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Resum:  

 

L’objectiu d’aquest treball és dissenyar, executar i avaluar un projecte socioeducatiu 

d’acompanyament familiar. El projecte es diu Caminem Junts i està adreçat a un grup de famílies 

que participen al projecte Enxaneta de l’escola la Sínia de Vic i l’escola Mare de Déu del Sol del 

Pont de Roda de Ter. L’objectiu del projecte Caminem Junts és promoure i fomentar que les 

famílies adoptin unes funcions parentals positives en la seva quotidianitat per tal d’empoderar-les 

sobre el rol de ser pares i mares. Aquest acompanyament familiar s’ha realitzat mitjançant uns 

tallers participatius amb els dos grups de famílies. Per finalitzar el treball es realitzen unes 

avaluacions del projecte juntament amb unes conclusions i unes perspectives de futur.  

Paraules clau: famílies, acompanyament, reforç positiu i escola.  

 

 

Abstract:  

 

The aim of this work is to design, implement and evaluate a project address to some families. The 

project is called “Caminem Junts” and is aimed at a group of families participating in the project 

called “Enxaneta”. The families are of the school La Sinia situated in Vic, and the other school is 

Mare de Deu del Sol de Pont situated in Roda de Ter. The aim of “Caminem Junts” is to promote 

and encourage families adopt a positive parental functions in their daily lives in order to empower 

them to be on the role of parents. To do this support we had made some participatory activities 

with the groups of families. To finish the work, we have done an evaluation of the project and 

conclusions. 

Keywords: families, accompaniment, positive support and school.  
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1. Introducció i agraïments.  

El treball final de grau que hi ha a continuació pretén la creació d’un projecte pilot i la seva 

aplicació i juntament amb la seva valoració i avaluació. Aquest projecte pilot es centre en dues 

escoles; a l’escola de la Sínia a la ciutat de Vic i a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont a Roda 

de ter. Aquest projecte pilot està ubicat dins el projecte Enxaneta. L’ubiquem dins aquest projecte 

ja que el grup de famílies que participarà en el projecte pilot és el mateix grup de famílies que 

participa a Enxaneta. Aquest treball final de grau està realitzat per dues persones. Està realitzat 

per dues persones ja que en el moment en que ens vam plantejar poder dissenyar un projecte i 

portar-lo a la pràctica en dues escoles amb realitats diferents vam considerar que era necessari 

poder ser dues ja que ens ajudava en molts sentits.  

El projecte pilot que es presenta en aquest treball final de grau pretén en línies generals 

empoderar a les famílies per tal que millorin els seus vincles afectius amb els infants. També 

pretén dotar de mecanismes a les famílies per tal de capacitar-los com a pares i mares i compartir 

eines, recursos, mètodes socioeducatius per tal d’acompanyar-los en tot el camí que tenen com a 

pares i mares i també en la relació amb els infants i l’entorn.  

Finalment en el projecte pilot hi ha unes valoracions les quals ens han servit per poder reflexionar 

sobre la nostra actuació i també la relació i vinculació amb l’educació social. Així doncs l’objectiu 

amb el qual es fa aquest projecte pilot és empoderar a les famílies en el seu acompanyament dels 

infants dins l’escolarització però també en la vida quotidiana.  

Per poder realitzar aquest projecte pilot hem d’agrair a les mentores responsables de cada escola, 

la Chadia Karruch , la Laura Sallés, la Mercè Piqué i la Fouzia Bakhti per donar-nos la oportunitat 

de poder participar primerament com a voluntàries del projecte i després per poder realitzar aquest 

petit projecte pilot. També agraïm a Marcel Barjuan i Jordi Valldeoriola per donar-nos la oportunitat 

de poder crear i portar a terme aquest projecte pilot ja que sense el seu suport i ajuda no hagués 

estat possible. Per altra banda també volem agrair a les famílies que han participat en el projecte 

la seva dedicació, implicació i participació ja que ens ha permès poder realitzar el projecte i poder 

dur a terme les activitats plantejades.   
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2. Justificació. 

Escollir quin tipus de projecte i quines activitats portaríem a terme no va ser una tasca fàcil. Ens va 

portar molt temps de preparació i també molt temps de dedicació a la observació participativa i a 

analitzar la realitat i també a les famílies que participarien al projecte. Primerament el que vam 

haver de fer va ser estar al principi que va començar Enxaneta a fer d’observadores participants i 

a detectar aquelles necessitats que presentaven les famílies per tal d’ubicar una mica el nostre 

projecte pilot.  

Inicialment, abans que se’ns proposés poder participar com a voluntàries dins el projecte 

Enxaneta, teníem molt clar que el nostre treball de grau aniria relacionat amb alguna cosa més 

pràctica i alguna cosa d’algun projecte socioeducatiu. En el moment en que se’ns va plantejar 

aquesta proposta vam estar molt contentes i vam decidir dedicar una part a poder fer tot aquest 

treball més d’observació i de detecció de necessitats que després ens va permetre poder fer el 

nostre disseny del projecte ja que anava orientat a donar resposta a aquelles necessitats que vam 

detectar a cada escola.  

Cada una de nosaltres estava en una escola i anàvem comentant setmanalment quines 

impressions teníem i també quines necessitats detectàvem. Sabíem que les dues escoles estaven 

en realitats molt diferents i això va ser el que ens va fer engrescar a crear un projecte pilot ubicat 

dins el mateix projecte Enxaneta. Crear i poder aplicar un projecte pilot destinat a famílies amb 

unes necessitats especials tenia un encàrrec especial. Les dues vam detectar que en l’estona 

prèvia dels dies de família hi havia una mancança de poder parlar amb les famílies del que 

s’anaven trobant dia a dia i també de dotar-los de coneixements i també de recursos per tal que 

els poguessin utilitzar en el seu dia a dia.  

Així doncs el nostre projecte anava orientat a donar resposta en aquesta estona prèvia amb les 

famílies. Amb l’objectiu d’empoderar a les famílies en tot aquest procés i també de donar recursos 

per tal de poder incidir en la millora del vincle que hi havia amb els infants. El fet d’haver-ho 

realitzat de manera conjunta ens ha permès poder estar les dues educadores en les dues escoles 

i per tant viure l’experiència les dues. També el fet de ser dues ens ha ajudat en donar-nos suport i 

també a copsar més idees a nivell d’observació participant i també a nivell de reflexió.  

Per tant vam pensar que seria molt interessant com a futures educadores socials poder viure 

aquesta experiència de primera mà i també poder posar a la pràctica molts dels coneixements 

adquirits al llarg del grau. És interessant poder conèixer la realitat de les famílies i també poder 

compartir sobre recursos i eines que tenen el seu abast. També és interessant poder-los ajudar i 

fer-los suport en un petit espai d’acompanyament i molt important també que creïn xarxa entre les 

famílies ja que moltes d’elles els hi manca una xarxa social.  
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Per poder realitzar tot aquest projecte també ho hem coordinat amb les mentores dels centres i 

hem creat un mateix projecte però adaptat a les necessitats de cada escola, ja que ens hem 

adonat que cada escola té unes prioritats i per tant les activitats havien d’anar orientades a donar 

resposta a aquestes necessitats. Així doncs cada escola té unes activitats singulars i adaptades a 

les seves necessitats. També ho hem fet perquè cada escola està ubicada en una realitat molt 

diferent, com es veurà explicat en l’apartat d’anàlisi de la realitat. Per tant no hem d’abandonar 

que estem en dos contextos totalment contraposats i així doncs el nostre projecte no es pot 

descontextualitzar del context de cada escola.  

El procés que hem estat seguint a la hora de la realització d’aquest treball final de grau ha estat de 

la següent manera: com hem comentat anteriorment fa dos anys quan ja va començar el projecte 

Enxaneta ja vam entrar cadascuna de nosaltres a cada escola com a voluntàries i observadores. 

El primer any ens va permetre poder fer un treball de camp i detectant les necessitats de cada 

grup de famílies que participava en el projecte. Llavors el que hem estat fent ha estat compartir 

aquesta detecció de necessitats amb les mentores dels dos centres per tal de poder-nos coordinar 

i anar en una mateixa línia, ja que no hem d’oblidar que elles són les referents de les famílies i per 

tant les que estant al dia a dia amb elles. Seguidament vam dissenyar unes activitats que 

intentessin donar resposta a les necessitats detectades i on també les mentores hi van poder 

participar i poder fer esmenes i retocs. Seguidament ja va ser l’aplicació i la posada en escena 

amb les famílies i per tant posar a la pràctica totes aquelles activitats que havíem plantejat. 

Després de realitzar les activitats vam passar una valoració final a les famílies per tal de tenir un 

recurs que ens permetria poder avaluar una part del nostre projecte, com és la sensació i opinió 

de les famílies participants. Així doncs com es podrà veure en els apartats del treball hi ha des de 

la base d’anàlisi de la realitat, l’execució del projecte i finalment l’avaluació. Per tant podem dir que 

ha estat un treball final de grau pràctic i on ens ha permès poder fer una bona planificació i 

disseny del projecte i poder-lo executar i tancar amb una avaluació. Per tot això és interessant 

poder crear un espai on les famílies pugin compartir el que els hi passa i també on els 

professionals hi puguin donar el seu punt de vista i fer tot un acompanyament amb les famílies. 

Com hem pogut veure en els diferents tallers a les dues escoles, les famílies agraeixen poder tenir 

un espai on poder compartir amb altres persones el que els hi passa i com ho fan per gestionar 

conflictes i/o altres situacions. Les famílies com podrem veure en les valoracions que fan a 

posteriori de participar en el projecte, agraeixen tenir un espai sense infants ja que es troben millor 

després de poder compartir amb les altres com estan.  

Per acabar doncs, podem dir que crear un espai per compartir amb aquestes famílies és 

important. El treball socioeducatiu amb famílies no és fàcil sinó que és complex però també 

n’aprens moltes coses. Com educadores ens hem adonat que nosaltres apreníem de les famílies i 

elles també de nosaltres. El treball en famílies hi juguen moltes variables però totes elles molt 
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importants. Poder conèixer les necessitats de les famílies i poder-hi treballar per donar-hi resposta 

és una tasca que haurem de tenir en compte com educadores socials. El treball en famílies ens 

permet poder abraçar a molts àmbits i per tant poder portar a terme un treball socioeducatiu que 

integri totes aquelles coses que ens envolten com a persones ( espai, entorn, entitats, aspectes 

més personals...etc.).   

 

3. Marc teòric.  

El nostre tema d’interès és el treball i l’acompanyament amb les famílies. Sabem que el treball 

amb famílies és molt ampli i avarca a molts àmbits i moltes àrees d’actuació. Tot i així el nostre 

treball final de grau està ubicat a famílies dins l’àmbit escolar de primària. Per això només hem 

intentat fer una síntesi global que tingués en compte tots aquells elements que a nosaltres ens 

interessaven i tenien una repercussió i importància en el nostre treball final de grau. Aquests 

elements són els que ens ajudaran a dissenyar un millor projecte amb famílies. A l’hora de cercar 

la bibliografia per realitzar el nostre marc teòric ens vam trobar en que hi havia molta informació 

del tema escollit i també molts autors i autores que parlaven del tema. Així doncs vam haver de 

prioritzar i fer una tria d’aquells més rellevants i que podrien tenir una major incidència en la 

realització del treball. Com que som conscients que hem de limitar el tema, i que per tant no 

podem parlar de tots els elements que s’interrelacionen amb el treball amb famílies, vam acotar 

una mica la nostra bibliografia.  

Els temes que hem decidit que eren importants posar-los al marc teòric i així com també saber-ne 

una mica més van ser: el concepte de família, les diverses tipologies actuals de famílies, quin 

paper tenen les famílies en l’educació dels seus infants ( estils educatius, implicació en els deures, 

en l’escola, en el seguiment, reforços positius, l’acompanyament, desafecció escolar...), quina és 

la línia actual de treball amb famílies ( què es fa, metodologia, projectes, model ecològic...) també 

un dels temes que creiem que actualment és molt important és el tema de les emocions( educació 

emocional, consciència de l’alteritat...). Amb la suma de tots aquests elements hem creat un marc 

teòric que intenta fer de coixí i de suport en el nostre futur projecte. Vinculat amb tota la teoria hi 

haurà una reflexió personal per part de les educadores on mostrin el seu punt de vista i opinió 

critica.  

Concepte de família. 

El concepte de família ha anat canviant al llarg dels anys. Podem dir que ha patit canvis i s’ha anat 

adaptant als nous temps i a la nova societat en la que vivim. Inicialment el concepte de família 

tenia un caire més tradicional on la família estava formada majoritàriament per un pare, mare i 

infants. Aquest concepte de família es basava en que l’home treballava i la dona era l’encarregada 
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de fer-se càrrec de la casa (neteja, cuina, cura de la gent gran...) i també la dona tenia un paper 

molt important que era l’encarregada de la criança dels infants. El més normal en aquells temps 

era que la família tingués diversos fills. En aquell moment no hi havia una gran preocupació per 

l’educació dels fills sinó que la prioritat per les famílies era que els infants estudiessin els anys 

obligatoris i anessin a treballar, per poder contribuir econòmicament a la família. Per tant, ens 

dóna la sensació que no hi havia una preocupació molt significativa envers l’educació dels infants. 

En aquells temps la normalitat la marcava aquest tipus de famílies i si hi havia alguna família que 

sortia d’aquesta normalitat era com “mal vista” i per tant la família actuava tancant-se en sí 

mateixa i en el seu entorn. Aquest fet encara dificultava molt més la normalització d’aquestes 

famílies i l’educació dels infants.  

Però aquest concepte ha anat canviant al llarg dels anys i la tipologia de famílies ha anat variant. 

Si ens posem a pensar en una definició sobre què vol dir família podem veure que n’hi ha diverses 

i segurament totes les persones que ens podem trobar ens comentaran una definició diferent de 

família. Tot i que el concepte de família adquireix una opinió o una visió molt personal per 

cadascú. Podem veure que hi ha definicions o aproximacions sobre el concepte de família. A 

continuació se’n comenten tres.  

Segons Palacios, J i Rodrigo, MJ, defineixen el concepte família com la unió de persones que 

tenen en comú un objectiu i un projecte i on aquest pot despendre sentiments i emocions. és un 

grup de pertinença hi ha un compromís entre els membres del grup. Les seves relacions són 

duradores i molt fortes.   

 Segons la Organització Mundial de la Salut ( OMS) defineix el concepte família com: “ són els 

membres de la llar emparentats entre sí, fins un grau determinat, per sang, adopció i matrimoni. El 

grau de parentesc utilitzat per a determinar els límits de la família dependrà dels usos als que es 

destinin i les dades, i per tant, no podran definir-se en precisió a l’escala mundial”.  

Segons el Codi Civil Espanyol defineix el concepte de família com: “ Els esposos s’han de 

mantenir units els uns als altres i els fills menors. També els pertoca l’educació dels més grans de 

divuit anys. Els fills majors d’edat també són responsables de mantenir els seus pares si fos 

necessari. Els germans també tenen la responsabilitat de proporcionar-se ajuda mútua per cobrir 

les necessitats més bàsiques ( aliment i assistència) si es temporal i excepcional.”   

Com podem veure les tres definicions esmentades són diferents entre elles. I per tant ens 

demostra que la concepció de famílies és molt diversa i cadascú l’interpreta diferent.  

Seguint amb els canvis que han anat patint el concepte de famílies podem veure que una de les 

seves evolucions és la seva grandesa. Actualment, el nombre de membres en una família és més 

reduït i per tant no hi ha tants fills com comentàvem en èpoques anteriors. Els nuclis familiars són 
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més petits i ara hi trobem molta varietat de famílies. Ara ens trobem en famílies monoparentals, 

famílies biparentals amb un o dos fills, famílies sense fills o famílies unipersonals. En general les 

famílies més nombroses són aquelles que han vingut de l’estranger. En la nostra societat hi ha 

molta diversificació en els models familiars. Les noves formes de convivència són: 

- Família sense fills: La definim com parelles de fet o que estant casades, tenen voluntat 

d’estar junts però no tenen fills. Cada vegada amb el pas del temps n’hi ha més d’aquest 

tipus.  

- Família nuclear/típica: aquesta tipologia està formada per un nucli amb pare i mare i fills. 

Per tant és aquella que abans comentàvem que era la tradicional.  

- Família monoparental: és aquella família que el nucli està format per un pare o una mare 

amb infants. Actualment és una de les tipologia que és molt present i ha tingut un 

increment molt significatiu. És una de les famílies que té més risc de pobresa i exclusió 

social ja que moltes vegades li manca el suport i l’acompanyament econòmic de l’altre 

progenitor.  

- Família reconstituïda: aquesta família es caracteritza per la suma de dos progenitors i 

també la suma dels seus respectius fills.  

- Família adoptiva: és aquella família en el qual els seus infants són adoptats.  

- Família acollidora: Aquesta família té moltes semblances amb la família adoptiva però es 

diferencia e el fet que els infants en comptes de ser adoptats estant en acolliment.  

- Família multicultural: amb els pas dels anys podem veure que aquesta tipologia de 

famílies és més present a la nostra societat. Es tracta de que un dels progenitors és 

estranger.  

- Família homoparental: Aquest tipus de famílies actualment també formen part de la 

normalitat tot i que encara hi ha molt prejudici. Aquesta família es caracteritza per ser els 

progenitors del mateix sexe.  

- Família extensa: aquesta família es constitueix per la unió de tots els membres de la 

família també tenint en compte altres generacions (avis, tiets...)  

Com hem pogut veure actualment hi ha molta tipologia de famílies i per tant en el món en que 

vivim segur que coneixem una família de cada tipologia. Una de les tipologies de famílies que 

actualment que torna a tenir importància és la família extensa. Actualment estem vivint un moment 

de crisi econòmica i per tant això provoca que les famílies s’hagin d’ajuntar a una mateixa llar per 

tal de compartir gestos. Això també provoca que ara actualment els avis tinguin molta incidència 

en la criança els infants. Fent relació amb la diversitat i l’evolució de les famílies un canvi que ha 

estat molt significatiu és el rol de les dones en les famílies. Poc a poc hi ha hagut una igualtat 

progressiva en el desenvolupament dels rols de gènere en l’àmbit familiar. Tant per l’educació i la 

criança dels infants com per les tasques domèstiques. Des de que la dona s’ha inserit al món 
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laboral podem veure que s’han generat canvis a la llar. En alguns casos la dona pateix una 

sobrecàrrega de funcions, amb això volem dir que tenen dificultats per conciliar la vida laboral, 

personal i familiar. Directament o no els infants es veuen afectats per la situació ja que no tenen el 

suport necessari.  

Segons Arranz, E; Oliva,A;  Martín,J.L. y Parra, A. en Análisis de los problemes y necesidades 

educatives de las nuevas estrucutras familiares. Intervención psicosocial, 19,3; l’objectiu d’aquest 

anàlisis era recollir i conèixer les preocupacions i les demandes de les diverses tipologies de 

famílies actuals. Per no comentar totes les tipologies amb les seves demandes i preocupacions 

hem realitzat una síntesi que englobi les més importants que tenen en comú totes les tipologies 

familiars.  

Pel que fa a les preocupacions més importants que esmenten les famílies en destaquem tres. 

Aquestes tres són les que adquireixen un grau de rellevància més important. La primera 

preocupació que tenen les famílies és la por a que els fills o les filles tinguin alguna malaltia. El 

segon motiu de preocupació en totes les famílies és el fet de tenir dubtes sobre els criteris 

educatius amb els infants. I el tercer motiu de preocupació que tenen les famílies són els 

problemes econòmics. Tot i que l’estudi està realitzat l’any 2010 podem observar que l’educació 

en els infants adquireix una preocupació important i un motiu de reflexió per les famílies.  

Pel que fa a les demandes que tenen en comú les diverses tipologies de famílies són diverses. 

Però comentem aquelles quatre que tenen més importància per totes les famílies i les quals tenen 

en comú. Una de les demandes que fan les famílies és el suport econòmic, això lliga amb una de 

les seves preocupacions que era els problemes econòmics. La segona demanda que fan les 

famílies és que hi hagi una consulta psicològica gratuïta. Això ens porta a pensar que en moments 

de dificultat necessiten un suport i un acompanyament en els processos de dificultat. L’altre 

demanda que fan les famílies és que hi hagi unes guarderies de qualitat. Com hem esmentat 

anteriorment els dos progenitors el més normal és que treballin i per tant tinguin dificultats a l’hora 

de deixar els infants en hores laborals. L’altre preocupació que destaquem en major importància 

és les orientacions educatives. Això ens permet veure tal hi com hem comentat anteriorment, que 

l’educació és una preocupació real per les famílies i que sovint necessiten una orientació en 

aquest tema. Com que el nostre projecte intentarà realitzar un acompanyament en les famílies que 

tenen infants cursant educació primària trobem idoni poder parlar de les funcions bàsiques que 

tenen les famílies envers els seus fills i/o filles.  Aquestes funcions són:  

1. Assegurar la supervivència tant física com psicològica dels fills i filles. A través d’una cura 

responsable i una educació afectiva.  

2. Crear un clima de confiança on hi predominin relacions d’afecte ( petons, abraçades, 

reforços positius...). Cal tenir en compte que la família és el punt de referència pels infants.  
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3. Estimular els infants i també reforçar les seves capacitats per ajudar-los a la seva 

adaptació en el medi físic, social i cultural.  

4. Establir una bona relació basada en la comunicació, coordinació i confiança suficient amb 

altres contextos educatius on hi participaran els infants.  

En aquest primer apartat que hem explicat queden recollits diversos elements. Hem pogut veure 

que la concepció de família és molt diversa i que les seves tipologies han anat canviant al llarg del 

temps. També hem pogut veure que tot i ser nuclis familiars diferents, entre ells comparteixen 

unes preocupacions i unes demandes similars, entre ells destaquem el fet de l’educació que és el 

què tindrà més rellevància en el nostre projecte. També hem pogut conèixer breument algunes de 

les funcions que tenen les famílies envers els seus fills i filles. En podríem trobar moltes més però 

ens hem centrat en aquestes.  

A continuació es començarà a tractar el tema del paper que tenen les famílies en l’educació dels 

seus infants i quins estils educatius predominen en les famílies. També es parlarà del paper de 

l’escola i com ha anat canviant. Per poder parlar sobre el paper de les famílies dins l’escola així 

com també la seva participació, és important poder conèixer quins estils educatius poden tenir les 

famílies. D’estils educatius n’hi ha varis i cada família segurament té la seva manera específica 

d’educar als seus infants i transmetre uns valors. Sobretot si tenim en compte també les diferents 

ètnies culturals. Els estils educatius ens poden ajudar a fer un millor treball amb les famílies i per 

tant a elaborar un disseny més orientat el que està vivint cada família.  

Els estils educatius són pautes de criança que tenen els progenitors envers els infants. 

Diferenciem quatre estils educatius diferents: 

Estil educatiu Autoritari:  

Aquestes famílies es caracteritzen per tenir un alt grau de control i imposició envers els seus 

infants utilitzant mètodes com el càstig. Normalment l’ambient d’aquest tipus de famílies és poc 

comunicatiu i amb escasses mostres d’afecte. Per tant, la relació entre progenitors i infants és 

distant i hi ha poca retroalimentació positiva. Són famílies que potencien molt l’autonomia. Els 

progenitors tenen poca implicació en el que envolta els infants. En aquest estil no hi ha un diàleg. 

Els valors que tenen més importància són l’obediència i el compliment d’unes normes.  

Això té uns efectes en els infants. Indirectament els progenitors poden fomentar baixa autoestima, 

una dependència excessiva dels infants cap als progenitors, baixa tolerància a la frustració, poca 

capacitat de resiliència. També pot afectar en les relacions amb el grup d’ iguals i també en el seu 

rendiment acadèmic, que sol ser un alt rendiment acadèmic a causa de les normes.  
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Estil educatiu negligent i/o indiferent: 

Aquest estil seria la contraposició de l’estil autoritari. Les famílies que posen en pràctica aquest 

tipus d’estil solen ser famílies amb un baix grau de control i una baixa exigència de maduresa. 

Tampoc tenen un ambient comunicatiu adequat ni tampoc predominen les mostres d’afecte en la 

relació progenitor i infant. En línies generals podríem dir que és un estil que només es preocupa 

per satisfer les necessitats bàsiques de l’infant però es mostra indiferent envers el benestar de 

l’infant. No hi ha comunicació en l’entorn familiar.  

Aquestes famílies poden fomentar una baixa autoestima en els infants, una desvinculació parental. 

Una de les coses més important que afecta als infants és que han de ser excessivament 

responsables d’ells mateixos però a la vegada no són empàtics i no li donen importància a les 

necessitats que puguin tenir als altres. Això també pot dificultar en les relacions amb el grup 

d’iguals i també en el marc educatiu. Pot provocar conflictes personals i socials ja que tampoc 

tenen un respecte cap a les normes.  

Estil democràtic:  

Les famílies que utilitzen o que es basen en aquest estil per educar els seus infants és caracteritza 

per ser una família que les normes que posa s’ajusten a les necessitats i l’edat de l’infant. Així com 

també comentar que les normes quan es posen les expliquen i sobretot donen molta importància a 

explicar el perquè d’aquella norma i no pas d’una altra. Per tant, hi ha una bona comunicació entre 

progenitors i infants. Els pares i mares no culpen als infants i els hi expliquen el què passa.  

Aquest estil també té unes conseqüències pels infants. Els infants que reben una educació de 

l’estil democràtic són infants generalment amb una bona autoestima i més positiva. Tenen una 

confiança en ells mateixos i també una confiança amb els altres. Pel que fa a les relacions socials 

i també en el grup d’iguals,  podem veure que tenen una gran facilitat per relacionar-se amb els 

demés i que per tant els hi és fàcil. També aquests infants solen tenir un millor autocontrol i una 

bona interiorització de les normes que hi ha. Si hi ha situacions de fracàs podem veure que els 

infants amb educació d’aquest estil tindran més força i no es rendiran a la primera.  

Estil Permissiu:  

Les famílies que aposten per un estil permissiu són aquelles famílies les quals mostren molt afecte 

als seus infants i en el seu entorn familiar i hi ha un alt grau de comunicació. Pel que fa a les 

normes cal esmentar que generalment hi ha unes normes molt clares i definides. Per tant podem 

veure que aquesta comunicació també ajuda a l’acceptació d’aquestes normes. La norma més 

important és complaure les necessitats dels infants i per tant això vol dir donar-los-hi tot i 

consentir-los. Aquestes famílies no deixen que l’infant sigui autònom o marqui una mica les seves 
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pròpies decisions sinó que són els pares i mares els qui ho satisfan tot i també els hi deixen més 

llibertat perquè facin el que vulguin.  

Aquest estil també afecta als infants i per tant els que viuen en un entorn familiar on es transpiri 

aquest estil educatiu, són els que tenen una autoestima més baixa. Aquests infants normalment 

no tenen confiança en els altres nens i nenes ni en les altres persones. I això també afecta a la 

relació amb els demés. Per tant tenen més dificultats per relacionar-se amb els altres. Una de les 

coses que també els caracteritza és que solen tenir molta inseguretat i bastantes dificultats per fer 

cas de les normes socials i també pel que fa al seu aprenentatge. Aquests infants solen necessitar 

un suport i un acompanyament fora de l’àmbit familiar i que els ajudi donant suport en el procés 

que viuen.  

Així doncs, per fer un petit resum dels estils educatius que predominen en la nostra societat 

podem veure que són diversos i que cadascun d’ells té una repercussió ja sigui més positiva com 

negativa cap als infants. Com hem anat veient en la teoria llegida els infants ocupen un lloc molt 

important en el nucli familiar i per tant per conseqüència els seus progenitors esdevenen els 

models per major importància d’aquests infants. Això ho podem veure amb més intensitat els 

primers anys de vida de l’infant on amb les persones que passa més estona són amb els seus 

pares i mares i per tant la famílies és el seu model i n’aprèn la major part de les coses. Per tant, és 

important poder conèixer els estils familiars per poder fer un treball amb famílies però també amb 

els infants ja que es podran treballar molts més aspectes de manera específica.  

Un dels altres aspectes fent referència amb això que comentàvem dels models referencials, 

creiem que és el vincle que hi ha entre progenitors i infants. El vincle tal hi com hem pogut veure 

en molts autors és un dels elements més fonamentals que hi ha d’haver entre un progenitor i el 

seu fill o filla, i no és un element que s’aconsegueixi molt ràpid i de manera fàcil. Sinó que és un 

aspecte que cal fer un treball constant i implicar-s’hi i dedicar-s’hi. Per realitzar una breu 

introducció cal esmentar i recordar que el vincle amb l’infant va molt més enllà del moment en el 

que neix. Sinó que el vincle es comença a construir quan l’infant encara no ha nascut i per tant tot 

el procés de l’embaràs.  

Segons Ainsworth  un vincle d’afecció és un vincle emocional i que estableix una relació entre 

pare i mare i fill i filla. Aquesta relació també pot ser relacionada amb altres membres o persones 

amb les quals hi haig una forta passió o una forta relació de significat. Aquest vincle pot incloure 

sentiments i emocions.  

Aquesta és una de les definicions que hem trobat de vincle. Tot i que n’hi ha més i més diverses. 

Com hem pogut observar el vincle d’afecció no només és amb l’infant sinó que també amb 

persones que siguin significatives. Per tant el vincle entre progenitors i infants és un element 

crucial i importantíssim en la vida i tot el procés que viuen els infants. És important poder tenir un 



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

16 
 

bon vincle amb els infants ja que significarà que hi haurà una bona relació i comunicació. Una 

relació basada en la confiança mútua i també en la reciprocitat. El vincle s’ha d’anar treballant i per 

tant no ens en podem oblidar i/o pensar que és un element que no importa. Com educadores 

socials quan treballem amb famílies podrem observar i esbrinar en quin tipus de vincle hi ha entre 

els pares i mares i els infants. Aquest és un element de treball molt important que s’ha de reforçar 

en el treball en famílies ja que moltes vegades ens podem trobar el cas que hi ha famílies que 

necessiten suport i/o eines en aquest procés o que els hi és més costós. El vincle afectiu amb els 

infants es crea mitjançant la quotidianitat de les famílies, és a dir, en el dia a dia que viuen les 

famílies. Sobretot posant molt èmfasi en les edats primerenques dels infants.  

Destaquem segons Ainsworth quatre tipus de vincles: vincle d’afecció segura, vincle d’afecció 

ansiós-ambivalent, vincle d’afecció evitatiu i el vincle d’afecció ansiós i desorganitzat. Les idees 

més importants que hem extret de cada tipus de vincle han estat les següents: 

Vincle d’afecció segur:  

Aquest tipus de vincle es caracteritza per haver una tolerància a la separació de l’infant dels seus 

progenitors. Els progenitors són capaços d’interpretar i respondre adequadament als senyals i 

necessitats de l’infant. Per tant hi ha una bona confiança i també se li genera molta confiança 

positiva a l’infant. L’infant té més seguretat i es sent protegit. D’aquesta manera podem adonar-

nos que l’infant vol explorar més enllà del que veu i que per tant li ofereix l’adult.  

Vincle d’afecció ansiós – ambivalent:  

En aquest tipus de vincle, els infants els hi costa afrontar la partida de la nova persona que els 

cuida i per tant mostren unes conductes de ràbia i neguitoses. Quan tornen les seves figures 

referents ( és a dir, el pare i la mare) es mostren en una conducta que pot anar en dues fases 

alhora. Primerament mostren simpatia i alegria però també els rebutgen.  

Vincle d’afecció evitatiu: 

En aquest tipus de vincle podem veure i observar que els progenitors tenen dificultats per ser 

sensibles a les necessitats i/o demanes de l’infant. Per tant poden necessitar suport i 

acompanyament en el moment que han de respondre a les seves necessitats. Aquest tipus de 

vincle promou i fomenta una relació de independència de l’infant.  

Vincle d’afecció ansiós – desorganitzat:  

Aquest vincle s’associa habitualment a possibles situacions de maltracta infantil. Els infants els hi 

costa afrontar la situació i es neguitegen molt. Es mostren molt confosos i no saben com apropar-

se als progenitors quan tornen. No hi ha una comunicació bona i hi ha confusió de rols.  
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Aquesta classificació de tipus de vincle ens permetria poder adquirir coneixements nous i també 

noves idees per poder treballar amb les famílies. Cal dir que el treball seria específic en cada tipus 

de vincle. Com educadores hem de fomentar un bon vincle entre els progenitors i els infants i per 

tant que es caracteritzi per un vincle segur i també on hi hagi una relació recíproca basada en la 

confiança mútua i també en mostres d’afecte.  

En relació als temes que estem tractant trobem important poder relacionar els vincles amb un tipus 

de criança, que pel nostre parer creiem que és molt important en el treball en famílies. Aquesta 

criança és la que anomenem criança responsiva. Com hem anat comentant, entre progenitors i 

fills i filles hi ha molts elements que juguen i per tant molts elements que s’han d’anar treballant al 

llarg dels anys. En la relació entre aquests hi ha múltiples factors que influeixen i interfereixen en 

les relacions i així com també en la manera d’educar-los i satisfer les diferents necessitats. 

Diferents estudis de recerca ens diuen com la influència dels pares i les mares té un significat en 

la vida dels fills i filles a través de diferents característiques: aprenentatge, desenvolupament de 

les capacitats, construcció de les personalitats, valors i actituds i processos que s’han de 

desenvolupar des de que neixen.  

Pel que fa a la  criança responsiva Hepworth (2014) la defineix com : ”és aquella criança que dóna 

resposta ràpida i adequada a les necessitats dels infants, sense haver d’adjectivar en positiu o en 

negatiu, sinó centrant l’interès en la capacitat de percebre l’estat i les necessitats  de les criatures, 

interpretar-les correctament i respondre-hi de manera ajustada. Tots aquests programes que es 

defineixen entorn aquest concepte ens permeten treballar a partir de la quotidianitat  i aspectes 

simples de la vida diària. Més endavant en aquest marc teòric hi ha un apartat on el dediquem a 

explicar amb què es basen els programes que hi ha actualment a la nostra societat que estant 

dedicats a fer un treball en famílies. Poder posar damunt la taula en què es basen aquests 

programes i també en què es basa el treball en famílies actualment, ens permetrà poder copsar 

idees i poder reflexionar sobre el nostre futur disseny i aplicació del nostre petit projecte de treball 

amb famílies.  

Hi ha molts aspectes que afavoreixen una criança responsiva. Principalment es basa en crear un 

vincle positiu i que doni seguretat a l’infant des del moment que neixi. Com s’ha anat comentant al 

llarg d’aquesta redacció, veiem que un bon vincle i una bona relació de comunicació entre la 

família i dins el nucli familiar ens aporta molts beneficis i ens permet que també doni beneficis 

positius en altres àmbits que juga la família o que hi participa. Amb això volem dir per exemple, si 

un infant està convivint en un nucli familiar on hi ha una bona comunicació, un bon vincle entre els 

membres i també un entorn basat en mostres d’afecte; podrem veure que això té un efecte positiu 

per l’infant en el moment de relacionar-se amb els iguals i també en contextos escolars o de lleure.  

Un bon vincle ajuda a que hi hagi una millor relació i comunicació entre progenitors i infants. A part 
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del vincle un altre dels aspectes importants és el de la confiança entre els membres de la família. 

Una bona confiança ens permetrà que quan hi hagin conflictes es puguin resoldre còmodament i 

parlant. Un altre dels aspectes que cal destacar i que és important pels infants és que els 

progenitors escoltin a l’infant i el respectin en el dia a dia. Una criança responsiva també es 

caracteritza per valorar les potencialitats dels infants i reforçar-les positivament i que ells vegin que 

creus en ells i que valores les potencialitats. A vegades molts dels infants el que necessiten és 

més mostres d’afecte i estimació i a vegades amb la societat en la qual estem vivint no ocupa el 

lloc que hauria d’ocupar. Això significa que en la societat en la qual estem vivint la feina ocupa un 

lloc molt important en les famílies, i també en la gran majoria d’elles una gran major part a la feina 

i això com havíem comentat abans ens dificulta a la hora de conciliar vida laboral amb la familiar. 

Segur que molts pares i mares voldrien estar més estones amb els seus fills però degut a la feina 

els hi manca potser aquest temps que els hi falta per acabar de trobar un bon lloc i també de 

treballar tot el que té a veure amb el nucli familiar i el benestar dels seus infants. Segurament si la 

feina ocupés un lloc menor o tingués una menor importància, es podria dedicar més estona a estar 

amb els infants i a treballar tots aquells aspectes que ens preocupen més.  

Paral·lelament cal destacar que una de les coses que afavoreixen la criança responsiva o el reforç 

positiu és treballar de manera integral i sistèmica, és a dir no només amb la família sinó també 

amb la comunitat, entorn, escola i xarxa social. És interessant poder conèixer les relacions que hi 

ha amb els diferents agents i amb l’entorn i així poder treballar de manera integral amb tot. 

D’aquest tema en parlarem una mica més endavant.  

Família, escola i entorn. 

Després d’aquesta breu explicació dels vincles d’afecció i d’aquesta criança més responsiva ens 

endinsarem més cap al nostre àmbit d’interès que són les relacions de la família envers l’escola i 

també la seva implicació i/o dedicació en tot el procés escolar dels seus infants.  

La relació entre la família i l’escola ha anat canviant al llarg del temps. Anteriorment la família i 

l’escola podíem dir que anaven en moments separats i per tant no hi havia una vinculació ni 

relació tant bidireccional com es treballa actualment. Actualment es busca una relació molt 

bidireccional i una relació on la implicació per part de les dues parts sigui màxima i vagin unides 

en el camí de l’infant. Tal com hem pogut anar veient en la bibliografia llegida hem pogut veure 

que els pares i mars tenen un paper clau dins l’escola i sobretot mirant pel benestar de l’infant. Els 

vincles entre la família i els centres educatius s’ha anat situant poc a poc en aquests últims anys. 

S’ha anat agafant consciència de la importància i beneficis que aporta poder treballar en la 

mateixa línia entre família i escola. No només en relació en els temes més de continguts de 

l’escola sinó també a un tema molt important el qual és l’èxit i el fracàs escolar dels infants i 

adolescents en etapes obligatòries. Si ens endinsem una mica més en el concepte de fracàs 
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escolar podem veure que segons el Grup de Recerca en Educació de la Universitat de Vic, (2014 

pàg. 3); “ el més important és entendre que el fracàs escolar no és fruit de no aprovar uns 

exàmens a sisè de primària o a quart d’ESO. El fracàs escolar és el resultat final de l’allunyament 

d’infants i joves d’una institució que, per definició en l’etapa obligatòria, és inclusiva”. Segons el 

GREUV (2014 pàg. 3 ) el procés seria:  

a) Desafacció escolar: no entendre l’escola com a institució, ni allò escolar, ni la dinàmica, ni 

el llenguatge, etc...És a dir, veure i sobretot viure l’escola com a quelcom extern, allunyat, 

reiificat...A més les pròpies expectatives, les familiars i les dels docents són baixes. I en el 

dia a dia es van “acomplint” aquestes expectatives baixes ( no en sap, no ho fa bé, no se’n 

surt, no ho entén...) i la profecia es va auto complint( ja ho dèiem, ja veiem que era un 

alumne amb dificultats, etc.) el punt de partida d’aquests infants és molt allunyat del 

llenguatge, la cultura, els continguts, les formes de socialització de l’escola i aquesta no 

aconsegueix acostar-los fins als nivells mínims ( competències bàsiques) que ella mateixa 

demanda.   

b) Fracàs: Fruit d’aquesta incomprensió d’allò escolar, de les expectatives baixes que es van 

acomplint, dels mals resultats en el dia a dia, etc., l’alumne va obtenint males notes que 

reforcen tot allò “previst” i a més reforcen la seva posició i la seva identitat dins del centre 

com a “alumne dolent”, amb poca projecció i esperances, etc. A més, aquestes males 

notes solen anar acompanyades d’actituds disruptives, d’enfadament amb la dinàmica 

escolar establerta, les normes i l’escola poden ser viscudes com a imposició, etc.  

c) Objecció escolar: Absentisme. L’infant – adolescents encara ve a l’escola o institut però ni 

la seva actitud ni la seva predisposició, ni la seva presència no estant centrades en allò 

escolar. Ve o comença a fallar ( retard – absentisme lleu) però en realitat ja no està dins de 

la dinàmica escolar.  

d) Abandonament prematur: Aquests processos i dinàmiques acostumen a portar, en força 

casos, a joves que no segueixen la seva formació més enllà dels 16. Amb fenòmens 

vinculats a joves que ni treballen ni estudien (NI – NI) o bé a joves que comencen al marcat 

laboral sense una formació mínima.  

Tal hi com hem vist doncs, l’escola i la família tenen un paper crucial en l’educació dels infants i 

per això actualment se li està donant tanta importància a la relació i vinculació de la família en les 

escoles. És important poder analitzar aquest procés ja que ens ajudarà a poder establir millor les 

nostres línies de treball i sobretot per fer i realitzar un treball de prevenció a aquest fracàs escolar 

que motles vegades ens trobem amb alumnes. És important també comentar que tal com hem 

anat dient, és molt important la relació que hi hagi amb l’infant en edats primerenques així com 

també el suport de la família cap aquest en les primeres etapes escolars, ja que serà aquí on hi 
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començarà a haver primeres evidències de fracàs escolar o de situacions amb dificultat que 

necessiten suport i atenció.  

Per tant l’educació infantil i primària que esta compresa dels 0 als 12 anys de vida són unes 

etapes fonamentals en la formació dels infants i que aquesta continua sent important quan arribem 

a l’educació secundària. Aquestes etapes tenen la finalitat o l’objectiu de que els infants 

adquireixin tot un seguit de competències bàsiques i que puguin aprendre coses noves i construir 

nous aprenentatges. Per tant, l’escola té la funció de transmetre això als infants i que ells es 

desenvolupin personalment i també que siguin autònoms en el procés. Per tant, sabem que tal hi 

com estableix el currículum actual d’educació primària, les competències bàsiques són 8:  

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual (saber comunicar oralment i per escrit).  

- Competència artística i cultura (la definim com el coneixement, comprensió i valoració 

critica de diferents manifestacions culturals i artístiques). 

- Tractament de la informació i competència digital ( es tracta de la cerca, captació, selecció, 

registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses amb 

una actitud crítica i reflexiva) 

- Competència matemàtica ( és l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, 

les informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes espacials de la 

realitat) 

- Competència d’aprendre a aprendre (És l’habilitat per conduir el propi aprenentatge i esser 

capaç de continuar aprenent cada vegada de manera més eficaç i autònoma d’acord amb 

els propis objectius i necessitats).  

- Competència d’autonomia i iniciativa personal (és l’adquisició de la consciència i l’aplicació 

d’un conjunt de valors i actituds per tal de portar endavant les accions d’aprendre de les 

errades i assumir riscos).  

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (Mobilització dels sabers 

que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que s’estableixen entre les 

societats i el seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals).  

- Competència social i ciutadana (capacitat per comprendre la realitat social  en què es viu, 

afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i 

pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania actuant amb criteri propi).  

És interessant poder conèixer aquest currículum ja que també ens pot ser útil per fer el treball en 

famílies. És molt important que les famílies ho coneguin i estiguin informades ja que també els 

ajudarà a nivell de casa i entorn familiar més íntim a la hora de treballar amb els seus infants. 

Moltes vegades ens podem trobar en la situació en que la família desconegui aquest currículum i 

per tant això pot provar unes dificultats a la hora de seguir el procés d’aprenentatge dels infants.  
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Des d’una perspectiva constructivista, les situacions educatives han d’analitzar-se i entendre’s a 

través del “Triangle interactiu”, que són les interrelacions entre els tres elements bàsics definitoris 

d’una situació d’ensenyament i aprenentatge, i que són: professor – alumne – contingut escolar ( 

Coll, 1987 , 2001 Pàg. 157-186). Des d’aquesta perspectiva, els processos d’aprenentatge 

s’entenen com un procés de construcció de significats i d’atribució d’un sentit. Per tant amb això 

entenem que l’alumne no es limita a “copiar “ sinó a interpretar la realitat. L’aprenentatge sempre 

suposa posar en relació allò que un sap amb allò que ha d’aprendre. Aquest concepte el definim 

com aprenentatge significatiu.  

Després d’aquesta petita contextualització, tornem a reprendre el tema de família dins l’escola. 

L’escola ha de generar proximitat a les famílies i així al revés. Les escoles han de treballar per tal 

que les famílies esdevinguin un punt clau en el procés d’aprenentatge de l’infant. També perquè 

participin i això pugui ajudar a millorar la relació entre la família , l’escola i també l’infant. Hem de 

treballar conjuntament perquè no passi el fracàs escolar i per tant es pugui fer un treball de 

prevenció ja no només des de nivell escolar sinó també des de l’àmbit familiar. El que seria anar 

tots a una línia. Si reprenem el tema del fracàs escolar, ens hem de plantejar unes preguntes: 

perquè passa?, com es sent cada infant? etc. Aquestes preguntes ens ajudaran a poder realitzar 

un millor treball i per tant a donar les eines adequades a les famílies i també els infants. Per tant, 

és important recordar una de les idees que hem extret de les lectures que ens diuen que no és 

possible pensar en el centre educatiu sense entendre que les famílies són la clau juntament amb 

els infants.  

Una de les idees més importants que també cal remarcar és que tot canvi necessita temps i per 

tant adaptació. L’escola ha de fer canvis en la seva dinàmica però també les famílies han 

d’implicar-se a l’escola i veure-la com un agent que els ajuda i els dóna suport en el procés. Per 

tant, cal transformar els elements institucionals que impedeixen un projecte compartir, un vincle 

habitual ja que per assolir l’èxit de tothom, es necessita tots els actors.  

Segons Jordi Collet i Antoni Tort, avui els nostres alumnes necessiten escoles amb capacitat de 

construir condicions socials, emocionals, familiars, contextuals, relacionals... de l’aprenentatge, 

unes condicions de possibilitat que passen, indefectiblement, per (re) construir l’escola com una 

institució formada interdependentment per progenitors, infants, docents al seu servei i un entorn 

que no és un mer decorat sinó un actor de primer ordre.  

En relació també amb el que estàvem parlant, l’escola ha de fer canvis, clar que sí però també tota 

la societat i per tant treballar tots a una i fer tot un treball amb xarxa. S’han de replantejar mols 

aspectes sobre l’educació i això ens obriria un llarg debat que possiblement no acabaríem mai. 

Per això hem d’acotar el que estem parlant i no marxar del nostre àmbit d’interès.  
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L’escola hauria d’apropar més a les famílies les dinàmiques que esta fent i realitzat. El treball diari 

que es fa a les aules amb els alumnes i així com també implicar i fer protagonistes a les famílies 

dels infants, les qual s’han de veure com una part crucial de tot el procés. Com hem anat llegint 

l’educació no només recau en la família sinó que té una responsabilitat compartida que s’ha d’anar 

treballant conjuntament.  

Per tant com hem anat veient, escola i família són dos agents molt importants i els quals han de 

treballar de manera conjunta. Tant escola com família ha d’obrir mirades i treballar pel benestar de 

l’infant. Cada vegada més és busca una implicació més positiva de la família a l’escola, que no 

només s’interessi pels resultats de l’infant sinó per tota la dinàmica i per com funciona l’escola. Per 

l’infant obté beneficis ja que es sent reconegut i es sent que la seva família participa del procés 

amb ell i per tant caminen junts en el procés escolar. La família és l’agent clau en tot el 

desenvolupament de l’infant. Com hem anat veient una millor relació entre pares i fills implica una 

millora en els resultats acadèmics de l’infant. Allò que els infants viuen a casa també té una 

influència clau en l’escola i per tant es transmet tot allò que l’infant ha viscut. Per això, cada 

vegada més es treballa per una educació emocional on es tinguin en compte les emocions dels 

infants i com es senten. La família doncs en aquest acompanyament en que parlàvem té un paper 

clau i l’infant ho necessita. La família ha d’acompanyar a l’infant en el procés de manera positiva i 

per tant, donant missatges positius als infants i guiant-los i oferir-los ajuda quan ho necessitin.  

Entre tots els professionals hem d’empoderar a les famílies perquè es vegin amb força i amb 

motivació per fer front a aquest procés. Les famílies han de valorar els esforços de l’infant i 

animar-lo a continuar en situacions difícils ja que l’infant esperarà la resposta de la família i 

actuarà envers aquestes. Per tant com hem pogut veure en moltes de les lectures que hem anat 

fent, la família ha d’acompanyar en l’infant de manera positiva i utilitzant molt el diàleg i la 

conversa. Això també ens ajudarà molt si al nucli familiar es caracteritza per un nucli on hi hagi 

confiança entre els membres.  

Els deures de l’escola. 

Un altre àmbit on la família té un paper crucial és en el tema dels deures que tenen els infants a 

casa. Segons Jaume Funes els deures actuals són una continuïtat de l’escola pels infants i no es 

desvinculen d’aquesta. El model de deures hauria de replantejar-se. Pels infants és necessari i 

positiu que tinguin una responsabilitat a la hora de fer deures però que no tornessin a reprendre el 

que han estat fent a les classes. La idea seria que no acabessin a casa el que no han pogut 

acabar a l’escola per falta de temps. Els deures no només haurien d’anar dirigit als interessos dels 

infants sinó que també les famílies s’involucressin en els deures i que fossin una tasca per fer 

conjuntament i aprendre tots junts. Molts infants no només d’educació primària sinó també de la 

secundària, veuen els deures com una càrrega. I si a més a més hi afegim que a casa no hi ha un 
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suport familiar adequat ( tant per motius laborals dels pares i mares, com per manca de formació 

dels pares i mares, tant com per desvinculació...). Per aquest motiu, Jaume Funes proposa que 

els deures tan vagin dirigits als pares i mares com els infants. D’aquesta manera també les 

famílies estant més involucrats dins l’àmbit escolar, es reforça la relació entre progenitors i infants  

i a més a més els deures deixarien de tenir el paper de càrrega o aspecte feixuc. Pensem que és 

positiu que les famílies comparteixin amb els seus filles i fills una estona dels deures. Això no 

significa que haguem d’estar tot el dia a sobre dels infants sinó que els infants sàpiguen que tenen 

el suport dels seus pares i mares quan ho necessitin però les famílies han de treballar perquè els 

seus filles i fills siguin el màxim d’autònoms possibles. Un altre dels temes que ofusca a les 

famílies és veure que els seus fills o filles suspenguin. Normalment suspendre és vist pels pares i 

mares com un aspecte molt negatiu. Creiem que és necessari canviar aquesta visió i veure el 

suspens com un reforç positiu, una oportunitat de creixement. El paper de les famílies en aquesta 

situació seria animar i motivar l’infant i que no ho visqui com una experiència negativa.  

La família dins l’escola. 

Seguint en el tema que tenen les famílies dins l’escola, Ramon Casals li dóna molta importància a 

millorar la conversa entre mares i pares i infants. Ja que això té una millora en el rendiment 

escolar dels infants. La família té un paper clau en el desenvolupament de l’infant ja que és un 

agent de canvi.  Les famílies han de tenir clar que els infants tenen un ritme d’aprenentatge 

diferent i per tant, cadascú fa el seu procés seguint el seu ritme. És important que no hi hagi 

comparació entre infants ja que poden aparèixer situacions de dificultat. No només hem 

d’entendre que els infants tenen cadascú el seu ritme sinó que les pròpies famílies també són 

singulars, i per tant cada família és única i diferent i necessita el seu procés.  Les famílies són el 

model a seguir pels seus infants sobretot les primeres etapes de la vida. Cal remarcar que els 

infants un dels seus principals models d’aprenentatges és a través del model d’imitació. Per això 

és molt important que les famílies en tot el procés escolar de l’infant els hi doni missatges positius i 

reforçant-lo i acompanyant-lo en tot el procés. Això li donarà més confiança i autoestima a l’infant. 

Tal com hem anat veient un bon diàleg dins el nucli familiar permet als pares i mares poder donar 

una millor explicació a l’infant sobre els seus actes i explicar-li el perquè de les coses. Una de les 

altres coses que ens parla Ramon Casals és la importància d’educar en la responsabilitat. La 

família ha de tenir clar que tots els membres del nucli familiar han de ser actius dins a casa i 

també dins la societat. És important que des de ben petits treballin perquè els infants participin 

tant en les tasques domèstiques com decisions familiars. D’aquesta manera els infants tinguin 

més autoestima positiva i una satisfacció personal més alta. Fer participar als infants a les 

dinàmiques familiars ens ajudarà a tenir en compte els infants en una quotidianitat i també a tenir 

en compte les seves opinions. Per ells també és molt important que se’ls hi demani la seva opinió i 
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que es compti amb ells per realitzar diferents tasques. D’aquesta manera ells van adquirint petites 

fites de responsabilitat i adquireixen moltes competències personals.  

Posant més èmfasi en la comunicació de la família amb l’escola Ramon Casals remarca que la 

suma de família i l’escola sempre suma en positiu i s’hauria de treballar per un bon canal de 

comunicació. És imprescindible que les famílies s’interessin pel que fan a l’escola els seus infants. 

Una manera de fer-ho és anar a veure els tutors dels seus fills/es i interessar-se per a veure què 

fan, què treballen, com ho fan... Això sempre té un benefici pels infants (sobretot aquells que es 

troben cursant educació primària). El fet que els pares participin a les activitats de l’escola no 

només fa que aquests creïn noves xarxes de relació sinó també que els infants estant contents de 

veure’ls allà i veure que s’interessen pel que estant fent i li donen un sentit.  

Creiem que no només són les famílies les que s’han d’apropar a les escoles sinó que també és 

l’escola la que ha de facilitar els canals de participació a les famílies ja que moltes no coneixen 

quins són i quin és el seu paper a l’escola. Establir una bona relació de sinceritat sempre és 

positiu per les dues bandes. Per tant, hem de treballar per una relació bidireccional.  

El treball amb famílies. La teoria ecològica. 

La següent temàtica que tractarem serà sobre la línia actual de treball amb famílies. Per realitzar 

el nostre projecte ens hem estat informant sobre quina és la base sobre la que es sustenta el 

treball en famílies. Hem hagut d’adquirir nous coneixements tant de parentalitat positiva com 

observar i analitzar altres projecte en famílies. D’aquesta manera adquirim més coneixements i 

altres projectes ens serveixen de font de coneixement i de base per dissenyar el projecte 

Caminem Junts. El paraigües de tots aquests projectes és la teoria ecològica creada per 

Bronfenbrenner.  

Actualment el treball amb famílies “està de moda” amb això volem dir que en aquests últims anys 

se li dóna molta importància a realitzar projectes dedicats a les famílies i també grups de mares i 

mares. Hi ha molta implicació per part de tots els agents socioeducatius i també per 

l’administració. Anteriorment potser no adquiria aquesta importància i rellevància com ara sinó que 

era una cosa que no era important ni se li dedicava temps ni projectes. Ara actualment hem pogut 

observar petits projectes dedicats a famílies i també que cada vegada més les entitats dels 

municipis aposten per una intervenció grupal i familiar i no tant individual. Ja que el treball en grup 

i en famílies és molt enriquidor i s’aprèn molt. Urie Bronfrenbrenner va desenvolupar la teoria 

ecològica des d’una perspectiva en la qual li dona més èmfasi en la importància de les micro i 

macro dimensions de l’entorn en les que viu l’infant. Aquesta teoria ha tingut importants 

implicacions en la comprensió del desenvolupament dels infants. consisteix en cinc sistemes 

ambientals que van des de les interrelacions interpersonals properes fins les extenses influencies 
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basades en la cultura. Els cinc sistemes que defineix Bronfrenbrenner amb la seva teoria 

ecològica són:  

- Microsistema: El microsistema és aquell en el qual l’individu hi conviu. Hi podem trobar la 

família, l’escola, els grups d’iguals... En aquest sistema és on l’individu té interrelacions 

més directes amb els agents socials. L’individu no és passiu sinó que ell és un agent més 

en construir el propi context.  

- Mesosistema: És aquell sistema en el qual hi trobem els vincles i les relacions entre els 

diferents agents del microsistema. És a dir, un exemple seria la relació que pot tenir els 

pares de l’infant amb l’escola.  

- Exosistema: En aquest sistema l’individu és un subjecte passiu. L’individu rep efectes 

sobre contextos dels quals no participa. Com pot ser per exemple l’àmbit laboral dels pares 

i mares, l’àmbit dels veïns, serveis socials... Perquè quedi més clar un exemple seria: Una 

mare que tingués un malestar a la feina, això pot afectar a la seva relació amb el seu fill o 

filla. L’infant no participa en l’àmbit laboral de la mare però depèn de quines situacions es 

creï això l’afectarà de manera positiva o negativa.  

- Macrosistema: és la cultura en la que l’individu viu. Totes les actituds o ideologies 

culturals afecten en el dia a dia de les persones. Així com també les creences que 

conviuen a la societat.  

- Cronosistema: Aquesta etapa la definim com en el moment històric en el que estàs vivint. 

 

Aquesta teoria té com a protagonista i al centre a l’infant. El que busca és com afecta cada 

sistema en el seu benestar i per tant treballar sistemàticament per millorar la vida de l’infant. A 

continuació per tal que quedi més visual, hi haurà una representació gràfica sobre tots els 

sistemes explicat anteriorment. D’aquesta manera es podrà entendre millor cada sistema i veure la 

relació que hi ha.  
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Tornant a reprendre la línia actual amb famílies, hem pogut observar que la línia actual està molt 

basada en la parentalitat positiva. A continuació hi haurà una breu explicació del que és 

parentalitat positiva així com també els seus principis.  

La parentalitat positiva és el comportament dels pares i mares envers els seus fills i filles. Aquest 

comportament ha de cuidar el desenvolupament de les capacitats de l’infant i reconèixe’l com a 

persona única i singular. Així com també sense ser violent en la dinàmica familiar i en l’educació 

dels fills i filles i sempre orientant els infants cap a un ple desenvolupament. La prentalitat positiva 

també busca tenir en compte l’interès superior de l’infant i el seu objectiu és promoure relacions 

positives entre el nucli familiar. Aquestes relacions haurien d’estar basades en la responsabilitat 

parental i garantir els drets de l’infant per aconseguir un benestar.  

Tal com vam poder veure el principi del marc teòric, actualment hi ha molta diversitat de famílies i 

molta tipologia diversa. Això s’ha de tenir en compte a la hora de dissenyar un programa orientat 

en famílies així com també les possibles activitats i/o tallers. Ja que hem de tenir en compte totes 

les tipologies familiars i per tant dissenyar un programa envers aquestes necessitats i que englobi 

totes les tipologies. Tot i així encara que hi hagi molta tipologia de projectes existeixen uns 

principis generals en els quals tots els programes s’orienten i defineixen la parentalitat positiva. 

Existeixen sis principis, aquests principis busquen el desenvolupament de l’infant i el seu benestar 

físic i mental.  

- El primer principi busca o treballa per la importància d’establir uns vincles afectius i 

càlids. Tal hi com hem esmentat anteriorment, tenir una bona relació afectiva en l’infant, 

ajuda a que aquest es senti reconegut i també estimat i que tingui una millor autoestima. 

Tal com també hem anat comentant, un vincle no s’estableix d’avui per demà sinó que és 

un aspecte molt important a la vida dels infants i s’ha d’anar treballant diàriament. Per 

l’infant és important sentir-se reconegut i acceptat en el seu nucli familiar i que el vegi com 

a estable i segur.  

- El segon principi ens parla de proporcionar a l’infant un entorn que sigui estructurat per a 

que els infants aprenguin unes normes i uns valors a més d’uns hàbits i rutines positius i 

estables. Fent referència aquests hàbits i rutines, és important que la família tingui en 

compte els seus fills i filles i els faci participar en la decisió d’aquests.  

 

- El tercer principi treballa per la motivació i el desenvolupament. És a dir, l’estimulació i el 

reconeixement de l’infant. Dóna importància a que la família estigui en tot el procés que viu 

l’infant i en el seu procés d’aprenentatge. Les famílies han de potenciar les capacitats de 

l’infant i reforçar-lo positivament.  
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- El quart principi fa referència al reconeixement que els pares i mares han de donar a 

l’infant. És important mostrar interès i implicar-se amb les preocupacions de l’infant i tenir 

en compte les necessitats que presenta. Com hem esmentat anteriorment també és positiu 

que els pares i mares considerin els infants com unes persones del nucli familiar i per tant 

que tinguin un paper responsable i actiu en les decisions de la família.  

 

- El cinquè principi és la capacitació dels infants. aquesta capacitació dels infants es 

refereix a que els pares i mares potenciïn els infants i els facin adonar-se que són agents 

actius a la societat, competents i amb capacitats i habilitats per millorar i canviar el que ells 

decideixin. Tal hi com hem esmentat anteriorment una escolta activa cap als infants millora 

la seva capacitat crítica i els ajuda a reflexionar.  

 

- L’últim principi de la parentalitat positiva es basa en l’educació no violenta. El que busca 

és la no utilització del càstig com a mesura. Es busquen relacions positiva i fugir dels 

models antics basats on els càstigs eren la única forma. Ara es treballa per l’establiment 

d’un diàleg i també per explicar el que ha passat i fer veure els infants que han fet utilitzant 

la reflexió.  

 

Tenint en compte el principis que hem vist i la teoria sistèmica d’en Bronfenbrenner, s’ha creat un 

model ecològic de parentalitat positiva. La tasca de ser pares i mares es realitza dins un espai 

ecològic que depèn de la qualitat de tres tipus de factors. El primer factor és el context psicosocial 

on viu la família, les necessitats evolutives i educatives del menor i les capacitats dels pares i 

mares d’exercir la parentalitat positiva.  

A continuació podem veure un esquema en que es mostra aquest model. Aconseguir un alt nivell 

de benestar dels tres factors s’aconsegueix una millor parentalitat positiva.  

 

 

 

 

 

 

Segons Lin i Ensel les famílies necessiten un recolzament social. Aquest recolzament és el procés 

a través del quals els recursos socials que proporcionen tant les xarxes formals com informals de 

recolzament permeten satisfer a les persones necessitats de tot tipus en situacions quotidianes i 
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de crisi. La xarxa formal seria aquella en que es dissenyen aquests projectes a les famílies i es 

donen eines per tal que les famílies esdevinguin autònomes en un futur pròxim i també se les 

acompanya en el procés que es troben. I una xarxa informal és aquella que tenen les famílies ( 

amics, família...) aquesta xarxa també és necessària ja que els hi dona un altre benefici i un altre 

suport totalment necessari. En aquesta xarxa poden compartir experiència i també conèixer gent 

nova.  

El projectes que treballen per l’acompanyament amb famílies comparteixen tres finalitats. 

Aquestes creiem que són : 

1. Reforçar les competències parentals: el conjunt de capacitats que permet a les famílies, els 

pares i mares en particular, afrontar de manera flexible i adaptativa la tasca vital de ser 

pares i mares d’acord amb les necessitats educatives i evolutives dels seus infants, 

aprofitant totes les oportunitats i recolzaments que se’ls hi dóna a través de sistemes 

d’influència de la família per a desenvolupar aquestes capacitats.  

2. Intervenció orientada a la preservació familiar: mantenir els menors amb la seva família. 

Els pares i les mares són la millor font de protecció pels seus fills i filles i el recurs “normal” 

per fer front les seves necessitats evolutives bàsiques.  

3. Donar prioritat als drets, interessos i necessitats dels infants i joves i si cal, incrementar 

mesures de guarda o tutela.  

Aquests programes donen eines als pares i mares per tenir unes millors capacitats educatives en 

l’educació dels seus infants. Aquests programes beneficien en el vincle entre progenitors i infants, 

també busquen la millora de l’entorn familiar i també la relació amb altres àmbits de la vida. Així 

com també millorar la qualitat de vida. Aquests programes també tenen un fort impacte en la 

resiliència. Els pares i mares per poder millorar les seves capacitats de parentalitat positiva 

necessiten també treballar la seva resiliència.  

La resiliència.  

Segons Stefan Vanistendael i Jacques Lecompte la resiliència és aquella capacitat de superar els 

obstacles que van apareixent al llarg de la vida. A part de superar-los, la resiliència també ens 

permet poder aprendre d’aquests obstacles i adaptar-nos a les situacions i realitzar un creixement 

personal.  

Els autors representen de forma gràfica la resiliència a través d’una caseta. La caseta és la 

següent:  
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Caseta: La construcció de la resiliència.1 

 

En primer lloc es troba el sòl de la casa sobre la qual està construïda. Aquesta tracta de les 

necessitats materials bàsiques com l’alimentació i els cuidats bàsics per la salut i la higiene.  

Seguidament en els fonaments de la casa trobem les relacions més o menys informals, com la 

família, els amics, veïns, companys... Si la persona té una bona xarxa d’aquests contactes 

informals podrà acceptar-se fonamentalment com a persona.  

En la planta baixa de la caseta trobem la capacitat fonamental, és a dir trobar un sentit i una 

coherència a la vida. Cada persona tindrà el seu procés a trobar el sentit de la vida. algunes 

persones ho faran per mitjà d’una filosofia i altres per mitjà de la religió.  

En aquesta planta també hi trobem el jardí, per tant és important mantenir un contacte amb la 

naturalesa ja que ens aporta molts aprenentatges i vivències pedagògiques.  

En el primer pis hi trobem tres habitacions. L’autoestima, les competències i aptituds i l’humor. Per 

aconseguir un benestar personal i aconseguir una bona adaptació necessitem un equilibri 

d’aquestes tres habitacions.  

                                                             
1 Font: Imatge extreta de google imatges.  
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Per finalitzar la caseta, ens apareixen les golfes. Aquesta representa la obertura de noves 

experiències a viure. Les noves experiències ens aporten nous coneixents i també noves 

sensacions i sentiments que no coneixíem. La caseta de la resiliència no és una estructura fixe i 

s’ha d’anar construint amb el pas del temps tenint en compte el ritme de cada persona. Fins i tot a 

més a més en alguns moments haurem de fer reparacions i cuidats a la caseta. Totes les parts de 

la caseta tenen una comunicació entre elles i això ens ajuda a detectar les nostres fortaleses i 

també les nostres debilitats per poder-les treballar i reforçar.  

La resiliència no només és un aspecte individual sinó que també hi ha una resiliència a nivell 

familiar. Aquesta resiliència és la que fa que les famílies superin moments de crisi de manera 

satisfactòria i que en surtin més reforçades de les situacions de tensió. Treballar la parentalitat 

positiva sempre reforça aquesta resiliència i dóna més eines per superar els obstacles en un futur.  

Programes de suport a les famílies. 

A través de la investigació, A criar fills se n’aprèn? Una anàlisi de programes que enforteixen les 

capacitats parentals de Sílvia Blanch Gelabert i Gemma Badia Muniente ens hem adonat que hi 

ha una gran varietat de programes orientats a les famílies tant a àmbit nacional com internacional. 

Observant tots els programes ens hem adonat que la gran majoria d’ells s’orienten molt basant-se 

en el model de parentalitat positiva i sobretot criança responsiva.  

Un projecte en el qual hem extret molta informació i el qual ha estat una font de coneixement i de 

base pel projecte Caminem Junts, ha estat el projecte Aprendre Junts, Créixer en família (2014), 

de l’Obra Social la Caixa, escrit per: Amorós, Fuentes, Mateos i Pastor de la Universitat de 

Barcelona, Rodrigo i Byrne de la Universitat de la Laguna, Balsells de la Universitat de Lleida i 

Martín i Guerra de la Universitat de Palma de Gran Canaria.  

L’objectiu general d’aquest projecte és potenciar el desenvolupament de les capacitats dels pares i 

mares per la cura i educació dels seus fills i filles i acompanyar-los en aquesta tasca i oferir-los 

col·laboració i consell. La metodologia es basa en treballar el benestar de les famílies, per tant 

donar molta importància a l’afecte, la comunicació i la comprensió. El programa fa sessions de 

pares i mares, també unes sessions amb els infants i finalment unes sessions conjuntes. En 

aquestes sessions busquen promoure uns vincles segurs i estables en les famílies. Treballa per la 

responsabilitat compartida, és a dir la importància que també té el pare dins el nucli familiar, que 

no només agafi les rendes la mare sinó que es comparteixin la tasca de l’educació entre els dos 

individus. També es busca aprendre a escoltar  i a millorar la organització familiar i les tasques 

domèstiques.  

El programa treballa entorn vuit mòduls diferents. Aquests mòduls són:  
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1. Ens coneixem: en aquest mòdul els membres del grup es coneixen entre ells i es treballa 

per la confiança de grup i cohesió de grup. Hi ha una participació de tothom i així tothom 

pot compartir les experiències i tothom aprèn de tothom. Hi ha un clima d’escolta activa, 

confiança, respecte i acceptació cap als altres.  

2. Mostrem afecte en la família: en aquest mòdul es treballa per la satisfacció de les 

necessitats afectives, ja que té un paper fonamental en les conductes i les relacions que 

estableix l’infant. Aquests vincles afectius milloren l’autoestima i l’autoconcepte. A més 

fomenten l’autonomia de les persones. 

3. Eduquem els nostres fills: En aquest mòdul  va orientat a que els pares adoptin una 

actitud activa i també que reforcin els seus infants com a protagonistes actius.  

4. Aprenem a comunicar-nos: Aquest mòdul treballa la comunicació familiar. També es 

treballa l’equilibri emocional. Es destaca la importància de treballar la bona comunicació.  

5. Connectem amb l’escola: En aquest mòdul es treballa l’actitud d’interès i compromís que 

els pares i mares han de tenir envers l’educació dels seus fills i l’escola. És important que 

els pares i mares facin un acompanyament en l’aprenentatge dels infants i que també és 

important que hi hagi una relació bidireccional entre família i escola.  

6. Gaudim Junts en família: en aquest mòdul es treballa la importància del joc i de com 

jugar en família. Es treballa per la importància de planificar moments de joc conjunts i dona 

idees de diversos jocs per fer i formes de jugar.   

7. Afrontem reptes quotidians: En aquest mòdul es treballa una mica la dinàmica familiar 

del da a dia. Dona eines per tal de superar petits obstacles mitjançant la resolució de 

conflictes de manera positiva. Així com també es treballa les emocions.  

8. Què hem après: Aquest últim mòdul es treballa una reflexió amb els pares i mares un 

temps després del projecte per avaluar quins petits canvis hi ha hagut i quin impacte hi ha 

hagut.  

Tal com hem vist anteriorment en aquesta breu explicació d’aquest projecte, hem pogut veure que 

també s’orienta dins el paraigües de parentalitat positiva. Per tant, podem afirmar que actualment 

el treball en famílies s’orienta a reforçar molt les capacitats i habilitats parentals de forma positiva i 

sobretot acompanyar a les famílies i donar-los eines en el procés per garantir la seva autonomia 

en un futur pròxim.  

Educació, família i emocions.  

Per finalitzar aquest marc teòric, creiem necessari fer èmfasi el tema de les emocions. 

Anteriorment potser no es donava tanta importància en com es sentia i com estava la persona ni 

en tenir cura del seu benestar emocional. Actualment podem veure que l’educació emocional està 

molt present en les escoles i també en la formació de professionals. Avui en dia s’arriba  al 



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

32 
 

conclusió perquè aconsegueixis un benestar òptim has de tenir un benestar emocional. Per aquest 

motiu també és necessari que en projecte de parentalitat positiva es treballin les emocions i donar 

eines per saber-les identificar i treballar i perquè els pres i mares agafin més recursos per poder 

treballar l’educació emocional amb els seus fills i filles.  

Segons Pere Darder i Eva Bach les emocions són un element imprescindible per créixer 

personalment i per organitzar la nostra conducta. A més, aquestes estan totalment relacionades 

amb les nostres competències cognitives i el desenvolupament de les nostres competències 

socials.  Per treballar les nostres emocions és necessari que tinguem i fomentem una educació 

global, integral i contextualitzada. D’aquesta manera, podem gestionar més bé les nostres 

emocions i saber identificar-les.  

Per part dels infants, els àmbits escolars i familiars són uns llocs privilegiats per viure les emocions 

d’una manera positiva i integradora. El desenvolupament afectiu i emocional és un procés 

permanent i per tant, mai s’acaba. Sempre es pot anar treballat i millorant. Una necessitat 

essencial que tenim les persones és la de sentir-nos estimats o estimades, els infants encara més 

tenen aquesta necessitat. Quan ens sentim estimats es sentim acollits, respectats i valorats per 

allò que som. Com hem anat esmentant en altres apartats d’aquest marc teòric, els infants 

necessiten molt crear relacions afectives i que sentin l’estima dels altres. Això els hi provoca més 

seguretat en si mateixos i més autoestima. A més, quant els infants es senten estimats, senten la 

necessitat d’aprendre a estimar i es aquí quan se’n adonen que els altres (pares i mares, grups 

d’iguals, familiars...) també necessiten sentir-se estimats i també necessiten d’ell, d’això se’n diu 

consciència de l’alteritat. Amb la consciencia de l’alteritat, els infants comencen a construir la seva 

identitat i el seu equilibri emocional.  

Seguint amb Darder i Bach, des de l’educació s’ha de recuperar l’interès per les relacions amb les 

persones i per l’educació emocional. Ja que amb el pas del temps s’havia descuidat a favor dels 

currículums i dels continguts d’aprenentatge. Quan es parla d’emocions no es fa referència a un 

cos de coneixements objectius o tancats, sinó d’un conjunt dinàmic de vivències singulars i 

subjectives. Com educadores creiem que l’educació emocional en les escoles i a casa és molt 

important pels infants. Ja que els sentiments són complexos i canviants, i per tant, alguns infants 

necessitaran l’ajuda dels seus suports més propers per guiar-los i acompanyar-los en allò que els 

pugui fer falta.  

Les emocions serveixen primerament de manera individual. A través d’elles aprenem a acceptar-

nos a nosaltres mateixos i a reconèixer el què realment som i sentim. Tenir una bona educació 

emocional i una bona gestió de les emocions ens ajuda a superar sentiments neguitosos. 

Segonament ens serveixen per reconèixer i acceptar a l’altre. En la nostra quotidianitat ens 

relacionem amb altres persones i gràcies als altres construïm la nostra identitat personal. A més 
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les emocions estan interrelacionades amb els altres, per tant no podem parlar d’emocions sense 

parlar dels altres individus que ens envolten. Finalment les emocions serveixen per millorar la 

relació educativa, l’educació és una de les eines més poderoses que tenim per assolir un major 

grau de satisfacció vital i aprendre a conviure amb harmonia amb els altres. Una bona educació 

emocional ens ajuda en la relació els altres i a adquirir nous coneixements des de l’entusiasme i la 

satisfacció.  

Els autors Darder i Bach van establir el procés de desenvolupament emocional. Primerament les 

persones sentim les emocions i aprenem a saber que són, seguidament coneixem les nostres 

emocions, les regulem i les integrem en el nostre interior, a partir d’aquí cultivem un estil educatiu 

propi, i finalment, convivim en harmonia amb els altres.   

Segons Ramon Casals el rol de la família ha anat millorant amb el temps, ha passat de ser una 

unitat de producció i consum, a una de cura dels infants, a sura dels malalts, fins finalment acabar 

per ser una unitat d’ajuda als altres. Tot i que actualment es potencien molt els valors de 

autonomia i independència. Les persones necessitem estar en contacte amb els altres tant sigui 

en la relació com amb la comunicació entre la gent que ens envolta. A més per sentir-nos 

reconeguts, necessiten riure amb els altres per aconseguir complicitat i un sentiment de grup.  

Com educadores socials sabíem que hi havia una gran ressenya bibliogràfica de tots els temes 

que hem anat parlant al llarg del marc teòric, per aquest motiu vam decidir estructurar-lo d’aquesta 

manera. Creiem que hem adquirit molts coneixements i que ens aportaran molts riquesa a l’hora 

de crear el nostre projecte i les activitats dels tallers. En resum doncs, és imprescindible que 

posem en pràctica tot allò que ens han aportat les fons de coneixement perquè d’aquesta manera 

la pràctica tingui el resultat satisfactori que nosaltres desitgem.   

 

4. Explicació del Projecte Enxaneta.  

En aquest apartat hi ha una breu explicació del Projecte Enxaneta. És necessari que hi dediquem 

un apartat ja que és el paraigües del nostre petit projecte pilot. Com anirem dient al llarg del treball 

final de grau, el nostre projecte està ubicat dins el projecte Enxaneta i per tant creiem necessari 

poder fer una mica de breu explicació sobre què és el projecte Enxaneta i què pretén.  

Projecte Enxaneta neix com un model d’acompanyament a l’èxit acadèmic de tot l’alumnat 

d’Osona. Treballa amb les escoles, les famílies i els seus infants i al territori. Aquest any és el 

segon any que està funcionant i cal comentar que s’han sumat moltes escoles que participen a 

Enxaneta. En un inici només es va realitzar a poques escoles ja que era un projecte pilot. 

Enxaneta treballa per la prevenció del fracàs escolar. Treballa amb infants que cursen des de 
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primer de primària fins a quart de primària. Així doncs també treballa amb les seves respectives 

famílies. El projecte Enxaneta, tal hi com hem anat observant com a voluntàries del projecte busca 

que hi hagi una relació bidireccional i positiva entre família, escola i també tota la comunitat que 

els envolta. També una de les coses que espera és que hi hagi una millora important dels resultats 

escolars dels infants.  

Per realitzar tot aquest acompanyament a les famílies i els seus infants ho fan mitjançant la figura 

del mentor/a. Aquesta figura serà la persona que s’encarregarà de dinamitzar totes les activitats i 

d’acompanyar en tot aquest procés tant a la família com els infants. Així com també coordinar-se 

amb les diferents entitats i professionals  implicades. La seva metodologia consisteix en fer un 

treball amb els infants( treball emocional i també treballar les competències de l’escola i e ls 

continguts treballats) i també un dia dedicat a fer treball amb famílies i amb els seus infants. El dia 

de famílies el que es busca és que les famílies interactuïn amb els seus infants i els acompanyin 

en el procés.  

Finalment comentar que Enxaneta és un projecte important i el qual aporta beneficis tant a la 

família com els infants. Un dels objectius que es marca Enxaneta és empoderar a les famílies 

perquè al cap d’un temps determinat puguin acompanyar els seus infants en el procés d’una 

manera autònoma. És un projecte que es treballen molts aspectes de la vida de cada família i 

també de la vida quotidiana. També permet poder conèixer què hi ha a l’entorn hi poder-nos-hi 

relacionar-hi. Un dels aspectes que també cal destacar d’Enxaneta és el gran treball en equip que 

hi ha, ja que hi ha molts elements i professionals i entitats que si relacionen i per tant hi ha d’haver 

una bona coordinació per tal de caminar tots junts a una mateixa línia i treballar per uns mateixos 

objectius.  

 

5. El projecte d’acció socioeducativa. “ Caminem Junts”:  

5.1. Ubicació del nostre projecte Pilot.   

El nostre projecte d’intervenció socioeducativa s’ubica dins el projecte pilot Enxaneta. anteriorment 

ja hem fet una petita introducció del que fa Enxaneta i com s’organitza. Vam decidir que s’ubicaria 

a dins Enxaneta ja que prèviament les dues educadores vam estar fent un treball d’observació 

participativa i participant com a voluntàries dins el projecte Enxaneta, una a l’escola de Roda i 

l’altre a l’escola de Vic. Un cop parlat amb les mentores de cada centre els hi vam explicar una 

mica el que volíem fer i a veure què els hi semblava i un cop vam tenir l’aprovació vam dissenyar 

el nostre projecte de final de grau que consisteix en la realització d’uns tallers per a famílies que 

participen a Enxaneta i parlant d’uns temes que ells els hi interessa.  
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Així doncs el nostre grup d’intervenció són les famílies que participen en el projecte Enxaneta, les 

quals han estat informades des d’un inici del que es faria i si els hi semblava bé i els hi interessava 

participar. Cal dir que les famílies van comentar que sí que participarien en el nostre projecte 

d’intervenció. El nostre projecte pilot anirà coordinat amb les diverses mentores i també amb el 

tutor del treball. Farem aquest projecte amb aquestes famílies ja que ja ens coneixen i també ens 

han anat veient al llarg del curs actual i el curs passat quan va començar a iniciar-se Enxaneta.  

Les dues educadores dissenyarem el projecte i el portarem a terme les dues a les dues escoles. 

Per tant totes dues estarem tant a una escola com l’altre realitzant els tallers amb les famílies. 

Sabem que la nostra tasca no és fàcil i que el nostre projecte és pilot dins un altre que també està 

essent pilot i que per tant ens poden sorgir casuístiques que no ens esperem al llarg del procés. 

Tenim clar que el treball en famílies no és fàcil però per això també ens hem agafat més temps per 

poder fer un millor anàlisi de la realitat i del grup de famílies.  Però agafem aquesta aventura amb 

moltes ganes i molta motivació per part de totes dues educadores.  

 

5.2. Anàlisi de la Realitat i diagnòstic.  

5.2.1. Ubicació i anàlisi. 

El projecte d’acció socioeducativa estarà implementat a dos municipis de la comarca d’Osona. Els 

dos municipis són Roda de Ter i a Vic. A roda de Ter hi participarà l’escola Mare de Déu del Sol 

del Pont i a Vic hi participarà l’escola la Sínia. Són dues escoles que fan un treball socioeducatiu 

diferent i les quals hi ha unes realitats molt oposades. El fet de fer-ho a les dues escoles ens 

permetrà conèixer la realitat de cada escola i també poder analitzar i reflexionar sobre el treball 

socioeducatiu que es realitzarà amb cada grup de pares i mares i els resultats que se’n 

desprenen.   

Per començar a endinsar-nos una mica més amb les escoles, hem decidit fer una petita 

introducció de cada poble on es situen les dues escoles i també de cada escola. A continuació 

també hi ha les necessitats de cada escola que hem detectat i finalment les necessitats que 

comparteixen les dues escoles i és sobre les que actuarem fent el nostre projecte d’intervenció. 

Aquestes necessitats que hem detectat ho extraiem de la nostra observació participant durant tot 

aquest temps a les escoles i també parlant amb les mentores. Seguidament hi haurà un apartat 

del treball on es veuran les necessitats que comparteixen les dues escoles i per tant quines són 

les nostres prioritats a treballar.  
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RODA DE TER. ESCOLA MARE DE DÉU DEL SOL DEL PONT.  

Roda de Ter és un municipi que actualment està habitat per 6.172 persones i té una superfície de 

2,2 quilòmetres quadrats. Roda de Ter és caracteritza molt i dóna molta importància a l’Esquerda, 

jaciments arqueològics i també hi ha un museu al mig del poble on hi ha diferents coses 

exposades de l’antiguitat. Cal dir que vénen sempre molts visitants a veure tot això i que 

actualment hi ha un grup que es dedica a estudiar i a fer noves investigacions arqueològiques. Per 

tant com veiem Roda de Ter té una llarga història ja que les excavacions arqueològiques donen 

molta importància i vida al poble. Roda de Ter té una gran tradició literària i és el lloc de naixement 

d’autors tan coneguts i reconeguts com el poeta Miquel Martí i Pol (1929-2003) i l’escriptor, 

pedagog i periodista Emili Teixidor, entre d’altres. Per exemple, podeu fer la ruta literària Miquel 

Martí i Pol, per conèixer els indrets de la vida i de l’obra del poeta d’El poble. Roda de Ter té una 

vida cultural rica, amb l’organització, per exemple, de les Jornades Miquel Martí i Pol, al volts de 

l’11 de novembre, data en què va morir el poeta. Dins de les jornades, es dóna a conèixer el 

veredicte del Premis Literaris de Roda de Ter, un dels quals és el premi de poesia Miquel Martí i 

Pol.  

A més, Roda de Ter és un poble que compta amb un important nombre d’associacions culturals, 

esportives i lúdiques que participen activament en l’organització de diverses activitats al llarg de 

l’any i que fan que l’activitat del nostre municipi no s’aturi mai. Roda de Ter es distribueix en 

diferents barris. Cal dir que tots els barris tenen una associació que coordinen les seves activitats, 

tallers i diferents recursos per tal que el barri funcioni i facin també activitats comunitàries. Els 

barris que hi ha a Roda de Ter són els següents: Barri Sta Tecla, Barri Coll de Roda, Barri de la 

Prada, Barri de l’Atalaia, Barri Bac de Roda , Barri Bonamic, Barri Sant Sebastià, Barri de la Creu 

de Codines, Barri de les Cases Noves, Barri del Serrat i barri del Pla Xic. 

Roda té una xarxa de serveis i entitats que com hem comentat anteriorment s’impliquen dia a dia 

en l’educació dels habitants del municipi. Treballen i aposten per l’educació i per una igualtat 

d’oportunitats per a tothom. Veiem que és un poble on hi ha de tot i que el fet que hi hagi una 

associació de comerciants fa que es promogui més el comerç i la venda al municipi. És un 

municipi on hi ha molta vida i molta tipologia de comerços. El fet que hi hagi tants comerços ajuda 

a que la gent estableixi lligam amb el poble i així es promogui la relació amb els altres i la 

comunicació. La gran majoria de comerços i entitats estan dins el casc antic on hi ha situat 

l’Ajuntament, aquest és el nucli de la població.  

Roda té dues escoles d’educació primària les quals totes dues formen part del projecte Enxaneta. 

Roda de Ter és un poble que cada vegada més hi ha més habitants i també té habitants de 

cultures diferents ( cultura musulmana, ghanesa, xinesa, sud americana...etc.) . El fet que hi hagi 

convivint diferents cultures fa que el poble s’enriqueixi i també hi hagi intercanvi d’experiències, 
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coneixements, aficions...etc. El poble no té una part on hi hagi tots els col·lectius estrangers, sinó 

que tots els habitants del poble conviuen entre ells. Per tant, totes les cultures viuen a les diferents 

zones que ofereix el poble.  Sovint s’organitzen activitats per tal que tots els habitants 

comparteixin una estona i puguin intercanviar experiències i també conèixer altres persones. És 

un poble que està molt repartit i sobretot està marcat per la posició del riu que fa que el poble es 

separi amb dues parts. L’escola Mare de Déu del Sol del pont està situada entre els dons ponts 

del poble: el Pont Vell i el Pont Nou. La trobem dins el barri de Sta Tecla, un barri on hi 

predominen cases unifamiliars i és un barri tranquil i amb zones naturals. Està situada en un barri 

tranquil on hi ha també diferents parcs i zones naturals que els alumnes de l’escola van a fer 

sortides. L’escola la trobem situada ben a prop del riu Ter i això permet que molts dels alumnes 

estudiïn el riu i facin sortides per vora el Riu. És una escola on les persones hi poden arribar a peu 

amb facilitat des d’on resideixen, sobretot aquells que resideixen el nucli del poble ja que aquells 

que viuen més a les afores ho tenen més lluny caminant. És una escola on hi ha una bona 

accessibilitat per tothom i també promouen l’adaptació de tots els col·lectius. L’escola de Roda 

celebra el seu 75è aniversari. Des de l’aleshores ha fet canvis en el seu centre com per exemple 

l’ampliació d’aules i també del menjador escolar. Tal com ens marca el seu pla anual, l’escola  hi 

funcionen 18 grups ( 6 de parvulari i 12 de primària). Hi ha una plantilla de 18 mestres i també 

compten amb la dotació del Taller de Llengua (TLP), de la Tècnica d’Educació Infantil (TEI) i de 

l’auxiliar d’Educació Especial. Des de l’Ajuntament de Roda de Ter es continua portant a terme el 

Pla Educatiu d’Entorn: 

- Des del Pla Català de l’Esport, s’oferten quatrimestralment activitats esportives 

extraescolars per tots els alumnes.  

- Taller de famílies.  

- Estudi assistit per a alumnes amb dificultats escolar. Projecte Brúixola.  

- Projecte Lexcit ( lectura per l’èxit educatiu).  

- Jornades esportives intercentres.  

- Projecte roda; recull de roba i/o aliments destinats a Càrites.  

- Fons social de l’escola.  

- Projecte Desendolla’t.  

- El programa de Fruites a les escoles.  

- Projecte Enxaneta( reforç escolar i acompanyament per als alumnes amb alguna dificultat.  

- Pla d’impuls a la Lectura.  

- Pla d’acollida per ajudar a l’alumnat estranger i les famílies en l’adquisició de la nova 

llengua i el seu entorn social.  

L’escola Mare de Déu de Sol del Pont també hi ha l’AMPA que organitzen diferents activitats i 

tallers per tothom. També disposa de menjador que el gestiona l’AMPA. El menjador té cuina 

pròpia. Segons el pla Anual del centre els objectius de gestió del centre són els següents:  
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1. Mantenir els resultats acadèmics dels alumnes procurant tendir cap a l’excel·lència en les 

àrees de llengües. 

2. Millorar els resultats en lectura de totes les àrees per garantir la competència lectora.  

3. Buscar estratègies de treball per potenciar el treball competencial en l’àmbit matemàtic.  

4. Potenciar l’habilitat en la comprensió de problemes competencials.  

5. Millorar els resultats acadèmics dels alumnes amb NEE. 

6. Mantenir el baix absentisme escolar que presenta el centre.  

7. Potenciar un bon clima escolar per fomentar la cohesió social entre els diferents membres 

de la comunitat educativa.  

8. Col·laborar amb l’entorn i les entitats del poble.  

9. Capacitat per reconèixer els sentiments propis i dels altres i saber-los gestionar.  

10.  Fomentar l’ús de la llengua anglesa al centre.  

11. Iniciació del treball per ambients a Educació Infantil.  

12. Coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre.  

13. Promoure l’ús de les noves tecnologies a l’escola i vetllar pel seu correcte funcionament i 

manteniment 

14. Elaborar el PEC del centre.  

15. Formar part de la XESC ( Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya)  

Per tant com podem veure l’escola dóna cada vegada més importància a la gestió d’emocions i a 

identificar aquestes emocions dels alumnes. A l’escola tot el professorat cada vegada més té 

consciència de que els infants moltes vegades emocionalment no estant bé i això implica fer un 

treball socioeducatiu diferent i adaptant-lo a les seves necessitats. A l’escola Mare de Deu del Sol 

del Pont és el segon any que es participa al Projecte Enxaneta. En aquest projecte també hi ha 

una coordinació important amb Serveis Socials ja que ens aporten moltes coses i ens permet 

compartir experiències, sensacions i també compartir com va cada família dins el projecte, ( 

avenços, actitud...etc.)  

Dins d’aquest projecte serà on farem nosaltres la nostra intervenció. La nostra intervenció anirà 

adreçada per les famílies participants. En el cas de Roda de Ter, el grup està format per 1 pare i 6 

mares. És un grup on hi ha la cultura catalana i la cultura musulmana. En els dies de prèvia de 

família solen venir només les mares ja que el pare treballa i no pot venir. El grup es caracteritza 

per famílies monoparentals i també alguna família nuclear i una reconstituïda. El grup de mares és 

un grup molt participatiu i el qual hi ha una confiança entre elles i una bona comunicació. Totes 

elles tenen els estudis bàsics i la gran majoria d’elles tenen feina estable, tot i que alguna té feina 

de caràcter temporal. És un grup on hi ha respecte entre elles i bona comunicació. Són 

participatives i els hi agrada poder comentar com els hi ha anat la setmana i poder expressar el 

que pensen i com es senten en cada moment. És un grup de mares que té moltes capacitats i 
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habilitats i les quals saben molt sobre educació però en moments de tensió i conflicte no saben 

com posar-ho a la pràctica.  

Aquest grup de mares és un grup de mares que presenten unes necessitats específiques. Les 

necessitats les hem detectades a partir de la observació participant dins les sessions prèvies que 

es fan amb el grup de mares. El que fèiem era anotar-nos en una llibreta tot allò que ens havien 

transmès les famílies i totes aquelles sensacions que havíem tingut.  En línies generals hem 

detectat les següents necessitats:  

- Manca de saber posar límits.  

- Manca de saber trobar moments que hi hagi escolta activa amb els infants.  

- Manca de saber gestionar els conflictes de manera positiva.  

- Manca de saber com trobar una relació bidireccional amb l’escola.  

- Baixa autoestima  

- Autoconcepte equivocat d’elles mateixes.  

- Manca de no saber utilitzar de manera correcte coneixements adquirits entorn l’educació 

dels seus fills i filles.  

- Manca d’educació afectiva i emocional.  

- Manca de saber trobar moments d’oci amb la família.  

- Manca d’hàbits i rutines saludables.  

- Manca d’un espai relacional  

 

VIC. ESCOLA LA SÍNIA.  

L’escola La Sínia està situada  ala ciutat de Vic. Vic és la capital d’Osona, al centre-nord de 

Catalunya. Des del 1997 és una ciutat educadora, totes les seves polítiques socials estan 

encaminades cap a l’educació. És educadora en molts sentits, no només en el caire de centres 

educatius, sinó en tots els agents que formen la ciutat, des de entitats fins als ciutadans. És una 

ciutat molt potent en centres educatius, serveis, entitats... compta amb una gran xarxa de serveis 

socials. Al 2007 es va crear el Projecte Educatiu de Ciutat el qual remarca més el seu compromís i 

la seva responsabilitat cap a l’educació. 

El barri del Remei es troba al sud de la ciutat. L’espai del qual forma part esta conegut coma Vic-

Sud. Aquest barri és un dels més densament poblats de la ciutat, degut a l’acolliment de gran 

onades migratòries durat els segles XX i XIX. La primera onada migratòria es va produir al voltant 

dels anys cinquanta amb persones procedents dels voltants de la ciutat i d’Osona i amb persones 

del estat espanyol. La segona onada es va produir a partir dels anys noranta amb persones de 

diverses parts del món, sobretot Àfrica, Àsia i Sud-Amèrica.  
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Vic és un municipi d’una grandària important i el qual hi ha diverses escoles i també instituts. És 

una ciutat on hi ha molt moviment de cultures i es caracteritza per una convivència de diferents 

cultures i on també els preocupa molt a nivell de ciutat la convivència de les diferents cultures. En 

el cas de la Sínia, és una escola pública on la gran major part dels alumnes són de nacionalitat 

estrangera. A la sínia es fa un treball molt important a nivell d’educació emocional i de benestar 

amb els infants. Es busca el benestar de l’infant i sobretot també la seva confiança i que estigui bé 

a dins l’escola. També el professorat que hi treballa està molt alerta del tema i això permet que 

pugui treballar millor amb els infants.  

Vic a nivell de ciutat, és una ciutat que té molts serveis i moltes entitats i moltes d’elles dedicades 

al món social. Vic aposta per la convivència entre les diferents cultures i també per l’educació dels 

infants i de les persones que hi viuen. Vic, també té uns centres cívics que aposten per la ciutat i 

pes barris i que organitzen moltes activitats destinades a diferents persones i que també puguin 

compartir experiències persones de diferents cultures i es coneguin entre elles. Vic hi ha una 

xarxa de serveis important i la qual intenta coordinar-se entre els diferents serveis i entitats per tal 

de treballar per un objectiu comú.  

La Sínia es troba situada al barri del Remei. El centre educatiu La Sínia explica de la següent 

manera el seu projecte educatiu de centre:  

El Projecte Educatiu de la Sínia es defineix entorn els següents trets identitaris: 

1. Fem una escola viva i acollidora que dóna resposta educativa a tots els alumnes de les famílies 

que l’escullin, amb la base del respecte a totes les realitats culturals presents a la societat 

catalana. 

2. Entenem per centre acollidor aquell que adequa la intervenció educativa de tota la comunitat 

amb l’objectiu d’afavorir la relació i l’intercanvi entre tots els alumnes en plena igualtat de drets. 

3. Fem del barri i de la ciutat un espai d’interrelació on poder desenvolupar les bones pràctiques 

de respecte i de convivència, amb la complicitat dels alumnes i les seves famílies. 

4. Potenciem el respecte al medi ambient, perquè l’alumne esdevingui responsable en les pròpies 

actuacions i tingui esperit crític davant situacions ambientals que suposin una agressió o un risc 

per la comunitat i pel propi medi. 

5. Prioritzem que l’alumne se senti respectat, valorat i estimat com a punt de partida per poder 

desenvolupar una educació integral i personalitzada, com a elements potenciadors de la igualtat 

d’oportunitats. 

6. Induïm la detecció de necessitats per donar resposta de qualitat a l’ensenyament, per marcar 

indicadors i per establir objectius de treball. 

7. Projectem l’ús de la llengua catalana com a element comú que vehicula la relació de l’alumne 

amb el seu entorn escolar i social, respectant la seva realitat lingüística d’origen. 
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8. Apostem per una programació curricular ben definida, consensuada i compartida entre tots els 

docents que concreta els coneixements que el centre es compromet a treballar per aconseguir que 

els alumnes assoleixin un bon nivell competencial. 

9. Entenem la diversitat com element de renovació i innovació tant professional com acadèmica 

tot desplegant una sèrie d’estratègies organitzatives i metodològiques que donin resposta eductiva 

per la igualtat d’oportunitats. 

10. Promovem la formació dels docents en espais de coneixement dins i fora l’espai escolar 

per aconseguir renovar el coneixement en benefici del progrés de tota la comunitat. 

11. Actuem respectant la diversitat religiosa i cultural com a element d’intimitat personal i 

familiar. Afavorim que l’alumne se senti identificat a nivell individual dins el grup preservant els 

signes externs que el poden excloure. 

12. Prevenim la intervenció educativa del centre vinculada a l’entorn més immediat de 

l’alumne: la família. 

13. Entenem el centre escolar com un espai obert a la comunitat i compartint la transversalitat 

de les tasques docents amb un equip multidisciplinar. 

Aquesta escola pretén crear xarxa i crear un treball comunitari per atendre totes les diversitats i 

implicar en el procés escolar no només als alumnes, sinó també als pares i al conjunt de la 

ciutadania. Buscant sempre els valors d’igualtat d’oportunitats deixant de banda sempre les 

diferències cíviques, culturals i socials del alumnat 

La nostra intervenció anirà adreçada aquell grup de famílies que participen al Projecte Enxaneta. 

El grup de pares i mares d’Enxaneta està format tant per pares com per mares tot i que 

majoritàriament solen ser les mares les que fan més presencia al llarg dels dies. Dins al grup hi ha 

diverses nacionalitats com ara la espanyola, la musulmana, la índia i la ghanesa. Hi ha molta 

diversitat de cultures i això fa que hi hagi més punts de vista i més diversitat d’opinions. Les edats 

dels participants oscil·len entre els 35 anys i els 40 anys. És un grup que té dificultats per parlar el 

català ja que no tenen un bon domini de la llengua però tot i així parlen una mica el castellà. Pel 

que fa a l’escriptura tenen un nivell baix ja que no entenen gaire el català. És un grup bastant tímid 

i que els costa expressar-se i comunicar el que pensen. Els hi manca encara trobar el seu espai i 

la seva cohesió com a grup. Per fer la detecció de necessitats ho hem extret mitjançant la 

observació participant en els dies de sessió prèvia amb les famílies. En línies generals les 

necessitats que hem detectat són les següents:  

- Manca d’eines per resoldre conflictes 

- Manca d’educació afectiva i emocional 

- Manca d’habilitats socials 

- Manca d’establir uns hàbits saludables  



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

42 
 

- Establiment de conductes negatives  

- Famílies reconstituïdes o en situacions amb dificultats que afecten el desenvolupament 

social dels menors 

- Famílies monoparentals en situacions de dificultats socioeconòmiques  

- Manca de xarxa social 

- Baixa implicació de la família en els processos acadèmics dels fills 

- Manca de relació entre l’escola i la família 

- Manca d’espais lúdics i del riure 

- Falta d’activitats en els espais lliures dels nenes 

- Problemes socials de la família  

- Dificultats socioeconòmiques  

- Manca d’un espai relacional.  

 

5.2.2. Detecció de necessitats.  

Després d’haver realitzat una contextualització de cada escola i també de cada context on es 

troben les diferents escoles podem comentar diferents aspectes. Primerament podem comentar 

que com hem anat veient cada grup de famílies d’Enxaneta hem detectat unes necessitats 

diverses, i algunes són diferents en les dues escoles. Però hi ha algunes necessitats que les 

comparteixen i per tant són les que haurem de treballar per fer el disseny del nostre projecte pilot. 

La nostra tasca serà dissenyar un projecte on hi hagi diferents tallers que treballin aspectes 

detectats com a mancances i poder-los treballar i donar resposta.  

Tot i que hi ha necessitats que comparteixen, el nostre projecte anirà adaptat segons les 

necessitats que escollin com a prioritàries les mentores de cada centre i per tant pot ser que a la 

hora d’aplicar el projecte treballem en les dues escoles necessitats diverses, però com hem anat 

comentant les realitats de les escoles són molt diverses i el nostre projecte l’hem de 

contextualitzar en el context en que es troben les famílies. Cal esmentar que a les mentores se’ls 

hi passarà un document on es recullin les necessitats i també les propostes de les activitats a 

realitzar. Serà a partir del que ens retornin les mentores que dissenyarem les activitats a portar a 

terme amb les famílies.  

A continuació hi ha esmentades les necessitats comunes que hem detectat dels dos grups de 

pares i mares participants del projecte Enxaneta.  

Necessitats: 

Hem classificat les necessitats en tres tipus: Factors personals, Factors competencials i factors 

estructurals. Ho hem classificat d’aquesta manera ja que ens permetrà poder estructurar 
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posteriorment les activitats de manera ordenada i coherent i on es vegi la relació amb les 

necessitats detectades.  

Factors personals: 

- Baixa autoestima 

- Manca d’hàbits socials. 

- Concepte d’un mateix equivocat.  

- Manca d’utilitzar un llenguatge positiu i motivador.  

- Manca d’educació afectiva i emocional.  

Factors competencials: 

- Manca d’habilitats per gestionar els conflictes.  

- Manca de saber posicionar-se en el moment de posar límits.  

- Manca de saber trobar moments d’oci i lleure amb els infants.  

- Necessitat de conèixer diferents estratègies per gestionar els conflictes i per potenciar de 

manera positiva els infants.  

- Manca de no saber com realitzar un acompanyament de l’infant a l’escola.  

Factors estructurals: 

- Manca d’una xarxa social i estable.  

- Manca d’una relació bidireccional entre escola i família.  

- Falta d’activitats en els espais de lleure dels infants.  

 

5.2.3. Descodificació ( establiment de prioritats) 

Després d’haver realitzat la detecció de necessitats que comparteixen les dues escoles on farem 

la nostra intervenció, cal comentar la descodificació d’aquestes. Per tant a continuació hi ha 

l’establiment de prioritats en relació a les necessitats esmentades.  

Les prioritats que es treballaran davant d’aquestes necessitats seran les següents:  

1. Que les famílies i els infants abandonin els sentiments negatius.  

2. Treballar perquè les famílies i els infants deixin de banda les conductes negatives.  

3. Treballar els sentiments positius i el llenguatge positiu i motivador.  

4. Enfortir a les famílies amb missatges positius i oferint-los uns recursos i eines per ta que 

els puguin utilitzar el dia a dia amb els infants. 

5. Dotar a les famílies d’eines i recursos per treballar la resolució de conflictes amb els 

infants.  
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6. Empoderar a les famílies per tal d’ajudar-les a que puguin realitzar amb èxit 

l’acompanyament de l’infant en la vida diària.  

7. Fomentar una educació afectiva i emocional.  

8. Fomentar hàbits positius.  

9. Treballar les habilitats socials de les famílies.  

10. Enfortir a les famílies com a persones amb gran potencial i amb grans mecanismes per 

poder resoldre conflictes de manera positiva.  

11. Compartir mecanismes amb les famílies perquè sàpiguen trobar un espai de joc per poder 

compartir amb família.  

12. Treballar i enfortir més la relació entre família i escola.  

13. Crear un espai relacional ( on puguin establir un rol que no sigui el de “pare” o “mare”).  

Aquestes són les prioritats que ens ajudaran a delimitar la nostra intervenció i al disseny dels 

tallers i activitats.  

 

5.2.4. Delimitació de la intervenció.  

En aquest apartat hi ha explicada una mica la nostra intervenció com educadores en el nostre 

treball final de grau.  

La nostra intervenció serà de manera conjunta a les dues escoles, per tant amb això volem dir que 

les dues educadores estarem participant en les dues escoles, i per tant en l’aplicació del projecte. 

Creiem que és una bona oportunitat per aprendre dels dos grups i també per tal de que hi hagi 

dues figures referents ( una pot dedicar-se més a dinamitzar i l’altre més en la observació 

participant tot i que també podrà dinamitzar la sessió). Estar les dues als dos centres ens permetrà 

poder fer un millorar treball socioeducatiu amb les famílies i també ens permeté poder aprendre 

millor de cada centre i de cada grup de famílies. El fet de ser dues també ens ajuda en el tema de 

recursos ja que ens podem donar suport i recolzament en el llarg del procés i compartim diferents 

eines i estratègies de dinamització que ens ajudaran en el treball de famílies.  

La nostra intervenció anirà orientada a aquestes escoles i no unes altres per la següent lògica. Ja 

des d’un inici vam estar d’observadores participants i per tant la gran majoria de famílies ja ens 

coneixien i estaven assabentats que realitzaríem un petit projecte amb ells. Per tant el fet de 

realitzar la intervenció en aquests dos grups de famílies ens facilitava una mica el treball ja que la 

gran majoria ens coneixien.  

El grup de famílies que anirà orientat el nostre projecte en el cas de l’escola Mare de Déu del Sol 

del Pont, la seva mentora referent és la Chadia, la qual l’any passat ja portava el grup de famílies. 

. També hi ha una altra mentora referent al projecte de l’escola, la qual ha entrat nova aquest any,  



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

45 
 

però el seu grup de famílies no participa en aquest projecte pilot ja que han començat aquest any i 

no hem pogut fer l’anàlisi corresponent.  

Pel que fa a l’escola de la Sínia, la mentora referent del grup de famílies que va orientat el nostre 

projecte és la Mercè Piqué, tot i que l’any passat hi havia una altra mentora per tant aquest any hi 

ha mentora nova. Tot i que cal dir que les famílies, la gran majoria d’elles, continuen de l’any 

anterior. També hi ha una altra mentora referent a la Sínia, que també ha entrat nova aquest any, 

que també porta un grup de famílies, però que no participaran del projecte pilot ja que també han 

entrat noves aquest any i no hem pogut fer l’anàlisi. 

Per tant la nostra intervenció com a educadores serà aplicar un projecte pilot que hem dissenyat 

nosaltres i també conjuntament amb les mentores, on les persones destinatàries seran els dos 

grups de famílies de cada escola corresponent. La nostra intervenció consistirà en línies generals, 

a empoderar a les famílies per tal de donar-los eines i recursos per utilitzar dia a dia. També el 

que intentarem serà capacitar-los com a pares i mares i com a persones amb un gran potencial 

positiu.  

El que es farà serà quedar diferents dies amb els pares i mares participants i poder compartir tot 

allò que els hi preocupa i també poder compartir coneixements i opinions. Hi haurà un fil conductor 

en tots els tallers i es faran a partir d’activitats molt pràctiques i vivencials que ens permetran 

conèixer i endinsar-nos més amb el tema. A l’apartat d’explicació del projecte hi ha més ben 

explicat als tallers amb els seus objectius principals i la descripció de cada activitat. Intentarem en 

el màxim que es pugui que les mentores puguin participar del projecte i també intervenir com unes 

educadores més ja que com sabem són les persones referents per les famílies i per tant són uns 

suports molt importants en tot el procés que realitzarem.  

Les activitats que es proposen més endavant intentaran donar, en el màxim possible, resposta a 

les necessitats esmentades anteriorment i aniran orientades a quatre unitats temàtiques de treball 

que són:  

- La família.  

- L’escola.  

- El temps d’oci i de lleure.  

- Malestars.  

Així doncs podem dir que tant amb una escola com l’altre hi haurà un treball socioeducatiu 

important i on es treballaran i es parlaran de temes importants per les famílies i també per la 

relació amb els infants. Com hem dit anteriorment els temes grans seran quatre: família, escola, 

temps d’oci i lleure i malestars. Tots aquests temes també aniran relacionats amb el concepte de 

parentalitat positiva. Cal dir que la organització de les activitats a cada centre anirà coordinada 
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amb les mentores i també anirà explicada i portada a terme segons les necessitats de cada grup i 

segons les característiques de cada grup. 

Per acabar comentar i deixar esment en que sabem que no tot es pot planejar i que per tant ens 

anirem adaptant segons les necessitats que presentin les famílies en el moment “in situ”. També 

és important tenir clar que durant el projecte ens poden aparèixer casuístiques que no ens 

esperàvem i que per tant com a bones educadores haurem de fer-hi front. Som conscients que el 

treball amb famílies no és una tasca fàcil però estem motivades i amb ganes de posar en marxa 

aquesta experiència que de be segur en podrem extreure mil i un aprenentatges i reflexions.  

 

5.2.5. Taula general ( necessitats, àmbits i tallers). 

En aquest apartat primerament hi ha proposats els diferents tallers que proposem a les dues 

escoles per donar resposta a les necessitats detectades. Cal esmentar que hi ha diferents tallers, i 

que d’aquests se’n escolliran 6. Per tant un per cada sessió que hi ha planejada. Els temes els 

escolliran les mentores de cada centre tenint en compte la priorització que li donen. A continuació 

de les activitats proposades hi haurà una taula que recull tots els elements importants a la hora de 

fer un disseny d’un projecte. Aquests elements són les necessitats detectades, les unitats de 

treball que es relaciona juntament amb l’identificació amb els factors i finalment la relació amb 

possibles tallers que es podria treballar. D’aquesta manera tenim una mirada més global i ens 

permet poder fer una relació més directe, lògica i coherent amb tots els elements que ens ajuden a 

fer una bona intervenció.  

- Proposta de temàtiques a treballar amb les famílies:  

o Taller 1: “Treballem les expectatives dels pares que tenen de l’escola i dels seus 

infants.  

o Taller 2: “ Com resolem els conflictes de manera positiva ?” 

o Taller 3: “ Com negociem amb els fills i filles?” 

o Taller 4: “ Com reforcem positivament als nostres infants? “ 

o Taller 5: “ Com escoltem i ens posem al lloc de l’altre ?” 

o Taller 6: “ Com aconseguir que els infants es sentin bé en sí mateixos i confiïn amb 

ells mateixos i amb els pares? “ 

o Taller 7: “ Llenguatge positiu i motivador.” 

o Taller 8: “ Organització de la vida quotidiana familiar”.  

o Taller 9: “ Comportament dels infants i reaccions dels pares”.  

o Taller 10: “ Vincle entre família i escola. Implicació i acompanyament. “ 

o Taller 11: “ Moments evolutius dels infants”.  

o Taller 12: “ El joc. Com juguem amb els infants? “ 
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o Taller 13: “ Identificació de les emocions i com les podem treballar. “ 

o Taller 14: “ límits i posicionaments. Com podem treballar-ho?.”  

o Taller 15: “ Acompanyament dins l’escolarització”. 

o Taller 16: “ Autoestima i assertivitat en els pares”. 

o Taller 17: “ Autoestima i assertivitat en els infants”.  

o Taller 18: “ Comunicació no violenta”:  

o Taller 19: “ Factors de risc i protecció. Com ho treballem? “ 

o Taller 20: “ Hàbits i rutines. Com podem treballar-ho?” 

o Taller 21: “ Principis de la parentalitat positiva. Què és ?” 

o Taller 22: “ Concepte d’un mateix. Com treballem l’autoestima personal?”  

Així doncs com es pot veure, la nostra intervenció anirà orientada a algunes temàtiques 

presentades anteriorment. Com ja direm més endavant la nostra metodologia intentarà ser el més 

pràctica possible i més vivencial possible.  

- Taula que resumeix i relaciona els diferents elements plantejats anteriorment:  

NECESSITATS UNITAT TEMÀTICA.  FACTORS  TALLERS 

RELACIONATS 

Baixa autoestima.  

 

- Malestars.  Personal.  Taller : 1, 7, 13, 16, 

22.  

Manca d’hàbits 

estructurats.  

- Família  Personal i 

competencial.   

Taller: 8 i 20  

Concepte d’un mateix 

equivocat 

- Malestars  Personal.  

 

 

Taller: 21, 7, 13, 16. 

 

Manca d’utilitzar un 

llenguatge positiu i 

motivador. 

 

Manca d’habilitats 

socials.  

 

- Família, 

malestars.  

Personal i 

competencial.   

Taller: 16, 17, 18, 4, 

5,  i 9  

Manca d’habilitats per 

gestionar els 

conflictes.  

 

Família, malestars.  Competencial.   Taller: 2 i 3 

Manca de saber Família, malestars.  Competencial.  Taller: 3, 14 i 20.  
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posicionar-se en el 

moment de posar 

límits.  

 

Manca de saber 

trobar moments d’oci 

amb l’infant.  

 

Temps d’oci i lleure, 

família.  

Competencial.  Taller: 11 i 12. 

Com acompanyem a 

l’infant dins el procés 

escolar.  

Escola i família.  Personal i 

competencial  

Taller: 10 i 11.  

Necessitat de 

conèixer diferents 

estratègies per 

gestionar els 

conflictes i per 

potenciar de manera 

positiva a l’infant.  

 

Família  Personal i 

competencial.   

Taller: 2, 3, 4, 5, 

6,7,14, 18 i 20.  

Manca d’una xarxa 

social estable.  

 

Temps oci i lleure.  Estructurals  Taller: 12 

Manca d’educació 

afectiva i emocional.  

 

Malestars.  Personal, 

competencial  i 

estructural  

Taller: 4, 5, 6, 7 i 13.  

Manca de relació 

bidireccional entre 

escola i família 

 

Escola i família.  Estructural  Taller: 1 i 10.  

Falta d’activitats en 

els espais lliures dels 

infants.  

Temps oci i lleure.  Estructural i 

competencial   

Taller: 11 i 12.  
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5.2.6. Dades extretes de les valoracions mentores.  

En aquest apartat hi ha extrets els resultats que hem obtingut de les valoracions que ens han fet 

les mentores de cada escola. Com hem dit en altres llocs, a les mentores els hi vam passar una 

graella on valoressin les temàtiques de les activitats per fer a cada escola. Així doncs en aquest 

document primerament hi haurà una breu explicació dels temes que comparteixen les mentores de 

cada centre i finalment hi haurà un apartat on es vegi reflectides la tria d’activitats que ha fet cada 

mentora pel seu centre. D’aquesta manera, podem satisfer millor les necessitats de les famílies ja 

que les mentores han prioritzat el que creuen que s’ha de treballar més amb el grup de pares.  

A priori en aquestes valoracions que les veureu a l’annex, els hi esmentàvem les necessitats que 

havíem recollit i també donant la possibilitat de fer canvis o modificacions. També hi trobaven la 

graella on es proposaven les temàtiques a treballar amb les famílies i que les valoressin segons 

uns ítems que vam crear. Els hi vàrem demanar a les mentores que escollissin en ordre de 

preferència 6 activitats, ja que el nombre de tallers eren sis sessions a cada escola. A l’apartat 

d’Annexes ( Annex 1 i 2)  hi trobarem les dues valoracions de cada mentora dels centres on fem el 

projecte d’acció socioeducativa. Per tant podem dir que és una elecció dels temes a partir del 

criteri de les mentores, amb el suport de l’educadora Social de Roda de Ter( ja que ens va 

demanar poder participar i també dir la seva opinió)  i també a partir del nostre criteri com a 

observants participatives de les sessions que hem assistit a cada centre. La definició de les 

activitats també anirà coordinada amb el tutor del treball final de Grau, en Jordi Valldeoriola. Així 

doncs com podem observar i adonar-nos serà un projecte que el seu disseny ha anat coordinat 

per diferents bandes i això creiem que és important ja que ens permetrà poder realitzar un millor 

treball socioeducatiu amb les famílies.  

- Què comparteixen les dues valoracions?  

Si observem de manera conjunta les dues valoracions podem veure que hi ha elements que es 

comparteixen però també elements que són diferents o que adquireixen una importància diferent a 

cada escola. Com veurem també en les activitats podrem veure que hi ha activitats que es 

compartiran i també activitats que no ja que com hem anat comentant al llarg del projecte cada 

escola té el seu context i per tant no podem descontextualitzar-ho. Així doncs s’ha de prioritzar la 

singularitat de cada escola i les seves necessitats tenint en compte sempre el context en què 

s’envolten cada escola i les seves famílies.  

Primerament pel que fa referència a tota la valoració de la taula en general podem dir que hi ha 

discrepàncies entre una escola i l’altre. Cal dir que havien de valorar cada activitat contestant els 

següents ítems: si era útil, adequada, important, factible i també podien posar propostes a millorar.  
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Pel que fa a les valoracions podem dir que en general valoren molt positivament les dues escoles 

la gran majoria d’activitats. Per començar comentem que les set primeres activitats que se’ls hi 

proposa a la taula les dues mentores consideren que són útils, adequades, importants i són 

factibles. En el cas de la Sínia, l’activitat número 8 ( organització de la vida quotidiana i familiar), 

valora com a no útil, no adequada i no factible tot i que esmenta que sí que seria important tot i 

que creu que és molt difícil ja que és un espai molt íntim. En contraposició veiem que a roda si que 

la valora com a positiva per fer. Observem que les valoracions tornen a coincidir pel que fa a la 

valoració de l’activitat 9 i 10 on les dues mentores afirmen com a necessàries per treballar i 

interessants. En l’activitat 11 i 12 veiem que cada mentora les valora diferent. Per una banda 

tenim la valoració de roda que ens esmenta que ho valora com a no oportú ni necessari treballar i 

en canvi la mentora de la Sínia si que hi veu que és necessari i útil treballar-ho.  

Quant ens tornem a mirar les valoracions veiem que des de l’activitat 13 fins l’activitat 18 

coincideixen positivament al coincidir que es dues ho valoren com a positiu poder treballar les 

diferents activitats. En l’activitat 19 les dues mentores tornen a coincidir valorant com a no útil, no 

adequada i no factible l’activitat proposada.  

Llavors podem comentar que en l’activitat número 21 que es proposava poder parlar sobre la 

parentalitat positiva, pel que fa a l’escola de Roda observem que la valora com a negativa per 

portar a terme i en canvia l’escola de la Sínia la valora com a positiva. Finalment l’activitat número 

22 que ens planteja treballar el concepte d’un mateix, veiem que les dues escoles coincideixen en 

valorar-ho positivament.  

Així doncs com hem anat veient en la gran majoria d’activitats coincideixen els valors de manera 

positiva en les dues escoles però com hem anat veient hi ha diferències en algunes activitats. Per 

això hem decidit que el projecte anirà dissenyat entorn les necessitats de cada escola i per tant no 

es portaran a terme les mateixes activitats a una escola que a l’altre. Ja que hem de tenir en 

compte la singularitat de cadascuna d’elles i també el que ens han comentat les mentores.  

Pel que fa a la priorització de les activitats veiem que les dues escoles coincideixen en tres de les 

sis activitats proposades. Les tres activitats que coincideixen són la de treballar els límits i 

posicionaments, una de les altres que coincideixen és la de treballar l’autoestima i l’assertivitat en 

els pares i mares i finalment la tercera que coincideixen és la del llenguatge positiu i motivador.  

Veiem que les que les diferencia són 3. Per una banda la Sínia ha optat per treballar la 

identificació de les emocions, els hàbits i les rutines i finalment el tema del joc. I l’escola de Roda 

veiem que ha optat per treballar el comportament dels infants i com reaccionem com a pares i 

mares, també ha optat per treballar el vincle entre escola i família i la implicació i l’acompanyament 

en el món escolar i finalment també ha decidit treballar sobre com resolem els conflictes de 

manera positiva. 
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- Activitats escollides per cada mentora referent.  

En aquest apartat hi ha exposats els temes que han escollit per preferència cada mentora de cada 

escola. Primerament hi haurà exposats als de l’escola de la Sínia i seguidament als de Roda. Com 

podreu observar la mentora de la Sínia ha escollit 10 tipus d’activitats i per tant com educadores 

del projecte acabarem de prioritzar en 6 activitats, ja que el taller tindrà un número de sis sessions. 

( Es pot consultar a l’Annex 1 i 2).   

La mentora de la Sínia ordena a priori les activitats de tal manera:   

1- Com reforçem positivament als infants. Llenguatge positiu i motivador( que fa referència al 

número 4 de la taula )   

2- Identificació de les emocions i com les podem treballar ( que fa referència al número 13 de 

la taula )  

3- Límits i posicionament. Com podem treballar-ho ( que fa referència al número 14 de la 

taula )  

4- Autoestima i assertivitat en els pares ( que fa referència al número 16 de la taula ) 

5- Autoestima i assertivitat en els infant ( que fa referència al número 17 de la taula ).   

6- Llenguatge positiu i motivador ( que fa referència al número 7 de la taula ).  

7- Com aconseguir que els infants es sentin bé en si mateixos i confiïn amb ells 

mateixos i amb els pares ( que fa referència al número 6 de la taula).  

8- Hàbits i rutines ( que fa referència al número 20 de la taula).   

9- Principis de la parentalitat positiva. Què és?( que fa referència al número 21 de la taula )  

10- El joc. Com juguem amb els infants?( que fa referència al número 12 de la taula ).  

Tenint en compte les prioritzacions de la mentora de la Sínia, com educadores finalment n’hem 

escollit sis que seran els següents:  

a) Com reforcem positivament als infants. Llenguatge positiu i motivador.  

b) Identificació de les emocions i com les podem treballar.  

c) Límits i posicionaments. Com ho treballem amb els infants.  

d) Autoestima i assertivitat en els pares.  

e) Hàbits i rutines.  

f) El joc. Com juguem amb els nostres infants?  

Així doncs la mentora de l’escola del Mare de Déu del Sol del Pont ordena de la manera següent 

les activitats que creu que són més necessàries per fer:  

1. Límits i posicionaments. Com treballar-ho. “Com Diem que no”.( Que fa referència al 

número 14 de la taula ) 

2. Autoestima i assertivitat en els pares. ( que fa referència en el número 16 de la taula).  
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3. Comportament dels infants i reaccions dels pares.( que fa referència al número 9 de la 

taula).  

4. Vincle entre família i escola. Implicació i acompanyament. Acompanyament dins 

l’escolarització. ( que fa referència al número 10 de la taula).  

5. Com resolem els conflictes de manera positiva. ( que fa referència amb el número 2 de la 

taula)  

6. Llenguatge positiu i motivador. ( que fa referència al número 7 de la taula). 

 

 

5.3. Planificació i disseny.  

5.3.1. Objectius del projecte.   

Objectiu General: 

 Promoure i fomentar que les famílies adoptin unes funcions parentals positives en la seva 

quotidianitat per tal d’empoderar-les sobre el rol de ser pares i mares mitjançat un projecte 

socioeducatiu d’acompanyament familiar amb un grup de famílies del projecte Enxaneta de 

l’escola la Sínia de Vic i de l’escola Mare de Déu del Sol del Pont de Roda de Ter.  

Objectius específics:  

 Treballar per millorar en el vincle afectiu entre progenitors i infants i famílies i escola. 

 Empoderar a les famílies d’eines i recursos que puguin utilitzar en la seva quotidianitat.  

 Promoure la participació activa.  

 Promoure que les famílies abandonin els sentiments i conductes negatives.  

 Treballar els sentiments positius i el llenguatge positiu i motivador.  

 Fomentar una bona autoestima en les famílies mitjançant els missatges positius.  

 Dotar a les famílies d’eines i recursos per tal de capacitar-los tenint en relació la 

parentalitat positiva.  

 Promoure uns hàbits positius.  

 Treballar una relació cooperativa i bidireccional entre escola i família.  

 Crear un espai de seguretat i confiança per les famílies per tal de poder treballar amb elles 

tots els continguts proposats.  

Objectius de contingut:  

 Treballar els límits i els posicionaments als infants.  

 Treballar l’autoestima i l’assertivitat en els pares.  
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 Treballar la reacció dels pares i les mares davant d’un comportament de l’infant.  

 Treballar el vincle entre família i escola.  

 Treballar la resolució de conflictes de manera positiva.  

 Treballar el llenguatge positiu i motivador.  

 Treballar les emocions.  

 Treballar la importància del joc.  

Objectius de procediment: 

 Oferir un espai de confiança i seguretat a les famílies.  

 Dissenyar activitats i tallers per donar resposta a les necessitats detectades.  

 Fomentar que les famílies creïn xarxa entre el grup de pares i mares.  

 Crear un projecte socioeducatiu d’acompanyament familiar.  

Objectius d’actitud:  

 Fomentar una actitud respectuosa.  

 Fomentar una actitud crítica als pares per tal que vegin la importància de la parentalitat 

positiva.  

 Reduir els sentiments de culpa que sovint tenen algunes de les famílies.  

Objectius de resultat:  

Una vegada acabat el projecte les famílies han de :  

 Les famílies han de tenir més recursos sobre la parentalitat positiva.  

 Les famílies han de tenir més coneixements i eines per solucionar situacions complexes 

amb els infants.  

 Les famílies han de posar en pràctica els continguts que s’han transmès al llarg del 

projecte.  

 Les famílies han de tenir una millor relació cooperativa amb l’escola.  

 Les famílies han d’haver millorat el vincle amb els infants.  

Una vegada acabat el projecte les educadores han de: 

 Han d’haver aconseguit la participació de les famílies.  

 Han d’haver transmès tot el que tenien planejat en les activitats.  

 Han d’haver donat eines i recursos a les famílies.  
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5.3.2. Continguts i/o temàtiques.  

Com hem anat dient al llarg del treball, les activitats van orientades a satisfer les necessitats que 

conjuntament amb les mentores vam detectar. Així doncs les temàtiques que es treballaran a cada 

escola les han escollides d’unes altres les mentores. Podem dir que en general totes les 

temàtiques s’engloben sota el concepte de parentalitat positiva.  

Així doncs les temàtiques i continguts que es treballaran a l’escola de la Sínia, a Vic seran els 

següents:  

1. Hàbits i rutines.  

2. Els límits i posicionaments. Com posem els límits? Com ho anem treballant?  

3. Com identifiquem les emocions.  

4. L’autoestima i l’assertivitat en els pares i mares.  

5. Com reforcem positivament als nostres infants. Llenguatge positiu i motivador.  

6. El joc.  

Els continguts i temàtiques que es treballaran a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont seran els 

següents.  

1. L’autoestima i l’assertivitat en els pares i mares.  

2. El comportament dels infants. Possibles reaccions com a pares i mares. Com ho 

treballem? 

3. Límits i posicionaments. Com diem que no? 

4. Resolució de conflictes de manera positiva.  

5. Llenguatge positiu i motivador.  

6. Vincle entre família i escola. Com ens impliquem i acompanyem els nostres infants en el 

procés educatiu?  

Aquestes seran les nostres línies de treball tot i que si surten necessitats noves o imprevistos en 

aquell moment adaptarem les activitats i les temàtiques a treballar.  

 

5.3.3. Com es treballarà 

Cada sessió anirà lligada entre sí per tal que hi hagi un fil conductor i que uns temes amb els 

altres vinguin relacionats. Ja que serà un taller que tindrà varies sessions hem trobat necessari i 

també important donar material als participants, és a dir, el material que podem repartir a cada 

sessió sobre els temes que treballarem se’ls hi entregarà dins una carpeta així ho podran tenir tot 

recollit i serà el seu material.  
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Així doncs també per lligar una sessió amb l’altre el que també es farà serà que al finalitzar cada 

sessió entre tots els participants del grup s’exposaran aquells temes o idees importants que 

s’hagin quedat i es recolliran amb un paper. Així doncs en la propera sessió es recordaran les 

idees i també es repartirà el full amb les idees importants. Es treballarà a partir de possibles fitxes 

molt visuals, rol playings, visualització d’escenes de pel•lícules i/o vídeos, imatges, còmics...etc. . 

La metodologia que es busca i amb la qual ens guiarem serà una metodologia pràctica i vivencial 

on els participants siguin els protagonistes de les sessions. Seran sessions participatives i 

interactives entre els participants. També si és el cas es treballaran propostes que puguin sortir 

dins els procés fetes pels participants. En tot moment s’adaptaran les activitats segons les 

necessitats que puguin anar sorgint. 

 

5.3.4. Organització de les activitats.  

En la primera sessió el que es plantejarà serà una presentació per part nostre sobre una mica que 

farem, la metodologia que utilitzarem, els resultats esperats, conèixer les visions dels participants i 

també saber què esperen del taller. En aquesta primera sessió explicarem el que es farà als tallers 

i els temes que treballarem. En aquesta primera sessió també farem jocs de coneixença i 

dinàmiques per trencar una mica el gel i començar a crear un clima de confiança entre els 

participants.   

Les diverses sessions aniran orientades als temes proposats en l’apartat d’activitats proposades. 

Cada activitat tindrà una fitxa específica on hi haurà exposada: 

- Explicació de l’activitat 

- Tasques de les educadores i també tasques de les famílies.  

- Material necessari.  

Finalment en la última sessió es treballarà sobre l’avaluació /valoració de les activitats de tots els 

tallers. L’avaluació  en la sessió serà per una part conjunta entre l’educadora i les famílies i 

després els hi passarem un full on hi haurà un qüestionari molt simple per tal que cadascú es 

pugui expressar lliurement i valorar de manera anònima tots aquells aspectes que creguin 

necessaris. També podran fer crítiques i noves propostes.  

Al final de cada sessió el que es farà serà passar un full de valoració molt simple per recollir com 

s’han sentit en la sessió i si els hi ha agradat. 

 

 



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

56 
 

5.3.5. Activitats. 

A continuació hi ha tot un seguit de graelles on hi ha exposades les diferents activitats plantejades 

per les famílies de les dues escoles. Com veureu hi ha una breu explicació de l’activitat, el paper 

de les educadores i el de les famílies, el material i la durada i l’espai. Primerament es trobaran les 

graelles que fan referència a l’escola de la Sínia i seguidament les que fan referència a l’escola 

Mare de Déu del Sol del Pont.  

ESCOLA LA SÍNIA 

Descripció 

sessió 1 

“Treballem els 

hàbits i les 

rutines”.  

Ja que és la primera sessió començarem explicant qui som i què farem a 

les sessions amb l’objectiu de començar a crear un espai de seguretat i 

confiança per les famílies.  Introduirem el tema d’hàbits i rutines. Com que 

és la primera i no hi haurà cap vincle encara, la metodologia que 

utilitzarem serà de col·loqui i xerrada. Primer de tot començarem les 

educadores explicant els nostres hàbits i el que fem quan arribem a casa. 

Poc a poc els anirem preguntant a les famílies a veure què fan quan 

arriben a casa i com s’organitzen amb els infants. En tot moment els hi 

direm que el que passa allà no sortirà d’allà i serà del tot confidencial. El 

que busquem en aquesta primera sessió és que els educands es sentin 

còmodes i puguin expressar tot allò que senten i els preocupa. Com 

educadores el que busquem és crear un clima de confiança i seguretat 

per ells i elles.  

Paper 

educadores 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que 

es generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper 

famílies.  

El paper dels educands és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra  
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Descripció 

sessió 2.  

“Treballem els 

límits i els 

posicionaments.  

En aquesta segona sessió el que farem serà primerament parlar una 

mica sobre el que es va treballar en la sessió anterior i també com es 

van sentir ells. També com a introducció preguntar-los-hi com ha anat 

la setmana amb els infants, i si és el cas que surt algun aspecte a 

destacar tibarem d’aquest per tal d’aprofundir. Sinó, començarem a 

introduir el tema de límits i posicionaments ja que creiem que té una 

relació amb el tema de la sessió anterior. Per fer aquest taller també 

farem servir la metodologia del diàleg i la conversa. Un possible recurs 

que utilitzarem seran unes fotografies on hi ha representades 

situacions del dia a dia entorn als límits i posicionaments que es poden 

trobar les famílies amb els infants. El que faríem seria posar la imatge 

al projector i formular unes preguntes per tal que les famílies 

poguessin expressar si es troben en la situació i què fan.  

Paper de les 

educadores 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i 

senzilles el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també 

es tracta de començar a crear un clima de confiança i que els 

educands creïn xarxa entre ells. La nostra funció també serà molt de 

tibar a les persones i que es generi un diàleg. Promoure la participació 

activa.  

Paper de les 

famílies  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò 

que sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap 

moment hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Projector.  

- Preguntes orientatives per les imatges.  

- Imatges.  
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Descripció 

sessió 3.  

“Treballem la 

identificació 

de les 

emocions”.  

En aquesta tercera sessió el que farem serà recordar una mica el que 

vàrem fer en la sessió anterior i començar a introduir el tema de les 

emocions. Per treballar el tema de les emocions farem servir un vídeo on 

es mostra el següent: “ és la situació d’un infant el qual té un malson i no 

vol anar a l’escola, exposa diferents maneres d’afrontar la situació com a 

pares i finalment dona molta importància en preguntar-li a l’infant què ha 

passat i com es sent i acompanyar-lo en el procés donant-li suport i 

confiança”. A partir del vídeo formularem unes preguntes i iniciarem el 

col·loqui.  

Paper de les 

educadores 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que 

es generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les  

famílies 

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Projector.  

- Preguntes orientatives per les imatges.  

- Imatges.  

- Vídeo.  
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Descripció 

sessió 4.  

“Treballem 

l’autoestima i 

l’assertivitat 

en els pares i 

mares”.  

En aquesta quarta  sessió el que farem serà recordar una mica el que 

vàrem fer en la sessió anterior i començar a introduir el tema de 

l’autoestima i l’assertivitat en els pares. Per treballar aquest tema farem 

servir unes preguntes una mica de tipus introspectiu. Intentarem descobrir 

com es veuen elles mateixes i com ho veuen. A partir d’aquí plantejarem 

algunes situacions per tal de començar un petit col·loqui. L’objectiu és 

reforçar a les famílies per tal que es vegin amb força i positivitat per 

l’educació dels infants.  

Paper de les 

educadores 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Preguntes orientatives.  

 



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

60 
 

Descripció 

sessió 5. 

“Treballem el 

llenguatge 

positiu i 

motivador”.   

En aquesta cinquena sessió el que farem serà recordar una mica el que 

vàrem fer en la sessió anterior i començar a introduir el tema: “com 

reforcem positivament als infants, llenguatge positiu i motivador”. Ho 

enllacem amb aquest tema ja que va molt relacionat amb el tema treballat 

anteriorment. Per treballar aquest tema utilitzarem la metodologia de 

plantejar algunes preguntes a les famílies a veure com fan tot 

l’acompanyament amb els infants. Utilitzarem les fotografies que vam fer 

servir per una activitat anterior ja que ens servirà per iniciar un col·loqui 

sobre com reforcem les conductes negatives de manera positiva per tal de 

reforçar el vincle entre pares i fills. Plantejarem unes preguntes i després 

també comentarem com podem reforçar positivament als nens.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Projector.  

- Preguntes orientatives per les imatges.  

- Imatges.  
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Descripció 

sessió 6. 

“Treballem el 

joc”.   

En aquesta última sessió recordarem el que vam fer en la sessió anterior. 

Treballarem de manera molt holística el tema del joc. És a dir, com juguen 

als pares amb els infants i si creuen que te beneficis en el seu 

desenvolupament. Iniciarem un petit col·loqui amb unes preguntes 

d’orientació. I finalment comentarem una mica com ha anat tots els dies i 

els hi passarem un petit qüestionari d’avaluació. Com educadores els 

ajudarem a respondre-ho. Utilitzarem unes imatges representatives on es 

vegi pares jugant amb infants.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper d les 

famílies.  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Projector.  

- Preguntes orientatives per les imatges.  

- Imatges.  

- Qüestionari d’avaluació.  

 

 

ESCOLA MARE DE DÉU DEL SOL DEL PONT: 

 

Descripció 

sessió 1. 

“Treballem 

l’autoestima i 

l’assertivitat 

Ja que és la primera sessió començarem explicant qui som i què 

farem a les sessions amb l’objectiu de començar a crear un espai de 

seguretat i confiança per les famílies. Començarem amb una petita 

dinàmica de coneixença, utilitzarem una pilota i el que farem serà 

anar-la passant i dir el nostre nom i un plat de menjar que ens agrada. 
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en els pares i 

mares”.  

Introduirem el tema d’autoestima i assertivitat. Per plantejar l’activitat 

el que farem serà proposar que cadascú s’identifiqui amb unes 

imatges que portarem com es veu en el seu rol de pare / mare; o si ho 

prefereix que ho dibuixi.  Després d’això iniciarem un petit col·loqui on 

cadascú posarà en comú perquè ha fet aquell dibuix i com ho veu. En 

tot moment els hi direm que el que passa allà no sortirà d’allà i serà 

del tot confidencial. El que busquem en aquesta primera sessió és que 

els educands es sentin còmodes i puguin expressar tot allò que 

senten i els preocupa. Com educadores el que busquem és crear un 

clima de confiança i seguretat per ells i elles.  

Paper de les 

educadores 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i 

senzilles el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també 

es tracta de començar a crear un clima de confiança i que els 

educands creïn xarxa entre ells. La nostra funció també serà molt de 

tibar a les persones i que es generi un diàleg. Promoure la participació 

activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper dels educands és participar en la sessió i expressar tot allò 

que sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap 

moment hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Fulls  

- Colors, retoladors.  

- Full amb preguntes orientatives.  

 

Descripció 

sessió 2. 

“Treballem el 

comportament 

dels infants i 

les possibles 

En aquesta segona sessió primerament el que farem serà recordar 

una mica les idees clau que van sortir en la sessió anterior. Per tal de 

promoure la participació activa el que farem serà repartir un full amb 

les idees clau i que cadascú pugui llegir una idea clau i recordar-la. 

Seguidament introduirem el tema de “comportament dels infants i 

reaccions dels pares”. Per treballar aquest tema utilitzarem una breu 
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reaccions 

com a pares i 

mares”.  

història d’un cas i que després puguin plantejar quina seria la millor 

resposta davant del cas plantejat i com ho farien elles. A partir d’aquí 

iniciaríem el col·loqui i també donant consells com a futures 

educadores.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i 

senzilles el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també 

es tracta de començar a crear un clima de confiança i que els 

educands creïn xarxa entre ells. La nostra funció també serà molt de 

tibar a les persones i que es generi un diàleg. Promoure la participació 

activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper dels educands és participar en la sessió i expressar tot allò 

que sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap 

moment hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Fulls  

- Full amb preguntes orientatives.  

- Bolígrafs.  

- Història d’un cas.  

 

 

Descripció 

sessió 3. 

“Treballem els 

límits i 

posicionaments. 

Com diem que 

no”.  

En aquesta tercera sessió, primerament recordarem les idees clau amb 

la metodologia comentada en l’activitat anterior i seguidament 

treballarem un dels temes que va relacionat amb l’anterior que és “ 

Límits i posicionaments, Com treballar-ho i com diem que no”. La 

metodologia que farem servir en aquesta sessió serà utilitzar diferents 

imatges amb possibles comportaments de la vida diària dels infants i 

que cadascú pugui dir si es troba amb la situació i com actua. A partir 

d’aquí comentar possibles situacions noves que es troben i com diuen 

que “no “ als infants en el moment oportú.  
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Paper de les 

educadores 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i 

senzilles el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també 

es tracta de començar a crear un clima de confiança i que els educands 

creïn xarxa entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les 

persones i que es generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper dels educands és participar en la sessió i expressar tot allò 

que sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap 

moment hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Full amb preguntes orientatives.  

- Imatges 

- Projector.  

 

 

Descripció 

sessió 4.  

“Treballem la 

resolució de 

conflictes de 

manera 

positiva”.  

En aquesta quarta sessió primerament seguirem la metodologia de les 

sessions anteriors en recordar les idees clau. Seguidament treballarem el 

tema de “resoldre els conflictes de manera positiva”. Per treballar aquest 

tema utilitzarem un petit vídeo que mostra el següent: “ és la situació d’un 

infant el qual té un malson i no vol anar a l’escola, exposa diferents 

maneres d’afrontar la situació com a pares i finalment dona molta 

importància en preguntar-li a l’infant què ha passat i com es sent i 

acompanyar-lo en el procés donant-li suport i confiança”. A partir d’aquí 

iniciarem un petit diàleg on cadascú pugui expressar que li ha transmès el 

vídeo i com ho veu com a pare/mare. També com ho treballen el dia a dia i 

com resolen un conflicte, és a dir si utilitzen la mateixa metodologia que el 

vídeo.  
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Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper dels educands és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Full amb preguntes orientatives.  

- Projector  

- Vídeo.  

 

 

Descripció 

sessió 5.  

“Treballem el 

llenguatge 

positiu i 

motivador.” 

En aquesta cinquena sessió començarem amb la reflexió sobre la sessió 

anterior recordant les idees clau. Després treballarem el tema que també va 

molt relacionat amb l’anterior que és “ llenguatge positiu i motivador”. Per 

treballar aquest tema utilitzarem una metodologia totalment pràctica i 

expressiva. El que farem serà que cada pare/mare expressi en un full el 

seu dia a dia amb els fills ( com el lleven, quan el van a buscar a l’escola 

què li diuen, en definitiva com els acompanyen en el dia a dia i quins són 

els missatges que els hi volen transmetre). Després iniciarem el petit debat 

posant en comú tots els aspectes comentats.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  
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Paper de les 

famílies.  

El paper dels educands és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola. 

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Full amb preguntes orientatives.  

- Fulls  

- Bolígrafs.  

 

Descripció 

sessió 6.   

“Treballem el 

vincle entre 

família i 

escola.” 

En aquesta última sessió el que farem primerament serà recordar les 

idees importants i després introduir de manera holística el tema 

“Vincle entre família i escola. Implicació i acompanyament. 

Acompanyament a l’escolarització. “. Per treballar aquest tema ho 

farem de manera molt participativa i dinàmica. Proposarem diferents 

preguntes que englobin ( com participen a l’escola, quina relació hi 

tenen, com veuen l’escola, quina importància li donen...etc.). 

Finalment passarem els qüestionaris per tal que valorin les diferents 

sessions que hem estat fent.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i 

senzilles el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també 

es tracta de començar a crear un clima de confiança i que els 

educands creïn xarxa entre ells. La nostra funció també serà molt de 

tibar a les persones i que es generi un diàleg. Promoure la participació 

activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper dels educands és participar en la sessió i expressar tot allò 

que sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap 

moment hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 
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l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Full amb preguntes orientatives.  

- Qüestionari d’avaluació.  

 

5.3.6. Calendari disseny.  

En aquest apartat hi ha una primera proposta amb la temporització dels tallers a cada escola. Pel 

que fa a l’escola la Sínia, els tallers es faran els dilluns a l’estona de la “prèvia”. Prèviament es va 

parlar i consultar amb la mentora i es va acordar que ho faríem en aquesta estona ja que el grup 

de pares és un grup tímid i que els costa venir i si canviem el dia és probable que els despistem i 

no ens vinguin. Pel que fa a l’escola de Roda s’està proposant un altre dia ja que així no es 

coincideix amb l’escola la Sínia i les dues educadores en pràctiques podem assistir a les dues 

escoles. Vam acordar que seria el dijous. El grup de pares i mares està informat i no els hi feia res 

canviar de dia. En principi es realitzaran els tallers en l’estona de prèvia situada als dijous. Vàrem 

acordar juntament amb la mentora que aprofitaríem l’estona de prèvia abans que les mares 

anessin a buscar als infants a l’escola ja que tenia més probabilitats que vinguessin als tallers en 

canvi si ho fèiem un cop als nens havien sortit de l’escola, els pares tenien més feina i no els hi 

anava massa bé. Per tant vam acordar que ho faríem d’aquesta manera per assegurar-nos que hi 

vinguessin les famílies i es pogués treballar els temes proposats.  

TALLERS A L’ESCOLA DE LA SÍNIA. DIA I HORA DE LES SESSIONS.   

TALLER 1: “ Treballem els hàbits i les 

rutines. “ 

Dilluns dia 1 de febrer de les 16:15 h fins les 17h. 

TALLER 2: “ Treballem els límits i 

posicionaments “. 

Dilluns dia 15 de febrer de les 16:15 h fins a les 17 

h. 

TALLER 3: “ Treballem la identificació de 

les emocions “.   

Dilluns dia 22 de febrer de les 16:15 h fins les 17 h. 

TALLER 4: Treballem l’autoestima i 

l’assertivitat en els pares i mares”. 

Dilluns dia 29 de febrer de les 1:15 h fins les 17 h. 

TALLLER 5: Treballem com reforçar als 

infants de manera positiva i amb un 

llenguatge positiu i motivador. “. 

Dilluns dia 7 de març de les 16:15 h fins les 17 h. 
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TALLER 6: “Treballem el tema del joc “. Dilluns dia 14 de març de les 16:15 h fins les 17 h. 

 

TALLERS A L’ESCOLA MARE DE DÉU 

DEL SOL DEL PONT.   

DIA I HORA DE LES SESSIONS.   

TALLER 1: “Treballem l’autoestima i 

l’assertivitat en els pares”. 

Dijous dia 4 de febrer de les 15:45 h a les 16:30 h.   

TALLER 2: “Treballem el comportament 

dels infants i les possibles reaccions dels 

pares i mares “. 

Dijous dia 11 de febrer de les 15:45 h fins les 16:30 

h. 

TALLER 3: “Treballem els límits i els 

posicionaments. Com diem que no? “. 

Dijous dia 18 de febrer de les 15:45 h fins les 16:30 

h. 

TALLER 4: “Treballem com resolem els 

conflictes d’una forma mes positiva”. 

Dijous dia 25 de febrer de les 15:45 h fins les 16:30 

h. 

TALLLER 5: “Treballem el llenguatge 

positiu i motivador”. 

Dijous dia 3 de març de les 15:45 h fins les 16:30 

h. 

TALLER 6: “Treballem el vincle entre 

escola i família. Implicació i 

acompanyament.” 

Dijous dia 10 de març de les 15:45 h fins les 16:30 

h. 

 

5.3.7. Recursos materials 

A continuació es detallen alguns dels recursos materials que tenim previst. Cal dir que potser això 

és modificarà al llarg de la realització del projecte ja que poden sortir canvis.  

- Taules. 

- Cadires. 

- Projector de llum.  

- Fulls, cartolines...etc.  

- Bolígrafs, colors i retoladors. 

- Fitxes de preparació.  

- Pissarra. 

- L’espai.  
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- Fulls de valoració. 

- Vídeos.  

- Imatges.  

- Material necessari per les diverses activitats.  

- Carpetes per les famílies. 

 

5.3.8. Recursos humans  

Pel que fa a recursos humans que participaran en el nostre projecte serà les dues educadores que 

han dissenyat el projecte i que realitzen el treball final de grau. També hi haurà les mentores de 

cada centre ja que és amb qui hem anat realitzant tot el procés i amb qui anirem compartint el 

projecte. I també hi haurà el tutor del treball ja que ha estat la persona de referència i la qual ens 

acompanyarà tot el procés.  

 

5.3.9. Persones destinatàries.  

Les persones destinatàries d’aquest projecte tal hi com hem comentat en l’anàlisi de la realitat són 

dos grups de famílies de dues escoles diferents. En primer lloc ens trobarem amb un grup de 

famílies on la gran majoria d’elles ja és el segon any que participen a Enxaneta i que per tant han 

anat realitzant tot un procés important. Aquest grup és el que es troba dins l’escola Mare de Déu 

del Sol del Pont de Roda de Ter. Aquest grup és tracta d’un grup heterogeni on hi ha dues 

cultures, la catalana i també la marroquina. Són un grup de famílies que estan ben cohesionades 

com a grup i les quals hi ha una bona relació entre elles.  

L’altre grup de famílies el qual va dirigit el projecte, és un grup on hi ha molta diversitat de cultures. 

Aquest grup es troba a l’escola la Sínia, de Vic. Alguns d’ells també és el segon any que participen 

a Enxaneta. És un grup on hi ha moltes cultures diferents. Aquest grup és una mica més tancat i 

tímid.  

Cada grup els hi hem estat realitzant tot un anàlisi i també hem detectat les seves necessitats i 

mancances que són amb les que ens hem guiat per organitzar els tallers. Aquest aspecte el 

trobareu de manera més explicada a  l’apartat d’ubicació i anàlisi de la realitat.  
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5.3.10. Planificació d’avaluació.  

Pel que fa a la planificació de l’avaluació portarem a terme una avaluació inicial, de procés i de 

resultat. Primerament inicial ja que com hem anat comentant durant un temps vam estar fent una 

observació participant del que estava passant a cada escola i d’on en vam fer una anàlisi de la 

realitat i una detecció de necessitats.  

Pel que fa a l’avaluació de procés cal dir que es portarà a terme a dues bandes. Primerament 

comentar que les famílies ompliran un full de valoració molt visual setmanalment i nosaltres com 

educadores també farem unes valoracions setmanals on es reculli tot el que ha passat.  

Finalment una avaluació de resultat ja que a les famílies se’ls passarà un breu qüestionari on 

podran avaluar tot el que fa referència al projecte ( espai, temes parlats, educadores, com s’han 

sentit, propostes...)etc. Com educadores cal dir que també realitzarem una avaluació final de cada 

escola ja que ens permetrà poder veure tot el procés i reflexionar sobre els diferents ítems. També 

realitzarem una avaluació del projecte dissenyat on hi hauran aquells elements que comparteixen 

una escola i l’altre i que han estat la base del disseny del projecte.  

També comentar que pel que fa a eines d’avaluació n’hem utilitzat diverses. Primerament 

comentar que hem utilitzat la observació participant tant en una escola com l’altre, la qual el ser 

dues persones realitzant els tallers ens ha permès poder veure més coses. Una altra eina 

d’avaluació ha estat els fulls de valoració setmanals que omplien les famílies. I finalment l’última 

eina utilitzada ha estat el qüestionari final d’avaluació que omplien les famílies per valorar tot el 

procés dels tallers i també per valorar la intervenció de les educadores. Tot això es trobarà en 

l’apartat d’avaluació. I les valoracions que han realitzat les famílies es trobaran totes a l’apartat 

d’Annexes ( Veure annex 3, annex 4 i annex 5).  

 

5.4. Aplicació.  

En aquest apartat hi ha explicat tot el que hem anat fent finalment en el nostre projecte. Com 

veureu inicialment teníem pensades fer sis sessions a cada centre però al final a l’escola de Roda 

n’hem realitzat cinc i a l’escola de la Sínia n’hem realitzat quatre ( Tenint en compte que una 

d’elles ha estat una mica la presentació). Així doncs podem adonar-nos que l’aplicació ha estat 

una mica modificada si tenim en compte el disseny que vam elaborar en un principi. Cal comentar 

que la nostra aplicació ha intentat tenir en compte tot el que teníem pensat fer en un principi i 

adaptant-t’ho al nombre de sessions que hem fet finalment. Hem seguit amb la mateixa 

metodologia que buscàvem, una metodologia totalment pràctica i que fos molt vivencial i on les 

famílies fossin les protagonistes del nostre projecte. Cal esmentar que les dues educadores hem 
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estat molt motivades i amb ganes per portar  a terme el nostre projecte i que ens hem anat 

adaptant a les situacions que no esperàvem del moment i les necessitats que mostraven les 

famílies. El que nosaltres hem buscat ha estat fer un acompanyament a aquestes famílies i parlar 

de temes que amb ells els hi interessa i que per tant puguin dir la seva i també compartir diferents 

experiències. Així doncs en aquest apartat hi haurà primerament el calendari final que hem portat 

a terme, juntament amb les persones destinatàries que hem estat fent el projecte i les activitats 

que hem fet. I finalment hi ha un pressupost orientatiu del que ens hem gastat en el nostre 

projecte. Cal esmentar que som estudiants i que per tant no hem obtingut cap benefici però si que 

ens ha agradat poder dibuixar un pressupost orientatiu amb les despeses que hem tingut al llarg 

del projecte, també per tenir-ho en compte en properes ocasions. Per acabar comentar una 

vegada més, que estem contentes del que hem pogut realitzar a cada escola i que hem viscut una 

experiència inoblidable la qual ens ha permès poder reflexionar i conèixer molts aspectes que no 

coneixíem. Hem realitzat el projecte amb molts ganes i molta implicació per part de les dues 

educadores i poder ser les dues a les dues escoles ens ha aportat molt. Tot i que com hem anat 

comentant i també està exposat en les valoracions i avaluacions, sempre hi hauria modificacions a 

fer o coses que canviaríem envers un primer disseny, però com sabem ens hem afrontat a una 

realitat amb famílies que presenten unes necessitats especials i ens n’hem sortit bastant bé.  

 

5.4.1. Persones destinatàries.  

Pel que fa a les persones que han participat en el projecte cal dir que hi ha hagut uns canvis 

inesperats pel que fa a les persones que estava orientat el nostre projecte. Els canvis han estat 

produïts a les dues escoles. En principi tal hi com comentàvem en el disseny del projecte, el 

nostre projecte anava orientat a només un grup de les dues escoles, el qual ja havíem estat amb 

ell durant l’any anterior i amb el qual vam fer un anàlisi i també una detecció de necessitats. El que 

ens hem trobat ha estat que pel que fa a l’escola de la Sínia, l’altre mentora des del primer 

moment també va fer participar el seu grup de famílies al nostre projecte. El que passa és que en 

el cas de l’escola de Roda, ens vam trobar que en la segona sessió l’altre mentora ens va 

comentar a veure si podrien participar el seu grup de famílies ja que alguns pares no podien 

assistir i es quedava amb un grup reduït de pares. Com educadores vam acceptar els canvis i per 

tant vam continuar al projecte amb els canvis de famílies.  

Clar, per una banda a la Sínia, vam poder veure que en algunes sessions anteriors ja treballaven 

els dos grups junts i per tant alguns pares ja es coneixien entre ells. Pel que fa a Roda cal dir que 

el grup de famílies sempre treballaven per separat, inclús en diferents dies i per tant mai havien 

realitzat una activitat conjunta. A l’escola de Roda també es suma l’afegit que el segon grup de 

famílies era el primer any que participava a Enxaneta i per tant també estaven en un altre punt del 
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procés. Cal dir que entre els dos grups es notava molt la distància entre ells ja que si que es 

coneixien de vista de l’escola però mai s’havien ajuntat i per ells havia set un canvi. També el 

segon grup que es va afegir a Roda no sabia gaire a on venia, amb això volem dir que es van 

trobar dins el projecte i el hi vam haver d’explicar tot el seu procés. Clar, cal afegir que en el primer 

grup sabien què es faria ja que estaven informats des del primer any i durant tot el procés.  

Això a nosaltres ens va dificultar una mica tot el procés, tot i que vam anar adaptant totes les 

activitats i també explicant a les famílies tot el procés que fèiem ens va dificultar en alguns 

aspectes ja que si ho haguéssim sabut des d’un inici haguéssim també fet un anàlisi del grup i una 

detecció de necessitats i possiblement haguessin sortit altres activitats. Però tot i així cal dir que 

com educadores vam aconseguir que es realitzessin els tallers amb un èxit important i ens en vam 

sortir de petites dificultats que ens vam anar trobant. Aquest aspecte és un dels aspectes que en 

parlem a les valoracions del projecte i la seva avaluació.  

 

5.4.2. Graelles de les activitats.  

A continuació hi trobareu les graelles de les activitats que hem realitzat a cada escola. 

Primerament hi trobareu les graelles fent referència a l’escola de la Sínia i a continuació les de 

l’escola Mare de Déu del Sol del Pont. Com veureu en les graelles hi ha una petita descripció de 

l’activitat, el paper de les educadores i també el de les famílies, l’espai, la durada i el que es 

necessita. A cada sessió ens hem creat unes planificacions que les podreu consultar a l’Annex. ( 

Veure Annex 7). Així com també el material que hem treballat a cada escola el podeu consultar a 

l’Annex 8 i a l’Annex 9.  
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ESCOLA LA SÍNIA: 

Descripció 

sessió 1. 

“Treballem els 

hàbits i les 

rutines 

familiars. 

Límits i 

posicionament

s.” 

“Treballem les 

emocions dels 

pares i mares i 

els infants.” 

Ja que és la primera sessió començarem explicant qui som i què farem a les 

sessions amb l’objectiu de començar a crear un espai de seguretat i 

confiança per les famílies.  Introduirem el tema d’hàbits i rutines. Com que és 

la primera i no hi haurà cap vincle encara, la metodologia que utilitzarem serà 

de col·loqui i xerrada. Primer de tot començarem les educadores explicant els 

nostres hàbits i el que fem quan arribem a casa. Poc a poc els anirem 

preguntant als educands a veure què fan quan arriben a casa i com 

s’organitzen amb els infants. En tot moment els hi direm que el que passa 

allà no sortirà d’allà i serà del tot confidencial. El que busquem en aquesta 

primera sessió és que els educands es sentin còmodes i puguin expressar tot 

allò que senten i els preocupa. Com educadores el que busquem és crear un 

clima de confiança i seguretat per ells i elles. Seguidament, introduirem el 

tema de límits i poscicionaments. Un possible recurs que utilitzarem seran 

unes fotografies i vídeos on hi ha representades situacions del dia a dia 

entorn als límits i posicionaments que es poden trobar les famílies amb els 

infants. El que faríem seria posar la imatge al projector i formular unes 

preguntes per tal que les famílies poguessin expressar si es troben en la 

situació i què fan. També farem una pinzellada del tema d’emocions, 

intentant relacionar-ho amb els demés temes. 

Paper de les 

educadores  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles el 

que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa entre 

ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es generi 

un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment hi 

haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  
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Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra  

- Projector.  

- Preguntes orientatives per les imatges.  

- Imatges.  

- Vídeo.  

 

Descripció 

sessió 2.  

“Treballem 

l’autoestima i 

l’assertivitat 

en els pares i 

mares.” 

“Treballem el 

reforç positiu 

cap als infants 

i com utilitzem 

el llenguatge 

motivador i 

positiu.” 

En aquesta segona sessió, el primer que farem és preguntar als pares com 

els hi ha anat la setmana amb els infants. Creiem que es una bona manera 

de poder treure possibles temes de conversa, ja que si algun pare o mare 

s’ha trobat amb alguna situació en concreta amb el seu fill o filla el podrem 

parlar i posar en col·loqui. Després el que farem serà recordar una mica el 

que vàrem fer en la sessió anterior i començar a introduir el tema de 

l’autoestima personal i també els reforços positius als infants. Per treballar 

aquest tema farem servir un vídeo on es mostra el següent: “ és la situació 

d’un infant el qual té un malson i no vol anar a l’escola, exposa diferents 

maneres d’afrontar la situació com a pares i finalment dona molta 

importància en preguntar-li a l’infant què ha passat i com es sent i 

acompanyar-lo en el procés donant-li suport i confiança”. A partir del vídeo 

formularem unes preguntes i iniciarem el col·loqui.  El vídeo és un vídeo que 

ens permet treballar molts aspectes ja que ens mostra una part dels infants i 

també una part dels pares i mares.  

En aquest tema ens centrarem en aquells reforços positius que els hi donem 

als infants, i entendre que sempre hem de referir-nos a la conducta de 

l’infant i no a la persona per fer-li entendre que una cosa no està ben fet. 

Moltes famílies confonen els reforços positius amb el xantatge. Es tracta de 

aclarir les diferències entre un tema i l’altre. 

Paper de les 

educadores 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles el 

que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

L’objectiu és reforçar a les famílies per tal que es vegin amb força i 

positivitat per l’educació dels infants, ja que alguns es poden veure com a 
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“mals pares” per no poder cobrir totes les necessitats materials dels nens, o 

per no saber gestionar situacions problemàtiques... Entendre la idea que no 

tothom és perfecte ni cap pare és un “superheroi”. 

Paper de les 

famílies.  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Projector.  

- Preguntes orientatives per les imatges.  

- Imatges.  

- Vídeo. 

 

Descripció 

sessió 3.  

“Treballem el 

joc, com 

juguem amb 

els infants? És 

important?.” 

En aquesta quarta  sessió el que farem serà recordar una mica el que vàrem 

fer en la sessió anterior i començar a introduir el tema del joc. Per treballar 

aquest tema farem servir unes preguntes una mica de tipus introspectiu. 

Intentarem descobrir com cadascú d’ells jugava de petit i si li agradava i 

quins records tenia. A partir d’aquí plantejarem algunes situacions per tal de 

començar un petit col·loqui. És a dir, com juguen als pares amb els infants i 

si creuen que te beneficis en el seu desenvolupament. Iniciarem un petit 

col·loqui amb unes preguntes d’orientació, a més perquè la sessió sigui més 

dinàmica i visual utilitzarem uns vídeos que tracten el tema del joc. I 

finalment comentarem una mica com ha anat tots els dies i els hi passarem 

un petit qüestionari d’avaluació. Com educadores els ajudarem a respondre-

ho. Utilitzarem unes imatges representatives on es vegi pares jugant amb 

infants 
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Paper de les 

educadores. 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles el 

que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa entre 

ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es generi 

un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment hi 

haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la biblioteca o a una aula de l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Preguntes orientatives per les imatges.  

- Vídeos. 

 

ESCOLA MARE DE DÉU DEL SOL DEL PONT: 

Descripció 

sessió 1. 

“Treballem 

l’autoestima i 

l’assertivitat en 

els pares i 

mares. 

Comportament 

dels infants i 

com 

reaccionem 

com a pares i 

mares.”   

Ja que és la primera sessió començarem explicant qui som i què farem a 

les sessions amb l’objectiu de començar a crear un espai de seguretat i 

confiança per les famílies. Començarem amb una petita dinàmica de 

coneixença, utilitzarem una pilota i el que farem serà anar-la passant i dir 

el nostre nom i un plat de menjar que ens agrada. Introduirem el tema 

d’autoestima i assertivitat. Per plantejar l’activitat el que farem serà 

proposar que cadascú apunti en un paper quin rol tenen ells com a pares 

o mares, si algú vol fer algun dibuix o expressar-se d’una altre manera que 

no sigui de forma escrita podrà fer-ho lliurement. Després d’això iniciarem 

un petit col·loqui on cadascú posarà en comú perquè ha fet aquell dibuix i 

com ho veu. Seguidament introduirem el tema de “comportament dels 

infants i reaccions dels pares”. Per treballar aquest tema utilitzarem una 

breu història d’un cas i que després puguin plantejar quina seria la millor 

resposta davant del cas plantejat i com ho farien elles. A més posarem un 

vídeo que dóna peu a treballar el tema i possibles reaccions. El vídeo ens 

mostra una conducta específica: un infant que trenca un got i la reacció 

que té la mare i com la canvia.  A partir d’aquí iniciaríem el col·loqui i 
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també donant consells com a futures educadores.  En tot moment els hi 

direm que el que passa allà no sortirà d’allà i serà del tot confidencial. El 

que busquem en aquesta primera sessió és que els educands es sentin 

còmodes i puguin expressar tot allò que senten i els preocupa. Com 

educadores el que busquem és crear un clima de confiança i seguretat per 

ells i elles. 

Paper de les 

educadores 

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que 

es generi un diàleg. Promoure la participació activa. 

Paper de les 

famílies. 

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació. 

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Fulls  

- Colors, retoladors.  

- Full amb preguntes orientatives.  

- Bolígrafs.  

- Història d’un cas 

- Vídeo.  
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Descripció 

sessió 2. 

“Treballem els 

límits i 

posicionament

s que posem 

als infants.” 

 

En aquesta segona sessió, primerament recordarem les idees clau amb la 

metodologia comentada en l’activitat anterior. Per tal de promoure la 

participació activa el que farem serà repartir un full amb les idees clau i que 

cadascú pugui llegir una idea clau i recordar-la. Seguidament treballarem un 

dels temes que va relacionat amb l’anterior que és “ Límits i posicionaments, 

Com treballar-ho i com diem que no”. La metodologia que farem servir en 

aquesta sessió serà utilitzar diferents imatges i un vídeo amb possibles 

comportaments de la vida diària dels infants i que cadascú pugui dir si es 

troba amb la situació i com actua. A partir d’aquí comentar possibles 

situacions noves que es troben i com diuen que “no “ als infants en el 

moment oportú. Seran les famílies que proposaran casos de la vida 

quotidiana i els compartiran.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles el 

que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Full amb preguntes orientatives.  

- Projector.  

- Vídeo.  
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Descripció 

sessió 3.  

“Treballem 

com resoldre 

els conflictes 

familiars de 

manera 

positiva, 

aprenem dels 

conflictes com 

una 

oportunitat de 

creixement.”   

En aquesta tercera sessió primerament seguirem la metodologia de les 

sessions anteriors en recordar les idees clau. Seguidament treballarem el 

tema de “resoldre els conflictes de manera positiva”. Per treballar aquest 

tema utilitzarem un petit vídeo que mostra el següent: “ és la situació d’un 

infant el qual té un malson i no vol anar a l’escola, exposa diferents maneres 

d’afrontar la situació com a pares i finalment dona molta importància en 

preguntar-li a l’infant què ha passat i com es sent i acompanyar-lo en el 

procés donant-li suport i confiança”. A partir d’aquí iniciarem un petit diàleg 

on cadascú pugui expressar que li ha transmès el vídeo i com ho veu com a 

pare/mare. També com ho treballen el dia a dia i com resolen un conflicte, 

és a dir si utilitzen la mateixa metodologia que el vídeo.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles el 

que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper de les famílies és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Full amb preguntes orientatives.  

- Projector  

- Vídeo.  
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Descripció 

sessió 4.  

“Treballem el 

llenguatge 

positiu i 

motivador, 

com reforcem 

als infants de 

manera 

positiva.” 

En aquesta quarta sessió començarem amb la reflexió sobre la sessió 

anterior recordant les idees clau. Després treballarem el tema que també 

va molt relacionat amb l’anterior que és “ llenguatge positiu i motivador”. 

Per treballar aquest tema utilitzarem una metodologia totalment pràctica i 

expressiva. El que farem serà que cada pare/mare expressi en un full el 

seu dia a dia amb els fills ( com el lleven, quan el van a buscar a l’escola 

què li diuen, en definitiva com els acompanyen en el dia a dia i quins són 

els missatges que els hi volen transmetre). Després iniciarem el petit debat 

posant en comú tots els aspectes comentats.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles 

el que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper de les famílies  és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Full amb preguntes orientatives.  

- Fulls  

- Bolígrafs.  

 

Descripció 

sessió 5.   

“Treballem el 

vincle entre 

família i 

En aquesta última sessió el que farem primerament serà recordar les idees 

importants i després introduir de manera holística el tema “Vincle entre 

família i escola. Implicació i acompanyament. Acompanyament a 

l’escolarització. “. Per treballar aquest tema ho farem de manera molt 

participativa i dinàmica. Proposarem diferents preguntes que englobin ( com 

participen a l’escola, quina relació hi tenen, com veuen l’escola, quina 
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escola. 

Implicació i 

Acompanyam

ent a 

l’escolarització 

dels infants. ” 

importància li donen...etc.). Finalment passarem els qüestionaris per tal que 

valorin les diferents sessions que hem estat fent.  

Paper de les 

educadores.  

El nostre paper és guiar la sessió, explicar amb paraules clares i senzilles el 

que pretenem fer. Com educadores el nostre paper també es tracta de 

començar a crear un clima de confiança i que els educands creïn xarxa 

entre ells. La nostra funció també serà molt de tibar a les persones i que es 

generi un diàleg. Promoure la participació activa.  

Paper de les 

famílies.  

El paper dels educands és participar en la sessió i expressar tot allò que 

sentin o vulguin comentar. Sempre que ells i elles vulguin. En cap moment 

hi haurà obligació.  

Temps La sessió durarà 45 minuts.  

Espai La sessió es portarà a terme a la sala de professors o a una aula de 

l’escola.  

Recursos 

materials 

- Cadires  

- Pissarra 

- Full amb preguntes orientatives.  

- Qüestionari d’avaluació.  

 

5.4.3. Calendari execució.  

Pel que fa al calendari. Comentar diverses coses. Primerament com hem dit s’han canviat el 

número de sessions. Pel que fa a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont finalment s’han realitzat 

cinc sessions més una sessió de veure l’impacte que ha tingut el projecte. I finalment a l’escola de 

la Sínia s’han realitzat 3 sessions més una de valoració de l’impacte del projecte. També una de 

les coses que s’ha modificat ha estat el dia de la realització del projecte. Com havíem esmentat en 

el disseny, estava previst realitzar-ho en dos dies diferents per tal que també les mentores de 

l’escola de Roda poguessin estar en el projecte. Però finalment per decisió de la mentora i també 

per la disponibilitat de les famílies vàrem unificar la sessió del projecte a les dues escoles en el 

dilluns. Ens vàrem trobar en la situació que moltes famílies de Roda no podien venir el dijous i per 

tant la mentora va proposar que ho féssim els dilluns i que ella es feria càrrec dels infants i així 
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podríem realitzar el nostre projecte d’intervenció. En tot moment li vàrem donar les gràcies ja que 

es va quedar amb els infants i nosaltres vam poder fer la sessió amb famílies. Per tant, tant a 

l’escola de la Sínia com a l’altre escola de Roda es varen realitzar els tallers al mateix dia, els 

dilluns. Primer anàvem a fer la sessió a la Sínia i seguidament anàvem cap a l’escola de Roda. A 

continuació hi ha el calendari que organitza les sessions que hem fet i també una mica el que es 

volia treballar a cada sessió. Cal dir que a la Sínia finalment la mentora ens va demanar que 

reduíssim les sessions a tres i intentéssim ajuntar tot el que volíem treballar a tres sessions ja que 

tenia por que els nostres tallers afectessin al seu vincle amb les famílies. I també que tenien 

activitats pendents amb les famílies i els hi quedava poc temps. Cal esmentar que com hem anat 

dient el grup de famílies de la Sínia, aquest any tenien les mentores noves i per tant era el primer 

any que les mentores guiaven tot el projecte.  

 

TALLERS A L’ESCOLA DE LA SÍNIA. DIA I HORA DE LES SESSIONS. 

TALLER 1:  

“Sessió informativa”.  

Dilluns dia 22 de febrer de les 16:00 fins les  

16:45 hores. Una durada de 45 minuts 

aproximadament.   

TALLER 2: 

“Treballem els hàbits i les rutines familiars. Límits 

i posicionaments.” 

“Treballem les emocions dels pares i mares i els 

infants.”  

Dilluns dia 29 de febrer de les 16:00 fins les 16:45 

hores. Una durada de 45 minuts 

aproximadament.  

TALLER 3: 

“Treballem l’autoestima i l’assertivitat en els pares 

i mares.” 

“Treballem el reforç positiu cap als infants i com 

utilitzem el llenguatge motivador i positiu.” 

Dilluns dia 7 de març de les 16:00 fins les  16:45 

hores. Una durada de 45 minuts 

aproximadament.  

TALLER 4: 

“Treballem el joc, com juguem amb els infants? 

És important?.” 

Dilluns dia 14 de març de les 16:00 fins les  16:45 

hores. Una durada de 45 minuts 

aproximadament.  

TALLLER 5: 

“Observem l’impacte que ha tingut el projecte”.  

Dilluns dia 4 de març de les 17 hores fins les  

17:45 hores. Una durada de 45 minuts 

aproximadament.  
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TALLERS A L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL 

SOL DEL PONT.   

DIA I HORA DE LES SESSIONS.  

TALLER 1: 

“Treballem l’autoestima i l’assertivitat en els pares 

i mares. Comportament dels infants i com 

reaccionem com a pares i mares.”   

Dilluns dia 15 de febrer de les 17:15 h fins les  18 

hores. Una durada de 45 minuts aproximadament.    

TALLER 2: 

“Treballem els límits i posicionaments que posem 

als infants.”  

Dilluns dia 22 de febrer de les 17:15 hores fins les 

18 hores. Una durada de 45 minuts 

aproximadament.  

TALLER 3: 

“Treballem com resoldre els conflictes familiars de 

manera positiva, aprenem dels conflictes com una 

oportunitat de creixement.”   

Dilluns dia 29 de febrer de les 17:15 hores fins les 

18 hores. Una durada de 45 minuts 

aproximadament.  

TALLER 4: 

“Treballem el llenguatge positiu i motivador, com 

reforcem als infants de manera positiva.”  

Dilluns dia 7 de març de les 17:15 hores fins les  

18 hores. Una durada de 45 minuts 

aproximadament.  

TALLLER 5: 

“Treballem el vincle entre família i escola. 

Implicació i Acompanyament a l’escolarització dels 

infants. ”  

Dilluns dia 14 de les 17:15 hores fins les 18 hores. 

Una durada de 45 minuts aproximadament.  
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5.4.4. Pressupost 

A continuació es detalla el pressupost amb les despeses que hem tingut al llarg de tot el projecte 

Caminem Junts. A causa de que és un projecte per el Treball de Final de Grau, en aquest no es 

veu cap despesa personal ni cap benefici.  

 

 Recursos 

detallats 

Valor per recurs Total 

Dietes Gasolina pel 

transport  

50€ 

 

50€ 

Materials i equip  Carpetes 

Fotocopies del 

material 

Impressió del logo  

Berenar( coca, 

xocolata, galetes, 

sucs, aigua) 

1,00€ 

0,05€ 

 

0,10€ 

 

26,00€ 

22,00€ 

14,00€ 

 

2,20€ 

 

26,00€ 

    

TOTAL   114,20€ 

 

5.5. Avaluació.  

5.5.1. Avaluació de l’escola Mare de Déu del Sol del Pont.  

Procés realitzat a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont, de Roda de Ter.  

Tot el procés va començar ja durant l’any anterior. Vam començar anar de voluntàries en el dia de 

famílies i també en un dia que es feia la sessió amb infants. Les dues vam escollir aquestes 

escoles per la proximitat que hi teníem. Durant el primer any que vam estar fent de voluntàries 

vam estar fent observació participativa i anotant tot allò que ens semblava i allò que estàvem 

aprenent i també tots aquells interrogants que se’ns obrien.  

Així doncs vam poder veure després que durant l’estona prèvia que tenen les famílies hi mancava 

un aprofitament. Per nosaltres això volia dir que durant aquella estona prèvia era una estona per 

poder parlar sobre temes educatius dels infants però també per fer tot un treball amb les famílies 

més específic i també més orientat a tot allò que volien reforçar o creien que hi tenien dificultats. 
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Així doncs un dels nostres objectius principals va ser omplir aquesta estona prèvia realitzant un 

petit projecte pilot que focalitzés unes necessitats que vam detectar.  

Així doncs el procés seguia de la següent manera, nosaltres vam fer un anàlisi de la realitat i 

també una detecció de necessitats. A partir d’aquí vam passar-ho a les mentora perquè ella ho 

pogués valorar i també si creia oportú poder afegir-ne alguna o fer-ne alguna modificació. Després 

vam elaborar unes graelles amb les necessitats detectades i també possibles temàtiques a 

treballar amb les activitats. Un cop fet això també ho vam passar amb la mentora ja que ella 

pogués escollir quines creia que eren més importants o més interessants a fer segons les 

necessitats que havíem detectat. Així doncs un cop recollida la graella vam muntar el calendari i 

també les activitats de cada taller. Cal esmentar que com hem anat comentant al llarg del projecte, 

aquest és un projecte grupal que el formem dues educadores. Per tant les dues hem anat tant en 

una escola com l’altre i hem viscut conjuntament tota l’experiència. 

En un principi el projecte anava orientat a sis sessions tot i que la mentora ens va demanar a 

veure si li podíem deixar una perquè havia d’acabar una activitat. I sense cap mena de problema li 

vam deixar i per tant vam tornar a adaptar el projecte a 5 sessions.  

Així doncs el principi vam decidir de fer-ho en un dia diferent el nostre projecte per tal de no 

interferir en els dies de famílies ja que també ens coincidia amb l’altre escola. Però la mentora ens 

va comentar que finalment no ens podia fer en un altre dia ja que algunes famílies mostraven que 

aquell dia no podien per temes familiars. Així doncs la mentora va proposar que ella es quedaria 

els infants i així nosaltres podíem realitzar els tallers amb les famílies. Ens va comentar que li 

sabia greu ja que li agradaria poder participar en les sessions i que intentaria poder entrar a 

estones per poder-ho veure-ho.  

Així doncs el projecte es defineix per cinc sessions.  Cal dir també que un cop vam fer les 

activitats també els hi vam passar a la mentora perquè pogués valorar-ho i fer propostes de canvi 

si era al cas. Cal dir que ens va acceptar la proposta i li semblava molt interessant. Les sessions 

es van començar el dia 15 de febrer i les altres sessions eren el dia 22 i 29 de febrer i el dia 7 i 14 

de març.  

Les sessions van anar en línies generals bé. Cal dir que les famílies van participar activament i es 

van implicar en el projecte. Vam poder parlar dels temes que teníem pensats i també en van sorgir 

de nous ja que les famílies en proposaven de nous i també coses que els hi havia anat passant 

durant la setmana.  

Cal dir que tal hi com comentem en les valoracions, enmig del projecte es van afegir el grup de 

famílies de l’altre mentora. Clar en un principi vam haver de dedicar una part a explicar el que 

fèiem i perquè ho fèiem. Com a educadores els hi vam explicar i els hi vam dir que en un principi 
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estava orientat a l’altre grup perquè vam fer una detecció de necessitats i també els coneixíem 

més. Tot i així van anar venint a les sessions i participaven.  

Tant en una escola com l’altre on hem realitzat el projecte vam decidir poder fer una carpeta on es 

recollís tot el material que havíem treballat i poguessin tenir-ho les famílies.  

També cal dir que durant tot el procés hem passat per moments que no ens esperàvem i el quals 

la improvisació hi jugava un paper important i on també a vegades ens hem trobat que el que 

portàvem planejat es veu afectat per necessitats del moment i hem adaptat el que portàvem. Una 

de les coses que també ens ha ajudat ha estat poder parlar amb les mentores després de cada 

sessió comentant una mica com havia anat i com havíem reaccionat nosaltres i també les famílies.  

Així doncs podem dir que estem contentes del procés que hem viscut i que hem realitzat. Després 

del projecte podem dir que el treball amb famílies no és fàcil i que a vegades surten casuístiques 

que no t’esperes i no saps com gestionar. T’adones que et falten recursos i per tant t’has 

d’actualitzar i has d’anar treballant tots aquests aspectes.  

Per evitar repeticions cal dir que hem creat un apartat del treball on hi ha cada graella amb les 

activitat desenvolupades i també un apartat on hi ha cada valoració setmanal de les sessions i 

també una avaluació final on hi ha explicats els aprenentatges que hem realitzats, possibles 

preguntes que se’ns obren i també coses que potser milloraríem en futures ocasions.   

Valoracions setmanals del projecte realitzat a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont, 

de Roda de Ter.  

Tot projecte realitzat necessita unes valoracions i per això creiem que és necessari poder fer una 

petita valoració setmanal després de realitzar el taller amb les famílies. D’aquesta manera ens 

permetrà poder fer una millor avaluació final i també unes millors conclusions remarcant tots 

aquells aspectes però també aprenentatges i sensacions viscudes i apreses al llarg de tot el 

procés. Realitzar aquestes valoracions setmanals també ens permetrà poder preparar millor les 

següents sessions. Cal dir que cada valoració les dividim en dos apartats. En el primer apartat hi 

trobareu una valoració per part de les educadores i en la segona part una valoració per part dels 

educands. Aquesta segona valoració dels educands l’escrivim en base a les valoracions que 

omplen cada setmana i també en base a les petites conclusions abans d’acabar al taller on els 

participants diuen com s’han sentit i com han viscut l’experiència. Les valoracions d iàries estaran 

en l’apartat annexes.( Veure Annex 3).   
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1. VALORACIÓ del 15/02/2016: “Treballem l’autoestima i l’assertivitat en els pares i 

mares. Comportament dels infants i com reaccionem com a pares i mares.”   

VALORACIÓ EDUCADORES: 

Per part de les educadores la valoració és positiva. Primerament per poder fer una bona sessió 

vam portar tot el material necessari i vam anar abans per preparar l’aula( preparar cadires, 

ordinador, projector, activitats...etc.). Primer de tot vam pujar a dal a la sala on es trobaven amb la 

mentora i ens vam presentar. Seguidament vam anar a baix a  l’aula que havíem preparat i vam 

començar el taller.   

Ens vam situar en forma de cercle per tal que entre tots i totes ens veiéssim les cares i que no hi 

haguessin obstacles pel mig i ens dificultés l’expressió i el diàleg. Per tal de conèixer-nos ens vam 

presentar un per un dient el nom, de què treballàvem i també com havia anat enxaneta i les 

percepcions que en tenien. No ens va costar crear un bon clima ja que des del primer moment 

entre els participants es va crear un diàleg que ens permetia treballar temes que teníem pensats i 

altres temes que van sorgir nous. Les educadores anaven participant en la conversa i sobretot 

guiant una mica i donant torns de conversa. Quan els educands explicaven situacions o 

conceptes; les educadores anàvem introduint consells o pautes per tal de reforçar el que estaven 

comentant i també per ajudar a reflexionar una mica més sobre el que s’estava parlant.  

Hi va haver un moment en que es van generar dues converses paral·leles. Les educadores vam 

actuar de tal manera que cadascuna seguia una conversa diferent ja que en aquell moment ens va 

semblar que si tallàvem alguna de les dues parts potser dificultaríem la participació. Reflexionant 

pensem que hauríem d’haver tallat una de les converses per deixar pas a la participació d’un dels 

membres del grup que li va costar obrir-se i en aquell moment ho estava fent. Una possible 

qüestió a tenir en compte en la propera sessió és que si es torna a generar aquesta situació deixar 

pas primer a un i després a l’altre per tal que tothom podem escoltar atentament el que s’estava 

dient.  

Una altra cosa a millorar és el control del temps. El que ens va passar va ser que a  tanta 

implicació i participació de tothom vam desconnectar del temps i no ens vam adonar que el temps 

havia passat. de tal manera que els pares van haver de marxar a buscar els seus fills i les 

educadores no ens va donar temps a entregar la valoració. Tot i això vam estar fent un petit 

tancament de forma més oral comentant a veure si els havia agradat i com s’havien sentit.  La 

pròxima sessió passarem la valoració de l’anterior juntament amb el recordatori de les idees clau i 

començarem un altre tema a treballar tot i que si surten altres temes aprofundirem i treballarem als 

altres temes.  
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Tot i treballar algun dels temes que portàvem planejats ens vam trobar en la situació en que 

sortien altres temes relacionats i vam trobar oportú poder-los treballar ja que els van proposar ells i 

eren de conflictes que s’havien trobat al llarg de la setmana.  

VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES :  

La valoració per part dels educands també es positiva. No ens esperàvem que hi hagués aquesta 

participació i aquest col·loqui. Era el que volíem que fos però ens pensàvem que hauríem de dirigir 

més i en canvi va ser el contrari, els participants portaven “ la sessió”. I les educadores estaven de 

suport i guiant la sessió. Ja des d’un bon principi van comentar que segur que aniria molt bé ja que 

es trobaven sense nens i nenes i per tant podien expressar tot allò que els preocupava o els 

inquietava. Un cop acabada la sessió van comentar que els havia anat molt bé ja que era un espai 

on ells es podien desfogar i per tant compartir experiències i diferents mètodes educatius i pautes 

educatives  a utilitzar amb els infants. Van dir que hi havia hagut un bon clima i que s’havien trobat 

a gust per poder participar. Ja des d’un bon moment ja es van explicar molt i van participar molt en 

les activitats. Els participants al final de tot quan fèiem el petit tancament de la sessió ens van 

agrair poder tenir un espai sense nens per poder comentar tot allò que es trobaven i que amb 

nens no poden fer. No només vam parlar dels possibles conflictes que es trobaven amb els nens 

d’enxaneta sinó que també van sortir altres conflictes amb altres fills i/o altres membres de la 

família .   

2. VALORACIÓ DEL  22/02/2016: “Treballem els límits i posicionaments que posem als 

infants.”   

EDUCADORES 

La valoració per part de les educadores és positiva tot i que creiem que hi ha aspectes a millorar 

per la pròxima sessió. En aquesta sessió veníem de la Sínia i el que ens va passar va ser que 

vam arribar una mica justes a Roda i va haver un malentès amb la mentora. Prèviament havíem 

parlat amb la mentora de Roda que els hi digués als pares i mares que anessin a la aula on 

havíem estat ja que arribaríem justes perquè havíem de ser a la Sínia. Quan vam arribar ens vam 

trobar als pares a una altra aula i la mentora es va disculpar dient que ho havia entès malament. 

Com que vam perdre una mica de temps vam decidir aprofitar el poc temps que quedava i quedar-

nos a la aula que estaven i adaptar el que portàvem preparat per l’espai i recursos que teníem. Tot 

i que quedava poc temps vam estar gairebé fins a una hora fent el taller ja que es va allargar el 

temps perquè el tema donava de sí i havia moltes opinions diverses.  El que ens vam trobar és 

que hi havia una taula entre nosaltres i creava com distancia entre els participants i dificultava una 

mica la sessió. No vam poder posar vídeos ni imatges ja que no disposàvem de projector i vam 

adaptar la sessió. En aquesta sessió es van ajuntar les famílies de l’altre mentora ja que per 

motius d’organització ens va demanar a veure si podien afegir-se als nostres tallers.  
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Per tant la sessió també va ser una mica de posar-los al dia de què vam estar parlant la setmana 

passada i també conèixer una mica la seva situació i la seva opinió i/o visió d’Enxaneta. En 

aquesta sessió el que portàvem preparat no es va dur a terme ja que van sortir temes com la 

importància de passar temps amb els infants i vam estar parlant d’aquest tema ja que sortien 

opinions contraposades i diverses. Juntament amb aquest tema també va sorgir el tema del joc. 

En aquest moment també hi van haver opinions diverses i on entre els membres del grup es van 

anar creant el debat.  

Al principi de la sessió sí que ens va costar una mica iniciar el debat ja que també hi havia 

persones noves i les havíem de situar. Després un cop ja es van presentar i ens van situar on 

passàvem ja es van crear entre elles el debat i col·loqui i només interveníem en aquells moments 

en que es creava més d’una conversa o havíem de “tallar” algú perquè creava monòlegs i 

dificultava la participació dels demés. També interveníem en aquells moments en que com 

educadores donàvem els nostres coneixements sobre els temes parlats, així com també noves 

maneres d’actuar i també possibles reflexions a fer-nos. Ens va donar la sensació que el grup de 

famílies que es va afegir no anava informat del tot el que faríem ja que es van trobar com 

desorientats i vam haver de dedicar una part del temps a explicar el que faríem i com ho teníem 

organitzat. Entenem que són un grup en el qual no ens vam basar en l’anàlisi de la realitat ni la 

detecció de necessitats ja que a priori no havien d’afegir-se.  

En aquesta sessió quan es van afegir el grup de famílies noves, va sorgir un tema per par 

d’aquestes que vam creure molt important de treballar i reflexionar-hi una estona. Va sorgir el 

tema de la importància de venir les famílies a Enxaneta i com això influenciava als infants. en 

sorgir aquest nou tema vam dedicar una estona a aprofundir-hi i a parlar sobre el perquè era 

important i en què consistia la participació de les famílies a aquest projecte. Clar, cal dir que en el 

moment en que ha sorgit aquest tema les famílies que ja feien el segon taller van respondre i van 

argumentar elles mateixes el perquè era important i en què ens ajudava a anar a Enxaneta. Cal 

comentar que el grup que s’ha afegit de nou és el primer any que comencen al projecte i l’altre 

grup de famílies ja és el segon any que el fan. Com a mentores del grup en aquell moment, vam 

deixar pas al grup de famílies que exposessin perquè era important Enxaneta i com ajudava en els 

infants i també en les famílies i llavors també vam participar nosaltres donant el nostre punt de 

vista i també intentant descobrir en alguna de les famílies el perquè no li trobava sentit o com era 

que se sentia d’aquella manera.  

Per millorar la següent sessió el que creiem que cal fer és portar-la d’una manera més dirigida, és 

a dir, en aquesta sessió ha estat improvisada per dos motius. Un dels motius és que havíem de 

situar als participants i l’altre motiu és que va sorgir un tema on hi havia opinions molt 

contraposades i vam creure oportú aprofundir en el tema. Així doncs en la següent sessió la 
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mirarem de portar una mica més dirigida per tal de tenir temps de poder utilitzar aquells recursos( 

vídeos i imatges) i poder treballar a partir del que veurem. Tot i que si surt algun tema que no està 

previst i creiem oportú i adequat treballar-ho ho farem.  

Un altra aspecte a millorar és la comunicació amb la mentora ja que no vam poder tenir la aula 

amb projecte i per la següent sessió creiem que es necessari i en part també perquè podem 

distribuir l’espai en forma de cercle, sense cap taula ni obstacle pel mig.  

 

FAMÍLIES:   

Després de la sessió, vam estar mirant les valoracions que havien fet les famílies. La veritat és 

que van ser bastant positives totes elles. Observant les valoracions ens vam adonar que el temps 

de la sessió l’havien valorat de forma normal tirant també cap a curta. La veritat és que per 

nosaltres se’ns va fer curta també ja que quan ens adonàvem ja havíem acabat i el temps havia 

passat ràpid. Mirant també un dels aspectes que valoraven era també com s’havien sentit i vam 

poder veure que s’havien sentit a gust i molt bé i en algunes ocasions s’havien sentit pensatius ja 

que van poder reflexionar sobre comportaments dels infants i seus. També observant les 

valoracions vam poder veure que destacaven i donaven rellevància a poder estar una estona 

sense fills i poder expressar tot allò que els preocupava o possibles situacions amb els infants. 

També comentaven la gran majoria que era interessant poder conèixer altres maneres de 

solucionar alguns conflictes. En general la valoració ha estat positiva.  

Cal comentar però que una de les famílies que es va afegir no va voler omplir del tot la valoració 

comentant que no s’havia emportat res del taller i que sortia amb la mateixa sensació que entrava. 

En aquell moment vam intentar poder parlar amb la família i poder conèixer perquè creia que no 

s’havia emportat res però davant la defensiva de la família vam actuar de tal manera que no 

passava res si no omplia la valoració però que ens agradaria que anés venint a les sessions i que 

pogués participar comentant allò que més li agradava o també fent propostes sobre coses que 

volia treballar. Sabem que serà una tasca difícil ja que hem conegut a una de les famílies que no 

creu en el que estem fent però creiem que el més important és que vingui i que si no vol participar 

o no vol omplir les valoracions no passa res. Sinó que el més important és que vingui ja que 

creiem que li anirà bé i que també necessita realitzar tot aquest procés d’aprenentatge. Parlant 

amb les mentores després ens van comentar que sí que era important que vingués, tot i que 

sabíem que era una mica difícil el treball que hauríem de fer. ja que estem parlant d’una persona 

amb un caràcter fort i també molt tancada.  
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3. VALORACIÓ DEL 29/02/2016: “Treballem com resoldre els conflictes familiars de 

manera positiva, aprenem dels conflictes com una oportunitat de creixement.”   

EDUCADORES: 

Aquesta sessió la valorem positiva tot i que som conscients que s’han de fer uns canvis per la 

propera sessió. En aquesta sessió una cosa que ens ha anat molt bé ha estat que els pares ens 

esperessin a la aula i així quan arribàvem ja podíem començar i aprofitàvem tot el temps. Això ha 

estat gràcies a la mentora que vam parlar amb ella a veure si podia portar al grup de pares a una 

aula amb projector.  

Generalment ha estat una de les sessions que les destaquem com més profitoses per diferents 

raons. Primerament perquè vam decidir prèviament de fer una sessió més dirigida degut a que 

una mare es va queixar perquè tenia la sensació que sempre parlava les mateixes persones. Així 

doncs vam optar per una sessió més dirigida i en la qual nosaltres portéssim més el ritme. Tot i 

així donant l’espai adequat perquè cada família pogués dir la seva i perquè es formés un debat.  El 

fet de ser una sessió més dirigida ens va permetre posar els recursos audiovisuals preparats i 

establir un petit col·loqui en cada vídeo. Vam posar 3 diferents vídeos els quals treballaven entorn 

un mateix tema però en formes diferents. La participació va ser bona i en aquest cas les 

educadores donàvem més torns de paraules per tal que tothom pogués expressar el que pensava 

o creia entorn el tema que parlàvem . 

 En aquesta sessió si que ens vam regir al temps que teníem i també el que havíem de treballar. 

Amb això volem dir que en les anteriors sessions el que ens havia passat va ser que no vam 

controlar el temps i el temps ens va passar ràpid i no vam aconseguir acabar la sessió de la 

manera que teníem planejada. En part creiem que és una bona senyal que el temps ens passa 

ràpid i que no ens adonem que ja és l’hora i que també ens allarguem perquè això significa que hi 

ha un bon clima i també que s’està portant a terme una conversa que és interessant i que els hi 

serveix. Però per altra banda creiem que és necessari controlar una mica el temps per tal de poder 

acabar fent una petita conclusió entre tots els participants i també poder portar a terme recursos 

que teníem pensats per fer l’activitat. Així doncs en aquesta sessió el fet també de ser més 

dirigides ens va permetre portar millor el temps controlat i poder utilitzar els recursos que teníem 

preparats i també aquells que en les sessions anteriors no ens va donar temps de posar.  

Una cosa que valorem de les sessions i que realment és interessant és el fet que surten temes de 

conversa nous i els quals els proposen els participants. A vegades surten temes que els hi ha 

passat entre setmana i que el volen compartir i poder-lo parlar amb nosaltres. Això ho valorem 

positivament ja que per nosaltres és important que es sentin còmodes en l’espai i també en el 

temps que fem el taller. La veritat és que és interessant poder escoltar i també participar en el que 

estant explicant o fer-los suport en el que els hi està passant. Per això creiem que si surt algun 



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

92 
 

tema que els preocupa o alguna situació que han viscut i la volen compartir com a educadores els 

deixem l’espai perquè ho puguin fer perquè creiem que a vegades el que portem planejat en 

aquell dia no es pot dur a terme per necessitats que tenen els participants i també s’han de 

respectar. Avui el que hem pogut notar és que el ser una sessió com més organitzada podíem 

treballar més aprofundint un tema i també participaven tots els membres del grup tot i que algun li 

costa més que un altre però en cap moment obligàvem a ningú. El que volíem dir és que ens 

permetia poder escoltar i també aprendre de tothom i tothom podia dir la seva entorn els vídeos 

però també entorn del tema. El que volíem era que tothom pogués participar i que no hi hagués la 

sensació que sempre participaven els mateixos. Ja que era un espai per tots i totes i per tant 

tothom podia dir la seva.  

Una cosa que ens va deixar una mica diferents va ser el fet que una participant no volia omplir el 

full de valoració perquè creia que ella allà no hi tenia un paper i que per tant no li havia servit o 

creia que ella no ho necessitava. En el moment d’aquesta situació vam actuar de tal manera que 

si no el volia omplir no passava res i en cap moment obligàvem a les persones a omplir tots els 

apartats de la valoració. Així doncs li vam dir que si no el volia omplir no passava res però que per 

nosaltres era molt important que continués venint. Vam reforçar-la positivament ja que creiem que 

sinó no vindria a les pròximes sessions i nosaltres creiem que és una persona que realment li va 

molt bé l’únic que el treball és difícil. També entenem que es va adjuntar a la segona sessió i no 

sabia on anava ja que era de l’altre grup i en un principi els tallers no anaven orientats al segon 

grup. Creiem que si haguéssim sabut des del principi que els dos grups venien podíem haver 

modificat una mica als tallers també tenint en compte les necessitats de l’altre grup i també 

demanant a veure si volien venir voluntàriament. Però ens vam trobar que l’altre mentora els h i va 

dir que vindrien amb nosaltres i tampoc van poder escollir.  

Tot i així podem dir que estem contentes dels resultats que estem obtenint ja que en acabar la 

sessió un grup de mares ens agraeixen l’estona que passem amb ells i també que podem tenir un 

espai per parlar tranquil·lament i per compartir i aprendre dels altres.  

FAMÍLIES:  

Després de mirar les valoracions dels educands podem dir que la gran majoria d’ells valoren la 

sessió curta i també expressen que s’han sentit bé i a gust. Una de les coses que valoren més han 

estat els vídeos que els hi hem posat i els quals seguidament hem fet un petit debat comentant-los 

i també fent referència a possibles situacions que es poden trobar o també comentant situacions 

que s’han trobat i com reaccionen o treballen davant de cada situació.  

Una vegada més comenten que es senten bé i que la gran majoria d’ells els hi agrada poder 

compartir una estona amb nosaltres per poder posar en comú i també aprendre coses noves. 
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Agraeixen tenir un espai sense nens on poden aprendre coses noves i també expressar el que 

senten i com veuen les situacions.  

Avui també ens hem trobat amb l’experiència que una de les participants comentava que li sembla 

que aquestes sessions no li serveixen i no veu que siguin útils. És una partic ipant que s’ha 

adjuntat tard ja que és de l’altre grup i ben bé no sabia què fèiem al grup d’aquests dies. És una 

persona la qual té un caràcter tancat. El que hem fet és reforçar-la positivament i engrescar-la 

perquè vingui a la propera. Li hem explicat què faríem i també tot el que feia referència al nostre 

projecte de final de grau i explicar-li que des d’un principi anava orientat a l’altre grup de famílies 

per diferents característiques. En aquesta sessió alguns dels educands han notat que la 

participant es mostra amb una actitud molt defensiva i fa que afecti als demés. 

Pel que fa als altres educands, han valorat la sessió de manera positiva. Tot i que la assistència 

faltava gent podem dir que ha estat coberta per les persones que han anat venint. Durant la 

setmana recordarem a aquelles famílies que no han vingut que és important que vinguin i també 

què és el que hem estat fent en les sessions. Com a educadores la sensació dels participants és 

bona i la participació també ho és. En tot moment tothom explica com es sent i com ho veu i entre 

ells es van aconsellant. També una cosa que destaquem en aquesta sessió és que un petit grup 

de famílies ens han demanat a veure si en la propera sessió podríem tornar a posar un dels 

vídeos ja que creien que hi havia molts aspectes a treballar i era molt interessant.  

 

4. VALORACIÓ DEL 7/03/2016: “Treballem el llenguatge positiu i motivador, com 

reforcem als infants de manera positiva.”   

EDUCADORES. 

En aquesta sessió ens va aportar a poder reflexionar diferents coses. Primerament comentar que 

el fet d’avançar la sessió a la Sínia ens va permetre poder arribar a Roda una mica més puntuals i 

per tant aprofitar més bé la sessió tot i que els altres dies la vam aprofitar bé. Totes les sessions 

han durat una hora en comptes de 45 minuts. Aquest fet ens permet reflexionar que el que 

estàvem fent era d’interès pels participants i que per tant el tema donava per parlar més estona.  

En aquesta sessió vam començar tornant a posar un dels vídeos que vam acabar en la sessió 

anterior ja que ens vam tronar que algunes de les famílies ens demanàvem que aprofundíssim 

més en el tema aquell ja que creien que era molt interessant i que el vídeo mostrava coses molt 

importants. Primer de tot el que vam fer va ser recordar les idees principals de la sessió anterior 

per enllaçar una mica amb la d’avui i també poder tenir una relació amb els temes. Seguidament 

vam posar el vídeo.  A partir d’aquí vam iniciar un dels temes que era llenguatge positiu i 

motivador cap als infants. algunes de les famílies que hi havia en aquesta sessió no havien vist al 



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

94 
 

vídeo i vam dedicar uns minuts a que poguessin expressar el que havien vist i com ho veien. La 

veritat és que vam estar d’acord en una cosa que era que és important tenir en compte els infants i 

que de vegades no ho fem perquè tenim pressa o volem anar massa ràpid i ens hauríem de parar 

a pensar i rectificar-ho. Aquí vam començar a entrar en petites situacions que es trobaven les 

famílies com les reforçaven positivament i com també ho feien amb el seu fill/a. Van sortir coses 

realment interessant i que de vegades no ens adonem i que necessitem parar-hi més atenció ja 

que tant pares com infants ho necessiten i això fa que estiguem més contents però que també 

estiguem respectats i reconeguts que és molt important.  

La sessió va anar bé, entre cometes, tots els pares anaven dient la seva i també comentant i 

relacionant-ho amb altres continguts que havíem treballat i fent relació a altres situacions o com ho 

treballen. Hi va haver un moment que com educadores ens vam veure en la situació de parar la 

sessió i comentar-li a una mare a veure si volia marxar. Això va passar ja que només d’arribar 

nosaltres aquesta mare ja no volia començar la sessió i es va col·locar en una part de l’aula 

separada del cercle amb els altres pares. Nosaltres com a educadores el que volíem era que 

aquesta mare més dues més que es van situar fora del cercle es posessin amb nosaltres per 

poder compartir aquella estona junts. En proposar això hi va haver una negativa bastant 

contundent amb comunicació una mica negativa. Però com a mentores ho vam deixar i vam 

continuar la sessió intentant que participessin i que es sentissin còmodes en la sessió. El que va 

passar és que mentre parlaven altres membres del grup aquesta mare anava fent comentaris 

negatius i també una mica racistes sobre les persones que anaven parlant. Hi va haver un 

moment que va distorsionar una mica tota la dinàmica de grup i va fer que ens bloquegéssim i no 

hi hagués un bon clima. Per això com a educadores vam parar un moment la sessió i vam 

comentar-li a la mare que si no es trobava a gust o creia que no li servia podia marxar ja que això 

no era obligatori i el que volíem era que tothom es sentís a gust.  Al comentar-li això la mare va dir 

que per fi podia marxar i que preferia estar a casa seva. Nosaltres li vam respectar i vam continuar 

amb la dinàmica. Un cop acabada la dinàmica una de nosaltres que és la que va comentar-li a la 

mare es va sentir malament i va expressar el seu malestar. En cap moment volíem que marxés 

però vam acordar que si distorsionava el grup i a més a més hi havia comentaris racistes i que no 

tocaven no ho podíem permetre i per tant com que no era obligat per ningú podia marxar. Les 

altres famílies ens van comentar que havíem tardat a dir-li i que no entenien perquè havíem tingut 

tanta paciència amb ella.  

Nosaltres com educadores els hi vam dir que nosaltres ens interessava que vingués ja que 

realment o necessitava com tots el que eren allà i que per tant ens agradava que vingués però que 

havia arribat un moment que no podíem permetre les faltes de respecte a les altres companyes de 

grup i també a les mentores. Aquesta mare, tal hi com havíem explicat en altres dies es sentia que 

allà no formava part i que no hi anava a aprendre res.  
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En aquell moment no vam poder parlar amb ella ja que va marxar però vam acordar que parlaríem 

amb ella un cop s’hagués calmat tot per no quedar-nos amb sensacions dolentes.  

FAMÍLIES:  

Pel que fa als educands, tret del que hem explicat anteriorment, podem dir que vam participar 

activament i van comentar tot allò que els preocupava. Van expressar també la seva reflexió 

entorn al vídeo i comentat que malgrat el poc temps que tenen per estar amb els seus fills 

l’aprofiten al màxim i que seria molt beneficiós poder tenir més temps per poder treballar moltes 

més coses amb els infants i que les presses i la rutina diària no ens deixen fer. Mirant les 

valoracions van comentar que la durada de la sessió havia estat curta i que una de les coses que 

no els hi havia agradat va ser el malestar que va generar la situació que hem comentat abans. 

Però que s’emportaven els vídeos i també tot el que havíem parlat d’altres maneres de veure les 

coses i també sobretot de la importància de l’escolta activa i l’empatia amb els infants.  

 

5. VALORACIÓ DEL 14/03/2016: “Treballem el vincle entre família i escola. Implicació i 

Acompanyament a l’escolarització dels infants. ”   

EDUCADORES.  

En aquesta última sessió a Roda ens va ocórrer algunes de les coses que no podem preveure i 

que per tant ens vam haver d’adaptar a la situació. Com que era la última sessió portàvem berenar 

per poder celebrar el tancament del tallers i també poder agrair d’alguna forma l’assistència de les 

famílies. També teníem previst poder passar les valoracions finals i donar-los una carpeta a cada 

família amb tot aquell material que havíem estat treballant durant els diversos tallers.  

Quan vàrem arribar a l’escola vam veure que només hi havia 3 famílies degut a que totes les 

altres estaven malaltes i no havien pogut assistir. Per tant ens vam haver d’adaptar a la situació i 

fer una mica canvi de plans. En un principi portàvem preparat dedicar la primera part de la sessió 

a parlar de la relació entre famílies i escola però vam decidir amb les mentores que ho 

posposàvem per tornant de setmana santa que hi haguessin totes les famílies. A les famílies que 

hi havia els hi vam entregar la carpeta amb el material i també ens van fer la valoració final dels 

tallers. Vam acordar que en la propera sessió que seria després de setmana santa vindríem altra 

vegada i faríem la sessió última que no vam poder fer. Per tant després de setmana santa 

entregarem les altres carpetes i farem la sessió de tancament dels tallers.  

Així doncs vam fer el berenar amb els infants de les tres famílies i també les mentores. Va ser una 

estona agradable i en la qual la veritat ens vam sentir molt a gust i com si estiguéssim en família. 

Les famílies que hi havia ens van donar les gràcies per tot i ens van fer una abraçada. Ens van dir 

que els hi havia anat molt bé aquets dies i a veure si això es continuaria fent ja que realment es 
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sentien millor i havien après moltes coses noves entorn l’educació i la dinàmica amb els seus fills. 

Nosaltres ens vam sentir molt bé en el moment que vam sentir això ja que ens van valorar i ens 

van reconèixer com a talleristes del grup i també donant-nos les gràcies per tot. Les mentores 

també ens van comentar que els hi havia agradat molt i que segurament a partir de setmana santa 

ajuntarien els dos grups per tal de poder treballar junts. Aquest canvi els hi ha sortit gràcies els 

nostres tallers ja que han pogut veure que entre diferents membres dels grups hi ha a vegades 

unes idees equivocades i també uns pensaments negatius i el que volen és poder seguir treballant 

tot això i també treballar l’obrir d’ulls i també obrir mires cap a altres bandes. Les mentores ens 

van demanar a veure com ho veiem nosaltres que havíem estat aquests dies amb els dos grups i 

realment els hi vam comentar que ho veiem necessari ja que en alguna família necessitava fer 

aquest canvi i també conèixer a gent nova i treballar sobre prejudicis i estigmes a altres persones.  

Estem contentes de la feina que hem estat fent i una cosa positiva que hem de dir és que se’ns ha 

fet molt curt i hem estat còmodes i a gust. Sabem que hi ha coses que les hauríem de canviar com 

hem anat dient en les valoracions setmanals però tot i així en general estem contentes i també 

estem contentes de la implicació i participació de les famílies que han estat assistint als tallers.  

 

6. VALORACIÓ DEL 4/04/2016: “ Observem l’impacte que ha tingut el projecte”.  

EDUCADORES  

Com ja vam comentar en la última valoració, vam haver de tornar a Roda per tal de poder donar 

les carpetes a les famílies i també que poguessin valorar de forma final als tallers que havíem fet.  

Així doncs van venir totes les famílies i vam dedicar una estona a donar les carpetes i explicar el 

material que hi havia i també  a explicar el full de valoració final. També ens vam fer una fotografia 

per tal de poder recordar el que havíem fet. Les famílies es van mostrar molt contentes al veure 

les carpetes ja que no s’ho esperaven i van agrair-ho molt positivament.  

També van omplir les valoracions finals i els vam agrair la participació i col·laboració de tothom i 

també agraint a les mentores que ens deixessin els dilluns per realitzar el projecte i que es fessin 

càrrec dels infants.  

També en aquesta sessió ens va permetre poder parlar una mica amb la família que en la 

penúltima sessió va marxar del taller. Vam poder parlar sobre el que va passar i també poder 

quedar amb una sensació més bona i sense tenir malentesos. La família ens va comentar que no 

es sentia bé ni còmode amb el grup i que tampoc sabia ben bé què fèiem en aquelles estones. Li 

vam explicar en què consistia i que prèviament no estava previst que hi haguessin el seu grup i 

per això treballàvem coses tant específiques ja que a l’altre grup ja el coneixíem d’abans i vam 

poder detectar unes necessitats. La veritat és que la xerrada va anar bé i almenys vam marxar 
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amb millor regust de boca. La família també estava contenta de l’entrega del material i ens va 

donar les gràcies.  

Una de les famílies ens va comentar que el material de la carpeta era de gran utilitat i que li 

serviria molt i sobretot el volia guardar per la seva filla quan tingués fills. A nosaltres ens va 

agradar el comentari ja que estem contentes que li hagi pogut trobar tanta utilitat en el material.  

Les demés famílies també van comentar que el material els hi serviria molt i sobretot per de tant 

en tant poder anar-ho treballant i reforçant en possibles situacions que es puguin trobar. Ens 

comenten que els hi ha agradat i que el material és molt interessant i s’hauria de dedicar més 

temps a poder-lo treballar més.  

Avaluació final del projecte realitzat a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont, de Roda de 

Ter.  

Després de realitzar el projecte Caminem Junts a Roda de Ter creiem que és necessari realitzar 

una avaluació final on es reculli tots aquells aspectes recollits en tot el procés així com també els 

aprenentatges i també preguntes que ens han sorgit o canvis de millora. Aquesta avaluació final 

també intenta recollir una mica tot el que hem anat valorant cada setmana mitjançant una 

valoració setmanal.  

L’avaluació no només destaca aquells aspectes positius del procés viscut sinó també tots aquells 

aspectes que ens han costat més o obstacles que ens hem trobat però sempre des d’una 

perspectiva crítica i vistos com una oportunitat d’aprenentatge.  

Sabíem que el treball no seria fàcil ja que com sabem el treball amb famílies és complex i hi 

juguen moltes variables. Tot i així podem dir que estem contentes del resultat i que hem anat fent 

front a aquells petits obstacles que ens hem anat trobant al llarg del procés. En aquesta avaluació 

també reflectida una valoració final que han fet les famílies a través d’un qüestionari que els hi 

vam passar en la última sessió.  

Diagnòstic de necessitats: 

Pel que fa al diagnòstic de necessitats, cal  comentar que prèviament el projecte estava orientat a 

un grup de famílies ja que havíem fet el seu anàlisi i també la seva detecció de necessitats. Una 

vegada començat el projecte ens vam trobar en la situació que l’altre mentora ens va afegir el seu 

grup de pares dins el nostre projecte. En un primer moment l’altre grup no sabia on anava i què es 

feia als tallers. Així que els hi vam haver d’explicar i raonar-los el perquè es feia un taller amb els 

temes que es treballaven. Això va provocar que adaptéssim gairebé tota una sessió a explicar el 

perquè ho fèiem i també a posar-los al dia amb el que havíem fet en l’anterior taller. Si haguéssim 

sabut des d’un inici que l’altre mentora volia que els seus pares també realitzessin els tallers, 

haguéssim passat una graella de valoració a la mentora. Així com també haguéssim pogut fer una 
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altra detecció de necessitats tenint en compte l’altre grup de famílies.   Després d’haver realitzat 

els tallers hem pogut observar que el fet d’ajuntar els dos grups era necessari però alhora 

complicat i complex.  

Expectatives / prejudicis:  

Pel que fa a les expectatives que teníem com educadores envers el grup de famílies i també de la 

realització del projecte eren bones i cal dir que han acabat amb la mateixa sensació. Les nostres 

expectatives eren altes i realment es van complir. Tot i que cal dir que no tot és positiu com hem 

anat dient. Pel que fa a les expectatives que tenien les famílies envers nosaltres cal dir que el 

primer grup tenia unes bones expectatives ja que coneixien el projecte però el segon grup que es 

va afegir, no sabien a què venien i tenien una actitud distant i això fa que les seves expectatives 

no siguin tant positives com les del primer grup. Tot i que al final les seves expectatives van 

millorar, tot i que van sorgir algunes dificultats, però vam aconseguir que assistissin tots els dies i 

amb predisposició.  

Pel que fa al tema dels prejudicis el que vam detectar va ser que algunes famílies del segon grup 

tenien prejudicis envers famílies immigrants del primer grup. Això en alguns moments va crear 

alguna situació de tensió que vam haver de gestionar de la millor manera possible. Sabem que 

potser hi hauria maneres més bones i adequades però en aquell moment ho vam solucionar de la 

manera que vam saber, sempre amb respecte.   

Dinàmiques grupals: 

Pel que fa a les dinàmiques grupals sempre s’han plantejat de manera molt participativa i 

dinàmica. Unes dinàmiques que fossin vivencials i on les famílies fossin els protagonistes. Amb 

això volem dir que ens vam trobar en que ells mateixos conduïen la sessió i s’anaven aconsellant 

entre ells i també posant en comú com ho feien i com era el seu dia a dia i la seva metodologia 

educativa. Però un cop es van ajuntar els dos grups de famílies vam poder observar el canvi d’un 

grup a l’altre. Això en certs moments ens va dificultar ja que volíem que l’altre grup es sentís 

també membre del grup i que pogués participar de la mateixa manera que l’altre grup. Aquesta 

tasca no va ser fàcil ja que seient per separat i el grup que participava més i predominava al llarg 

de l’estona era el primer. Com a educadores vam anar guiant i també vam intentar donar torns de 

paraula per tal que també poguessin dir la seva. I també treballant una mica per l’equitat de la 

participació entre tots. Una altra de les coses que vam fer per intentar que els dos grups es 

vinculessin va ser que nosaltres dues ens assentàvem entre mig de les famílies, perquè elles ens 

veiessin com unes persones més i que no hi hagués una separació de rol.  

Una dels aspectes que volem destacar de manera positiva i que ens afirma que els tallers estaven 

ben planejats i tenien un fil conductor és el fet que les famílies enllacessin els temes que havíem 

anat parlant. Amb això volem dir que enmig dels tallers les pròpies famílies feien relació a altres 
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temes parlats i vinculaven el nou tema. És a dir, hi trobaven el fil conductor i la relació entre tots 

els tallers. Això ens permet que adonem que els tallers que hem fet han tingut sentit i han sigut 

importants per la gran majoria de persones.  

Planificació de les activitats: 

Pel que fa a la planificació de les activitats, cal dir que com educadores les portàvem totes ben 

preparades i organitzades. Setmanalment les dues educadores ens trobàvem i fèiem una 

temporització i disseny de la sessió. Ens preparàvem bé què volíem transmetre i com ho volíem 

fer. Així com també preparàvem els recursos audiovisuals que volíem utilitzar.  El fet de tenir-ho 

preparat ens ajudava en moments de possibles bloqueig però hi havia molts moments 

d’improvisació i on les famílies proposaven temes i treballàvem els temes proposats.  

Un dels aspectes que volem destacar de manera positiva i que ens afirma que els tallers estaven 

ben planejats i tenien un fil conductor és el fet que les famílies enllacessin els temes que havíem 

anat parlant. Amb això volem dir que enmig dels tallers les pròpies famílies feien relació a altres 

temes parlats i vinculaven el nou tema. És a dir, hi trobaven el fil conductor i la relació entre tots 

els tallers. Això ens permet que adonem que els tallers que hem fet han tingut sentit i han sigut 

importants per la gran majoria de persones.  

Número de sessions: 

Pel que fa al número de sessions cal dir que hi ha hagut canvis en el procés. Des d’un inici, en el 

moment que vàrem fer el disseny del projecte, vam dissenyar sis tallers. A la hora de l’aplicació 

del projecte s’han reduït aquestes sis sessions a cinc sessions. Per tant s’ha realitzat una sessió 

menys. Tot i així poder realitzar cinc sessions ens ha permès poder crear una millor relació i vincle 

entre el grup i nosaltres. També ens ha permès poder treballar amb més profunditat el contingut 

dels tallers i que els tallers tinguessin un fil conductor i un sentit entre ells. El fet de fer cinc 

sessions també podem dir que crea més impacte final en les famílies. Agraïm que les mentores 

ens deixessin cinc sessions per nosaltres.  

Diversitat del grup: 

Pel que fa a la diversitat del grup cal dir que ha canviat. En un inici el taller estava orientat a un 

grup de sis famílies. Aquest grup estava format per quatre famílies catalanes i dues famílies 

marroquines. Una vegada es va afegir l’altre grup. El grup majoritari estava format per deu 

famílies. Així doncs estava format per: una família índia, una família russa, dues famílies 

marroquines i cinc famílies catalanes. Hem observat que els dos grups de famílies gairebé no es 

coneixien i per tant hi havia una relació més distant. Això ho vam poder evidenciar per la manera 

d’asseure’s tot i que vam intentar que es barregessin. A més a més observàvem que es 

generaven situacions tenses i que costaven de treballar. Per això creiem que és necessari poder 
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treballar amb els dos grups i realment és profitós ja que es poden enriquir de coneixements i 

també d’experiències i poden compartir el que els hi està passant.  

Una altra de les coses que ens hem adonat és que el primer grup de pares que anava orientat el 

projecte, era un grup cohesionat i on també es veia la confiança entre el grup i la bona relació. Cal 

esmentar que és un grup que és el segon any que participa a Enxaneta i per tant han pogut 

treballar tot el tema de grup.  El fet que entre ells hi hagués un bon vincle i un grup format ens va 

facilitar el treball i també el nostre paper com educadores. 

Avaluació espai:  

Pel que fa a l’espai cal dir que vam tenir accés a una aula de l’escola on hi havia tots els recursos 

per tal de poder portar a terme el que teníem preparat. Disposàvem d’un ordinador amb projector i 

un espai ampli on poder asseure’s de manera circular. L’únic dia que vam tenir problemes amb 

l’espai va ser el segon dia de sessió ja que ens va tocar treballar a l’aula de professors i no hi 

havia projector ni vam poder seure de la manera que nosaltres volíem a causa de l’enorme taula 

que hi havia a l’aula. Tot i així vam adaptar la sessió.  

Vincle/ continuïtat: 

Pel que fa al vincle que hi ha hagut entre les famílies i les educadores ha estat molt positiu. El 

nostre projecte va ser rebut amb gran positivitat per la gran majoria de famílies ja que ens 

comentaven que agraïen tenir un espai sense infants i poder parlar i compartir amb altres adults el 

seu dia a dia i possibles conflictes que tenen. Reafirmant amb la idea que hem comentat 

anteriorment a l’últim taller les famílies ens van dir que els hi havia agradat molt i que a veure si 

això es repetiria ja que també notaven que arribaven millor a casa després d’haver pogut parlar 

del que els hi passa o com es senten.  

Comentar que en el moment en que vam realitzar un berenar conjunt ens va permetre poder sortir 

del rol d’educadores. Tot i que vam ser poques famílies ens va permetre poder crear més vincle i 

també agafar més confiança entre nosaltres. En aquest moment va ser l’únic moment al llarg dels 

tallers en que van participar als infants i vam poder observar una mica la relació que hi havia entre 

pares/mares i infants. Destaquem de forma positiva poder fer un tancament així ja que t’ajuda a 

acabar amb bon regust de boca. En tot moment la relació amb les famílies era totalment basada 

en el respecte, reconeixement i la confiança. Sempre tenint en compte els principis del codi 

deontològic de l’educació social.  

Pel que fa a la continuïtat cal dir que va ser molt positiva al llarg del projecte. La gran majoria de 

famílies va venir a totes les sessions, tret d’alguna que es va justificar el dia que no va poder venir.  

 

 



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

101 
 

Seguiment de les mentores:  

Pel que fa al seguiment de les mentores, una de les coses que destaquem molt positivament és el 

fet que les mentores es quedessin a càrrec dels infants. Això ens va permetre poder realitzar els 

tallers i fer-nos la feina molt més fàcil ja que si haguéssim tingut als infants a la sessió no hagués 

sigut possible tot el que hem esmentat anteriorment. Tot i que cal comentar que ens hagués 

agradat que les mentores poguessin participar a les sessions.  

Tot i que no podien venir cal comentar que tenien molt d’interès amb el que estàvem fent i sempre 

ens quedàvem una estona per parlar el que havia passat i com havíem reaccionat nosaltres i 

també les famílies. I poder parlar conjuntament de possibles actuacions futures o canvis de 

millora. També com a educadores ens permetia poder explicar com ens havíem sentit. Les 

mentores per nosaltres han estat un punt de recolzament al llarg del procés.  

Cal comentar que la mentora referent del segon grup és nova d’aquest any, i això ens podria 

explicar el perquè el seu grup de famílies no està tant cohesionat com el primer que porta ja dos 

anys i tenint en compte que sempre han tingut la mateixa mentora.  

Previsió de futur:  

Pel que fa a la previsió de futur , un cop acabat els tallers les mentores ens van comentar que a 

través del nostre projecte van veure necessari poder ajuntar als dos grups els dies que queden i 

realitzar les sessions de família de manera conjunta per poder treballar els temes que havien 

sortit. Un d’aquests temes que es podrien treballar són els prejudicis.  

Necessitat de l’estona prèvia en el dia de famílies:  

Pel que fa a la necessitat de l’estona prèvia en el dia de famílies hem pogut observar i adonar-nos 

que és molt necessari i que les famílies els hi aporta un espai per poder compartir amb els altres el 

que els hi passa i com es senten. Amb això hi podem relacionar que tal hi com dèiem en el principi 

de crear el projecte, l’estona prèvia del dia de famílies és molt important i com veiem és molt 

profitosa i necessària. Les famílies ens agraeixen tenir un espai on poder compartir tot allò que 

senten i els hi passa i també on poder relacionar-se amb altres persones i crear xarxa. També ho 

agraeixen ja que noten que són reconegudes i que també tenen un recolzament que els ajuda i 

també els respecta.  

Creiem que és un espai que et permet treballar molts àmbits i molts temes i on també dones 

protagonisme als pares i les mares.  

Creació de façanes:  

Pel que fa a la creació de façanes, durant les sessions ens hem trobat que varies famílies es 

creaven com una façana de “pares perfectes” i volien demostrar davant del grup que ho feien tot 
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perfecte i que havien treballat molt els temes amb els infants. I donava la sensació com si tot el 

que parlàvem ja ho tinguessin superat i ho fessin de la millor manera. Llavors aquí com a 

educadores ens crea la pregunta:  “Com podem trencar aquesta  façana que es creen?” “Com 

arribem a la realitat de cada persona ?”.  Això creiem que ho fa l’experiència i ens adonem que 

ens falten recursos per com gestionar aquestes situacions i com fer que aquestes persones agafin 

la confiança necessària per poder explicar les seves dificultats i el que de veritat els hi passa. 

Moltes vegades pot ser que ho facin per por a que diguin els demés i també per por a que la seva 

imatge es vegi afectada.  

Avaluació de les famílies:  

Pel que fa a l’avaluació de les famílies, cal comentar que les famílies han realitzat dues 

valoracions. Primerament, setmanalment han realitzat una valoració de procés on valoraven les 

sessions setmanals. I seguidament han realitzat una valoració final on s’avaluaven uns ítems que 

recollien tot el projecte.  

En aquest apartat hi haurà una mica una breu explicació de la valoració final de les famílies que 

han fet envers als tallers que hem realitzat. En aquest cas hem pogut realitzar les valoracions 

finals per diverses raons. Primerament comentar que la durada dels tallers ha estat més llarga que 

a la Sínia, i també comentar que hi ha hagut una continuïtat de la gran majoria de les famílies i 

això ens ha permès poder passar les valoracions finals.  

Aquestes valoracions finals demanàvem de manera molt practica i senzilla una mica com 

valoraven els tallers i també quines propostes farien per possibles tallers futurs. Aquestes 

valoracions ens permetran poder realitzar una reflexió conjunta.  

Pel que fa al primer apartat de la valoració que demanàvem la valoració general dels tallers, les 

valoracions van ser ver valorades com a bo o molt bo. Amb això ens adonem que realment el que 

hem fet ha estat útil i a tingut un sentit per les famílies així com també ha estat profitós.  

Pel que fa al segon apartat on es valorava l’espai utilitzat; les valoracions de les famílies ens diuen 

que valoren l’espai de manera positiva i creuen que ha estat adequat i en alguns casos molt 

adequat. Tot i que personalment l’espai no era perfecte podíem fer les activitats de manera 

correcta.  

Pel que fa al tercer apartat on es valorava l’interès dels temes parlats i treballats, les valoracions 

de les famílies ens diuen que van des de interessant fins a molt interessants. Això ens fa veure 

que vam realitzar un bon treball de camp i una bona detecció de necessitats conjuntament amb les 

mentores.  

Pel que fa al quart apartat on es valorava com s’havien sentit les famílies, els resultats van des de 

que s’han sentit bé fins que algunes de les famílies també esmenten haver-se sentit molt bé. Això 
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ens permet donar-nos que tot i les dificultats que van anar sorgint vam poder crear un bon espai 

de seguretat i de confiança on les famílies poguessin sentir el màxim còmodes possibles.  

Pel que fa al cinquè apartat que es valorava la intervenció de les educadores, la gran majoria de 

famílies han marcat que ha estat molt bona i algunes d’elles que ha estat bona. Això ens permet 

veure que tenint en compte que hem tingut situacions complicades , hem pogut resoldre-les de 

manera correcta i també que la dinamització que fèiem era bona i adequada.  

Pel que fa al sisè apartat que es preguntava a les famílies quins eren els temes dels quals 

haguessin volgut parlar en el projecte ( apart dels que ja hem parlat); algunes famílies no 

proposen cap tema nou. També ens trobem amb una família que esmenta que tots els temes que 

s’han parlat han estat interessants. Una de les famílies també destaca que li hagués agradat 

poder parlar de les emocions. i finalment una de les famílies comenta que li hagués agradat parlar 

de temes més específics de l’escolaritat dels infants. com per exemple, com portar l’agenda 

ordenada, fer deures...etc.  

Així doncs podem veure que les valoracions han estat positives i que les famílies mostren que han 

estat còmodes en el procés i s’han sentit a gust. També podem comentar que han trobat el 

projecte interessant.  

Resultats assolits: 

Pel que fa els resultats assolits podem comentar que són diversos. En ínies generals, podem dir 

que un dels resultats més importants a destacar és que hem portat a terme el projecte de manera 

satisfactòria. Un altre dels resultats que hem assolit ha estat que hi hagés una bona participació i 

implicació per part de les famílies. En tot moment la gran majoria, es mostraven participatives i 

amb ganes de compartir i aprendre aspectes nous. Un dels resultats assolits, el qual estem molt 

orgulloses ha estat que hem pogut transmetre els continguts que teníem preparats.  

Una de les altres coses que creiem que hem assolit, sense planejar-ho a priori, ha estat que es 

coneguessin un grup amb l’altre. Ja que com hem anat dient són dos grups que sempre 

treballaven de manera separada. I amb aquest petit projecte han estat junts.  

Creiem que la gran majoria de famílies trobaven un sentit en el projecte i per tant hi assistien i per 

ells tenia importància. Això ho podem explicar mitjançant l’assistència continuada de la gran part 

de famílies.  
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5.5.2. Avaluació de l’escola la Sínia.  

Procés realitzat a l’escola de la Sínia, de Vic.   

Des d’un inici vam començar a assistir a l’escola de voluntàries un dies a la setmana. La nostra 

intenció era conèixer i analitzar la realitat social de les famílies i el treball que es feia amb 

aquestes per part de les mentores. Ens interessava poder conèixer en què consistia el projecte i 

per tant quina era el seu dia a dia i la seva dinamització. Poc a poc, nosaltres com educadores 

vam anar realitzant un recull de necessitats detectades. Aquestes necessitats les detectàvem a 

través de l’observació participant i a través de xerrades amb les mentores de l’escola. Així doncs, 

vam amb observar que la part prèvia de treball amb els pares creiem que no estava ben 

aprofitada, i que era un espai idoni per poder treballar amb les famílies dins del espai escolar, i 

també d’aquesta manera no els hi canviàvem els horaris ni a les mentores ni a les famílies. A 

partir d’aquí, i conjuntament amb les mentores, vam començar a planificar les nostres sessions i 

activitats en aquesta estona prèvia. Cal esmentar que com hem anat comentant al llarg del 

projecte, aquest és un projecte grupal que el formem dues educadores. Per tant les dues hem 

anat tant en una escola com l’altre i hem viscut conjuntament tota l’experiència.  

Per planificar les activitats vam enviar a la mentora una graella amb totes les necessitats 

detectades i una pluja d’idees amb els possibles temes de les activitats. Així dons, la mentora va 

seleccionar les necessitats i els temes a treballar més importants i/o necessaris per les famílies. A 

partir d’aquí vam començar a planejar les sis sessions a l’escola. Tot i així, la mentora de la Sínia 

ens va demanar primerament que reduíssim les sessions només a cinc ja que ella necessitava el 

primer dia de taller per acabar una activitat amb els pares. Finalment, la mentora es va repensar 

les nostres sessions i va decidir que només féssim tres sessions ja que tenia por de que el seu 

vincle amb les famílies es veies afectat. Tot i així, des d’un inici ja vam quedar amb la mentora que 

ella era una educadora més i que per tant assistís als nostres tallers donant suport i dinamitzant 

conjuntament amb nosaltres.  

El dia 22 de febrer vam anar a la Sínia a fer únicament una sessió informativa i per remarcar als 

pares la importància de venir puntuals als tallers. El dilluns següent, és a dir, el 29 de febrer vam 

començar els nostres tres tallers a la Sínia. Amb línies generals les sessions van anar molt més bé 

del que ens pensàvem. Al principi ens va costar una mica que les famílies vinguessin amb 

puntualitat i a més la dificultat de la llengua amb algunes mares va fer complicat. Tot i així, els 

tallers van sortir força bé i l’últim dia vam tenir un gran nombre de famílies al taller amb molta 

participació. Pensem que el projecte a la Sínia s’ha fet molt curt i que hem hagut de marxar just 

quan el projecte arrencava i anava tenint més força. Per evitar repetir tot el procés, cal dir que hem 

fet un apartat amb totes les valoracions setmanals de les sessions explicant tant el paper de les 
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famílies com els de les educadores. I un altre apartat on estan explicades totes les activitats de 

manera detallada.  

Cal esmentar que a l’escola La Sínia vam decidir no passar les valoracions finals ja que les 

famílies van anar assistint a les sessions de forma molt esglaonada, perquè la durada del projecte 

no era llarga i perquè a causa de les poques sessions i de l’assistència de les famílies no hi havia 

un fil conductor clar entre els tallers. Per aquests motius vam pensar que no era adequat passar-la 

ja que la majoria de famílies només van assistir una estona a alguna sessió, i per tant, no podien 

valorar globalment tot el projecte.  

Creiem que hem realitzat un bon projecte pilot tot i sabent a les dificultats que ens enfrontàvem i 

també als reptes que ens plantejàvem. Teníem clar que la nostra funció no era fàcil però tot i així 

poder dir que estem contentes del resultat que hem obtingut tot i que ens hagués agradat més 

poder fer més sessions i poder fer un treball més aprofundit amb les famílies.  

Valoracions setmanals del projecte realitzat a l’escola de la Sínia de Vic.  

Tot projecte necessita unes valoracions per tal de poder veure com ha anat tot el procés i també 

tots els aprenentatges que es realitzen o possibles dubtes o també canvis de millora. Per aquest 

motiu creiem que és necessari poder fer unes valoracions setmanals de com ha anat cada taller i 

on es pugui recollir una mica tot el procés viscut. Aquestes valoracions estant dividies en dues 

parts: primerament per una banda hi trobareu la part que fa referència a la valoració per par de les 

educadores i per altra banda la valoració per part dels educands. La valoració per part dels 

educands és extreta mirant les valoracions que han realitzat els educands setmanalment i també 

tenint en compte la petita conclusió que realitzàvem a l’acabar al taller.  

El fet de realitzar aquestes valoracions ens permet poder realitzar una millor avaluació de tot el 

procés viscut i també poder realitzar unes millors conclusions tenint en compte tot el procés viscut 

sense que ens perdem res. El fet de fer una valoració setmanal ens permet poder exemplificar i 

explicar tot el que ens ha passat i per tant no deixar-nos res del que ens ha passat i poder recollir 

tot el procés així com també sensacions en el moment en que ha passat.  

 

1. VALORACIÓ DEL 22/02/2016: “ Sessió informativa”.  

 

En un principi era la primera sessió que fèiem amb les famílies. Un cop vam arribar ens vam 

adonar que només hi havia una mare i que totes les altres no van arribar fins passada mitja hora. 

Un cop ens vam trobar en aquesta situació vam decidir conjuntament amb la mentora que 

utilitzaríem aquesta sessió per informar de nou a les famílies del que faríem i de la importància 

que vinguessin a la hora ja que sinó ens dificultava la organització de la sessió. Vam acordar que 
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les tres sessions següents realitzaríem els tallers definitius. Aquest taller ens va servir per tal 

d’informar a les famílies i també clarificar possibles dubtes de les sessions que faríem. Vàrem 

remarcar molt la importància de venir puntuals per poder treballar els temes proposats i compartir 

entre tots i aprofitar el temps.  

És aquí on també ens va comentar l’altre mentora que el seu grup de pares també realitzaria els 

tallers ja que normalment sempre feien la sessió conjunta i també trobava interessants el nostre 

projecte. Així doncs el seu grup de famílies també participarà en el projecte. També els hi vam 

explicar en què consistia el projecte i què faríem en les activitats dels propers tres dies.  

 

2. VALORACIÓ DEL 29/02/2016: “ Treballem els hàbits i les rutines. Límits i 

posicionaments”.  

 

EDUCADORES: 

La sessió va anar millor del que ens esperàvem però tot i així no podem dir que hagi estat del tot 

positiva. Per una banda cal dir que va assistir bastantes famílies el que passa és que la gran 

majoria d’elles van arribar quan faltaven deu minuts per acabar la sessió. Nosaltres vam començar 

a les 16:15, tot i que havíem de començar a les 16h però degut a que van arribar tard vam 

començar amb la primera família que va venir. A partir d’aquí les famílies van anar venint de forma 

esglaonada i molt tard i això ens va dificultar la sessió per diferents raons. Per una banda havíem 

començat un col·loqui amb una família que la veritat és que es treballaven aspectes importants i 

els quals ens interessaven i vam notar que la família necessitava explicar-ho i que algú l’escoltés. 

El que va passar va ser que enmig de la conversa van anar arribant les altres famílies ( no totes a 

la mateixa hora) i ens van tallar el discurs. Ens vam trobar en un estat de desconcentració ja que 

el fet de que anessin arribant famílies ens feia tallar la sessió i arribava un moment que quedàvem 

com “bloquejades” i no sabíem per on estàvem passant. L’únic que vam treballar va ser presentar-

se i intentessin explicar què feien els seus fills i quins jocs els hi agradava jugar. Una de les 

dificultats és la llengua, ens vam adonar que es creaven petits grups i no ens enteníem. Els grups 

anaven formats segons l’ètnia cultural i entre aquests parlaven el seu idioma.  

Un altra cosa que ens va dificultar el nostre discurs va ser que les mentores arribessin quan 

faltaven 5 minuts per acabar. Ens va dificultar ja que van obrir un altre debat, fent preguntes que 

en aquell moment no estàvem treballant i ens va donar la sensació que ens van tallar el que 

estàvem fent. Tot i així després vam parlar amb elles i ens van comentar que anirien dient a les 

famílies que era important que vinguessin i els hi recordarien.  

FAMÍLIES : 
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Per part dels educands i les educands podem dir que la gran majoria d’ells ho valoren de manera 

positiva. Clar, cal esmentar que avui no érem gaires persones i el fet que la gran majoria d’elles 

arribessin quan estàvem apunt d’acabar podem dir que no van poder valorar la sessió ja que no hi 

van participar. Les poques persones que érem van valorar la sessió bé tot i que estaven molestes 

perquè les altres famílies arribaven tard i ens dificultaven tota la sessió. Una de les coses que 

creiem que és la dificultant és el fet de la llengua que costa molt que ens entenguem amb les 

diferents famílies. Tot i així utilitzem la llengua castellà perquè creiem que és una de les quals ens 

entenen més o menys bé les famílies. Les famílies que van participar a la sessió van tenir una 

actitud bona i predisposada a participar. Algunes d’elles, les que els hi costava més expressar-se 

veiem que tot i que no deien res quan hi havia debat mostraven una actitud d’escolta activa i en la 

qual pensaven en possibles situacions que s’han trobat.  

Una de les altres dificultats que ens trobem amb les famílies de la Sínia és el fet que arriben tard i 

costa molt que assisteixin tot i així entre nosaltres i les famílies que érem els hi hem recordat i 

tornat a explicar el perquè era important venir i també a la hora que començàvem i que faríem ja 

que així creiem que ho anàvem treballant i també disposaven de més informació ja que si sabien 

què faríem potser vindrien.  

Finalment una de les coses que també ens ha fet reflexionar ha estat el fet que cada cultura 

s’asseu amb la seva cultura i que és molt  difícil seure de manera conjunta tots barrejats. Però 

com que nosaltres no som les mentores habituals i només fem una petita intervenció creiem que 

és un aspecte que s’ha de treballar a nivell de mentores en la pròxima sessió.  

 

3. VALORACIÓ DEL 7/03/2016: “Treballem les emocions”.  

 

EDUCADORES.  

Aquest tercer taller a la Sínia cal dir que el valorem més positivament que l’anterior. Primerament 

comentar que vam aconseguir que vinguessin algunes de les famílies a la hora que havíem de 

començar i la veritat és que vam estar molt contentes i els hi vam comentar que realment estàvem 

contentes i que a veure si a la setmana següent animàvem a més gent. En aquesta sessió com 

que vam poder començar una mica més puntual vam poder aprofitar més l’estona i posar un dels 

vídeos que teníem pensats i comentar-los. Com educadores comentar que va ser una sessió on 

van sortir diferents temes dels infants i on es va establir un diàleg entre les famílies que no ens 

esperàvem. Diem que no ens esperàvem ja que en la sessió anterior van assistir tant poques 

famílies creiem que potser ens costaria molt més i el fet que vinguessin més famílies ens va 

permetre poder fer un diàleg entre nosaltres. Al principi vam començar la sessió amb dues famílies 

ja que vam creure necessari que havien vingut puntual i per tant no ens podíem esperar a que 
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anessin venint totes les famílies ja que després ens trobàvem que no ens donava temps de 

començar el que volíem fer. Per tant el que fèiem era començar amb el que teníem preparat i quan 

les altres famílies arribessin ja els hi explicaríem i situaríem per on passàvem.  

Així doncs en aquesta sessió vam poder mirar un vídeo que ens parlava d’una conducta que ens 

feia l’infant i com responíem davant d’aquesta com a pares i mares. Després de mirar el vídeo els 

hi vàrem fer unes preguntes per iniciar el debat i també per conèixer una mica la visió de 

cadascuna i com cadascú gestionava conflictes semblants a casa seva.  El principi va costar una 

mica que s’iniciés el debat però poc a poc tothom anava participant i dient què en pensava. La 

veritat és que van sortir diverses opinions i també diferents maneres de com gestionem un 

conflicte i com ho fem d’una manera positiva o d’una manera que tinguem en compte les 

necessitats de l’infant. Entre les famílies es va generar un debat que era interessant però que hi 

havia un petit inconvenient. Aquest petit inconvenient era la llengua en algunes de les famílies. 

Com hem dit en sessions anteriors una de les principals dificultats era la llengua i per tant a 

vegades, costava que ens entenguéssim però en petits gestos o ajudant-se entre elles al final ho 

aconseguíem.  

Una de les coses que també ens va agradar de la sessió va ser que en una de les famílies van 

voler representar com ho feien a casa seva a partir d’un petit roll playing. Al principi els hi feia com 

vergonya però al final ho van fer la mar de bé. Això ens va permetre que fos més visual i que les 

altres famílies ho entenguessin i també poguessin dir que en pensaven.  

Hi va haver un moment on entre les famílies es donaven consells i també ens preguntaven a 

nosaltres com ho veiem i com ho faríem. Això ens va fer sentir que el que estàvem fent era 

important i que realment els hi interessava i els motivava.  

Una de les altres coses així més negatives però que entenem i som conscients que costa molt es 

l’arribada puntual de totes les famílies. El que ens passa és que quan estem apunt d’acabar van 

arribant altres famílies i cada dia en veiem de noves. És com si diguéssim que no tenen una 

continuïtat totes elles en els dies sinó que algunes d’elles són discontinues. Aquesta dificultat 

sabem que és una de les més principals que tenen les mentores i que per tant és una de les quals 

s'ha de treballar més i s’hi ha d’implicar més. Tot i així a l’acabar la sessió vam felicitar a tots 

aquells pares i mares que van arribar puntual i vam demanar als altres que en la pròxima sessió 

vinguessin a la hora ja que era important per poder aprofitar més l’estona i treballar sobre un vídeo 

que volíem passar. Una de les coses que també ens va sobtar i a la vegada ens va agradar de 

forma positiva és que quan marxàvem el grup de mares que hi havia explicava a les que havien 

arribat tard que era el que estàvem fent i quin vídeo havíem mirat. Això ens va agradar ja que vam 

poder veure que el que havíem fet havia tingut un sentit per elles i ho volien compartir amb els 
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demés. També els hi comentaven que era important que vinguessin d’hora i així poder parlar totes 

plegades.  

FAMÍLIES:   

Pel que fa als educands. Quan vàrem acabar la sessió vam fer una petita conclusió demanant a 

veure si els hi havia agradat i si s’havien sentit bé. Ens van comentar que sí que els hi havia 

agradat i que realment es parlaven de coses que els hi passaven i era interessant escoltar als 

demés i també n’aprens coses que no sabies.  

Cal dir que mitjançant la observació participativa ens vam adonar que els que havien estat allà fent 

el taller tenien una actitud molt compromesa i també una actitud que demostrava que estaven 

escoltant i atents. Per exemple, en el moment de veure el vídeo moltes d’elles es van posar en 

actitud de reflexió  i comentaven coses que els hi havia passat amb elles de manera individual. 

Això ens mostra que estaven atentes i que estaven participant en aquell moment. Si que cal dir 

que alguna d’elles es mostra més receptiva i més participativa que d’altres però tot i així entre 

totes dialogaven i deien la seva. Sempre n’hi ha alguna més tímida que d’altres. Però això és el 

que enriqueix també com a grup.  

Una de les coses però que cal anar treballant amb el grup de famílies de la Sínia és el fet de tenir 

un grup i de tenir consciència i clima de grup. Creiem que el que falta és treballar perquè es 

coneguin entre ells i també es vegin com un grup unit i consolidat. Ens hem adonat d’això ja que 

en el moment que marxem que és quan arriben gairebé la majoria de pares i mares veiem que 

s’agrupen segons nacionalitats i es fan com petits grups. Creiem que s’hauria de treballar més 

com a grup i també fer un treball que es treballi per la inclusió de tothom i la confiança de grup.  

El que sí que hem de comentar és que en els dies que portem de tallers hi ha hagut una 

discontinuïtat de famílies. Amb això volem dir que hi ha famílies que venen un dia i altres que 

venen noves que no els coneixíem. Tot i així hi ha 4 famílies que estant venint a cada sessió.  

 

4. VALORACIÓ DEL 14/03/2016: “Treballem com reforçar als infants positivament 

utilitzant un llenguatge positiu i motivador”.  

EDUCADORES:  

En aquesta última sessió a la Sínia la valorem de forma molt positiva. Primerament comentar que 

l’assistència va ser molt bona. Van venir 9 famílies a la hora que havíem quedat i això ens va 

permetre poder aprofitar be l’estona i realitzar un taller on es treballessin els continguts que 

esperàvem.  

Vam començar la sessió posant en comú les idees que vam estar parlant durant la sessió anterior 

per tal de fer memòria i també recordar entre tots el que havíem estat parlant i sobretot per les 
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persones que en la sessió anterior no hi eren poder posar-les al dia del que havíem estat parlant. 

Seguidament vam posar el vídeo que vam dir que posaríem en la sessió anterior. El vídeo que 

vam posar va ser un dels vídeos que creiem que ens mostra més aspectes a treballar i el qual és 

molt visual i entenedor. El fet que el vídeo parlés  en castellà va ajudar a moltes famílies a 

entendre’l millor i poder interioritzar millor les idees que transmetia. Un cop emès el vídeo vam 

demanar als educands què havien vist al vídeo i què creien que es volia transmetre a través del 

vídeo.   

La veritat és que la gran majoria de les famílies van participar activament i van sortir diferents 

temes a parlar. Primerament un dels temes que van sorgir és el fet de com despertem als infants i 

de quina manera parlem als infants. Aquesta temàtica va ser una de les temàtiques més principals 

de la sessió i on cada famílies posava en comú com ho feia i també com creia que era la millor 

manera. Van sortir coses realment interessants i també es va parlar molt en com reforcem als 

infants positivament i com els acompanyem en tot el procés de la seva vida.  

Hi havia algunes de les opinions que es compartien i algunes de les quals eren diferents entre 

elles però la gran majoria d’elles van arribar a la conclusió que a vegades els adults volem anar 

massa ràpid i no tenim en compte el que ens està dient l’infant el qual presenta unes necessitats. 

També van donar molta importància el fet d’escoltar a l’altre i sobretot de no utilitzar el crit com a 

mitjà de comunicació o de renyar si passa alguna cosa.  

Com que era la última sessió vam fer una petita conclusió i els vam agrair la seva implicació i 

participació i també dient-los que era important que després de setmana santa seguissin venint 

puntuals per seguir treballant amb les mentores. Ens van comentar que els hi havia agradat i que 

havia estat interessant. Com que era la última sessió els hi vam portar alguna cosa de berenar i 

també els hi vam fer l’entrega de les carpetes amb material que havíem treballat.  

FAMÍLIES : 

Pel que fa als educands van valorar la sessió de manera positiva i també comentaven que se’ls hi 

va fer curta. Ens van demanar a veure si tornaríem i que havien estat molt bé mirant els vídeos i 

parlant dels fills.   

En tot moment se’ls veia participatius i amb una actitud d’escolta activa i d’interès. Cal dir que 

algunes d’elles van participar més però també hi havia algunes famílies que els hi feia més 

vergonya o tenien mes timidesa però en tot moment se’ls va respectar.  

També cal comentar que vam demanar permís per poder fer una foto amb les carpetes i garantint 

la confidencialitat amb el tutor. Ens van comentar que d’acord tot i que algunes persones van 

decidir tapar-se la cara amb la carpeta i els hi vam comentar que cap problema que podien fer-ho.  

Van estar molt contents que els hi donéssim una carpeta amb els materials que havíem treballat.  
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5. VALORACIÓ DEL  4/04/2016: “ Observem l’impacte que ha tingut el projecte”.  

Tal hi com vam comentar en el nostre projecte en un inici vam valorar que havíem de tornar a 

l’escola passats uns dies per valorar si el material i també el que havíem estat parlant amb els 

tallers els hi havia funcionat i també a veure de quina manera ho havien utilitzat i si creien que els 

hi faria servei i utilitat en un futur.  

Un cop vam arribar a l’escola vam veure que només hi havia quatre famílies de les que havien 

participat al projecte. El que vam fer va ser parlar amb cadascuna d’elles de manera individual per 

tal de poder veure si havien mirat la carpeta i com ho veien. Cal dir que clar, hi vam anar només 

passades dues setmanes després de la última sessió. Una de les famílies ens va comentar que si 

que creia que tenia utilitat però que per casuístiques que li havien passat no va tenir temps de 

poder-ho mirar. Una de les altres famílies ens va comentar que sí que era important i que li serviria 

tot i que ella creia en el seus mètodes que estava fent servei però tot i així ens comentava que era 

de utilitat i per poder-hi anar pensant de tant en tant. I per acabar les dues famílies que quedaven 

ens van comentar que sí que s’havien mirat la carpeta i que creien que si que els hi feia servei ja 

que se l’havien llegit i ho trobaven interessant.  

Així doncs podem dir que veiem que el poc que hem pogut fer a la Sínia ha tingut importància i les 

famílies creuen que és interessant tot i que creiem que potser hagués sigut més rellevant haver 

tornat a l’escola havent passat més dies. No ho vam fer ja que vam creure que si passaven molts 

dies, potser les famílies els hi era més difícil recordar-ho ja que els dies que hi havíem anat havien 

sigut pocs. Així doncs per això vam decidir anar-hi passat dues setmanes.  

Tot i així no vam poder parlar amb totes les famílies ja que l’assistència havia baixat molt i faltaven 

famílies.  

Avaluació final dels tallers realitzats a la Sínia 

Després de realitzar els tallers  creiem necessari fer una avaluació final on es recullin totes 

aquelles sensacions, aprenentatges, aspectes a tenir en compte i també tota una visió més crítica 

de tot el que hem fet i el que ens ha passat.  Cal esmentar que després de cada taller ens reuníem 

per tal de fer una valoració que englobés sessió per sessió ja que així ens ajudaria després a fer 

aquesta avaluació final i a millorar les sessions que anaven venint.  

Som conscients que la feina que havíem de realitzar no era una tasca fàcil i que l’escola de la 

Sínia tindríem la dificultat afegida que les famílies no tenen la costum d’assistir a les sessions 

prèvies i també un aspecte que s’afegeix és la puntualitat. Sabem que hi ha aspectes negatius 

però els comentem i els veiem com una oportunitat d’aprendre’n i també una mirada crítica i de 

canvi per possibles situacions futures. No només ens emportem el que ens ha sortit bé sinó que 

també tot allò que ens ha estat més difícil o ens han mancat més recursos ja que ens permet 
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adquirir més habilitats i capacitats per fer-hi front i per aprendre’n.  I a més a més sabíem i ens 

hem adonat que el treball amb famílies no és fàcil i per tant s’ha de treballar dia rere dia.  

Després de recopilar totes les valoracions dels tallers i també acabar de comentar-ho de manera 

conjunta hem vist que ens han sorgit diferents preguntes, aprenentatges i també coses a millorar i 

aspectes que hem aconseguit.  

Diagnòstic de necessitats: 

Pel que fa al diagnòstic de necessitats cal dir que el nostre projecte anava orientat al primer grup 

de pares i un cop allà ens vam trobar en la situació que l’altre grup de pares de l’altre mentora 

també es va afegir. Per tant, les necessitats que vam detectar conjuntament amb la primera 

mentora, no recull les del grup de pares actual. Si haguéssim sabut des d’un inici que l’altre grup 

de pares també es volia afegir haguéssim realitzat conjuntament amb l’altre mentora una detecció 

de necessitats i per tant adaptar totes les activitats tenint en compte els dos grups de famílies.  

Tot i així cal comentar que les activitats les hem anat adaptant al llarg de tot el procés. I fent front 

a totes aquelles necessitats que no havíem detectat des d’un inici, com per exemple, l’obstacle de 

la llengua.  

Expectatives / prejudicis: 

Primerament pel que fa a les expectatives que teníem com educadores envers el grup de famílies 

de la Sínia, eren bastant negatives. És a dir, teníem por que no vinguessin els pares i mares i que 

la participació no fos gaire bona. Tot i així al final podem dir que les expectatives han canviat i hem 

aconseguit una bona participació i una bona assistència per part dels pares i mares.  

Fent referència a les expectatives que tenien les famílies envers nosaltres cal dir que en tot 

moment vam notar que les famílies estaven en espera a veure què els hi faríem fer. Vam notar 

que aquestes expectatives anaven canviant i vam notar cap al final dels tallers que les famílies 

participaven més i tenien una actitud més oberta i de confiança cap a nosaltres.  

Així com a l’escola de Roda vam tenir alguna dificultat entorn als prejudicis, podem dir que a la 

Sínia creiem que no ens ha passat ja que també ens trobàvem en un grup molt divers i de cultures 

molt diverses.  

Planificació de les activitats:  

Pel que fa a la planificació de les activitats destaquem el fet de portar les sessions ben 

planificades ja que ens va ajudar molt en moments de bloqueig. El fet de tenir un guió i també 

possibles preguntes a fer a les famílies ens permetia que en moments que no hi havia diàleg 

tinguéssim un recurs segur on poder recolzar-nos i donar peu a que les famílies participessin. Tot i 
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així una vegada ets “in situ” la improvisació hi juga molt i dones prioritat no tant al que portaves 

preparat sinó a temes que sorgeixin per les famílies o possibles pors o dubtes que surtin.  

Dinàmiques grupals:  

Pel que fa a les dinàmiques grupals cal dir que en tot moment intentàvem plantejar activitats molt 

participatives i vivencials on els pares i mares fossin els protagonistes. Ens dóna la sensació que 

quan vam acabar el projecte era quan les famílies estaven més engrescades i més implicades en 

el que estàvem fent. Aquí va ser quan vam començar a notar i a veure que entre el grup hi havia 

una mica més de cohesió i també una mica més de relació. Amb això volem dir que al principi ens 

vam adonar que les famílies seien per ètnies culturals i que entre elles pràcticament no hi havia 

comunicació. Com comentàvem anteriorment en la última sessió vam poder començar observar 

petits canvis com per exemple, quan arribaven es saludaven i també es començaven a asseure 

barrejades. 

Una de les coses que ens ha neguitejat molt en el procés i que ens creava una sensació 

d’impotència eren els silencis que a vegades es produïen en les sessions. Sabem que els silencis 

són importants i que ens permeten poder reflexionar però en el context en que ens trobàvem 

aquests silencis ens posaven nervioses ja que ens venia al cap que les famílies no ens entenien i 

que no ens estàvem explicant bé. Aquests silencis ens bloquejaven i no ens permetien avançar 

amb el que volíem fer. Possiblement eren silencis en els quals les famílies no entenien el que 

estàvem dient i nosaltres creiem que ens falta la experiència i els recursos per poder trencar-los i 

poder continuar amb fluïdesa la sessió. Tot i així buscàvem altres formes d’explicar el que volíem 

transmetre i moltes vegades entre ells s’ajudaven.  

Número de sessions:  

Pel que fa al número de les sessions cal dir que ha canviat des d’un inici. En el moment de 

disseny del projecte vam acordar amb la mentora poder realitzar sis tallers. A la hora de l’aplicació 

n’hem realitzat tres juntament amb un taller molt breu de presentació del que faríem. Un dels 

aspectes que és de gran rellevància és que ens ha mancat poder realitzar mes sessions amb les 

famílies. Creiem que si haguéssim tingut la oportunitat de realitzar uns tallers més ens hagués 

permès poder conèixer millor a les famílies, crear més vincle i també més confiança entre el grup. 

Com hem dit anteriorment va ser en l’últim taller on les famílies es trobaven molt a gust i molt 

implicades en el que fèiem i on també vam aconseguir una participació i puntualitat molt alta.  

Diversitat del grup:  

Pel que fa a la diversitat del grup cal dir que estàvem dins un grup molt divers. El grup estava 

format per : tres famílies catalanes, una família d’Hondures, tres famílies marroquines, tres 

famílies índies i dues nigerianes. Així doncs ens podem adonar que el grup era molt divers.  Una 

de les coses que ens ha permès poder reflexionar-hi i també formar algunes de les preguntes ha 
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estat el fet de treballar amb famílies de diferents ètnies culturals. Treballar amb aquestes famílies 

et fa reflexionar sobre com hem de treballar els temes que volíem treballar i també com els 

enfoquem. Ja que coneixem i sabem que cada cultura té la seva concepció i diferents maneres de 

veure l’educació dels infants. Hi ha aspectes que canvien radicalment en un país o en un altre. 

Com educadores hem de ser conscients i respectuoses en totes les visions que tenen les famílies 

ja que no podem qüestionar la manera que tenen d’educar cada família cultural i per tant hem de 

guiar i aconsellar.  Lligat a aquesta temàtica també ens hem adonat que ens falten recursos a la 

hora d’expressar-nos amb persones estrangeres. A vegades el fet de no entendre’s feia que ens 

bloquegéssim i no sabíem com reconduir-ho ja que per un cantó ens adonàvem que les famílies 

no ens entenien i nosaltres no ens sabíem explicar. Al final t’adones que al principi quan ho 

plantejàvem ho veiem molt fàcil o creiem que ho teníem molt ben preparat però quan ets en la 

realitat t’adones que sorgeixen moltes dificultats i aspectes que no tenies plantejats. És llavors 

quan t’adones que et manquen recursos, experiència i també que la improvisació juga un paper 

molt important.  

Espai utilitzat:  

Pel que fa a l’espai utilitzat  cal comentar que un dels obstacles que ens ha dificultat la nostra 

intervenció ha estat l’espai. Cal dir que les sessions estaven orientades a mirar vídeos i fotografies 

i l’espai no ens permetia poder-ho veure-ho. Tot i que cal dir que ens vam adaptar i ho vam veure 

amb l’ordinador però se’ns feia difícil ja que ho veiem en un format  petit i la sonorització no era 

adequada. Era un espai que a nivell d’escola és important ja que és la biblioteca, però a nosaltres 

se’ns feia difícil treballar-hi ja que hi havia moltes taules, cadires i també moltes prestatgeries. 

Prèviament cal dir que vam parlar amb les mentores a veure si era possible poder trobar un 

projector o una aula on poguéssim estar millor i poder aprofitar els recursos teníem però finalment 

no va ser possible ja que totes les aules amb projector estaven ocupades. Tot i així ens vam 

adaptar a la situació i vam utilitzar els recursos que teníem preparats. Perquè hi hagués una millor 

distribució de l’espai vam decidir anar-hi una estona abans per tal de poder apartar les taules i fer 

un cercle amb cadires sense cap obstacle pel mig. Cal esmentar però que l’espai que ens 

quedava després d’apartar les taules era bastant reduït i l’últim dia que van venir 10 famílies vam 

estar bastant juntes i dificultava molt poder-te expressar i sentir-se a gust i còmode.  

Vincle / continuïtat:  

Pel que fa al vincle i la continuïtat, un dels aspectes que destaquem positivament és una bona 

assistència per part d’un grup  de famílies. Tot i que al principi anàvem amb por perquè parlant 

amb les mentores ens van comentar que una de les principals dificultats era l’assistència , vam 

aconseguir que una part de les famílies vingués amb regularitat i que en la última sessió 

vinguessin deu famílies puntuals. Estem contentes en aquest aspecte ja que tot i avançar la hora 

prèvia vam aconseguir que les famílies hi trobessin una utilitat i sentit en aquell espai i que 
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participessin. I això va donar lloc a que vinguessin a la hora programada i assistissin. Aquest 

aspecte per nosaltres ha estat un dels aspectes més importants que ens emportem de la Sínia, 

més que no pas tota la temàtica a treballar. A cada sessió remarcàvem molt la importància que 

vinguessin puntuals per tal d’aprofitar l’estona que teníem i també de poder compartir amb ells tots 

els recursos i activitats que portàvem preparats. I al final ho vam aconseguir. 

Un altre aspecte a tenir en compte ha estat la discontinuïtat d’algunes famílies. Ens hem trobat 

amb famílies que han vingut de forma intermitent o que algunes només han vingut en una sessió. 

Aquest aspecte va provocar que no hi hagués un fil conductor en les sessions ja que no sempre 

érem la mateixa gent.  I això ens feia actuar de tal manera que sempre havíem de recordar que 

estàvem fent i perquè ho fèiem i també  s’ajuntava el fet que les famílies no vinguessin totes 

puntuals i anessin arribant esglaonadament. Cal dir però que això va passar amb més freqüència 

en la primera sessió, llavors un grup de famílies sempre va ser regular.  

Fent referència més del vincle que hi ha hagut entre educadores i famílies podem dir que ha 

canviat des del principi. Al principi hi havia molta distància entre educadores i famílies i generava 

una situació una mica incòmode i en canvi en les altres sessions això va anar canviant i hi havia 

una relació més bidireccional. Com hem esmentat anteriorment, quan més relació i confiança 

teníem amb les famílies vam haver de marxar, perquè els tallers s’havien acabat.  

Seguiment mentores:  

Pel que fa al seguiment de les mentores al llarg del procés, un aspecte que cal comentar és que 

després de realitzar els tallers ens hagués agradat que durant el procés les mentores ens 

haguessin acompanyat més. Creiem que ens ha faltat un treball cooperatiu entre nosaltres i elles. 

Des d’un principi vam parlar amb les mentores i vam acordar que elles podrien assistir als tallers 

essent unes educadores més i ajudar-nos a dinamitzar les sessions ja que vam considerar que 

elles són les principals persones que les coneixen més i són les referents. Però una vegada 

realitzant els tallers vam veure que el procés no va ser com ens pensàvem i que les mentores no 

van assistir amb regularitat. Una dificultat que ens hem trobat i que creiem que és una de les més 

importants ha estat la llengua. Ens hem trobat en que la gran major part de les famílies no ens 

entenien i ens hagués agradat i també ens hagués ajudat que la mentora que parla àrab pogués 

estar allà i poder ajudar a fer l’intercanvi d’informació amb les famílies. Tot i que cal dir que fèiem 

les sessions amb castellà per tal que mínimament totes ens entenguéssim.  

En relació al tema que estàvem parlant ens hem trobat que ens ha mancat una estona conjunta on 

poder parlar i posar en qüestió el que passava a les sessions o també les activitats proposades o 

canvis a tenir en compte. Intentàvem comentar-los-hi sempre com havia anat i també els temes 

que havien sorgit però creiem que hagués estat bo que hi hagués hagut un espai on poder-ho fer 

de manera més tranquil·la i conjunta.  
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Una de les coses que hem de tenir en compte és que les mentores d’aquest any són noves i per 

tant és el primer any que treballen a Enxaneta. Per aquest motiu, una mentora ens va demanar 

només realitzar tres sessions ja que tenia por que li talléssim el vincle amb les famílies tot i que en 

tot moment li vàrem dir que ella també formava part de tot el procés, i que seria una educadora 

més en els nostres tallers.  

Previsió de futur:  

Pel que fa a la previsió de futur,  creiem que encara s’ha de treballar molt més i aconseguir que hi 

hagi una bona cohesió de grup i també una bona confiança ja que això ajudarà a poder compartir 

millor les sessions i també que les famílies es sentin còmodes i a gust i no tinguin por o vergonya 

a explicar el que els hi passa o com es senten.  

Ens hem adonat que una de les coses més importants que s’ha de treballar amb famílies 

d’aquesta tipologia és el grup. Hem observat tant en el projecte realitzat com anteriorment quan 

estàvem de voluntàries que aquestes famílies comparteixen un espai però que no són un grup. 

Creiem que una de les coses que s’hauria de focalitzar més seria la cohesió de grup però també la 

coneixença entre el grup i aconseguir un bon clima de confiança i seguretat i que ho vegin com un 

espai aprofitable i que es sentin segurs. Moltes vegades ens dona la sensació que les famílies no 

s’acaben d’expressar perquè els fa por que el que s’expliqui allà pugui sortir a fora. Sabem i som 

conscients que el treball en famílies, i sobretot el treball amb famílies de diferents ètnies culturals 

no es gens fàcil però també pot ser molt interessant i de gran aprenentatge per tothom.  

Necessitat de l’hora prèvia en el dia de famílies:  

Pel que fa a la necessitat de l’hora prèvia en el dia de famílies creiem que hauria d’adquirir un 

paper més important. Després d’haver aconseguit una bona assistència en tres sessions ens va 

sorgir una pregunta per poder reflexionar. Una de les preguntes que ens ha sorgit ha estat: “ Si 

nosaltres amb tres dies hem aconseguit un nombre d’assistència alt, com és que els altres dies els 

hi és més difícil assistir o venir puntuals?” una de les possible respostes i que també ens han 

comentat les famílies és que potser aquesta hora prèvia no està del tot aprofitada i com nosaltres 

li hem donat tanta importància i que era necessari i important que vinguessin les famílies s’han 

començat a adonar que era un espai on li havien trobat un sentit.   

Creació de façanes:  

Pel que fa a la creació de façanes, podem dir que a la Sínia no ho hem notat tant, ja que les 

famílies estaven en una actitud més reservada i tímida. Potser si haguéssim tingut més temps, les 

famílies s’haguessin obert més i haguéssim pogut detectar les possibles façanes i poder treballar-

les.  
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Avaluació de les famílies:  

Pel que fa a l’avaluació de les famílies cal comentar que en aquest cas, a les famílies només se’ls 

hi va passar una valoració setmanal molt visual on es demanava la durada del taller i també com 

s’havien sentit. No se’ls va passar avaluació final ja que només vam realitzar tres sessions i també 

a causa de la discontinuïtat d’algunes famílies.  

Tenint en compte l’últim dia que vam donar les carpetes, les famílies es van sentir molt agraïdes 

per rebre una carpeta amb material i estaven contentes del que havíem fet. Algunes de les 

famílies ens van comentar a veure si tornaríem algun dia més. Per tant en general vam poder 

veure que la reacció de les famílies havia estat positiva.  

Resultats assolits:  

Pel que fa als resultats assolits, una vegada acabat el nostre projecte pilot a la Sínia ens hem 

adonat que ni de lluny hem aconseguit explicar tot el que en un principi teníem planejat i volíem 

transmetre sinó que ens hem centrat en l’assistència de les famílies, en crear una cohesió de grup 

i que els pocs temes que hem treballat que de veritat ho entenguessin i que ho adquirissin. El que 

no volíem era fer tot el que teníem planejat i que no s’enduguessin res del que havíem estat fent. 

Hem donat més importància a les petites coses que s’han anat transmetent que no pas a complir 

tots els objectius marcats a priori. Creiem que el nostre gran èxit a la Sínia ha estat aconseguir la 

puntualitat i l’assistència d’una gran part de famílies. I que les famílies s’adonessin que estaven en 

un espai on podien conèixer gent nova i crear xarxa i també un espai on poder compartir el que 

senten i el que els hi passa i on també puguin aprendre coses noves i donar-se consells entre les 

famílies.  

En general com educadores estem satisfetes i també contentes pel que hem aconseguit. Tot i així 

sabem que hi ha hagut aspectes a millorar i que encara queda molta feina a fer. La tasca que 

teníem no era fàcil però creiem que hem assolit un petit èxit.  

 

5.5.3. Avaluació final del projecte 

Una vegada hem realitzat una avaluació final de l’escola de la Sínia i una altra avaluació de 

l’escola de Roda, trobem també necessari el fet de realitzar una avaluació final del projecte on es 

recullin aspectes conjunts de les dues escoles.  

Aquesta avaluació ens permet reflexionar conjuntament sobre tot el projecte realitzat. Ens ha 

permès adonar que tot i que les dues realitat són completament diferents hi ha aspectes que es 

comparteixen. En aquesta avaluació no només hi ha aspectes que ens han costat sinó que també 

hi ha aspectes positius i també reflexions sobre tot el procés. Cal esmentar que en tot moment es 
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fa des d’una mirada crítica i que ens ajuda a aprendre per altres ocasions futures i també ens 

permet relacionar-ho amb altres experiències viscudes al llarg del grau.  

 

5.5.3.1. En relació als objectius.  

Pel que fa a l’avaluació dels objectius, hem creat unes graelles en les quals hi ha cada objectiu 

valorat. La graella ens mostra el grau d’assoliment valorat del 0 al 5; tenint en compte que el 

número 0 és gens assolit i el número 5 el màxim assolit. A sota de cada graella hi haurà una petita 

interpretació.  

Objectiu general Assoliment ( 0-1-2-3-4-5)  

Promoure i fomentar que les famílies adoptin unes funcions 

parentals positives en la seva quotidianitat per tal d’empoderar-

les sobre el rol de ser pares i mares mitjançat un projecte 

socioeducatiu d’acompanyament familiar amb un grup de famílies 

del projecte Enxaneta de l’escola la Sínia de Vic i de l’escola 

Mare de Déu del Sol del Pont de Roda de Ter.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5  
 
 
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

 

En línies generals veiem que l’objectiu general que ens marcàvem en un inici ha tingut més 

assoliment a l’escola de Roda que no a la Sínia. Això pensem que és degut a que en una escola 

s’han realitzat més sessions i també la durada d’aquestes ha estat més llarga que a l’altre. Per 

aquest motiu no s’ha pogut crear ni tant vincle, ni transmetre tants continguts com volíem. Per això 

tampoc hi ha hagut una cohesió de grup molt treballada.  

 

Objectius específics Assoliment ( 0-1-2-3-4-5) 

 

Treballar per millorar en el vincle afectiu entre progenitors i 

infants i famílies i escola. 

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 
 

 

Empoderar a les famílies d’eines i recursos que puguin utilitzar en 

la seva quotidianitat.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2  – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Promoure la participació activa.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5   
 

 

 

Promoure que les famílies abandonin els sentiments i conductes 

negatives.  

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5   
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 

 

 

Treballar els sentiments positius i el llenguatge positiu i 

motivador.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

Fomentar una bona autoestima en les famílies mitjançant els 

missatges positius.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Dotar a les famílies d’eines i recursos per tal de capacitar-los 

tenint en relació la parentalitat positiva.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5   
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

  
 

 

Promoure uns hàbits positius.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Treballar una relació cooperativa i bidireccional entre escola i 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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família. Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Crear un espai de seguretat i confiança per les famílies per tal de 

poder treballar amb elles tots els continguts proposats.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

En la taula anterior podem veure que hi ha dos objectius que hem assolit de manera satisfactòria 

en les dues escoles. Aquests objectius són fomentar una bona autoestima cap a les famílies i 

crear un espai de seguretat i confiança per poder treballar en els tallers. Un dels objectius que no 

ens marcàvem i que hem aconseguit a la Sínia ha estat l’assistència. Tornem a remarcar que les 

expectatives de la Sínia referent a l’assistència eren baixes i al final després d’anar-ho treballant al 

llarg del projecte, vam aconseguir que vinguessin la majoria de famílies. Per tant, al principi no ens 

vam marcar aquest objectiu i realment ha estat el més important que hem aconseguit al llarg del 

projecte. Pel que fa la Sínia un dels objectius que hem assolit bastant ha estat fomentar uns hàbits 

a les famílies.  

Pel que fa a l’escola de Roda els objectius que hem assolit més han estat primerament empoderar 

amb eines i recursos a les famílies, fomentar una participació activa i promoure un llenguatge 

positiu.  

 

Objectius de contingut Assoliment (0-1-2-3-4-5) 

 

 

Treballar els límits i els posicionaments als infants.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Treballar l’autoestima i l’assertivitat en els pares.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 Roda:  
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Treballar la reacció dels pares i les mares davant d’un 

comportament de l’infant.  

 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Treballar el vincle entre família i escola.  

 

Roda: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

Treballar la resolució de conflictes de manera positiva.  

 

Roda:  
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Treballar el llenguatge positiu i motivador.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Treballar les emocions.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

 

Treballar la importància del joc.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

En la taula anterior podem veure els continguts que s’han treballat en el projecte. En línies 

generals podem veure que l’escola de Vic té una puntuació més baixa que la de Roda. Això és 

degut a les poques sessions i a la discontinuïtat de les famílies. Tot i així amb el temps i recursos 

que teníem vam treballar els continguts amb més o menys intensitat.  
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Pel que fa al tema de les emocions, que com veiem obté un assoliment de 0 és degut a que no 

entrava dins els continguts a treballar ni de les necessitats detectades. Cal dir però que tampoc va 

sorgir el tema en el procés del projecte.  

Objectius de procediment Assoliment (0-1-2-3-4-5) 

 

 

Oferir un espai de confiança i seguretat a les famílies 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Dissenyar activitats i tallers per donar resposta a les necessitats 

detectades. 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Fomentar que les famílies creïn xarxa entre el grup de pares i 

mares. 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
 
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Crear un projecte socioeducatiu d’acompanyament familiar. 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

En la taula anterior podem veure que les dues escoles comparteixen el mateix grau d’assoliment. 

Creiem que cada objectiu s’ha treballat de manera satisfactòria tot i que l’objectiu de fomentar que 

les famílies creïn xarxa entre elles ha estat més baix ja que la temporització del taller era massa 

curta per poder assolir un objectiu com aquest.  
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Objectius d’actitud 
 

Assoliment (0-1-2-3-4-5) 

 

 

Fomentar una actitud respectuosa. 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Fomentar una actitud crítica als pares per tal que vegin la 

importància de la parentalitat positiva.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

 

Reduir els sentiments de culpa que sovint tenen algunes de les 

famílies.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

En la taula anterior podem veure que els objectius s’han assolit de manera bastant satisfactòria 

pel que fa a les dues escoles. Podem veure que fomentar una actitud respectuosa està valorada 

molt satisfactòria a la Sínia però a Roda no tant ja que hi van haver situacions tenses i comentaris 

sobre prejudicis. En canvi en els altres objectius Roda té un assoliment més alt i la Sínia no tant 

però com hem anat dient també teníem menys sessions i menys estona.  

A més a més de les taules podem afegir que si haguéssim diagnosticat les necessitats dels dos 

grups en cada escola potser alguns objectius haguessin sigut diferents als que ens vam plantejar 

en un inici.  

Després de realitzar els diversos tallers t’adones que li dónes més valor del que et penses a les 

petites coses. Amb això volem dir que en un principi ens vam crear uns objectius molt a llarg 

termini i que al final t’adones que quan estàs en la situació, és a dir, en la realitat els objectius 

canvien. Deixes de donar-li importància als objectius que havíem fixat i prioritzes altres coses que 

has aconseguit i que no t’havies planejat. Un exemple el podem trobar en l’escola de la Sínia on 

l’assistència dels pares es va convertir en un dels objectius principals una vegada vam començar 

al projecte. Relacionat amb aquest tema, al final dels tallers podem dir que haver tingut la 

oportunitat de realitzar el projecte a dues escoles diferents ens permet fer uns aprenentatges 
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diversos i on hem pogut veure que a les dues escoles hem valorat aspectes diversos però que són 

importants en les dues realitats.  

Creiem que un punt fort del nostre projecte és que hem adaptat un mateix projecte a dues realitats 

diferents. I on també es mostren necessitats i prioritats d’actuació diverses. Això ens ha permès 

poder treballar les necessitats de cada escola i també donar resposta a les demandes que havíem 

observat i les seves mancances. D’aquesta manera hem pogut treballar les prioritats de cada 

escola.  

5.5.3.2. El procés seguit.  

Una de les coses que cal comentar és que en un principi volíem realitzar les sessions en cada 

escola en dies diferents ja que ens permetia poder anar amb més temps i tenir l’espai més 

preparat. El que ens vam trobar va ser que finalment les mentores no ho van considerar oportú ja 

que deien que algunes famílies no hi podrien ser i que valia la pena que hi fossin. Per tant com 

educadores vam haver d’adaptar-nos i fer-ho tot en el mateix dia. Un dels aspectes negatius de 

fer-ho tot en el mateix dia és que havíem de córrer d’un lloc a un altre i no ens permetia poder 

preparar l’espai tal hi com volíem nosaltres. Tot i que ens vam adaptar a la situació i també 

comentar que els famílies de Roda ens van ajudar ja que ens esperaven en l’aula on fèiem els 

tallers i ens resultava més fàcil. Som conscients que som educadores de pràctiques i que no 

podem fer el que ens agradaria realitzar i  que tenim el temps que tenim. Així com també ens 

hagués agradat que el projecte tingués una durada més llarga però hem de ser realistes amb el 

temps que disposem i amb els recursos que tenim. Tot i així afirmem que se’ns ha fet curt tant per 

nosaltres com per les famílies. Fent referència a aquesta idea també volem comentar que ens 

hagués agradat poder fer alguna sessió amb els infants i poder sortir algun dia fora de l’espai 

escolar. Però som conscients dels nostres límits com estudiants i fins on podem arribar. 

Una de les coses que creiem que haguéssim pogut modificar és la detecció de necessitats i la 

modificació de les activitats. Si haguéssim sabut des d’un principi que els dos grups de famílies 

participarien en el projecte podríem haver fet un millor anàlisi de la realitat i una millor detecció de 

necessitats. Ens hagués permès poder fer unes activitats que anessin orientades tant a un grup 

com l’altre i tenir una mirada holística del grup. Per tant les necessitats que hi ha esmentades al 

treball són del grup de famílies que prèviament havia de participar i per tant no hi ha les de l’altre 

grup de famílies de les altres mentores. Però tot i així ens van adaptar a la situació i vam intentar 

canviar les activitats  per totes les famílies.  

En tota intervenció socioeducativa sabem que la improvisació juga un paper important. En 

moments hem hagut d’utilitzar-la i ens ha sortit bé. En altres moments ens ha costat més sobretot 

destacant el context de la Sínia i la dificultat de la llengua. Tot i així remarquem que ajuda portar-

ho preparat i organitzat però que també som conscients que treballem amb persones i que en 
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moments ens podem trobar amb casuístiques no ens esperàvem i hem de saber-nos adaptar. 

Creiem que si haguéssim tingut més temps en el projecte a la llarga haguéssim pogut treballar 

altres temes proposats per les famílies. En algunes sessions dels tallers sorgien temes proposats 

per les famílies, i si en aquell moment era adequat com a educadores els aprofundíem i els 

treballàvem amb el grup.  

5.5.3.3. El material utilitzat.  

Pel que fa a l’avaluació del material cal dir que una de les coses que les famílies han valorat 

positivament ha estat que els hi entreguéssim una carpeta amb tot el material treballat al llarg del 

procés. S’han pogut sentir reconegudes i on també es veu reflectit que se’ls ha tingut en compte 

en el procés. D’aquesta manera tot i que el projecte hagi acabat tenen un suport perquè les 

famílies puguin continuar treballant i també reforçant tots aquells aspectes que els hi costen.  

El material donat recollia les idees que havíem parlat a cada taller així com també aspectes més 

de contingut i activitats més pràctiques amb exemples per tal que les famílies poguessin treballar 

en els moments que ho necessitessin. A més a més també hi havia un recull de links amb vídeos 

explicatius sobre tots els continguts treballats. Creiem que el material que hem donat a cada 

escola recull tot el que hem anat treballant al llarg del projecte.  

5.5.3.4. Els resultats.  

Pel que fa a l’avaluació de resultats i l’impacte que ha tingut a les escoles, podem comentar 

diverses coses. Una de les coses és que el projecte ha ajudat a que les famílies es poguessin 

conèixer més entre ells i també que reforcessin un grup o el creessin( en el cas de la Sínia). 

Sabem que encara queda molta feina per fer, i més en aquest tipus de projectes i en el treball amb 

famílies la confiança entre el grup és essencial. Treballar de manera conjunta també els hi ha 

permès poder crear una mica de xarxa i cohesió.  

Comentar que tant en les valoracions escrites com també en espais de xerrada les famílies han 

valorat positivament les sessions que hem fet i també la nostra intervenció com educadores.  

Objectius de resultat Assoliment (0-1-2-3-4-5) 

Les famílies han de tenir més recursos sobre la parentalitat 

positiva. 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

Les famílies han de tenir més coneixements i eines per solucionar 

situacions complexes amb els infants.  

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Vic: 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

Les famílies han de posar en pràctica els continguts que s’han 

transmès al llarg del projecte.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
 
Vic:  
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

Les famílies han de tenir una millor relació cooperativa amb 

l’escola.  

 

 

Roda: - 
 
Vic: - 

Les famílies han d’haver millorat el vincle amb els infants.  

 

Roda: - 
 
Vic: -  

 

En la taula anterior podem observar que els dos primers objectius, pel que fa a l’escola de Roda 

s’han assolit satisfactòriament. En canvi a l’escola de Vic podem observar que el grau 

d’assoliment és més baix però és degut a la poca durada del projecte, tal hi com hem anat 

esmentant anteriorment. Pel que fa al tercer objectiu veiem que l’assoliment és baix en les dues 

escoles ja que ens hem adonat que amb el temps de marge per observar l’impacte no ha estat el 

suficient per valorar-ho. Així doncs com es pot veure en els dos últims objectius no hi ha valoració 

del grau d’assoliment ja que creiem que no ho podem valorar pel poc temps que es va deixar. Ja 

que creiem que per mirar un impacte com aquests dos objectius s’hauria de deixar molt més 

temps de reacció i nosaltres teníem el temps que teníem per realitzar el treball. Tot i així ens ha 

permès conèixer que les famílies s’havien mirat tot el material i li trobaven molta utilitat.  

 

5.5.3.5. L’impacte que ha tingut.  

Pel que fa a l’avaluació de les educadores, vam trobar necessari marcar-nos uns objectius ja que 

també formem part del projecte i tenim un paper molt important. Es tendeix a analitzar els resultats 

obtinguts dels educands però nosaltres creiem que també és important analitzar els resultats 

obtinguts per part dels professionals per saber què s’ha après i què s’ha de millorar.  
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Objectius de resultat Assoliment (0-1-2-3-4-5) 

Han d’haver aconseguit la participació de les famílies.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
Vic:  

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

Han d’haver transmès tot el que tenien planejat en les activitats. Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
 
Vic:  

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

Han d’haver donat eines i recursos a les famílies.  

 

Roda:  
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 
 
Vic:  

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 

 

Com es pot veure en la taula en un inici ens vam crear aquests tres objectius però si tornéssim a 

plantejar-nos els objectius després d’haver realitzat el projecte, segurament canviaríem moltes de 

les coses. Com es veu en la taula un els assoliments més satisfactoris ha estat haver donat eines i 

recursos a les famílies. Des d’un inici teníem clar que volíem transmetre tots aquells coneixements 

necessaris per poder donar resposta a les seves necessitats, i sempre mitjançant activitats molt 

pràctiques. Un dels altres objectius que com veiem en la taula està molt assolit ha estat la 

participació de les famílies. En tot moment la nostra metodologia intentava ser participativa i on 

tothom pogués expressar-se lliurament i ser protagonista. L’objectiu menys assolit ha estat 

transmetre tots els continguts que teníem planejats. Com educadores creiem necessari aprofundir 

i prioritzar aquells temes i/o preocupacions que tenien les famílies i que en aquell moment 

explicaven en l’espai de confiança. Per això no ens preocupàvem tant del que teníem planejat sinó 

de satisfer les necessitats d’aquell moment. A més a més en el cas de la Sínia s’ha de remarcar 

que no hi havia la continuïtat adient per poder transmetre tots els continguts de manera 

satisfactòria.  

Gràcies a aquest projecte podem dir que hem adquirit experiència en l’àmbit de famílies tot i que 

ens adonem que ens queden molts aprenentatges per fer i també conèixer molts recursos. Tal hi 
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com hem anat comentant anteriorment durant el projecte ens hem anat trobant amb situacions de 

dificultat i sabem que si haguéssim tingut més recursos les haguéssim pogut gestionar de manera 

més adient. 

Valorem de forma positiva haver estat dues persones realitzant el projecte. Primerament creiem 

que és necessari ja que tens un punt de suport i recolzament en tot moment i això en moments de 

dificultat o de bloqueig ajuda.  D’aquesta manera la dinamització dels tallers ha estat més fluida i 

que també hem pogut tenir més observació al ser dues persones.  

Tal hi com comentàvem a les valoracions setmanals dels tallers, durant l’aplicació del projecte ens 

hem sentit còmodes i satisfetes del treball que estàvem fent. Això també ens ha permès poder fer 

una relació amb altres temes que havíem treballat al llarg del grau i relacionar-ho amb 

experiències viscudes. Som conscients que hi ha aspectes que s’ha de millorar. Però com tots i 

totes sabem la intervenció dels educadors i educadores no és fàcil.  

 Ens hem adonat que la nostra posició ens els tallers afecta a al dinamització del grup. Amb això 

volem dir que la manera en que ens col·loquem influencia en les famílies i també transmet la 

nostra intenció educativa. Nosaltres hem optat per seure entremig de les famílies i seure en 

posició de cercle sense obstacles pel mig. Hem pogut comprovar que ajuda a la comunicació entre 

nosaltres i també entre les famílies. Així ens donava la sensació que hi havia un clima de més 

confiança i apropament entre tots. Estem contentes de la nostra implicació, dedicació i resultat que 

hem obtingut al llarg del procés.  

 

5.5.4. Gràfics.  

En aquest apartat hi ha representat de manera molt visual totes aquelles dades extretes de les 

valoracions que han fet les famílies. En els següents gràfics s’hi recullen les assistències de les 

dues escoles, la valoració de procés tant d’una escola com l’altre i així també la valoració final de 

l’escola Mare de Déu del Sol del Pont. Cal comentar com hem anat dient que en l’escola de la 

Sínia no hi ha valoració final ja que vam creure que per diferents casuístiques, com per exemple, 

la discontinuïtat de les famílies, no era oportú que valoressin de manera global. Cal esmentar que 

en l’apartat de gràfics, hi ha aspectes que no s’han pogut registrar ja que eren de resposta oberta 

per les famílies i no es podia recollir en un gràfic. Per això a l’apartat de dades, que el trobareu a 

Annexes,( Consultar Annex 6)  podreu veure totes aquelles respostes de les famílies però en el 

gràfic no hi són esmentades ni representades pel motiu esmentat anteriorment. També cal 

comentar que en la pregunta realitzada per veure com s’havien sentit les famílies a cada taller cal 

esmentar que podien marcar més d’una opció i per tant en el gràfic també està esmentat i com 
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podreu veure hi ha algun gràfic que no concorda amb l’assistència però ho justifica que la 

pregunta els hi deixava marcar més d’una opció.  

En aquest apartat també hi ha recollits els gràfics que mostren de manera visual totes les dades 

esmentades anteriorment. Els gràfics aniran acompanyats d’una breu interpretació.  

a) GRÀFICS.  

A continuació hi ha els diferents gràfics que representen algunes de les dades esmentades 

anteriorment.  

GRÀFICS DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL SOL DEL PONT.  

 Assistència:  

 

En aquest gràfic podem veure que l’assistència general dels tallers realitzats ha estat positiva. I 

per tant podem veure que un gran nombre de famílies va anar assistint als tallers realitzats.  

 

En aquest gràfic podem veure que gairebé la meitat del grup va assistir al taller. I que per tant hi 

havia una assistència bastant positiva.  

Assistència general  

SÍ NO  

Assistència 15/2/16 

SÍ NO 
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En aquest gràfic podem veure que l’assistència va ser igual que el dia anterior tot i que es van 

afegir dues persones noves però en van faltar dues del primer dia.  

 

En aquest gràfic podem veure que l’assistència va augmentar respecte el dia anterior i que per 

tant podem destacar l’assistència com un aspecte positiu a endur-nos en aquest dia.  

 

Assistència 22/02/16 

SÍ NO 

Assistència 29/2/16 

SÍ NO 

Assistència 7/3/16 

SÍ NO 
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En aquest gràfic podem veure que l’assistència va augmentar notablement i gairebé hi havia tot el 

grup de famílies. Això ens porta a pensar que els tallers que estàvem fent tenien una importància 

positiva per les famílies i un impacte.  

 

En aquest gràfic podem veure que l’assistència ha baixat molt però és degut a que les famílies 

estaven malaltes, també està justificat en les valoracions setmanals.  

 

En aquest gràfic podem veure que gairebé hi havia tot el grup de famílies. I per tant això va ser un 

aspecte positiu ja que vam poder reflexionar sobre els tallers que havíem estat realitzant i el seu 

impacte en les famílies.  

 Valoracions de procés:  

o Sessió 15/2/16 

Assistència 14/3/16 

SÍ NO 

Assistència 4/4/16 

SÍ NO  
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En el gràfic podem veure que la gran major part de les famílies marca la durada del taller com a 

curta i només una petita part com a normal. Per tant podem interpretar que això és positiu ja que 

ens dona a pensar que el que s’està fent és important.  

 

Com podem veure en el gràfic una gran major part de les famílies s’han sentit molt bé. També en 

gairebé parts iguals marquen que els hi ha permès pensar i que han estat a gust. Hi ha una petita 

part de les famílies que marca que s’han sentit bé. Per tant ens permet poder reflexionar que hi 

havia un bon clima i també un bon ambient entre les famílies.  

o Sessió 22/2/16. 

 

 

Sobre la durada... 

CURTA NORMAL  LLARGA 

Com s'han sentit? 

BÉ  A GUST  MOLT BÉ  

PENSATIU NO GAIRE BÉ  MALAMENT  

Sobre la durada... 

CURTA  NORMAL  LLARGA  
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Aquest gràfic ens permet veure que hi va haver unanimitat en que les famílies van destacar la 

sessió com una sessió normal de durada. Per tant podem dir que el clima de grup i el bon ambient 

hi tornava a estar.  

 

 

 
 

El gràfic ens permet veure que destaquen dos aspectes sobre com s’han sentit les famílies. Amb 

més nombre de famílies destaca que s’han sentit molt bé i en un menor nombre de famílies 

destaquen que s’han sentit bé. Això ens permet veure i adonar-nos que es senten còmodes i a 

gust en l’estona que estem fent els tallers.  

o Sessió 29/2/16 

 

 
 

En aquest gràfic podem veure que destaquen 3 opinions diverses sobre la durada del taller. Com 

podem veure en un gran major nombre destaca que la durada ha estat normal, llavors podem 

veure que destaquen que la sessió ha estat curta i també una part que no sabia que contestar. Per 

tant podem destacar que la gran majoria de persones destaca la sessió com a normal i en algun 

Com s'han sentit?  

BÉ A GUST  

MOLT BÉ  PENSATIUS 

NO GAIRE BÉ MALAMENT  

Sobre la durada... 

NS/NC CURTA  NORMAL  LLARGA  



Treball final de grau, UVIC 2016                               Cristina Espelt i Judit Salces
  

134 
 

cas com a curta. Això és positiu ja que podem veure que per les famílies té un sentit això que 

estem fent i no se’ls hi està fent llarg.  

 

 

Com podem veure en el gràfic hi ha 3 diverses opinions. En gran major part destaca que s’han 

sentit molt bé. Una altra part de les famílies destaca que s’han sentit bé i per últim una part de les 

famílies no ha contestat a la valoració i per tant no podem veure com s’ha sentit. El fet que no hagi 

contestat ens permet reflexionar i interpretar varies coses, com per exemple que potser no li troba 

el sentit en el que fèiem. Per tant podem veure que com hem comentat anteriorment aquesta bona 

sensació de que s’han sentit bé i molt bé ens permet suposar que hi ha un bon ambient de treball i 

un bon clima de grup.  

o Sessió 7/3/16 

 

 

 

En aquest gràfic que ens parla sobre com valoren les famílies la durada dels tallers, podem veure 

que la gran major part d’elles valora els tallers com normal, i també hi destaca una part important 

Com s'han sentit?  

NS/NC BÉ  

A GUST  MOLT BÉ  

PENSATIU  NO GAIRE BÉ  

MALAMENT  

Sobre la durada... 

NS/NC CURTA  NORMAL  LLARGA  
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que la valora com curta. Per tant podem veure que com hem dit anteriorment podem suposar que 

el que estem realitzant i treballant als tallers té un sentit per les famílies i és important ja que 

l’estona se’ls hi fa curta i això és positiu. Per altra banda podem comentar que hi ha una família 

que no respon la valoració i per tant no podem esbrinar què en pensa.  

 

Com podem veure en aquest gràfic hi ha diversitat d’opinions sobre com s’han sentit les famílies. 

Gairebé en parts iguals destaquen que s’han sentit bé, molt bé i també a gust. Com podem 

recordar en aquesta pregunta les famílies podien marcar més d’una opció. Com podem veure 

ningú es sent malament ni no gaire bé. Per tant podem veure que la gran major part de les 

famílies destaca haver-se sentit molt bé i a gust. Només destaquem un petit percentatge que no 

va respondre la valoració i també algunes famílies que destaquen que la sessió els hi ha fet 

pensar. Amb això podem reflexionar que és un aspecte positiu ja que significa que el que fem els 

permet poder pensar en possibles situacions o casos que es troben.  

o Sessió 14/3/16 

 

 

Com s'han sentit?  

NS/NC BÉ 

A GUST  MOLT BÉ  

PENSATIU  NO GAIRE BÉ  

MALAMENT  

Sobre la durada... 

CURTA  NORMAL  LLARGA  
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En aquest gràfic podem veure que totes les famílies destaquen que la sessió ha estat curta. Així 

doncs hi ha unanimitat en que las sessió ha estat curta.  

 

 

En aquest gràfic que ens mostra com s’han sentit les famílies en el taller, podem veure que 

gairebé en parts iguals destaquen 3 opinions diverses. Per una banda  s’han sentit molt bé, per 

altra banda també s’han sentit bé i per últim algunes famílies destaquen haver-se sentit a gust. 

Això com hem dit en algunes valoracions ens permet extreure que les famílies es trobaven en un 

bon ambient i també en una cohesió de grup bastant positiva.  

 Valoracions finals: 

 

La valoració general els hi donava a escollir des d’un valor més negatiu cap a un aspectes més 

positiu. Com podem veure la gran major part de les famílies valoren de manera positiva els tallers i 

també en un alt percentatge destaquen que la valoració general ha estat molt bona. Això ens porta 

a interpretar que hem estat fent bona feina i que les activitats han tingut un sentit i també un 

impacte positiu a les famílies.  

Com s'han sentit? 

BÉ   A GUST  MOLT BÉ  

PENSATIU  NO GAIRE BÉ  MALAMENT  

Valoració general  

MALAMENT REGULAR  

NORMAL  BONA  

MOLT BONA  
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Aquest gràfic ens permet veure que la valoració de l’espai també és bastant positiva. En una gran 

part de famílies destaca l’espai com bastant adequat. Seguit d’aquest grup de famílies hi trobem el 

grup que destaca que és molt adequat i finalment un petit grup de famílies que ens mostra que és 

adequat. Creiem que l’espai ens donava per molt i que era acollidor i ens permetia poder adaptar 

l’aula a la nostra manera.  

 

Sobre l’interès dels temes parlats i treballats el gràfic ens mostra que la gran part de famílies els 

valoren com a molt interessants. També hi ha una gran part de famílies que els marca com a 

interessants i finalment algunes famílies que els valoren com a bastant interessants. Per tant 

podem interpretar que ens vam donar el màxim de resposta a les seves necessitats i demandes. I 

que per tant els temes que hem anat treballant eren d’importància per les famílies.  

 

Valoració de l'espai  

GENS ADEQUAT POC ADEQUAT  

ADEQUAT  BASTANT ADEQUAT  

MOLT ADEQUAT  

Interès dels temes parlats i 
treballats  

GENS INTERESSANTS 

POC INTERESSANTS  

INTERESSANTS  

BASTANT INTERESSANTS  

MOLT INTERESSANTS  
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Aquest gràfic ens permet veure com s’han sentit les famílies al llarg de tots els tallers. Per tant 

podem interpretar que la gran majoria de famílies destaca haver-se sentit bé i també l’altre part de 

famílies comenta haver-se sentit molt bé. Això ens permet interpretar que hi havia un bon clima de 

grup i també un bon ambient. També ens dona a pensar que potser és degut a que hi havia un 

clima de confiança i seguretat.  

 

Aquest gràfic ens mostra la opinió de les famílies entorn la intervenció de les educadores. Com 

ens permet veure el gràfic hi ha dues opinions mostrades. Una d’elles destaca la intervenció de les 

educadores com a molt bona i l’altre també la destaca positiva comentant que és bona. Això ens 

porta a pensar que el que hem estat fent els tallers els hi ha agradat i també que la metodologia 

utilitzada ha estat del seu gust i la destaquen com a positiva.  

 

 

 

 

 

Com s'han sentit?  

MALAMENT  REGULAR  PENSATIUS  

BÉ MOLT BÉ  

Valoració de l'intervenció de les 
educadores  

MALAMENT  REGULAR  NORMAL  

BONA  MOLT BONA  
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GRÀFICS DE L’ESCOLA LA SÍNIA.  

 Assistència:  

 

Aquest gràfic ens permet veure que l’assistència en general dels tallers realitzats a la Sínia ha 

estat positiva. Com podem interpretar en el gràfic la gran major part de les famílies ha assistit en 

algun taller.  

 

En aquest gràfic podem veure que hi havia la meitat del grup de les famílies que va assistir i l’altre 

meitat que no va assistir. En aquesta sessió era la informativa del que faríem en els propers dies i 

per tant no vam poder explicar-ho a la totalitat del grup. 

 

Assistència general 

SÍ  NO  

Assistència 22/02/16 

SÍ  NO  

Assistència 29/02/16 

SÍ  NO  
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En aquest gràfic podem veure que l’assistència augmenta en una part comparat en l’anterior 

gràfic. Així doncs destaquem bastant positiva la gran assistència de les famílies als tallers.  

 

En aquest gràfic podem veure que l’assistència ha baixat breument comparat amb l’anterior. Tot i 

que podem veure que hi ha una part important de famílies que ha assistit al taller.  

 

Aquest gràfic és molt important ja que ens mostra que la gran majoria de famílies van assistir en el 

taller. Aquest gràfic ens permet interpretar que les famílies van assistir i que l’assistència va 

augmentar considerablement. Això ho interpretem com un aspecte molt positiu.  

 

Assistència 7/03/16 

SÍ  NO  

Assistència 14/3/16 

SÍ  NO  

Assistència 4/3/16 

SÍ NO 
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El gràfic ens permet veure que en aquest últim dia on vàrem anar a veure l’impacte dels tallers a 

les famílies, l’assistència va baixar i per tant només hi havia la meitat del grup de les famílies. Això 

ens permet veure que la meitat del grup de famílies no va assistir i que per tant no vam poder 

demanar l’impacte que havia tingut. Poder es degut a que era tornant de vacances i les famílies 

s’havien de tornar a habituar.  

 Procés:   

 

o Sessió 29/02/16. 

 

 
En aquest gràfic podem veure que una gran part de les famílies han contestat la valoració de 

procés i que per tant hi havia una bona assistència en aquest dia.  

 

Aquest gràfic ens permet veure que la gran majoria de famílies destaca la durada com normal i 

també hi ha un petit grup de famílies que comenta que la sessió és curta. Així doncs ens permet 

poder interpretar que les famílies es troben a gust i que el que treballem és important per elles.  

Quants han contestat la 
valoració?  

SÍ  NO  

Sobre la durada... 

CURTA  NORMAL  LLARGA  
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En aquest gràfic podem interpretar que la gran majoria de famílies destaca haver-se sentit molt bé 

i algunes d’elles bé. Així doncs podem veure que ho destaquen de manera positiva i això ens 

porta a pensar que el que treballem té sentit per les famílies i que la manera de treballar-ho els hi 

agrada i es senten còmodes.  

o Sessió 7/03/16.  

 

Aquest gràfic ens permet veure que en aquest dia hi havia una baixa assistència i per això el gràfic 

ens mostra que només una petita part de les famílies van contestar la valoració.  

 

El gràfic ens permet veure que la meitat de les famílies destaquen la sessió com a normal i l’altre 

meitat de les famílies la destaquen curta. Podem veure que no hi ha cap família que destaqui la 

Com s'han sentit 

BÉ  MOLT BÉ  PENSATIVES  MALAMENT  

Quants han contestat la 
valoració ? 

SÍ  NO  

Sobre la durada... 

CURTA  NORMAL  LLARGA  
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sessió com a llarga. Per tant podem interpretar que el temps de la sessió és bastant positiu per les 

famílies tot i que hauríem d’allargar el temps si ho féssim en futures ocasions.  

 

El gràfic ens permet veure que la gran major part de les famílies s’han sentit molt bé en el taller i 

que per tant ho valoren positivament. I també podem veure que hi ha una part de les famílies que 

s’han sentit bé. Això ens permet adonar-nos que el clima era positiu per les famílies i també que 

es sentien a gust. Podem veure que cap família s’ha sentit malament o pensativa.  

o Sessió 14/03/16.  

 

Aquest gràfic ens permet veure que hi havia una assistència molt alta  i que per tant el nombre 

que va contestar al valoració va ser molt alt.  

 

Com s'han sentit?  

BÉ  MOLT BÉ PENSATIUS  MALAMENT  

Quants han contestat ? 

SÍ  NO  

Sobre la durada... 

CURTA  NORMAL  LLARGA  
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En aquest gràfic podem veure que la gran majoria de famílies destaca la durada del taller com a 

normal i una altra part que la valora com curta. Això ens permet interpretar que per les famílies és 

una estona que estant a gust i es senten còmodes.  

 

Aquest gràfic ens permet observar una diversitat en valorar com s’han sentit les famílies. 

Primerament destaquem en gran major nombre, les famílies que valoren haver-se sentit bé durant 

la sessió. Llavors trobem aquelles famílies que s’han sentit molt bé durant la sessió i finalment 

alguna família que destaca que els hi ha permès poder pensar en aspectes de la vida. Això ens 

permet interpretar que han estat a gust quan estàvem fent el taller i que el que estàvem fent els hi 

agradava.  

 

6. Vinculació del projecte amb l’educació Social.  

L’educació social és una disciplina que treballa per la millora de la qualitat de vida de les 

persones, grups i la comunitat, a través d’una intervenció socioeducativa.  El projecte Caminem 

Junts pretén millorar la qualitat de vida d’un grup de famílies i la seva relació amb els seus infants, 

mitjançant un acompanyament i uns tallers de parentalitat positiva.  

El nostre treball creiem que és important i d’interès pels educadors i educadores socials degut a 

que és un projecte socioeducatiu que treballa en un col·lectiu on la feina dels educadors i 

educadores socials és necessària i complexa. Aquest projecte és un exemple per a molts 

possibles projectes futurs que puguin sorgir. També té repercussions en els educadors i 

educadores socials ja que es veu des d’un inici el perquè es dissenya el projecte i com ha anat tot 

el procés també tenint en compte com s’ha fet el seu tancament.  

Com educadores i educadors socials haurem de treballar amb dinàmiques de grup i en grups de 

persones; no sempre es fa una atenció individualitzada. Això ens permet adonar-nos que la 

vivència d’estar en un grup de famílies treballant tots junts, és molt enriquidor per les dues bandes 

( com a famílies i també com a educadores).  

Com s'han sentit?  

BÉ  MOLT BÉ  

PENSATIUS MALAMENT  
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Per acabar, aquest treball final de grau és interessant pels educadors i educadores socials ja que 

es pot veure que es fa tota una tasca d’acompanyament a les famílies i per tant veus tots els petits 

canvis que es van generant i tot el procés. També et permet posar en pràctica moltes capacitats i 

habilitats que tenim com a persones. Així doncs aquest projecte ha estat un exemple més de com 

treballar un acompanyament familiar i pot ser el principi de moltes idees per a futurs educadors i 

educadores socials.  

 

7. Conclusions.  

Després de realitzar el projecte Caminem Junts pensem que és necessari realitzar unes 

conclusions per poder plasmar tots els aprenentatges adquirits. No hem d’oblidar que el nostre 

projecte s’ha ubicat dins el Projecte Enxaneta, aquest treballa dins el marc escolar d’escoles de 

primària. Projecte Enxaneta es dirigeix a famílies amb infants entre sis i vuit anys. Aquest projecte 

actua per treballar la prevenció del fracàs escolar. Cal remarcar que alguns d’aquests infants la 

seva nota numèrica es situa en el 3’5 i el 5 de rendiment escolar. Així doncs aquests infants no 

han fracassat escolarment, simplement necessiten un reforç (tant de continguts de l’escola com a 

nivell d’emocions)  per part de les famílies i l’escola per poder millorar el seu rendiment acadèmic. 

El Projecte Enxaneta ajuda a que aquest reforç sigui possible i que també hi hagi tot un 

acompanyament a les famílies. Es treballa dins l’àmbit escolar i es busca millorar la relació entre 

pares i mares  i infants i família i escola. La metodologia d’Enxaneta és el treball directe amb les 

famílies. Quatre dies de la setmana els destinen a treballar amb els diferents infants i un dia a la 

setmana el destinen a fer treball amb famílies. Aquest dia de treball amb famílies es divideix en 

dues parts: primerament una part on es treballa amb els pares i mares (hora prèvia) i seguidament 

es treballa conjuntament amb els infants.  

El projecte Caminem Junts va sorgir després de fer de voluntàries durant el primer curs que es va 

implementar Enxaneta. Les dues educadores, tot i estar en dues escoles diferents vam detectar 

una mateixa necessitat. El potencial de  l’hora prèvia amb els pares i mares. A partir d’aquí ens va 

sorgir la idea de crear un projecte de final de grau destinat el grup de famílies de l’escola de la 

Sínia, i el grup de famílies de l’escola Verge del Sol del Pont i que intentés omplir aquesta hora 

prèvia treballant continguts de la parentalitat positiva. Després d’acabar el nostre projecte  a les 

escoles una de les conclusions que n’extraiem és que s’ha de treballar millor l’hora prèvia en 

algunes escoles. Pensem que l’estona que es dedica a fer treball amb famílies és molt breu i que 

amb un dia a la setmana no és suficient per fer un treball idoni. Segons el nostre punt de vista 

creiem que la durada hauria de ser més llarga i que s’hauria de treballar més dies a la setmana. 

D’aquesta manera pensem que ajudaria més a crear una bona cohesió de grup entre les famílies i 

també a poder treballar amb més profunditat els continguts acadèmics els infants i també la 
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vinculació amb l’escola tal hi com promou Enxaneta. El projecte Caminem Junts ha utilitzat aquest 

espai per treballar continguts de parentalitat positiva així com també tots aquells temes que puguin 

sorgir per part de les famílies. Cal remarcar que els continguts que hem treballat com educadores 

no són els continguts que es treballen a l’hora prèvia d’Enxaneta. Nosaltres hem creat un projecte 

d’acompanyament a les famílies ubicat dins un espai del projecte Enxaneta. Per tal que quedi més 

visual el que hem estat explicant en l’esquema següent es veurà quin és el projecte Enxaneta i on 

hem ubicat el nostre projecte. Sempre tenint clar que són dos projectes diferents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’esquema anterior, podem veure de manera gràfica el projecte Enxaneta i amb quins agents 

treballa. En color vermell podem veure el nostre projecte Caminem Junts, aquest es troba dins de 

l’espai d’Enxaneta i treballa entre els agents dels infants i les famílies. Però de manera 

independent a Enxaneta i treballant temes diferents. Com hem esmentat abans, Enxaneta treballa 

per millorar l’èxit escolar dels infants i Caminem Junts treballa la parentalitat positiva de les 

famílies. Això ho podem justificar ja que ens hem trobat que les famílies els hi mancava la cohesió 

de grup i treballar alguns dels temes era complicat perquè no hi havia confiança entre ells. Creiem 

que dedicar un temps a treballar la cohesió de grup i la confiança entre les famílies ens ajuda a 

poder fer un millor treball amb elles i treballar els temes que puguin sortir. En línies generals, el 

nostre projecte ha tingut mancances però també creiem que ha tingut uns beneficis que cal 

esmentar. Un dels beneficis que destaquem del nostre projecte és que les famílies han assistit 

regularment en els nostres tallers. Això ens permet adonar-nos que el que estàvem fent tenia un 

sentit per les famílies i que li trobaven importància. I una de les coses que també ens permet 

adonar-nos és que es sentien a gust en aquell moment. Això ho podem relacionar en que l’últim 

Caminem 

Junts 

(parentalitat 
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Enxaneta 

(èxit escolar) 

Infant Comunitat  

Escola Família 
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dia de famílies, les famílies ens comentaven a veure si tornaríem a realitzar tallers com aquests ja 

que els hi havia anat bé personalment i ho trobarien a faltar. Moltes de les famílies ens 

comentaven que arribaven millor a casa i que aquests espais s’haurien de tenir més en compte ja 

que t’endús molts coneixements i moltes experiències.  

Això ens porta a plantejar-nos una pregunta: “On ensenyen de fer de mares i pares? On donen 

temps per fer de mares i pares?”. Com educadores creiem que possiblement seria necessari 

poder crear com una “escola de pares” on hi haguessin professionals que guiessin a les famílies, 

sempre tenint en compte les diferents ètnies culturals i costums. Ja que com hem pogut veure hi 

ha molta diversitat de famílies i això ens porta a reflexionar que no ens hem de guiar per l’estil 

occidental sinó que hem de tenir en compte totes les cultures i altres estils educatius diferents. 

Creiem necessària aquesta “escola de pares” ja que com hem pogut anar aprenent amb les 

famílies necessiten un espai on poder aprendre coses, compartir experiències i coneixements i 

sentir-se reconegudes i acompanyades en el procés. I en general poder donar eines a les famílies 

per tal que siguin autònomes en un futur pròxim.  

Un altre benefici del projecte ha estat la metodologia que hem utilitzat. Des d’un inici ens vam 

orientar per una metodologia participativa i vivencial on les famílies eren les protagonistes. 

Sempre buscàvem que les famílies es sentissin a gust, i també que fossin reconegudes. Tot i així 

també ens guiàvem pel treball individualitzat, és a dir, sempre que una família necessitava 

expressar-se o treballar algun tema en concret, deixàvem el que teníem planejat per posar el tema 

proposat en el grup. Un altre benefici que hem aconseguit amb el nostre projecte ha estat la 

participació de les famílies. Amb això volem dir que la gran majoria de famílies ha participat i s’ha 

implicat molt en les diferents sessions dels tallers. Algunes d’elles costava més que ho fessin però 

al final amb el treball constant, es van adonar que el que s’estava treballant en aquells tallers 

també els hi interessava i també van participar en més o menys mesura. El benefici del que ens 

sentim més realitzades per part de l’escola de la Sínia, ha estat l’assistència i la puntualitat de les 

famílies. Tal hi com hem esmentat anteriorment, el nostre objectiu principal una vegada estava 

implementat el projecte era que les famílies assistissin ja que la hora prèvia a la Sínia hi havia una 

molt baixa assistència. Ens sentim realitzades ja que amb el treball setmanal vam aconseguir que 

vinguessin la gran major part de les famílies i que vinguessin a la hora que els hi dèiem ( que cal 

esmentar que els vam fer venir més d’hora del que venien normalment). Creiem que s’hauria de 

continuar treballant en la mateixa línia per aconseguir que els pares i mares creguin en el projecte 

Enxaneta. En un inici els pares i mares d’Enxaneta no tenien la costum d’assistir a l’hora prèvia i 

de cop i volta dues educadores que van dedicar gran part del seu temps a insistir que vinguessin i 

a fer-los veure que allò que s’estava fent era necessari i que per ells tenia un sentit. De cop i volta 

les dues educadores han marxat i creiem que les mentores que queden a l’escola haurien de 

seguir la línia d’insistència a les famílies perquè vinguessin i s’enriquissin del projecte Enxaneta.  
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Després d’haver acabat el projecte Caminem Junts, ens hem preguntat què hem après durant tot 

aquest procés. Gràcies aquest treball hem adquirit nous aprenentatges i hem reforçat alguns que 

ja teníem. Un dels aprenentatges que hem adquirit ha estat posar a la pràctica el disseny d’un 

projecte, aplicar-ho a dues realitats diverses i avaluar-lo. A la hora de dissenyar-lo teníem clar 

perquè havíem de fer aquest projecte i amb quina finalitat educativa en havíem de moure. Hem 

pogut veure que és molt important tenir aquests dos aspectes clars a la hora de dissenyar i portar 

a terme un projecte. Així com també explicar-ho a les persones amb les quals hem realitzat el 

projecte ja que ells són la part més important del projecte i han se saber el perquè ho fem i quina 

finalitat treballem.  

Una vegada començat el projecte vam poder adonar-nos que el treball amb famílies és molt 

complex. Treballes amb famílies que cadascuna d’elles porta una motxilla a darrera important i les 

quals tenen unes necessitats diverses. Moltes d’elles estant passant per situacions difícils i això 

influeix en la dinàmica del projecte. Com hem pogut aprendre juguen molts elements alhora. Som 

realistes que al principi les famílies no ens coneixien gaire i llavors ens hem d’implicar molt en el 

projecte i transmetre la implicació i motivació a les famílies per tal que hi trobin un sentit el que fem 

i participin activament del projecte. Tot i així ens hem trobat amb algunes dificultats que el principi 

no les teníem detectades. Una d’elles i la que més ens ha dificultat i afectat ha estat la llengua. 

Una bona comunicació amb les famílies és essencial i al tenir problemes amb la llengua juga un 

paper molt important ja que la comunicació no és del tot fluida i es veu afectada. Tot i així ens vam 

adaptar a la dificultat i li vam fer front com vam poder. Per treballar amb famílies es necessita 

temps, i nosaltres estàvem força limitades en aquest aspecte. Ens hagués agradat que la durada 

del taller hagués estat més extensa i així hagués tingut més impacte en les famílies i hagués estat 

més enriquidor. També ens ha mancat temps per aconseguir més confiança amb les famílies i 

més cohesió de grup. Creiem que és imprescindible la cohesió de grup i la confiança tant entre 

el grup com envers les educadores per realitzar un bon treball en famílies. Com hem anat 

esmentant altres vegades, creiem que és molt important la planificació abans dels tallers. Hem 

après que portar els tallers planificats ens ajuda a portar una millor dinàmica tot i que la 

improvisació i l’adaptació hi juguen un paper molt important. Moltes vegades apareixen situacions 

inesperades i has d’actuar en aquell moment improvisant. Així com també adaptar-nos a la 

situació que presenten les famílies en aquell moment ja que hi ha temes i/o situacions que els 

neguiteja i creiem que és més important treballar-los que no pas seguir amb la planificació 

portada. Així també les famílies ses senten reconeguts i recolzats pel grup i les educadores.  

Tal hi com hem après en assignatures al llarg del grau, hem pogut veure que l’espai condiciona a 

la dinàmica de la sessió. Amb això ens referim a que hem d’aprofitar al màxim l’espai que tenim i 

intentar adaptar l’espai a la nostra dinàmica. Per això hem pogut veure que s i apartem els 

obstacles que hi ha a l’espai ( taules, cadires, etc.), i ens distribuïm en forma de cercle ens podem 
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veure tots les cares i que hi hagi més interrelació entre tots els membres del grup. Tal hi com 

també ens han transmès el professorat el llarg del grau, una bona educadora o educador social ha 

de ser empàtic, tenir una escolta activa envers els educands, etc. Al llarg de tot el procés que hem 

fet hem pogut reforçar aquest aprenentatge i hem pogut veure que per treballar amb persones és 

molt important mantenir una escolta activa, ja que a vegades el que necessiten és que alguna 

persona els escolti i els faci costat que no pas transmetre tots els continguts. Així doncs una de les 

tasques principals d’una educadora social és acompanyar a les persones en el procés que estant 

vivint i generar canvis. Durant el procés hem après que ser pacients és una de les capacitats més 

important en el treball en famílies. Amb això volem dir que  no totes les famílies generen els canvis 

el ritme que nosaltres voldríem, per tant hem de ser pacients i comprensius fins que arriba aquest 

canvi. Tot i així hem de mantenir el nostre rol clar des d’un principi i ser conscients de que les 

persones sempre ens voldran donar la millor cara però aquesta no és sempre la real. Per això 

hem de saber detectar situacions com aquesta i saber-la treballar.  

Un dels aprenentatges més significatius que hem realitzat ha estat que el treball amb famílies és 

un treball constant i que es fa dia rere dia. Amb això volem dir que és molt important transmetre 

aquesta motivació a les famílies i també reforçar-les positivament dia rere dia per tal de generar 

aquests petits canvis. En aquest treball constant hi ha un aprenentatge bidireccional. No només 

són les famílies que aprenen sinó que hem après que nosaltres també aprenem coses de les 

famílies. Ens hem adonat que les competències i recursos personals tenen una gran importància 

en treball en famílies. Una vegada acabat el projecte ens hem pogut adonar que ens manquen 

recursos de dinamització de grups i també de resolució de conflictes. Creiem que aquestes 

competències es van adquirint al llarg de l’experiència i també anar-te renovant realitzant noves 

formacions. Malgrat aquestes mancances que hem tingut podem dir que vam anar trampejant les 

dinamitzacions i dia rere a dia notàvem que agafàvem experiència del dia anterior.  Els recursos 

personals també influeixen en la nostra capacitat de transmetre a les famílies el que volem dir. A 

vegades ens ha costat transmetre el que volíem dir tenint en compte les seves situacions 

personals.  

El primer dia ens vam donar compte que les famílies estaven a l’expectativa a veure què dèiem 

nosaltres. Hem pogut aprendre que al principi les famílies et posen “ a prova” per veure què els hi 

diràs i què venen a fer als tallers. És després que com educadores ens vam haver de “saber 

vendre” i motivar a les famílies. Un aprenentatge que hem adquirit i que hem reforçat és que el fet 

de ser dues educadores en tot el procés ha aportat beneficis. Comentar que hem pogut fer un 

treball més aprofundit en observació i també hem pogut compartir metodologies i recursos. Així 

com també ens ha ajudat a recolzar-nos en tot el procés i a treballar en equip. El fet de ser dues 

educadores també ens ha permès poder portar a terme un projecte a dues realitats molt diferents 

com són l’escola de la Sínia i l’escola Mare de Déu del Sol del Pont. Cal remarcar que les dues 
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educadores han treballat conjuntament en totes les fases del projecte ( detecció de necessitats, 

disseny, aplicació i avaluació) i creiem que gràcies a això aquest projecte s’ha pogut treballar amb 

més profunditat.   

Finament un dels últims aprenentatges a destacar és que el rol dels educadors socials també ha 

de sortir una mica de la formalitat. Nosaltres vam organitzar un berenar conjunt en un espai de 

lleure i ens va permetre conèixer les famílies més a fons i des d’una altra perspectiva. Però mai 

sense oblidar el rol que tenim i sense traspassar límits.  

En aquest apartat de conclusions també cal fer èmfasi en algunes de les limitacions que ens hem 

trobat realitzant el nostre treball final de grau. Una de les limitacions que ens hem trobat és no 

poder obrir el projecte a un grup de famílies més gran. Érem realistes que era un treball 

d’Universitat i que havíem d’assegurar el grup de famílies per tal de poder realitzar els tallers de 

forma satisfactòria. D’aquesta manera vam optar per treballar amb el grup de pares de les dues 

escoles que hem comentat d’Enxaneta. Una altra de les limitacions que ens hem trobat ha estat 

no poder realitzar més sessions amb les famílies. Com estudiants d’últim curs, tenim el temps que 

tenim i ens hem d’adaptar als tempos que marca la universitat i per tant hem de garantir que tenim 

prou temps de realitzar totes les fases del projecte. Relacionant amb la limitació anterior, per falta 

de sessions no vam poder realitzar un taller conjunt amb els infants. Ens hagués agradat poder 

portar a terme una sessió on es veiés la relació entre pares i mares i infants.  

Per acabar les nostres conclusions, ens sembla interessant fer una mirada enrere just el principi 

de començar el nostre projecte. En un inici ens marcaven els dubtes que ens sorgien i també 

molts interrogants que se’ns obrien, tindrem una bona assistència? Sabrem organitzar bé les 

sessions? Ens adaptarem al temps? En sabrem? Hi haurà una bona relació? Participaran les 

famílies?... al final hem pogut veure que les preguntes s’han anat responent a mesura que 

avançava el projecte i que no tot ha estat perfecte però ens n’hem sortit satisfactòriament. Ara que 

hem acabat podem afirmar que repetiríem l’experiència tot i que faríem canvis de millora per tal 

que el nostre projecte avencés i millorés.  

 

8. Perspectives de futur. 

Com educadores hem vist que el projecte realitzat ha tingut uns bons resultats tot i que sempre 

milloraríem i canviarem aspectes. Així doncs creiem necessari realitzar unes perspectives de futur 

que hi hagi recollit com seria el projecte si alguna vegada el tornéssim a portar a terme.  

El nostre futur projecte estaria obert a tot tipus de famílies, amb això volem dir que no només es 

realitzaria amb el grup de famílies “vulnerables” sinó que s’adreçaria a tota tipologia de famílies. Ja 
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que sinó creiem que es creen prejudicis entorn a les famílies ja que si només assisteixen famílies 

en risc es dificulta la integració amb les altres famílies.  També comentar que obriríem un període 

d’inscripció a les famílies ja que seria un projecte voluntari i participatiu.  

En el nostre projecte pilot ens hem guiat pels temes que han proposat les mentores, però si algun 

dia tornéssim a realitzar el projecte creiem que és necessari que les famílies proposin els temes 

prioritaris per elles a treballar i que participin del disseny del projecte. D’aquesta manera tindrà 

molt més sentit i es sentiran més protagonistes del que s’estarà fent. Un aspecte que ens agrada 

d’Enxaneta és que fa sessions conjuntes amb els pares i mares i els infants. Una perspectiva de 

futur seria també realitzar més sessions conjuntes ( no només una setmanal). Ja que creiem que 

realitzar més d’una sessió a la setmana ens permetria poder treballar més coses i realitzar més 

activitats. Així doncs veiem idoni l’espai de l’escola per realitzar els tallers. L’escola forma part del 

dia a dia dels infants i moltes famílies no tenen un treball conjunt amb l’escola. Així doncs també 

s’hauria de treballar per la implicació de l’escola i el professorat en els tallers i que també 

poguessin participar en alguns d’ells. Tot i que l’escola és un dels espais més importants, seria 

interessant dedicar temps a crear més xarxa a les famílies. Així doncs poder conèixer els recursos 

i espais naturals que ofereix el municipi i aprofitar-los. En aquest projecte pilot que hem creat les 

avaluacions han estat senzilles i orientades a l’avaluació que havíem de fer pel treball final de 

grau. En un futur si es tornés a replantejar faríem unes avaluacions més complertes per tal d’anar 

millorant any rere any i poder avaluar millor l’impacte. Creiem que és interessant retornar els 

resultats de les avaluacions a les famílies per tal que elles també siguin partícips dels resultats i 

les millores que s’haurien de fer. D’aquesta manera les famílies s’adonen que la seva critica és 

necessària i la seva implicació compte.  

Finalment una de les perspectives de futur que creiem que seria molt interessant i enriquidora per 

les famílies seria la coneixença entre tots els grups de famílies que formarien el projecte. Així 

doncs treballaríem més la xarxa entre les famílies i podrien compartir entre tots les seves 

vivències en el projecte.  
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