ESCOLA
BARCELONA
Projecte FAMÍLIES

Objectiu innovador:

Aquest Projecte crea lligams escola-família
importants, ja que l’escola deixa de ser quelcom aliè i
esdevé part de la vida familiar. La família es
converteix en part activa de l’escola.
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Aquest projecte pretén
situar l’alumne, no com
a individualitat, sinó
com a part integrant
del nucli familiar en el
centre de
l’aprenentatge.
La família es presenta
com a punt de partida i
com a motor dels
nostres alumnes.
A partir de les
presentacions
d’aquestes els alumnes
s’adonen de la
diversitat del centre i
aprenen a respectar-lo i
a descobrir idees i
projectes nous i a
conèixer-se entre ells.

Desplegament:

El nostre projecte segueix les tendències de participació família-escola que busca
permeabilitzar i afavorir les fronteres entre l’educació formal, informal i no formal per mitjà
de la col·laboració, la comunicació, la presència i el protagonisme del món més proper a
l’alumnat.

Il·lustració 1: Xerrades

Il·lustració 2: Les nostres aficions

Il·lustració 3: El Protagonista de la setmana

Il·lustració 5: Els nostres oficis, les nostres feines

Il·lustració 4: Les nostres vivènciess
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Escoltar. Parlar. Conversar. Compartir.

Estratègies planificades
A les reunions de pares d’inici de
curs se’ls explica en què
consisteix aquest projecte.
En aquell moment se li dóna al
pare/mare delegat/da de classe
un calendari dels dies possibles i
ell organitza les famílies. Quan
ho té tot li passa la graella al
tutor. La temporalització és
segons els cicles:
-

A E.I ,setmanal
C.I , quinzenal
C.M , mensual
C.S. depèn dels pares/mares.

A l’Educació Infantil:
P-3. Els pares porten tot el
material de l’alumne que
consideren significatiu i el deixen
a classe. Al llarg de la setmana el
nen va explicant tot allò que
tenen exposat. Al final de la
setmana se l’emporten.
Es demana als pares un guió per
ajudar a l’alumne en les seves
explicacions ( el xumet és el
primer xumet, a la foto surt el
cosí...)
P-4.El dia de l’explicació venen
els pares amb el material que
considerin i expliquen les seves
aficions (cuina, maratons, ball...)
i acaben fent una activitat
relacionada (curses, menjar,
balls de tango...)
P-5.El nen amb l’ajut dels pares
explica un conte amb material de
suport (ombres xineses, titelles,
etc ....)
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Recordem. Expliquem. Aprenem. Vivim.

Estratègies compartides
A l’Educació primària:
1r. Els pares/mares expliquen els
seus oficis portant el material
relacionat (targetes d’hotel,
guants de làtex...)
2n. Les famílies amb suport
visual, objectes...expliquen un
viatge i es fa un àlbum amb tots
ells acompanyant-lo amb fotos,
postals, records...
3r.Una o vàries famílies
presenten jocs tradicionals i
juguen tots plegats.
4rt.A través de material visual,
estris, objectes...expliquen una
vivència ( com fer una caseta de
fusta, la seva estada en un altre
país amb tradicions culturals
diferents...)
5è i 6è.Els pares/mares fan
xerrades sobre temes relacionats
amb la seva professió (un pare
mosso d’esquadra explica la
seguretat a Internet, una mare
metgessa parla sobre la
sexualitat...).
Al ser xerrades i també final
d’etapa, solen ser menys
nombroses ja que es busquen
temes adients per aquestes
edats.

Escola Barcelona
Carrer Joan Güell 126, 08028 Barcelona
Tel. 93 330 06 50
http://agora.xtec.cat/escolabarcelona/
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Assoliments:

Per

tal

de

fer

assoliments

el

seguiment

aconseguits

dels

amb

el

Programa Famílies, cada any es fa la

Avaluació el projecte i dels
resultats obtinguts
Estadística de la participació:

revisió de com ha anat, en funció de

•

varis criteris:
-

cicle inicial un 80%

el full de seguiment de cada curs
on s’apunten les famílies (per

•

cicle mitjà un 50%;

•

cicle superior un 20%

La implicació de les famílies ha

veure la implicació de les

millorat molt, i es detecta una

famílies)
-

educació infantil un 95%,

millora en la demanda anual, per
la qual cosa podem assegurar que

el grau d’implicació a l’hora de
fer les presentacions mitjançant
els materials, la preparació, les

ha millorat la imatge del centre i
la

cohesió

de

la

comunitat

educativa.

activitats amb el grupclasse...(és sorprenent veure la

qualitat de les presentacions, l’abundància del materials de suport i
les activitats complementàries).

-

Cada curs, en acabar la valoració, s’analitzen les incidències estadística
de la participació i es defineixen les propostes de millora que es
considerin escaients.
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Impacte:
El Projecte Families posa en primer lloc les necessitats dels alumnes, la
importància del seu entorn familiar i la fonamentació de l’aprenentatge en els
àmbits emocionals de la família i l’escola,.
El coneixement de les activitats dels adults, les seves professions i les
realitats diverses d’altres entorns familiars ajuda a potenciar el coneixement
i les habilitats col·lectives, la convivència en la diversitat i l’acceptació dels
companys i de les seves famílies
Fer participar activament les famílies en les activitats del centre ajuda a
l’alumne a una comprensió del mon a través de realitats complexes,
diversificades i enriquides amb la diferencia.
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