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Família i escoles d'educació infantil. Nous canvis. 
noves exigències 
Els nostres infants es desenvolupen, aprenen i se socialitzen en el si d'institucions amb caràcter 
formal, no formal i informal, com la família, l'escola, serveis d'atenció a la infància, associacions 
de lleure i esplai, d'activitats extraescolars... En tots aquests contextos es relacionen amb una gran 
varietat de persones, adults, joves i infants, amb les quals existeixen diferents graus de parentiu i 
relació: pares, avis, oncles, germans, cosins, amics, veïns, companys d'escola, de casal, de ludoteca... 
i amb les quals estableixen nombroses i variades relacions. 

Dels canvis que es produeixen en totes aquestes institucions i relacions així com de les noves 
exigències que aquestes requereixen en podríem parlar extensament, però en aquest article ens 
centrarem bàsicament a parlar d'aquells que es generen en l'àmbit familiar i escolar, ja que en les 
primeres edats ambdues institucions es constitueixen en els contextos més importants per al 
desenvolupament dels infants, encara que amb rols i responsabilitats diferenciades, tot i que en 
edats posteriors prenen una importància cabdal el paper que juguen els amics, les institucions 
esportives, de lleure, els mitjans de comunicació... en el desenvolupament dels nois i les noies. 

Des d'aquesta perspectiva, em centraré en primer lloc a constatar la diversitat i canvi d'estructures 
familiars, de sistemes i factors que incideixen en aquestes, les diferents maneres com eduquen 
els pares i mares als seus fills i filles així com les creences i expectatives que incideixen en les 
seves pràctiques educatives i, a continuació, intentaré fer la mateixa anàlisi des de l'àmbit escolar 
i acabaré plantejant unes quantes reflexions i interrogants sobre les noves exigències que avui 
ens demanen aquests canvis.

Canvis en les estructures familiars actuals. Un nou concepte de família

Avui, el concepte de família pot respondre a estructures o a agrupaments molt diferents. Des de 
la clàssica concepció de la família extensa, constituïda per pare i mare, avis, fills i algun oncle o 
tieta, a la família nuclear estàndard, pare i mare amb un o dos fills; famílies monoparentals, constituïda 
per pare o mare amb un o més fills i filles, com a conseqüència d'una situació de viduïtat, separació 
o voluntat pròpia de tenir fills sol o sola; famílies reconstituïdes, en què parelles vídues, separades 
o divorciades refan la seva vida amb una altra parella i aporten llurs fills a la relació...  [llegir més]

Maria Rosa Terradellas i Piferrer, professora del Departament de Pedagogia
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FAMÍLIA I ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL. NOUS CANVIS. NOVES
EXIGÈNCIES


Maria Rosa Terradellas i Piferrer, professora del Departament de Pedagogia


Els nostres infants es desenvolupen, aprenen i se socialitzen en el si d’institucions
amb caràcter formal, no formal i informal, com la família, l’escola, serveis d’atenció a la
infància, associacions de lleure i esplai, d’activitats extraescolars... En tots aquests
contextos es relacionen amb una gran varietat de persones, adults, joves i infants, amb
les quals existeixen diferents graus de parentiu i relació: pares, avis, oncles, germans,
cosins, amics, veïns, companys d’escola, de casal, de ludoteca... i amb les quals
estableixen nombroses i variades relacions.


Dels canvis que es produeixen en totes aquestes institucions i relacions així com de
les noves exigències que aquestes requereixen en podríem parlar extensament, però
en aquest article ens centrarem bàsicament a parlar d’aquells que es generen en
l’àmbit familiar i escolar, ja que en les primeres edats ambdues institucions es
constitueixen en els contextos més importants per al desenvolupament dels infants,
encara que amb rols i responsabilitats diferenciades, tot i que en edats posteriors
prenen una importància cabdal el paper que juguen els amics, les institucions
esportives, de lleure, els mitjans de comunicació... en el desenvolupament dels nois i
les noies.


Des d’aquesta perspectiva, em centraré en primer lloc a constatar la diversitat i canvi
d’estructures familiars, de sistemes i factors que incideixen en aquestes, les diferents
maneres com eduquen els pares i mares als seus fills i filles així com les creences i
expectatives que incideixen en les seves pràctiques educatives i, a continuació,
intentaré fer la mateixa anàlisi des de l’àmbit escolar i acabaré plantejant unes quantes
reflexions i interrogants sobre les noves exigències que avui ens demanen aquests
canvis.


Canvis en les estructures familiars actuals. Un nou concepte de família


Avui, el concepte de família pot respondre a estructures o a agrupaments molt
diferents. Des de la clàssica concepció de la família extensa, constituïda per pare i
mare, avis, fills i algun oncle o tieta, a la família nuclear estàndard, pare i mare amb
un o dos fills; famílies monoparentals, constituïda per pare o mare amb un o més fills i
filles, com a conseqüència d’una situació de viduïtat, separació o voluntat pròpia de
tenir fills sol o sola; famílies reconstituïdes, en què parelles vídues, separades o
divorciades refan la seva vida amb una altra parella i aporten llurs fills a la relació, en
tenen o n’adopten de comuns. Totes aquestes famílies es poden caracteritzar per ser
d’una única procedència, o amb diversitat ètnica i cultural, pares i mares de diferent o
del mateix gènere, pares i mares adolescents, d’edat mitjana., avançada, parelles
legalment constituïdes, parelles de fet, amb fills i filles biològics, adoptats, fecundats
artificialment....


Al mateix temps, constatem que totes aquestes estructures familiars no són estàtiques,
sinó que cal entendre-les des d’una perspectiva dinàmica. És a dir, varien, tant en
relació amb la seva composició -naixements, adopcions, defuncions, separacions,
incorporació de noves persones...- com en relació amb l’evolució dels seus membres,
els nous rols i responsabilitats que s’assignen o prenen cadascun d’ells, la modificació
d’actituds i valors amb què actuen els seus membres, o en relació amb esdeveniments
que es produeixen i que van generant canvis en la vida familiar, com poden ser la
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pèrdua o canvis de situació en el treball, la incorporació d’una persona depenent a
l’estructura familiar...


Aquesta diversitat d’estructures familiars, així com el seu caràcter dinàmic, ha incidit
que fins i tot hagi canviat el concepte clàssic de família. Constatem que actualment el
concepte de família no es caracteritza només per aspectes relacionats amb vincles
legals, relacions de consanguinitat, el nombre de persones que la componen o el
repartiment de rols, sinó que es caracteritza sobretot per la voluntat i el compromís de
viure junts, amb un projecte de vida que vol ser perdurable en el temps, pels vincles
afectius que uneixen els diferents membres i per l’establiment d’unes relacions de
reciprocitat i dependència entre totes les persones que la integren.


De totes maneres, cal destacar, tal com assenyala U.Brofenbrenner (1987) que per al
desenvolupament dels infants en les primeres edats són molt importants les
interrelacions que es generen en els contextos on aquests actuen, i que aquestes
interaccions s’insereixen en sistemes més complexos que estan sotmesos a
influències socials, culturals i històriques. Per tant, és evident que hem de parlar també
d’altres sistemes que envolten les seves vides.


Brofenbrenner diferencia quatre sistemes: el microsistema, el mesosistema,
l’exosistema i el macrosistema, els quals segons ell mantenen una relació inclusiva
com si es tractés d’un joc de nines russes, i ens poden ser de molta utilitat per
analitzar els complexos sistemes de relacions que establim tant cadascú de nosaltres
com els infants.


El microsistema, entès com a conjunt de relacions que s’estableixen entre la persona
en desenvolupament i els contextos més pròxims on aquesta participa. Així, durant la
infància la família i l’escola són bàsicament els microsistemes més importants en la
vida d’una persona, de la mateixa manera que per a nosaltres, els adults, els
microsistemes més importants són la família i el món laboral. En relació amb cada
microsistema podem distingir diversos subsistemes, en funció de les relacions que
s’estableixen entre les persones que l’integren. Per exemple, en l’àmbit familiar podem
diferenciar el subsistema de la parella, el de pares i fills, el de germans, de manera
que quan es produeixen canvis en algun d’ells es generen efectes en els altres. Tenint
en compte les diferents estructures que conformen les famílies actuals, també poden
existir d’altres subsistemes o microsistemes, en què membres de la pròpia família o
d’altres persones participin donant suport a l’educació dels més menuts, per exemple,
el format per la família del cònjuge amb qui l’infant viu durant períodes més llargs i
sovintejats o més curts i espaiats; el format per avis i oncles que col·laboren amb un
pare que conforma una família monoparental amb el seu fill; o les xarxes d’amics,
parents i coneguts amb què compten determinades famílies fent-los participar en
l’educació de les seves criatures.


Dins de cada sistema o subsistema, els infants interactuen amb les persones que en
formen part, incorporen aspectes de la seva cultura, assumeixen rols i actuen amb
determinades pautes de conducta en funció dels interlocutors que intervenen en cada
moment. Així, un infant respecte dels avis pot assumir el paper de nen petit que
necessita ser protegit i, respecte dels germans, d’adult amb capacitat per protegir-los i
prendre decisions sobre què han de fer.


En tant que la persona actua en diferents microsistemes, aquests s’influencien
recíprocament com a resultat de les connexions, solapaments o diferenciacions que
s’esdevenen entre aquests. Al sistema que es genera per l’establiment de relacions
entre diferents microsistemes Brofenbrenner l’anomena mesosistema. D’aquesta
manera la família esdevé un sistema en constant transformació com a conseqüència
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de la interacció que es genera amb altres sistemes, l’escolar, els grup d’amics, el
laboral... i aquests, a la vegada, també es transformen.


Per exemple, determinats valors que es transmeten a nivell escolar, com poden ser la
transmissió d’hàbits saludables respecte al menjar, el tabac o l’alcohol, sovint han
ajudat a modificar hàbits establerts a nivell familiar; les influències de diferent caràcter,
religioses, naturalistes, anticonsumistes... generades per les famílies de determinats
infants han influït en el canvi d’alimentació en els menjadors escolars... Amb la qual
cosa evidenciem que els microsistemes on participa l’infant s’influencien mútuament.


D’altra part, també cal tenir en compte que les relacions que es generen a cada
microsistema també estan influïdes per d’altres sistemes en els quals l’infant no
participa directament: són els que Brofenbrenner anomena exosistemes. Aquests fan
referència a estructures socials formals i informals en què l’infant no participa però que
influeixen i delimiten allò que passa en els microsistemes en què sí participa que. Per
exemple les opinions dels amics i amigues dels pares poden influir que comprin
determinades joguines als infants, que els prohibeixin veure determinats programes de
televisió, potenciar que en mirin d’altres, que els inscriguin a determinades activitats
extraescolars...; o bé el fet que el pare o la mare tinguin problemes en els seus
respectius llocs de treball pot generar conseqüències en les relacions familiars, o les
actituds xenòfobes o els prejudicis que poden tenir determinades persones d’un barri
poden fer canviar els hàbits i actituds de pares i mares que abans portaven al parc els
seus fills i filles a jugar amb infants d’altres ètnies i cultures i que posteriorment per
influència d’aquests prejudicis no els deixin sortir a jugar fora de casa.


També cal prendre en consideració el macrosistema, format per tots aquells valors
culturals, creences, fets històrics... que identifiquen els trets característics d’una cultura
o subcultura i afecten els diferents sistemes ecològics, micro-, exo-, meso-. Així per
exemple, en determinades subcultures de la societat occidental es considera necessari
que els pares i mares s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles, promoure que
aquests realitzin moltes activitats extraescolars... en canvi no es considera de la
mateixa manera en d’altres subcultures de la nostra societat.


Com acabem de constatar, els sistemes descrits per Brofenbrenner tenen la
particularitat que no són estàtics: són dinàmics, és a dir, canvien tant pel fet
que canvien les persones que hi participen, a nivell biològic, cognitiu, relacional,
afectiu, emocional, com canvien els fets, circumstàncies i esdeveniments que
envolten les seves vides.


Concepcions, creences, idees, expectatives, actuacions dels pares i mares
respecte a l’educació i al desenvolupament dels seus fills i filles


En analitzar les pràctiques eductives segons les quals actuen els membres de les
diferents famílies constatem que aquestes no són homogènies, en no ser-ho les
estructures familiars, les persones que conformen les diferents unitats, les condicions i
factors que configuren les seves vides tals com el nivell socioeconòmic, cultural, les
creences, expectatives, opcions religioses... i que aquestes pràctiques, com hem
evidenciat, estant influenciades per altres contextos on es desenvolupa la vida de les
persones que integren la unitat familiar, per exemple l’escolar, el laboral, les entitats de
lleure, ... i mitjans, el televisiu, el tecnològic...


Sabem que en interactuar amb els seus fills i filles els pares i mares no actuen a
l’atzar, sinó que ho fan fonamentant-se, encara que sigui a nivell no conscient, en les
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concepcions i creences que han anat construint sobre el desenvolupament i l’educació
de les criatures, ja sigui des de perspectives elaborades a nivell pràctic, teòric o
mixtes. Podríem dir que els pares i mares disposen d’un ampli ventall de creences i
concepcions sobre el desenvolupament infantil, i els proporcionen pautes i eines
d’actuació per organitzar la vida quotidiana de manera més o menys coherent en
relació amb aquestes concepcions.


Les concepcions que els pares i mares tenen sobre l’educació dels més menuts han
estat estudiades molt a fons i intenten explicar com aquests entenen el
desenvolupament i l’educació dels infants. De totes maneres hem d’assenyalar que
aquestes aportacions en cap cas han de ser considerades per catalogar de manera
estereotipada les concepcions que tenen les famílies sobre com educar les seves
criatures o els estils amb què actuen, sinó per tenir en compte tendències a considerar
pensant que les famílies són dinàmiques i que estan sotmeses a les constants
influències dels contextos on participen.


Així, constatem que alguns pares i mares entenen el desenvolupament dels seus fills i
filles des de concepcions que donen molta importància a la interacció amb el medi i, en
aquest sentit, ells mateixos s’atribueixen molt protagonisme en el desenvolupament
dels seus infants, de manera que els procuren una estimulació rica i variada, els
programen moltes activitats complementàries... D’altres pares i mares fonamenten el
desenvolupament de les seves criatures en idees més innatistes, de manera que
consideren que la seva intervenció aportarà pocs canvis en el desenvolupament dels
seus fills i filles ja que tot ve determinat a nivell genètic... D’altres pares i mares
barregen idees de les dues tipologies, de manera que en determinades ocasions es
manifesten amb actuacions guiades per concepcions ambientalistes i en d’altres
avalades per criteris més innatistes, amb la possibilitat de generar fins i tot pautes que
podríem entendre com a contradictòries.


Respecte a les maneres com els pares i les mares actuen amb els seus fills i filles
també podríem parlar de diferents estils, els anomenats democràtic, autoritari,
permissiu i indiferent (Rodrigo i Palacios , 1998). Cadascun dels estils es
caracteritza pel major o menor grau amb què mostren afecte als seus fills i filles,
l’atenció que donen a les seves necessitats, els intercanvis i negociacions que
realitzen amb els infants, els tipus de control, normes i límits que els estableixen, la
tipologia d’estímuls que utilitzen per castigar-los o premiar-los, les demandes que fan
als infants, l’autonomia que els deixen per regular les seves activitats...


En la creació de tota aquesta diversitat tant de concepcions con d’estils d’actuació
incideixen diversos factors, com poden ser el nivell econòmic, social i cultural dels
pares i mares, la formació rebuda, les expectatives que tenen vers llurs fills i filles, les
formes amb què pares i mares han estat socialitzats, les influències dels sistemes que
envolten la seva vida...


L’escola infantil i la seva influència en el desenvolupament i aprenentatge dels
infants


L’escola infantil ha esdevingut en el nostre temps un altre dels contextos fonamentals
on els infants es desenvolupen i aprenen. En efecte, ja amb pocs mesos de vida molts
infants assisteixen a l’escola bressol a temps parcial o complet, d’altres assisteixen a
serveis d’atenció a la infància en horaris més reduïts i, a partir dels tres anys a
Catalunya, tenim pràcticament el 100% dels infants escolaritzats. Per tant, podem dir
que a més a més de la família comptem amb d’altres institucions escolars, l’escola
bressol i el parvulari, que tot i ser diferenciats, es constitueixen en el microsistema
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escolar que incideix plenament en l’educació i el desenvolupament dels nostres
infants.


Per tant, des d’aquesta perspectiva ens hem de preguntar quina és la funció de
l’escola avui, sobretot pensant que en altres èpoques s’havia posat molt èmfasi que la
seva funció principal era la de instruir, o en les primeres edats la d’exercir la guàrdia i
custòdia mentre els adults estaven treballant, i pensar quines funcions el donen tant
les pròpies famílies com els mateixos educadors a les diferents etapes del sistema
educatiu.


Podríem dir que l’escola, de manera global, té la responsabilitat de participar
conjuntament amb les famílies en l’educació dels seus fills i filles, col·laborant
estretament amb elles. A nivell concret, aquest educar conjuntament, aquesta
corresponsabilitat, representa que l’escola ha de contribuir a l’estimulació i promoció
del desenvolupament dels infants atenent totes les esferes de la personalitat: físic i
biològic, afectiu i emocional, intel·lectual, relació i comunicació social i, igualment com
la família, tenir cura dels infants tot protegint-los dels riscos i perills i assegurar-ne així
també la seva supervivència i al mateix temps proporcionar-los els instruments per
esdevenir uns éssers integrats a la societat i en agents de creació cultural, de manera
que a la llarga puguin incidir en el progrés de la nostra societat. L’escola, des de la
perspectiva de les famílies, també ha de contribuir, en major o menor mesura, que
aquestes puguin conciliar la seva vida laboral, personal i familiar.


Per tant, ens adonem que estem atribuint a la família i a l’escola funcions molt similars.
Ambdues tenen com a objectiu l’educació dels infants, promoure el seu
desenvolupament des de totes les esferes de la seva personalitat, i protegir-los dels
riscos i perills. Però evidentment també existeixen moltes diferències en la manera
d’educar entre les dues institucions.


En què es diferencien, doncs, centres educatius infantils i família?


Bàsicament podríem dir que ambdues institucions tenen un caràcter diferent. La
família, des d’una perspectiva socioeducativa, és considerada com a educació
informal, malgrat que no se li pot negar, tal com hem evidenciat anteriorment,
intencionalitats educatives amb les pràctiques educatives que porten a terme els pares
i mares amb els seus fills i filles.


En canvi, als centres educatius se’ls considera com a educació formal, amb un
caràcter institucional molt marcat, amb intencionalitats educatives molt definides, se’ls
atribueix intencionalitat, sistematització, planificació educativa, selecció de continguts,
metodologia, materials... en les pràctiques que porten a terme, les quals són descrites
en els respectius projectes educatius i curriculars de cada centre, tot i que també cal
dir que de vegades les actuacions no es corresponen amb les intencionalitats descrites
en aquests documents, o en d’altres es porten a terme pràctiques educatives que
formen part del currículum amagat o ocult.


L’escola bressol, el parvulari, compten amb professionals que s’han preparat
específicament per exercir la seva funció educativa amb infants. A més a més,
aquests, a diferència de molts pares i mares, han tingut la possibilitat de reformular les
seves concepcions sobre l’educació, reflexionar sobre les virtuts i defectes dels models
educatius amb què ells van ser formats, analitzar nous models avalats a nivell científic,
plantejar-se les línies d’actuació que es prioritzaran en cada centre respecte de
l’educació dels infants, decidir quins continguts conceptuals, procedimentals i
actitudinals es potenciaran.... En canvi la majoria de pares i mares s’han anat
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preparant a nivell autodidàctica i informal, amb lectures, consultes a familiars o amics,
educadors, pediatres, assistència a conferències organitzades per escoles de pares i
mares...


L’escola bressol i el parvulari s’organitzen amb un calendaris i uns horaris, mitjançant
els quals les famílies coneixen els períodes i horaris que els infants poden assistir a
aquests centres. Val a dir que tant pel que fa als calendaris com als horaris els de
l’escola bressol són més amplis que els de parvulari i que la flexibilitat en l’assistència
també és més àmplia a l’escola bressol, de manera que podríem afirmar que l’escola
bressol permet amb major mesura poder conciliar la vida laboral amb la familiar,
malgrat que encara ens queda camí per recórrer.


A l’escola bressol i al parvulari els infants s’organitzen per grups d’iguals, per edats,
per conquestes de desenvolupament, amb un o diversos adults per atendre cada grup.
El nombre d’infants de cada grup varia en funció de l’edat, de manera que quant més
petits són els infants és menor el nombre d’infants que participa a cada grup.


També voldríem assenyalar que l’escola bressol i el parvulari gaudeixen d’unes
dinàmiques i d’unes maneres de fer que també es diferencien entre elles i fins i tot
podem dir que són conegudes a nivell general. Així, podríem dir que l’escola bressol
és percep com una institució molt propera a la família, tant respecte a la relació que
estableix amb les famílies com en les maneres de fer i treballar amb els infants. Es
treballa bàsicament en situacions diàdiques entre educador i infant i quan hi ha
moments que no és possible en petit grup. Es treballa amb situació de proximitat a
l’infant igual com es fa a la família, donant-li seguretat, intentant establir vincles
afectius, complicitats amb els educadors i amb els altres infants, fent-li participar en
experiències que formin part de la seva vida quotidiana, de manera que cada infant
pugui inserir en un altre context i en altres situacions competències que han iniciat a
casa i que acaben de completar a l’escola o a l’inversa, de manera que mitjançant
diverses situacions d’aprenentatge els infants poden trobar un fil conductor que els
permet establir, amb la mediació dels educadors, continuïtats en les tasques iniciades.
A l’escola bressol, igualment que a la família, l’aprenentatge es fonamenta en l’atenció,
l’observació, l’experimentació, la imitació de models, l’assaig-error... es potencia
l’adquisició d’hàbits de tota mena que ajudin els infants a ser autònoms a tots nivells...


En aquest sentit, podríem dir que quan família i escola participen d’uns mateixos
referents culturals comparteixen objectius comuns respecte a l’educació dels infants i
els fan participar en experiències molt similars. Quan no es així, tot seguit ho
analitzarem, hi ha discontinuïtat entre casa i escola, la qual cosa no significa que ho
haguem de considerar com a negatiu, ja que aquesta discontinuïtat per a l’infant pot
suposar un repte superable, que el pot ajudar a adaptar-se a diferents situacions,
persones, activitats i l’obliga a diversificar tant les seves competències com les seves
habilitats.


Respecte al parvulari, hem de dir que molts parvularis han incorporat moltes maneres
de fer de l’escola bressol, però al mateix temps el fet que aquests centres estiguin
inserits en centres de primària, la percepció que es té, tant en relació amb la seva
funció com en les maneres de treballar, sigui considerada a nivell de famílies i social
de manera molt diferent.


En el parvulari, les relacions amb les famílies són més properes que les que aquestes
mantenen amb els centres de primària, però menys intenses que a l’escola bressol. En
relació amb el treball amb infants, al parvulari les situacions diàdiques infant i professor
es donen amb menys freqüència, en part pel fet que la ràtio entre adult i infants és molt
superior. També cal constatar que al parvulari a més dels adults de reforçament
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participen diferents especialistes. Pel que fa a les activitats que es porten a terme al
parvulari, cada vegada es van separant més d’aquelles que es practiquen de manera
espontània en el context familiar o en altres situacions informals, tot i que se’n
plantegen de molt vinculades a la vida quotidiana, com per exemple les activitats de
racons, es plantegen més activitats de tipus més acadèmic, de les quals cal dir que
són presentades de manera lúdica i cercant la relació que poden tenir amb els
interessos, la motivació i les necessitats dels infants. Pel que fa als aprenentatges es
continua posant èmfasi en l’atenció, l’observació, la manipulació, l’experimentació, la
imitació de models, i es van introduint formes més centrades en l’aprenentatge
mitjançant intercanvis verbals.


Les relacions família i escola


Si entenem que família i escola constitueixen dos contextos privilegiats que incideixen
plenament en el desenvolupament i aprenentatge dels infants, cal que ens plantegem
també quines poden ser les vies de relació entre ambdues institucions, amb la finalitat
de donar coherència a les actuacions i reflexionar sobre els models d’intervenció i
relació amb les criatures, i analitzar les línies existents de continuïtat i fins i tot quines
són les discontinuïtats per entendre si aquestes també poden afavorir el
desenvolupament dels infants.


L’anàlisi d’aquestes relacions ens ha d’ajudar a:


•  Conèixer els infants des de dues perspectives, la de la família i la de l’escola.
•  Potenciar el coneixement de la funció educativa de la família i de l’escola
•  Reflexionar conjuntament sobre els models d’intervenció i de relació amb els


infants que adoptem a la família i a l’escola.
•  Potenciar el coneixement del sistema escolar amb la finalitat de fer partícips les


famílies de les concepcions, idees i expectatives que es tenen des de l’escola
sobre l’educació dels infants.


•  Establir criteris educatius comuns amb la finalitat de convergir en la mateixa línia
en l’educació dels infants.


•  Definir, afavorir i difondre el coneixement dels canals de relació existents entre
família i escola per tal que tothom els pugui utilitzar.


Quines actuacions es porten a terme en els centres educatius per afavorir les
relacions família escola?


Són moltes i variades les actuacions que es porten a terme des dels centres educatius
per afavorir les relacions entre família i escola, algunes generades des del col·lectius
d’educadors i d’altres des dels col·lectius de pares i mares que formen part de les
AMPA. N’esmentaré unes quantes amb la finalitat d’ampliar-les en el debat i de
centrar-nos en aquelles que ens ajudin a millorar i impulsar aquesta relació.


Les agruparé en funció dels continguts que tracten:


a) Per intercanviar informació amb les famílies respecte als infants
•  Entrevistes inicials.
•  Entrevistes de seguiment
•  Informació diària a les entrades i sortides.
•  Diari de l’infant amb informacions des dels dos àmbits sobre conquestes o


problemàtiques que presenta l’infant.
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•  Llibre de presentació del grup d’infants amb la presentació de cadascun
d’ells amb fotografies, anècdotes, interessos, coses que li agraden o
desagraden...


•  Informes orals i escrits sobre cada infant.


b) Per explicar a les famílies què es fa a l’escola i què s’espera d’ells
•  Reunions de pares i mares.
•  Jornades de portes obertes.
•  Exposicions sobre treballs fets pels infants.
•  Participació dels pares i mares en activitats puntuals a l’aula


c) Per posar en comú models d’actuació i preocupacions que tenim sobre l’educació
dels infants


•  Les tertúlies, l’hora del cafè o el té.
•  Xerrades des de l’escola de pares i mares.


d) Per facilitar l’acolliment de noves famílies a l’escola
•  Presentacions per part de l’AMPA del centre, de les activitats que porta a


terme i com participar-hi activament.
•  Plans d’acollida de famílies autòctones a famílies immigrants per integrar-


les plenament a l’entorn escolar.


e) Per compartir moments lúdics festius i atribuir sentit de pertinença a la comunitat
educativa i al territori
•  Les festes i celebracions que es fan a l’escola: castanyada, Nadal, Sant Jordi,


arrossades, final de curs...


Qüestions per reflexionar sobre les noves exigències que ens generen als
centres d’educació infantil els canvis que es produeixen a nivell familiar a la
nostra societat


A nivell genèric, una primera proposta se centraria en analitzar la diversitat de
relacions que establim amb les famílies en els diferents centres educatius -escola
bressol, parvulari- analitzant el funcionament dels aspectes relacionats en els apartats
anteriors.


Al mateix temps, també proposaria reflexionar sobre algunes de les qüestions
següents, de les actuacions que tenim previstes en els nostres centres per afavorir les
relacions entre família i escola i quines podríem incloure per tal que, de manera
efectiva:


•  Que es visualitzin i reconeguin l’heterogeneïtat d’estructures familiars i
de plantejaments educatius que tenim famílies i professorat.


•  Que es coneguin les concepcions, idees i expectatives que tenim
famílies i educadors respecte de l’educació dels infants.


•  Que reflexionem sobre els diferents sistemes que incideixen en la vida
dels nostres infants.


•  Que intentem trencar els estereotips i prejudicis que famílies i
professorat tenim uns respecte als altres, els quals sovint dificulten les
relacions entre família i escola.


•  El traspàs d’informació arriba a totes les famílies, de manera que els
instruments, mitjans, horaris, continguts, llenguatg..., que utilitzem ens
els centres educatius s’adeqüi a les necessitats d’aquestes i ens ajudi a
incrementar la seva participació.







9


•  La formació de pares i mares. Com s’hauria d’abordar per tal
d’interessar a un nombre major de famílies? Quines actituds i habilitats
s’haurien de desenvolupar per poder participar activament i trobar
solucions a les problemàtiques que preocupen les famílies?


•  La formació del professorat. Quines actituds i habilitats s’haurien de
promoure per tal que el professorat pugui entendre i tractar la diversitat
cultural, dinamitzar col·lectius heterogenis, resoldre conflictes?


•  Quines actuacions portem i podríem portar a terme per promoure el
sentit de pertinença a la comunitat educativa, tot atenent la diversitat?
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