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Explorem  Activitats             Temps

COMENCEM!  1. Definim el punt de partida. Creem el grup impulsor per engegar el canvi. Coneixem quines idees tenim  1h
   i què pensem de les reunions com a grup impulsor. Triem un nom i un lema que ens identifiqui com a equip.

INDAGUEM?  2. I tu, què n’opines de les reunions d’inici de curs? Iniciem un procés participatiu a través del qual  1h30’
   informarem del projecte, ampliarem la mirada indagant en la opinió dels altres membres de la comunitat

   educativa i els motivarem a participar i a fer-nos propostes.

   3. Som reporters. Investiguem, a través dels alumnes de l’escola, a altres membres de la comunitat per  3h (en funció

   conèixer millor què pensen i quines propostes tenen.        del projecte)

ENS INSPIREM!  4. Què han fet altres centres educatius? Coneixem què fan altres centres escolars per poder inspirar-nos  1h  

   amb les seves propostes.

   5. Caminem amb les sabates de l’altre... Mapa d’empatia. Recollim totes les opinions que hem anat  1h30’
   recopilant i ens quedem amb les idees claus.

                       Total hores:    8h

Som-hi. En aquesta fase us proposem crear l’equip impulsor i conèixer les motivacions i les expectatives 
que tenim per millorar la reunió amb les famílies. També us facilitarem dinàmiques per conèixer què pensa 
la comunitat i per explorar experiències inspiradores fetes en altres centres educatius. 

FAS E  1 .  E X P LO R E M

AC T I V I TATS3
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TASQUES: 1
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Objectiu: crear una identitat de grup de l’equip impulsor i compartir les vivències,

idees i expectatives que atresorem al voltant de les reunions amb famílies.

     Durada: 1h.

Participants: grup motor (mestres, famílies i si s’escau, estudiants o altres membres de la comunitat).

Materials: fotocòpies amb el quadre fet per a cadascú, paper mural (i adhesiu per enganxar-lo)

o pissarra amb el quadre fet, bolígrafs i/o retoladors.

Tasques: reflexionar, comunicar, dialogar, construir.

Dinàmica:

• Presenteu de forma conjunta el quadre de treball que us proposem. Hi trobareu 3 columnes amb preguntes que us ajudaran 

a definir el punt de partida sobre com esteu vivint com a grup impulsor les reunions d’inici de curs en el vostre centre edu-

catiu, i 3 espais més en els que, de forma totalment opcional, us animem a fer propostes sobre: un lema que defineixi el vostre 

projecte per repensar les reunions, un nom de “batalla” pel vostre equip i un disseny de logotip, marca, imatge o dibuix amb el 

que us identificareu.

1 .   D E F I N I M  E L  P U N T  D E  PA R T I DA
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      Què ens agrada?   Què canviaríem?  Què proposem?

El nostre lema és

Ens diem

El nostre logotip o marca serà

ACTIVITAT1
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• Individualment, aneu escrivint les vostres aportacions a cada columna fins que el rellotge us avisi que s’ha acabat el temps. 

• (15’) Creeu parelles intentant fer-les amb persones amb qui habitualment no treballeu i entrevisteu-vos mútuament. La idea 

és que cada membre entrevisti a la seva parella i que aneu compartint les idees que sorgeixin. Sobretot, recordeu les 3 regles 

de l’entrevista empàtica:

• (30’) Inicieu una posada en comú: animeu-vos totes i tots a participar. Un dels participants pot anar anotant al mural o a la 

pissarra els aspectes que aneu acordant com a equip. Compte! Si feu el procés amb una pissarra no oblideu fer una foto final 

per tenir-ho documentat.

• (10’) Finalment, observeu totes les aportacions i propostes i voteu el nom de l’equip i el lema que us definirà. Per últim, pels 

més agosarats també us proposem fer el disseny d’una imatge o logotip del vostre projecte de redisseny de les reunions d’inici 

de curs!

Escoltem: en una entrevista empàtica, el 90% del temps ha de parlar l’entrevistat. L’entrevistador només ha d’intervenir per 

fer preguntes que ajudin a l’entrevistat a saber per on anar.

Fem preguntes obertes: les preguntes obertes ens permeten descobrir detalls, històries i sentiments. Preguntar per expe-

riències extremes, com ara: “Quina ha estat la pitjor reunió amb famílies que recordes?” pot ajudar-nos molt. Una pregunta 

que ens obre moltes portes és, senzillament: “Per què?”. Feu-ne la prova!

Busquem sentiments, no fets: el detall del dia o de l’hora de la reunió és menys interessant que entendre per què va ser 

una reunió difícil o com es va sentir la persona amb qui estem parlant. El nostre objectiu és veure el món des de la seva 

perspectiva.

ACTIVITAT1

Font: Creator street



FAS E  1 .  E X P LO R E M :  COMENCEM!3

45

ACTIVITAT1

     R ECO M A N AC I O N S :

• Si els membres de l’equip motor no us coneixeu prèviament entre vosaltres, feu una petita dinàmica per trencar el gel abans de començar. N’hi ha un munt per triar però 

nosaltres us en proposem dues de ben simples:
 

 • Un fet poc conegut: compartiu el vostre nom, el vostre rol (mestre/docent, pare/mare, etc.) i què feu. A continuació expliqueu també un fet poc conegut sobre vosaltres 

mateixos que vulgueu compartir (una afició, una “mania”, una anècdota, etc.). Aquest “fet poc conegut” es convertirà en el vostre tret específic, que us humanitzarà i us 

ajudarà a crear equip.

 • Vertader o Fals: compartiu el vostre nom i en un full en blanc dibuixeu 2 eixos creant 4 quadrants. Formuleu en cada quadrant una afirmació sobre vosaltres mateixos, 

una de les quals serà falsa. Tots els membres del grup podreu fer durant 1 minut preguntes a cada persona sobre aquestes afirmacions. Al finalitzar el temps tothom votarà 

quina afirmació creu que és la falsa de cada un dels participants. A més de conèixer-vos, aquest exercici us ajudarà a iniciar la interacció dins del grup.

• Si us és possible, projecteu en una pantalla gran un counter o compte enrere d’un rellotge per ajustar-vos als temps marcats de la dinàmica.

• Al final de l’activitat feu una foto del grup en una postura divertida i piuleu-la a les xarxes socials (XXSS) amb l’etiqueta #ReunióFamilies. L’aventura ha començat!

• Atenció, recordeu també fer una foto final del mural per compartir-la!

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Si no sabeu com fer el logotip podeu demanar ajut a algun alumne o a alguna família de l’escola per dissenyar-lo. Penseu que un lema i una marca o logotip generaran una 

major identificació i involucració a la comunitat educativa del vostre centre. Poseu-lo a les xarxes socials com a avatar, situeu-lo al mural informatiu del vestíbul de l’escola, 

etc. Sense límits!

• Si trobeu dificultats per crear un logotip propi, cap problema: “hackegeu” el logo de la crida #ReunióFamílies. Feu-lo vostre, inseriu-hi el vostre lema i feu-lo córrer!

+
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Objectiu: engrescar la resta de la comunitat educativa a participar i a fer-nos arribar les seves

opinions, idees i propostes.

     Durada: 1,5h. per decidir i preparar la proposta d’activitat. 

Participants: equip impulsor i la comunitat educativa.

Materials: bústia, paper, cordes, pinces, paper d’embalar per fer mural, adhesiu per enganxar-ho, post-its,

retoladors, ordinador amb connexió a internet per elaborar l’enquesta.

Tasques: comunicar i construir.

Dinàmica:

• Abans de l’activitat 

 (1h). Informem i motivem! Engegueu un procés participatiu perquè la comunitat educativa se senti que forma part del projecte 

i que noti que és clau per fer la transformació de les reunions d’inici de curs del vostre centre. Per això, una setmana abans de 

l’activitat, us proposem enviar una circular per informar i engrescar tothom a participar utilitzant molts formats diferents per 

arribar així al màxim de persones. Utilitzeu circulars informatives perquè els alumnes se les enduguin a casa, envieu un correu 

electrònic a les famílies a través de l’AMPA/AFA, feu petits missatges engrescadors a través de les xarxes socials com Facebook 

i Twitter (#ReunióFamílies), obriu un Instagram del procés, creeu cartells per penjar a l’escola, feu servir el boca orella… Les 

possibilitats són mil, deixeu-vos portar per l’entusiasme. I si heu fet un logotip, no l’oblideu!

2 .   I  T U,  Q U È  O P I N E S  D E  L E S  R E U N I O N S  D ’ I N I C I  D E  C U R S?
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• Propostes d’activitat 

 Us proposem realitzar diferents accions per tal de recollir la mirada de tota la comunitat educativa. Escolliu les que considereu 

més engrescadores:

• Realitzar una instal·lació 3D dins de l’escola on tota la comunitat educativa pugui deixar la seva opinió sobre les reunions d’inici 

de curs. Aquesta instal·lació la podeu tenir enllestida pel primer dia de curs i fer que sigui ben visible al vestíbul. Algunes de 

les possibilitats podrien ser:

 · Bústia de propostes en un lloc accessible, de molt pas i ben visible de l’escola, acompanyada amb petites butlletes de paper i 

bolígrafs per poder respondre a una pregunta que vulgueu destacar. Per exemple: “Què canviaries de la reunió d’inici de curs? 

Fes-nos propostes!”.

 · Xarxa de desitjos. Creeu una xarxa amb cordes en un lloc de pas de l’escola. Poseu-hi un cartell que digui: “Com t’agradaria 

que fos la reunió d’inici de curs?” o una pregunta similar. Al costat deixeu-hi petits papers de diferents colors i pinces de fusta 

o similar perquè tothom pugui dir-hi la seva.

 · Mural o núvol d’idees. Trieu una paret àmplia del centre on posar el mural de forma que quedi ben visible. Si voleu ser creatius 

dibuixeu la forma d’un gran núvol o bé d’una gran bafarada. Deixeu a l’abast post-its i retoladors perquè tota la comunitat pugui 

escriure les seves aportacions i les enganxi.

• Creació d’una enquesta en línia per recollir la opinió i les vivències de les famílies. Podeu fer-la a través de programes d’en-

questació en línia gratuïts com, per exemple, ”Google Forms”. Aquí us deixem una proposta d’enquesta per enviar a les famílies 

per si la voleu utilitzar:

 I tu, què opines de les reunions d’inici de curs? 

 1. Quines 3 paraules penses que defineixen la reunió d’inici de curs que fem a l’escola/institut?

 2. Quins són els 3 aspectes que més t’han agradat de les reunions en les que has participat? 

 3. Quins són els 3 aspectes que t’han agradat menys?

ACTIVITAT2
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 4. Si només poguessis canviar un aspecte de les reunions d’inici de curs, quin canviaries?

 5. Com valores el grau d’implicació del professorat de la nostra escola/institut en la relació família-escola?

 6. Quina ha estat l’experiència més positiva que has viscut amb els mestres o professors dels teus fills/es? Ens la pots descriure?

 7. Podries pensar en alguna proposta per la propera reunió d’inici de curs?

• Després de l’activitat 

• Podeu fer un buidatge de les aportacions més destacades en una graella similar a aquesta:

ACTIVITAT2

I tu, què opines de les reunions d’inici de curs? - La veu de la comunitat educativa 

Què t’agrada? Què no t’agrada? Què canviaries? Què proposes?
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     R ECO M A N AC I O N S :

• Obriu una carpeta d’arxius compartida per tot l’equip impulsor on poder anar recollint tota la documentació que hàgiu generat. En aquesta carpeta hi pot haver la graella 

i cadascú hi pot anar buidant les aportacions recollides.

• Feu fotos de les instal·lacions, de com es van enriquint dia a dia i compartiu-les a les xarxes socials. Feu córrer la veu que la #ReunióFamílies està a punt de canviar!

• Busqueu la complicitat dels tutors, de l’alumnat, dels delegats, de l’AMPA/AFA o d’altres persones de la comunitat per assegurar que el major nombre de famílies hi parti-

cipa i sent que el procés també és seu. Una bona manera de fer la màxima difusió de l’enquesta és demanar que els delegats o delegades de cada curs facin arribar l’enllaç 

de l’enquesta via els grups informals de missatgeria instantània de les famílies de l’escola (tipus WhatsApp, per exemple). Altres possibilitats serien: penjar l’enquesta 

amb un post informatiu a la web del centre, fer un mailing directe a totes les famílies de l’escola o entregar una circular informativa a tots els alumnes perquè les famílies 

coneguin l’enquesta i, el més important, el seu propòsit!

• Per cert, no oblideu fer retorn a les famílies dels resultats finals! Envieu un correu electrònic a totes les famílies participants amb un breu buidatge dels resultats consoli-

dats de les seves opinions, pengeu un post al web de l’escola o piuleu frases destacables a les XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies. Que tot el coneixement generat no 

es perdi!

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Recordeu posar el lema i el logotip ben visibles a les instal·lacions.

• Per als aventurers més agosarats: una altra forma de prendre el pols a l’opinió de les famílies del centre respecte a la reunió d’inici de curs seria fer grups focals, és a dir, reunir 

unes quantes famílies dels diferents nivells educatius de l’escola una tarda i mantenir-hi una trobada d’intercanvi i de debat. Podria ser molt profitós! Per al debat podeu fer 

servir les mateixes preguntes que us proposem a l’enquesta. Per garantir que recolliu tota la informació que necessiteu, decidiu quina serà la dinàmica: fareu totes les pre-

guntes de l’enquesta al grup o només algunes? Quanta estona deixareu per cada pregunta? Qui dinamitzarà el grup? Com recollireu la visió de les famílies?, etc.

+

ACTIVITAT2
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Objectiu: investigar què pensen les famílies i els mestres/professors del vostre centre educatiu

sobre la reunió d’inici de curs.

     Durada: 3h. aproximadament (1h. per organitzar i coordinar + la durada de les accions a definir). 

Participants: pot variar segons què decidiu: equip impulsor, alumnat, tutors, famílies i la resta de la

comunitat educativa.

Materials: entrevista en paper, telèfon mòbil i/o càmeres fotogràfiques, paper i bolígraf o ordinador per analitzar

els resultats i escriure les conclusions, paper per fer un mural si es vol representar gràficament.

Tasques: construir i analitzar.

Dinàmica:

• Aquesta és una activitat pensada per fer amb l’alumnat del centre i per realitzar-la necessitareu de la implicació de l’equip 

docent. 

• Abans de començar us animem a decidir quina o quines persona/es de l’equip impulsor engrescaran els docents perquè la 

proposta formi part de l’activitat escolar amb els alumnes i qui informarà i farà el seguiment amb els tutors implicats.

• Caldrà que els tutors presentin l’activitat als alumnes a través d’una situació fictícia però amb sentit: “Sou reporters que esteu 

treballant en una investigació per saber què cal canviar de la reunió d’inici de curs amb les famílies: a qui podem entrevistar? 

Com ho podem fer?”

3 .   S O M  R E P O R T E R S
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• Els alumnes han de crear l’entrevista per tal de recollir la opinió i les vivències dels entrevistats. Si ho considereu convenient 

també podeu utilitzar les mateixes preguntes que us proposàvem a l’activitat 2 (“I tu, què opines de les reunions d’inici de 

curs?”) o adaptar-les.

• També haureu d’organitzar les entrevistes. En aquest sentit, us facilitem una graella que us ajudarà a planificar i a concretar les 

diferents decisions que anireu prenent perquè tot rutlli: 

ACTIVITAT3

Fem de reporters, com ens podem organitzar?

Fem les entrevistes de forma individual, en parella, en grup…?

Noms dels reporters/es 

Número d’entrevistes

Nom de les persones a entrevistar

Com convoquem a l’entrevistat?

A on farem l’entrevista?

Com recollirem la informació? (pauta)

Com documentarem? (foto, vídeo, àudio...)

Com analitzarem els resultats?
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• Ja esteu a punt? Recordeu que com a bons periodistes cal documentar les entrevistes amb alguna fotografia o amb alguns 

clips de vídeo fets amb el mòbil (penseu a demanar permís previ als entrevistats). A part, tingueu present prendre notes de 

les idees més destacades que vagin sortint durant l’entrevista. En aquest sentit, aquí us deixem una graella que us pot ser útil:

• Ara sí! Una vegada fetes les entrevistes, reviseu tot el material (notes, vídeos, etc.) i analitzeu totes les dades. Les conclusions 

a les que arribeu les podeu sintetitzar en quadres, gràfics o fent un núvol de paraules clau, entre d’altres. 

• Ho heu aconseguit! Ara ja teniu els resultats, només falta fer una roda de premsa amb l’equip impulsor per informar dels re-

sultats. Podeu fer un mural, una representació gràfica, un vídeo amb les conclusions, una notícia al web de l’escola o centre... 

Trieu allò que us sembli més engrescador. Us deixem un guió per planificar la comunicació i difusió d’aquesta notícia per si el 

voleu fer servir. Bona feina!

ACTIVITAT3

Què els agrada? Què no els agrada? Què canviarien? Què proposen?
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T I T U L A R : 
Missatge clau 1
Missatge clau 2

Entrada

Desenvolupament amb
representació gràfica de
les dades

Conclusions

@ ..................................................................................................

........... #ReunióFamilies .......................................................

MISSATGE CLAU 1 MISSATGE CLAU 2

3
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ACTIVITAT3

NOTÍCIA AL WEB PIULADES A TWITTER

FOTOS
A INSTAGRAM

POSTS A FACEBOOK
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     R ECO M A N AC I O N S :

• Si el vostre centre educatiu fa una festa d’inici de curs amb les famílies seria un moment ideal perquè els alumnes facin les entrevistes a les famílies en un ambient distès, 

desenvolupant totes les seves habilitats “reporteres”.

• També ho poden fer durant uns dies a l’hora d’entrada o de sortida de l’escola o institut. Podrien portar unes credencials amb el lema i el logotip del procés de redisseny 

de les reunions i instal·lar una petita taula informativa. Si ho feu, no us oblideu de fer fotos de les famílies i dels reporters i de compartir-les a les xarxes socials via l’etiqueta 

#ReunióFamílies!

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Els alumnes podrien fer un photocall o videocall al vestíbul de l’escola? A la sortida de classe o a la festa d’inici de curs podrien muntar una càmera o amb un smartphone 

entrevistar a les famílies! Seria una bona manera de recollir informació i, alhora, recopilar més evidències del procés.

+

ACTIVITAT3
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Objectiu: descobrir altres experiències de redisseny de la reunió amb famílies com a font d’inspiració.

     Durada: 1h. 

Participants: equip impulsor i, si s’escau, convidats.

Materials: fotocòpies, bolígraf, ordinador, canó i pantalla.

Tasques: observar, analitzar, dialogar, reflexionar.

Dinàmica:

• (15’) Us animem a que cada membre de l’equip llegeixi i observi les 3 experiències de redisseny de reunió amb famílies que 

us proposem a continuació. No us amoïneu pel nivell educatiu en el que s’han implementat, totes es poden adaptar a infantil, 

primària i secundària. Una vegada explorades, ompliu breument i de forma individual les graelles que trobareu amb les vostres 

opinions o sensacions. Som-hi!

4 .   Q U È  H A N  F E T  A LT R E S  C E N T R E S  E D U CAT I U S?
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Nivell 

educatiu

Llegeix la 

proposta

i anota les 

teves

impressions 

a sota

• Secundària (es pot adaptar a infantil i primària).

A la Dorset Teaching School Aliance els pares i mares fan un “safari” al món dels seus fills adolescents, po-

sant-se a la seva pell i vivint in situ un dia qualsevol a l’escola. Des que es lleven, agafen l’autobús, fan classes, 

mengen el dinar de carmanyola que han portat, fan les extraescolars dels seus fills i acaben la jornada amb la 

tornada amb bus a casa seva. L’objectiu és explorar, empatitzar, reflexionar, entendre i experimentar un dia a 

l’escola com el dels seus fills i filles. Aquesta experiència permet als pares empoderar el seu rol i donar suport 

als seus fills d’una altra manera perquè entenen millor el seu context escolar.

El repte: “Les nostres famílies ens van dir que no tenien ni idea de què feien els seus fills a l’escola tot el dia: 

quins eren els seus reptes, els seus alts i baixos, etc. Ens van dir que els acomiadaven fora de casa cada matí, 

mirant l’autobús groc desaparèixer a la sortida del sol i que això era tot. D’aquí la idea de treure’ls de safari!” 

La solució: “El nostre pla era crear un esdeveniment que submergís les famílies en el món del seu fill ado-

lescent. Vam portar els pares a l’escola, els vam enviar a classe, vam organitzar tallers sobre l’ús de xarxes 

socials, els vam conscienciar sobre les drogues i sobre els perills a la carretera, els vam donar el dinar al men-

jador escolar, els vam enviar a clubs de lleure després de l’escola i en acabar els vam tornar amb l’autobús a 

casa, eufòrics, positivament enganyats i amb els ulls molt oberts. Va ser fantàstic!”

ACTIVITAT4

TEENAGE SAFARI - SAFARI ADOLESCENT
REVIVIM L’ESCOLA!1
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ACTIVITAT4

TEENAGE SAFARI - SAFARI ADOLESCENT
REVIVIM L’ESCOLA!1

Les famílies

Mestres docents

Infants

Què m’agrada? Com se senten? Quins valors promou?

Font: “Teenage Safari” - The teachers Guild.
Per a més informació:
https://collaborate.teachersguild.org/challenge/rsa-teachers-guild-pa-

rent-teacher-collaboration/select/try-a-teenage-safari

https://collaborate.teachersguild.org/challenge/rsa-teachers-guild-parent-teacher-collaboration/evolve/try-a-teenage-safari
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Nivell 

educatiu

Llegeix la 

proposta

i anota les 

teves

impressions 

a sota

• Primària (es pot adaptar a infantil i secundària)

L’escola Rooty Hill d’Austràlia volia que fossin els propis alumnes qui expliquessin a les reunions amb famí-

lies aspectes del seu aprenentatge, però sovint no sabien com expressar-ho. Una de les mestres, la Janet, va 

descobrir l’ús d’una eina de pensament visual, el CSI (Color, Símbol i Imatge) elaborada per la Universitat de 

Harvard, i va aplicar-la als seus alumnes. Gràcies a aquesta eina els infants han pogut posar en paraules les 

seves reflexions, els seus pensaments i els seus sentiments al voltant de l’aprenentatge, sense dispersar-se 

en altres temes, i ha estat un codi molt útil per a les famílies, que han pogut copsar d’una forma molt visual 

conceptes a vegades difícils de transmetre.

El Repte: “La nostra obsessió era aconseguir que els alumnes po-

guessin reflexionar i conversar sobre els seus aprenentatges amb les 

seves famílies. Però no trobàvem la manera!”

La solució: “La idea finalment és molt simple: cada alumne i els seus 

pares omplen la fitxa amb CSI (Color, Símbol i Imatge)  pensant en 

l’alumne (per separat), abans de la reunió de famílies. A la reunió, 

se’ls pregunta: “per què has triat aquest color per representar el teu

ACTIVITAT4

CSI. A CONVERSATION STARTER TO DISCUSS THE STUDENT AS A LEARNER
I TU, COM APRENS? PARLEM-NE AMB L’AJUT DEL CSI.2
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aprenentatge? Quines són les teves fortaleses? Com et podem ajudar a aconseguir el teu objectiu?”. També 

hi ha preguntes centrades en el repte per poder treballar amb les famílies: “com veus al teu fill CSI?”

Jo, personalment, he provat el CSI amb un petit grup i estic contenta amb les reflexions que han sorgit. Ho 

provaré amb un altre grup ben aviat!”. 

Font (hi podeu trobar exemples de planelles i de totes les preguntes):
https://collaborate.teachersguild.org/challenge/rsa-teachers-guild-parent-teacher-collaboration/select/csi-colour-symbol-image 

ACTIVITAT4

CSI. A CONVERSATION STARTER TO DISCUSS THE STUDENT AS A LEARNER
I TU, COM APRENS? PARLEM-NE AMB L’AJUT DEL CSI.2

Les famílies

Docents

Alumnes  

Què m’agrada? Com se senten? Quins valors promou?
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Nivell 

educatiu

Llegeix el 

resum i 

visualitza 

el vídeo de 

10’. Què en 

penses?

• Infantil i primària (també es pot adaptar a secundaria) 

A l’Escola Samuntada es fan sessions conjuntes de professorat i famílies per vivenciar una situació d’apre-

nentatge i conèixer com aprenen els nens i nenes a l’escola. El claustre va fer un procés previ de reflexió i de 

participació molt interessant per arribar a aquesta proposta que els situa com a aprenents i afavoreix la con-

fiança i el diàleg entre docents i famílies. També és interessant el fet de comptar amb la col·laboració d’una 

entitat externa, ja que algunes d’aquestes sessions les ha dinamitzat un investigador de l’Institut Català de 

Paleontologia.

La Dolors Gibert, directora de l’escola ens explica:

El repte: “Volíem una activitat perquè les famílies coneguin 

com aprenen els nens i les nenes a l’escola. Volem fer viure 

i compartir amb els adults aquesta nova mirada que tenim, 

aquesta nova manera de fer. El coneixement porta al reco-

neixement. Quan t’apropes al pare, a la mare, quan hi ha 

aquest apropament és molt més fàcil el reconeixement.”

ACTIVITAT4

MESTRES I FAMÍLIES JUNTS VIVIM UNA SITUACIÓ D’APRENENTATGE
VOLEU SABER COM APRENEN ELS ALUMNES A L’ESCOLA?3
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La solució:  “L’activitat que vam plantejar va ser una classe, una classe tradicional. La formadora volia con-

nectar amb l’adult com alumne. Era una situació caricaturesca. Ella deia: “obriu el llibre per la pàgina tal”, 

mestres i famílies estaven junts i passaven coses que passen a les classes: un no estava llegint, l’altre estava 

xerrant, un altre estava distret... com succeeix i com succeïa a l’escola tradicional. L’activitat consistia en llegir 

una pàgina que explicava les propietats de la matèria i se’ls demanava una activitat: “descobreix les respostes 

en el text”. Després, se’ns va plantejar una altra distribució de l’espai. Ens vam col·locar per grups i ens van 

aportar una sèrie de materials reals, com fregalls d’alumini, pinyes, fustetes... I ens van dir que féssim hipòte-

sis, que parléssim, que discutíssim sobre quins materials surarien o s’enfonsarien dins l’aigua. Tothom va po-

der dir la seva, ningú va fer el ridícul. Aquesta experiència ens va servir per demostrar i per fer viure allò que 

fem nosaltres amb els nens i nenes a les aules. En la segona part de l’activitat hi havia hipòtesi, imaginació, 

interès, coneixement i aprenentatge compartit, hi havia emoció, molta emoció i hi havia vincle.” 

Font: Escola Samuntada - Mestres i famílies junts vivim una situació d’aprenentatge. Per a més informació vegeu el vídeo de la seva presentació.
http://www.fbofill.cat/videos/dolors-gibert-mestres-i-families-junts-vivim-una-situacio-daprenentatge-escola-samuntada

ACTIVITAT4

MESTRES I FAMÍLIES JUNTS VIVIM UNA SITUACIÓ D’APRENENTATGE
VOLEU SABER COM APRENEN ELS ALUMNES A L’ESCOLA?3

http://www.fbofill.cat/videos/dolors-gibert-mestres-i-families-junts-vivim-una-situacio-daprenentatge-escola-samuntada
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ACTIVITAT4

MESTRES I FAMÍLIES JUNTS VIVIM UNA SITUACIÓ D’APRENENTATGE
VOLEU SABER COM APRENEN ELS ALUMNES A L’ESCOLA?3

Les famílies

Docents

Alumnes  

Què m’agrada? Com se senten? Quins valors promou?
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ACTIVITAT4

MESTRES I FAMÍLIES JUNTS VIVIM UNA SITUACIÓ D’APRENENTATGE
VOLEU SABER COM APRENEN ELS ALUMNES A L’ESCOLA?3

• (45’) Compartiu les vostres opinions de forma oberta amb tot l’equip, mirant de posar-vos a la pell dels diferents participants. 

Parleu i reflexioneu sobre què us ha agradat de les propostes pensant des de diferents rols: famílies, docents i alumnat. Com-

partiu els valors implícits o explícits que transmetien les diferents experiències, com creieu que s’han sentit tots els agents 

implicats, etc. Quedeu-vos amb 3 elements inspiradors que hàgiu considerat clau i feu que us acompanyin al llarg de tot el 

procés com a guia!

ELEMENT 1 ELEMENT 2 ELEMENT 3

     R ECO M A N AC I O N S :

• Reviseu la informació complementària als enllaços de cada experiència. Hi ha informacions interessants i valuoses que segur que us inspiraran!

• Si algú coneix altres experiències de redisseny de la reunió amb les famílies, no us en estigueu: endavant! Aporteu-les al grup i enriquiu la conversa.

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Si voleu aprofundir en altres experiències us recomanem que veieu els vídeos i articles d’altres centres que redissenyen la #ReunióFamílies al web de la crida:

http://educaciodema.cat/crides/Families/redissenyem-la-reunio-amb-families.

+

%E2%97%8F%09Si%20voleu%20aprofundir%20en%20altres%20experi%C3%A8ncies%20us%20recomanem%20que%20veieu%20els%20v%C3%ADdeos%20i%20articles%20d%E2%80%99altres%20centres%20que%20redissenyen%20la%20%23Reuni%C3%B3Fam%C3%ADlies%20al%20web%20de%20la%20crida:%20http://educaciodema.cat/crides/Families/redissenyem-la-reunio-amb-families.
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Objectiu: generar empatia amb les famílies del nostre centre en relació a les seves necessitats

sobre la reunió d’inici de curs.

     Durada: 1,5 h. 

Participants: equip impulsor.

Materials: mapa de l’empatia en una cartolina, post-its i retoladors. Portar els materials que tenim recollits

fins ara de les activitats anteriors, sobretot els vinculats a les accions dirigides específicament a famílies

(com l’activitat 2 “ I tu què penses de les reunions d’inici de curs?” i la 3 “Som reporters”). 

Tasques: analitzar, reflexionar i dialogar.

Dinàmica:

• (30’) Comenceu l’activitat recollint les mirades de les famílies que han participat en les activitats anteriors. Per poder fer un 

buidat el més operatiu possible podeu utilitzar, si us és útil, la següent graella, però recordeu que no és necessari que hàgiu fet 

totes les accions proposades, així que adapteu aquest quadre al vostre procés. A més, us recomanem que reproduïu aquesta 

graella en una pissarra o paper mural gran per anar responent a cada pregunta amb post-its, així us serà més útil per realitzar 

la segona part de l’activitat.

5 .   CA M I N E M  A M B  L E S  SA B AT E S  D E  L’A LT R E …  M A PA  D ’ E M PAT I A



Punt de partida

Bústia de propostes

Xarxa de desitjos

Mural o núvol d’idees

Enquesta “I tu què opines
de la reunió d’inici de curs?”

Som reporters

...

...

Què agrada? Què no agrada? Què canviarien? Què proposen?
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• (10’) Un cop fet aquest pas, entre tots i totes, compartiu obertament els aspectes que han resultat de les enquestes i de les 

entrevistes. 

• (50’) A partir d’aquí, us presentem 2 eines fàcils i ràpides per analitzar totes les vostres impressions i dades. Podeu fer servir 

la que vulgueu o bé llençar-vos a la piscina i fer-les ambdues. Vosaltres decidiu!

• A. Un mapa de l’empatia: aquesta és una eina que fa temps que s’utilitza en el disseny centrat en les persones o Design Thin-

king. És molt útil perquè ens ajuda a descentrar-nos de la nostra mirada (com a docent, com a família…) i així comprendre real-

ment a la persona o grups de persones per a les que estem dissenyant una determinada acció. És a dir, us ajudarà a anar més 

enllà d’allò que intuïtivament us “sembla” que “desitgen” o que “diuen” que “volen” els altres, i en canvi, ens facilita entendre 

allò que “realment” necessiten.

ACTIVITAT5
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· Pengeu un paper mural gran a una paret o a una pissarra i reproduïu el següent mapa. Una vegada fet, responeu les preguntes 

que hi ha a cada part del mapa (vinculades a: paraula, pensament, cor i acció) enganxant-hi les vostres respostes amb post-its. 

Molts d’ells els podreu reutilitzar de la graella de les mirades de les famílies que heu fet abans, ja que hi estaran estretament 

vinculats. Feu l’exercici fins que considereu que ja teniu una idea compartida sobre com viuen, senten, parlen i proposen les 

reunions d’inici de curs les famílies del vostre centre:

ACTIVITAT5

LA “FAMÍL IA”  DEL  NOSTRE CENTRE EDUCATIU

Q U È  D I U ?

Q U È  FA?

Q U È  P E N SA?

Q U È  S E N T ?
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• B. El mapa de l’experiència de les famílies a les reunions d’inici de curs: és una tècnica de design thinking que permet plasmar 

en un mapa cada una de les etapes i de les interaccions, positives i negatives, que viuen les famílies durant les reunions d’inici 

de curs ressaltant com se senten, quines expectatives tenen o quina idea realment s’emporten després de la reunió. És una 

eina poderosa per poder empatitzar amb les famílies i veure les reunions des del seu punt de vista. Us proposem que pengeu 

o reproduïu en un paper mural o en una pissarra el següent esquema i que aneu anotant conjuntament amb post-its els punts 

clau de l’experiència de les famílies que hàgiu extret de la graella de mirades que heu construït abans. Aquests punts clau els 

podeu classificar en positius, negatius o neutres i situar-los en el mapa segons aquesta valoració i també segons el “moment” 

o “viatge” que fan els pares i les mares des que reben la convocatòria de la reunió fins que ha passat entre una setmana i un 

mes de la mateixa.

ACTIVITAT5
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· El procés és senzill, us posem un exemple: imagineu-vos que de totes les accions anteriors de recollida d’opinió de les famílies 

ha quedat clar que a les famílies sempre els hi arriba molt tard la convocatòria de la reunió d’inici de curs, que quan arriben no hi 

ha mai ningú per donar-los la benvinguda o les mínimes orientacions per arribar a la sala on se celebra la trobada, que aquesta 

sala és petita i fa calor i, a sobre, les cadires són incòmodes i petites, però que la presentació que fa el mestre o la mestra és 

fantàstica i molt càlida, etc. Com us imagineu que seria el mapa d’aquesta experiència? Doncs més o menys una cosa així:

ACTIVITAT5

Convocatòria

Lectura
del correu
electrònic

N
E

U
T

R
A

L
P

O
S

IT
IU

N
E

G
A

T
IU

No hi ha
indicacions
per arribar

a la sala

Càlida rebuda
del mestre, parla
dels infants i del

projecte amb
passió!

El mestre escolta les
peticions individuals,
xerra amb nosaltres

i mostra bona sintonia

Demanen col·laboració
pel material del projecte

d’enguany... De què anava?

Molta calor
dins una aula
petita, cadires

petites,
incomoditat

Explica els
projectes
d’enguany

No s’entén...
Què farà el

meu fill?

Informacions
repetitives...
Sembla que
ens alliçoni

No hi ha hagut
ocasió de conèixer

a la resta de
famílies

Poc temps
d’antelació

Arribada a la
reunió

Durant la
reunió

Sortint de la
reunió

1 setmana/mes
després
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· Us animeu a fer el mapa de l’experiència de les famílies del vostre centre? Som-hi!

ACTIVITAT5

Convocatòria

N
E

U
T

R
A

L
P

O
S

IT
IU

N
E

G
A

T
IU

Arribada a la
reunió

Durant la
reunió

Sortint de la
reunió

1 setmana/mes
després
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     R ECO M A N AC I O N S :

• Un cop tingueu llest el vostre mapa de l’experiència i/o mapa de l’empatia de les famílies del vostre centre, no oblideu fotografiar-lo i compartir-lo a les XXSS via l’etiqueta 

#ReunióFamílies!

     A N E M  M É S  E N L L À !

• També podeu fer un mapa de l’empatia per col·lectiu, és a dir, un per famílies i un per mestres o docents o bé un altre per alumnes, i així poder ajustar encara més les pro-

postes de cada una de les parts implicades en el procés. 

• En el cas del mapa de l’experiència també seria molt valuós poder fer el dels mestres o el del professorat del centre, ja que d’aquesta manera podríeu tenir reunides les ex-

pectatives de tots els agents implicats. Seria un pas enorme per a poder ajustar expectatives mútues!

+

ACTIVITAT5



Explorem  Activitats             Temps

PRIORITZEM!  6. Definim el nostre repte. Consensuarem la prioritat que ens plantegem a la reunió i en justificarem la tria. 1h
   Aquest repte ens acompanyarà en totes les preses de decisions.

IDEEM   7. Fem una bona pluja d’idees. Generarem el màxim d’idees possibles per capgirar la reunió amb les   45’
   famílies. Tota idea és bona!.

   8. Posem a prova la nostra capacitat creativa. Filtrarem les idees que hem anat creant per generar  45’
   propostes d’acord amb el repte que ens hem plantejat.

TRIEM!   9. Quines idees ens agraden més? Escollirem les idees que més ens motivin i votarem la que vulguem  1h  

   prototipar.

   10. Ja tenim la idea guanyadora! Concretarem detalls de la proposta triada i crearem un lema que la  30’
   identifiqui. Ara sí, ja es comença a dibuixar per on anirà el camí.

                       Total hores:    4h

El repte. Durant aquesta fase analitzareu les vostres necessitats i decidireu quina és la vostra prioritat. 
Conjuntament i de forma creativa, fareu propostes per definir el vostre repte i les accions que promoureu 
per resoldre’l.

FAS E  2 .  CO C R E E M

AC T I V I TATS3

71
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TASQUES: 6
3
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Objectiu: consensuar quina és la prioritat de canvi que ens plantegem a la reunió d’inici de curs.

     Durada: 1h.

Participants: equip motor.

Materials: paper, post-its, retoladors i pissarra. Per inspirar-nos, tenir a mà el mapa d’empatia o mapa d’experiència que 

hem elaborat en l’anterior activitat (“5. Caminem amb les sabates de l’altre… Mapa d’empatia”).

Tasques: reflexionar, comunicar, dialogar, prioritzar i idear.

Dinàmica:

• Després de realitzar totes les activitats dirigides a explorar les reunions d’inici de curs, ara és l’hora de focalitzar-vos en un 

repte concret de canvi de la vostra reunió. Teniu present que un bon repte és: entenedor i clar per a tothom, fins i tot per qui 

no sap res del vostre projecte, concret però alhora obert a infinites solucions i engrescador perquè motiva a la participació i a 

la generació d’idees originals. Preparats? Doncs endavant!

6 .   D E F I N I M  E L  N OST R E  R E P T E
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• (10’) Inicieu l’activitat fent una pregunta per anar-vos activant i comenceu el debat intern: quina és la prioritat de canvi que 

ens plantegem a la reunió d’inici de curs? Alguns exemples: generar confiança, donar a conèixer el projecte de centre, viven-

ciar com aprenen els alumnes... però alerta! Us aconsellem que en trieu únicament una, per no dispersar-vos, ni voler posar 

massa elements en una sola reunió. Però, no patiu, l’any vinent us en podeu proposar una altra. Utilitzeu el mapa de l’empatia 

que heu discutit i recordeu els insights o necessitats més recurrents que hi surten. A part, recupereu els 3 elements d’inspiració 

que havíeu acordat.

• (5’) A partir d’aquí, individualment, escriviu la definició del vostre repte donant-vos un temps de reflexió per pensar amb qui-

nes paraules podeu omplir els buits de la següent frase: 

• Si ho preferiu, per tal de fer una generació del repte molt més visual, us proposem escriure en una pissarra aquesta mateixa 

frase incompleta i que tots els membres de l’equip, mitjançant post-its, hi aneu col·locant les vostres idees escrites.

• (30’) Seguidament i en gran grup consensueu les paraules clau que omplen els buits entre totes i tots. Serà una oportunitat 

per dialogar i per exposar per què us semblen importants i així, podreu acabar definint el repte. 

ACTIVITAT6

Com podríem...  donar a conèixer el projecte del centre
  vivenciar com aprenen els alumnes

...de manera que...  sigui una prioritat compartida amb les famílies.
  les famílies comprenguin perquè treballem d’aquesta manera a l’escola.
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• (15’) Per últim, penseu que el repte ha de quedar definit amb una frase clara i concisa. Us aconsellem redactar-lo juntament 

amb una o dues frases sobre per què heu triat aquesta prioritat:

ACTIVITAT6

Nom del centre educatiu

Lema i logotip de l’equip impulsor 

El nostre repte d’enguany és:  

.... Donar a conèixer el projecte del centre .......................................................................................... a la reunió d’inici de curs amb les famílies

perquè..... sigui una prioritat compartida per tota la comunitat educativa ...................................................................................................................

     R ECO M A N AC I O N S :

• Recordeu compartir el vostre repte a les XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies. D’aquesta manera tots els centres participants a la crida coneixeran els reptes concrets 

que us haureu proposat i podrem aprendre els uns dels altres.

• No deixeu de comunicar el vostre repte en el marc de la vostra pròpia comunitat: aneu generant l’expectativa que les reunions d’inici de curs de la vostra escola estan a 

punt de canviar!
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Objectiu: crear el màxim d’idees possibles per capgirar la reunió amb famílies.

     Durada: 45’

Participants: equip promotor i convidats.

Materials: post-it, bolígrafs i/o retoladors, pissarra, paper d’embalar i, per estimular la creativitat,

alguna cosa per beure i picar.

Tasques: dialogar i idear.

Dinàmica:

• Una bona pluja d’idees ha de promoure sempre la quantitat d’idees produïdes per sobre de la qualitat, per tant, l’objectiu 

d’aquesta activitat com a equip serà la de generar moltes idees, quantes més millor, sense filtrar-les, jutjar-les o avaluar-les (això 

ja ho farem més endavant). El brainstorming ens facilita crear de manera expansiva i sense limitacions. Per molt que una idea 

sembli extravagant o massa boja ens pot obrir mires i connectar amb altres propostes estimulants. Que comenci la festa!

• (10’) Primera ronda: Escriviu a la pissarra el repte que heu consensuat a l’activitat 6, agafeu post-its i, de forma individual i sense 

comentar res amb la resta de l’equip, aneu escrivint totes les idees que us passin pel cap per canviar la reunió d’inici de curs i 

donar resposta al repte concret al que us enfronteu. Escriviu una idea per post-it i enganxeu-lo a la pissarra. 

7.   F E M  U N A  B O N A  P LUJA  D ’ I D E E S
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• (15’) Segona ronda: feu el mateix procés que heu fet a la primera ronda però en aquesta ocasió podeu compartir amb tot 

l’equip les idees que heu anat generant. Sobretot, recordeu les regles d’or de la pluja d’idees:

ACTIVITAT7

Posposar els judicis valoratius. No hi ha males idees.

Paraules valoratives prohibides: no, si però, difícil, complicat, impossible...

Promoure les idees extravagants. Ens poden portar a altres idees més realistes.

Construir a partir d’idees d’altres, utilitzant: “sí, i a més...”, “A més, t’imagines que...”.

Focalitzar-se en la reunió d’inici de curs. Tingueu present el vostre repte.

Parlar d’un en un i escoltar. Les converses paral·leles no permeten construir conjuntament.

Idees en formats visuals: paraules, imatges, croquis...

Busqueu la quantitat d’idees. Us podeu posar un número com a fita i desprès superar-la.
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• (20’) Tercera ronda: per aconseguir una major riquesa 

d’idees us proposem utilitzar un seguit de preguntes per 

estimular encara més la vostra creativitat! Podeu fer que 

una persona de l’equip les vagi llegint en veu alta o bé re-

partir-les en una targeta a tots els membres de l’equip (us 

les podeu descarregar des d’aquest enllaç a la web de la 

crida). El funcionament serà el mateix que durant la segona 

ronda: compartiu les vostres idees, escriviu-les en un post-it 

i enganxeu-les a la pissarra.

• I si a les trobades entre famílies i escola no es dóna cap informació?

• I si a les trobades entre famílies i escola no només participen les famílies?

• I si les trobades entre famílies i escola no duressin una o dues hores?

• I si a les trobades entre famílies i escola les famílies no fossin un agent passiu?

• I si les trobades entre famílies i escola no només es fessin dins un aula?

• I si les trobades entre famílies i escola no es fessin entre setmana?

• I si a les trobades entre famílies i escola les famílies no estiguessin agrupades 

per nivells educatius?

• I si a les trobades entre famílies i escola no estigués exclòs l’alumnat?

• I si a les trobades entre famílies i escola ningú estigués assegut?

• I si a les trobades entre famílies i escola no es reparteix cap paper?

ACTIVITAT7

     R ECO M A N AC I O N S :

• Gaudiu d’aquesta activitat on no hi ha límits per la creativitat. No es jutgen les aportacions de ningú i, per tant, tothom pot dir allò que  sent sense que se’l valori. No tenim 

gaires oportunitats de poder-ho fer, així que no us talleu i gaudiu del procés!

• Penseu a fer fotografies del procés. Compartiu la vostra sessió d’ideació a les XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies.

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Per a escalfar motors abans d’una sessió de pluja d’idees és positiu crear un clima obert que ens permeti començar amb l’actitud adequada. Una bona manera de fer-ho 

és engegar la sessió amb un ràpid exercici creatiu: trieu un objecte que estigui a la mateixa sala en la que us reuniu i aneu-vos-el passant, cada vegada que el rebeu us heu 

d’inventar i dir en veu alta un ús nou i possible del mateix. No tingueu vergonya! Digueu el primer que us passi pel cap i, si totes i tots rieu, millor que millor! L’objectiu és dir 

el màxim d’usos possibles en un minut. Preparats, llestos… ja!

+

PREGUNTES:

http://www.educaciodema.cat/crides/Families/acte-de-presentacio
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Objectiu: esbossar propostes a partir de la pluja d’idees.

     Durada: 45’

Participants: equip impulsor i convidats, si es creu convenient.

Materials: bolígrafs i/o retoladors ,post-its, pissarra i/o paper mural, targetes dels “disparadors” creatius

i targetes de propostes que us podeu descarregar des d’aquest enllaç.

Tasques: dialogar, reflexionar, idear.

Dinàmica:

• Un cop ja teniu un bon grapat d’idees, gràcies a la magnífica pluja d’idees que heu fet, és l’hora d’un nou repte creatiu! Es tracta 

d’introduir elements disruptius que “disparin” la vostra creativitat i que us provoquin donar una nova volta al procés de gene-

ració d’idees. Aquest tipus d’eines són molt utilitzades en processos d’ideació creativa perquè es basen en facilitar l’anomenat 

pensament lateral. Tenen múltiples possibilitats, comproveu-ho!

• (10’) Preparació - primera ronda: repartiu a l’atzar un dels 6 “disparadors” creatius a cada participant del vostre equip (no pas-

sa res si algun està repetit, allò important és que els tingueu tots). Llegiu-los atentament, de forma individual o en grup, com 

preferiu. Aquest “disparador” us ajudarà a posar un filtre a les idees que han sorgit a l’activitat prèvia. Quan tothom tingui clar 

quin és el seu rol i es fiqui en el “paper” que li ha tocat podreu començar amb la segona ronda.

8 .   P OS E M  A  P R OVA  L A  N OST RA  CA PAC I TAT  C R E AT I VA !

http://www.educaciodema.cat/crides/Families/acte-de-presentacio


Els simuladors

El mètode

Konimari

“Los simuladores” era una sèrie argentina de principis 

del segle XXI. Els seus protagonistes eren un grup que 

rebia encàrrecs de persones que patien una injustícia 

per part d’algun personatge amb pocs escrúpols. Nor-

malment feien aquest personatge visqués en primera 

persona el mateix que estaven vivint els seus clients, 

provocant un canvi en la seva forma de veure la situa-

ció.

Marie Kondo és una escriptora japonesa que s’ha es-

pecialitzat en ajudar a les persones a endreçar les se-

ves cases. La seva fórmula es basa no tant en endreçar 

sinó en conservar només allò que veritablement vo-

lem. Segons les seves paraules: no hem de pensar en 

tot allò que tirem, sinó en conservar només allò que 

aconsegueix emocionar-nos.

La teva mirada és la d’un dels simuladors. 

Per tant vols aconseguir que, sempre que 

sigui possible, les accions que es portin 

a terme facin que els seus protagonistes 

visquin una situació en primera persona.

Durant el procés de creació de propos-

tes hauràs de centrar la mirada només en 

aquelles coses que veritablement aporten 

quelcom, que emocionen els participants. 

Així que intentaràs que no quedi res que 

no sigui veritablement important.

“Disparador” Descripció Com has d’actuar?
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ACTIVITAT8



Investigació

col·laborativa

John Brockman

i la 3a cultura

L’any 2009 el parlament britànic va publicar a internet 

la documentació de les despeses que els parlamenta-

ris volien carregar al pressupost públic. En total eren 

600.000 documents. El diari “The Guardian” va trobar 

un sistema interessant i econòmic per analitzar-los. Va 

demanar ajuda als seus lectors i va crear una plana 

web. En només 80 hores es van classificar tots aquests 

documents i van destriar-se 170.000 on hi havia infor-

mació interessant i publicable.

John Brockman és un empresari cultural que ha creat 

la plana web Edge, un lloc on científics i pensadors 

destacats analitzen la ciència més avantguardista. A la 

plana web hi ha totes les converses en vídeo i trans-

crites i periòdicament es van publicant llibres amb els 

continguts més destacats. El més interessant no són 

les converses, sinó la quantitat de mirades diferents 

que acaben aportant un coneixement ampli a les per-

sones que visiten el web o llegeixen els llibres.

El teu paper és el de la mirada col·labora-

tiva. Has de pensar i proposar idees grà-

cies a les quals tots els agents de la co-

munitat educativa puguin dir la seva.

Has de fer de Brockman, és a dir, fer que 

totes les propostes incloguin mirades 

diverses que permetin tenir diferents vi-

sions d’un mateix fet i que aquestes es-

tiguin sustentades en coneixements con-

trastats.

“Disparador” Descripció Com has d’actuar?
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ACTIVITAT8



Hack the School

Flipped classroom

Hack the School és un repte impulsat per la Funda-

ció Jaume Bofill perquè centres educatius repensin els 

seus espais amb l’objectiu d’elaborar propostes i so-

lucions que millorin l’aprenentatge i afavoreixin la vin-

culació entre els diferents membres de la comunitat 

educativa. Representa la involucració de les famílies, 

alumnes, claustre i altres agents educatius de la comu-

nitat dels centres educatius en el treball i la construc-

ció d’un projecte o solució comuna.

La flipped classroom o classe inversa és una metodolo-

gia que proposa capgirar o invertir allò que s’ha conside-

rat el sistema tradicional d’aprenentatge. L’alumnat tre-

balla el tema o els continguts pel seu compte, fent servir 

materials diversos, com vídeos educatius preparats pel 

professor o tercers; després, a classe implementen els 

coneixements o competències adquirides resolent pro-

blemes i activitats de tipus pràctic. Aquest mètode fa 

que l’alumne passi a ser el protagonista del seu propi 

procés d’aprenentatge i que el professorat tingui la tas-

ca de donar suport per resoldre les activitats més que 

no pas impartir la classe de la manera tradicional.

Has de mirar les propostes que creeu dins 

del grup des del prisma de la creativitat 

i la innovació! Què podria ser diferent i 

nou? Què podria generar sorpresa i alho-

ra crear nous aprenentatges i noves for-

mes d’interrelació amb les famílies? 

T’has de preguntar si existeixen informa-

cions o continguts de la vostra reunió 

que podrien ser treballats prèviament per 

les famílies o per altres agents (alumnes, 

educadors, etc.) abans de les trobades fa-

mília – centre, a través de quins mitjans o 

suports rebrien aquesta informació i com 

es reprendria o ampliaria durant la reunió.

“Disparador” Descripció Com has d’actuar?
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ACTIVITAT8
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• (30’) Ideació - segona ronda: en grup esbosseu propostes a partir de la pluja d’idees i la posterior selecció agafant un per un 

els diferents post-its. Comenteu la idea conjuntament en un debat en el qual cadascú de vosaltres assumirà el rol que us assigna 

el vostre “disparador”. Redacteu cada proposta en una tarja o en un nou post-it i aneu-les penjant a part en un paper mural o 

a la mateixa pissarra. No cal que les aneu consensuant, ara es tracta de fer tantes propostes com pugueu, per extravagants o 

inviables que semblin. Ànims! Qualsevol idea, per increïble que sembli, ens pot obrir la mirada a d’altres insospitades. 

ACTIVITAT8

     R ECO M A N AC I O N S :

• Els disparadors ens situen en un rol diferent del que habitualment fem, així que deixeu-vos portar i poseu-vos en el paper que us ha tocat. Segur que surten algunes idees 

inesperades!

• No perdeu el fil i feu fotografies dels vostres papers murals o pissarres. Us serviran com a evidències del procés i potser per recuperar alguna idea oblidada que en algun 

moment vulgueu tornar a posar en joc.

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Podeu afegir dibuixos o il·lustracions a les propostes i després compartir-les al vestíbul del centre i a les XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies.

• Si voleu aprofundir en tècniques de pensament lateral, podeu fer el mateix procés  dels “disparadors” creatius de la crida #ReunióFamílies amb la tècnica dels “6 barrets de 

pensar” d’Edward de Bono. Podeu trobar moltíssima informació sobre aquesta metodologia a qualsevol cercador d’Internet. Animeu-vos!

+
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Objectiu: triar les millors idees.

     Durada: 1h.

Participants: equip impulsor.

Materials: cartolina, retoladors i gomets.

Tasques: dialogar, idear, prioritzar.

Dinàmica:

• Ja tenim moltes idees i per tal de filtrar totes les propostes que heu generat a l’activitat anterior us proposem que les classifi-

queu i que, a partir d’aquí, feu la tria de les propostes finals.

• (20’) Agrupació d’idees: en aquest pas no es tracta encara de descartar cap proposta, però sí d’agrupar-les per a facilitar la 

tria. Podeu fer-ho directament movent els diferents post-its o targetes per la pissarra o pel paper mural que hàgiu usat. Per fer-

ho, intenteu agrupar-los per les categories que us suggereixin les diverses propostes creant zones “temàtiques” diferenciades. 

Si cal, també podeu englobar-les amb un retolador i escriure el nom de la categoria (ex.: convocatòria, lloc, espai, horari, etc.). 

Atenció! Si detecteu que hi ha idees molt similars i que podrien passar per la mateixa no les elimineu, enganxeu els post-its un 

damunt de l’altre per a agrupar-les. Si en comptes de post-its heu usat targetes de cartolina o paper, agafeu cinta adhesiva i feu 

el mateix enganxant-les juntes.

9.   Q U I N E S  I D E E S  E N S  AG RA D E N  M É S?



FAS E  2 .  CO C R E E M :  TRIEM3

84

ACTIVITAT9

Convocatòria Dinàmiques/Materials

Participants Documentació/Avaluació

Lloc/Espai/Horari
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• (10’) La preselecció: un cop tingueu feta l’agrupació de propostes cal, ara sí, descartar les que generin menys quòrum. Per 

fer-ho cada membre de l’equip votarà de forma individual mitjançant gomets. Repartiu 3 gomets de color verd i 3 gomets de 

color vermell a cada persona. Tindreu 5 minuts per, individualment, col·locar els gomets verds en aquelles propostes que més us 

agradin i els gomets vermells en aquelles que directament descartaríeu. Un cop fet aquest procés, seleccioneu les 3 propostes 

(o un nombre de propostes amb el que us sentiu còmodes) que sumin més gomets verds. Us podeu trobar que les propostes 

més votades són molt similars o es complementen, essent aquest un bon moment per reescriure-les, fer-ne una de nova, treu-

re’n una... Sabem que costa descartar però hem de fer el canvi possible per aquest curs. Penseu que algunes de les propostes 

descartades les podeu guardar pel curs vinent!

• (30’) L’anàlisi i la tria final: a partir d’aquí agafeu les propostes finalistes i analitzeu-les en gran grup a través de la taula de cri-

teris que us proposem. Un cop analitzades les 3 propostes preferides, si està clar per a tots els membres de l’equip quina és la 

guanyadora, ja ho teniu! Si per contra, encara no es perfila amb avantatge cap de les propostes és l’hora de tornar a utilitzar els 

gomets. En aquesta ocasió només repartireu un gomet de cada color per persona. Tingueu present que la idea més votada serà 

la que es prototiparà. Quina serà? Molta sort!

ACTIVITAT9
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ACTIVITAT

Les 3 propostes
preferides

-

-

-

La proposta escollida o més votada és...

És engrescadora
i inclusiva?

S’ajusta a la
nostra realitat?

És viable i
sostenible?
Temps, recursos
humans i
econòmics..

A quines
necessitats
i valors
respon?

Quines
barrerres
ens podem
trobar?

CRITERIS D’ANÀLISI DE LES PROPOSTES

9

     R ECO M A N AC I O N S :

• Per tal que la reunió d’inici de curs sigui una autèntica novetat, no podeu destapar la sorpresa de la vostra proposta de redisseny, però de ben segur que podeu començar 

a rumiar frases engrescadores que mantinguin el “misteri”. Piuleu-les a les XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies, escriviu-les en paper mural a les entrades i sortides del 

centre amb la data de la reunió d’inici de curs, una cada dia, si ho preferiu, indicant el compte enrere, etc. D’aquesta manera anireu generant un clima d’expectació que 

convidarà a les famílies a no perdre’s la reunió sota cap concepte! 
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Objectiu: concretar la proposta que volem desenvolupar.

     Durada: 30’

Participants: l’equip promotor.

Materials: paper mural, adhesiu per enganxar-lo i retoladors.

Tasques: dialogar, idear, prioritzar.

10.   JA  T E N I M  L A  I D E A  G UA N YA D O RA !

Dinàmica:

• Ens posem en marxa per concretar la nostra proposta! Revisarem des del títol fins el rerefons pedagògic per donar-li forma 

i sentit. Ens emplacem a interrogar-nos: per què? Com? Què? I ho recollirem en una breu graella com la de la pàgina seguent.



El lema de la proposta es:

Breu descripció

Per què l’hem triat?

Com ho farem?

-Etapa o nivell educatiu

-Termini

-Docents involucrats (més enllà de l’equip impulsor)

Què volem aconseguir?

TÍTOL DE LA PROPOSTA:
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ACTIVITAT10
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ACTIVITAT10

     R ECO M A N AC I O N S :

• Graveu petits testimonis tipus “entrevista” entre els membres de l’equip motor mitjançant 

un telèfon mòbil responent a les 3 preguntes principals del vostre pòster” Per què, com i 

què” de la vostra proposta final. Reserveu aquests petits enregistraments, us poden ser útils 

per crear expectatives a les famílies quan s’acosti la data de les reunions d’inici de curs via 

XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies i també per crear el vídeo final del vostre procés de 

redisseny. Feina feta no té destorb!

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Us recomanem veure un petit vídeo de Simon Sinek, l’autor del “Cercle Daurat” o “Golden 

Circle”, amb el que ens hem inspirat per crear el nostre pòster. Tot i que el vídeo està en 

anglès conté subtítols en català. De ben segur que us inspirarà i encara li podreu treure més 

suc a l’activitat. No us el perdeu:

 https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=ca

+ C

O
M HO F

A
R

E
M

?

P E R
Q U È ?

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action%3Flanguage%3Dca


Prototipem 
i... acció!  Activitats             Temps

VISUALITZEM  11. Prototipem! Farem un procés de creació a través d’un prototip en 3D de la proposta triada. Aquest  3h
LA PROPOSTA  procés ens servirà per visualitzar la nostra proposta i acabar d’ultimar detalls.

   12. Busquem consell assessor. Compartim i revisem el prototip amb les crítiques constructives del nostre  1h30’
   mentor/a i altres persones de la comunitat per així millorar-lo.

ENS PREPAREM 13. Com ho farem? Ens preparem bé organitzant totes les accions que cal fer i qui en serà el responsable.   1h30’
   Aquesta previsió ens ajudarà a tenir la proposta ben lligada.

HA ARRIBAT  14. ... i acció! Gravem! S’acosta la reunió. En aquesta activitat trobareu les darreres recomenacions  1h  

EL GRAN DIA!  perquè tot surti de primera.

                       Total hores:    7h

En aquesta fase planifiquem i fem una simulació. Us proposem crear el prototip de la reunió amb famí-
lies de forma col·laborativa com a prova per poder ajustar millor la vostra proposta. Veureu que serà molt 
engrescador. Després implementareu la proposta de reunió i la documentareu.

FAS E  3 .  P R OTOT I P E M  I . . .  ACC I Ó !

AC T I V I TATS3

90



FASE 3.  PROTOTIPEM I . . .  ACCIÓ! :  VISUALITZEM

TASQUES: 11
3
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Objectiu: crear un prototip en 3D de la idea seleccionada.

     Durada: 3h., depenent del prototip triat.

Participants: equip promotor i la comunitat educativa.

Materials: variarà segons el tipus de prototip que finalment vulgueu dur a terme però us aconsellem tenir a mà: fulls 

blancs i de colors, cartolines, retoladors i llapis de colors, papers de diferents textures i colors, post-its, clips, coles, car-

trons, fils, material de rebuig, cinta de pintor i de colors, ceres, plastilina, petits retalls de tela, càmera de vídeo o mòbils 

per gravar, etc. Feu un bon rebost!

Tasques: idear, dialogar, prototipar.

Dinàmica:

• (1h) Projectem. Us proposem iniciar un procés de disseny escollint quin tipus de prototip de la proposta finalment selecciona-

da voleu desenvolupar. Per fer-ho us proposem un exercici ben fàcil. Imagineu-vos el dia de la reunió d’inici de curs, ja la teniu 

en ment? La visualitzeu? Doncs ara penseu en 5 moments clau d’aquest dia situats temporalment en: abans de començar la 

trobada, durant la reunió (benvinguda i inici; desenvolupament i final) i després (el dia, la setmana, el mes o el curs després, 

com vulgueu). És a dir, feu un esbós del futur “mapa de l’experiència de les famílies” amb allò què us imagineu que passarà en 

cada un d’aquests moments claus de la nova reunió, ajustats a la proposta que heu triat, però sempre des de la perspectiva de 

les famílies: fiqueu-vos de nou en la seva pell i imagineu què viuran el dia de la reunió d’inici de curs en tots aquests moments.

11.  P R OTOT I P E M ! 



Benvinguda i inici Desenvolupament Final

ABANS DE COMENÇAR DURANT LA REUNIÓ DESPRÉS

FASE 3.  PROTOTIPEM I . . .  ACCIÓ! :  VISUALITZEM3

92

ACTIVITAT 11

• (1.5h) Una vegada visualitzada la proposta, us proposem diverses possibilitats de prototip, trieu la o les opcions que us semblin 

més adients. 

· Storyboard: es tracta d’escenificar mitjançant dibuixos els 5 moments clau que heu treballat prèviament; és a dir, dibuixar 5 

escenes sobre què passarà en cada moment de la reunió d’inici de curs: abans de la reunió, a l’inici quan tothom arriba, durant 

la reunió, al final de la trobada i després de la reunió. Si us és útil, useu el guió o planella que us adjuntem. Com veieu, cada 

escena o vinyeta té un espai per introduir una petita explicació del moment. Per acabar d’arrodonir el prototip us proposem 

enregistrar un petit vídeo (directament amb un telèfon mòbil) en el que aneu mostrant per ordre cada escena i en el que una 

veu en off d’una persona del grup vagi explicant allò que passa a cada moment clau. Revisar el vídeo us facilitarà visualitzar la 

proposta amb certa distància i acabar d’ultimar detalls. El vídeo del storyboard no hauria de superar el minut de durada. Penseu 

que és un nou material que podreu compartir en les xarxes socials un cop passada la reunió d’inici de curs com a making off de 

la trobada. Serà molt divertit recuperar aquest tall!



TÍTOL

ESCENA

ESCENA

ESCENA

ESCENA

ESCENA
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STORYBOARD
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ACTIVITAT 11
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ACTIVITAT 11

· Joc de rol o simulació: aquest és el prototip dels equips més apassionats! Els membres del grup motor (i amb l’ajut d’altres 

membres de la comunitat educativa si ho considereu convenient) guionitzeu i representeu què passarà a la reunió d’inici de curs 

mentre ho enregistreu en vídeo a través d’un telèfon mòbil. Intenteu que sigui el més real possible i repartiu els rols: qui seran 

les famílies, qui serà el mestre o la mestra, etc. Animeu-vos! Aquesta simulació serà molt pràctica, us farà pensar en aspectes 

que potser encara no teníeu coberts o que no sabíeu com plantejar i, de ben segur, que també us divertireu.

· Maqueta 3D: aquest és el prototip dels equips que s’ho passen bé “fent”! És el prototip més maker de tots ja que cal projectar 

i construir una representació en 3D que simbolitzi la reunió a partir de materials diversos. Podeu agafar material reciclat, de 

dibuix, de construcció, de plàstica i arts visuals, etc., i fer una creació conjunta que us pugui engrescar. Sigueu creatius, res està 

tancat, tot és possible. 

· Pòster: aquest és el prototip dels equips més analítics, dels que segur que no es deixen cap detall el gran dia! Es tracta d’ela-

borar un pòster ben atractiu que resumeixi els elements clau de la proposta i que cobreixi totes les eventualitats possibles. El 

podeu penjar en algun espai del centre que sigui visible. I si no voleu destapar la sorpresa abans d’hora, penseu que també us 

pot servir per explicar la vostra experiència a posteriori.
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ACTIVITAT 11

     R ECO M A N AC I O N S :

• En qualsevol de les opcions que realitzeu us recomanem sempre documentar el procés i fer una foto o vídeo del prototip final, a no ser que el vostre prototip sigui un 

muntatge digital. Cal que tingueu present els aspectes a tenir en compte a l’hora de fer un prototip:

 · Prototipar suposa transformar una idea i materialitzar-la.

 · Serveix per fer una prova pilot, un tastet del que serà, que permeti revisar la proposta.

 · El prototip ha d’estar relacionat amb les idees clau de la proposta.

 · Pot prendre moltes formes, ajusteu-lo a les vostres necessitats i possibilitats.

 · Hi pot participar un petit grup o tota la comunitat.

• No oblideu compartir el vostre procés de prototipat amb la vostra comunitat a través de les XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies per seguir generant

 una alta expectativa. 
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Objectiu: compartir el prototip amb el nostre mentor i aconseguir el feed-back d’altres

per poder-lo millorar.

     Durada: 1,5h.

Participants: equip promotor, mentor/a i, si s’escau, els membres de la comunitat educativa

que us facin d’“amics crítics”.

Materials: dependrà del prototip però podeu tenir a mà fulls, retoladors, pissarra, càmera de vídeo

o mòbils per gravar, etc.

Tasques: idear, dialogar, prototipar.

Dinàmica:

Abans de l’activitat: 

• Envieu el prototip o prototips al vostre mentor expert en relacions família - centre educatiu assignat a través de la crida 

“Redissenyem la reunió amb famílies”. És important que li envieu el prototip que heu desenvolupat durant l’activitat 11 (els 

vídeos resultants de l’storyboard o bé de la simulació, les fotografies de la maqueta 3D o el pòster, segons correspongui), així 

com la graella resultant de l’activitat 10. D’aquesta manera el vostre mentor tindrà tota la informació necessària per a donar-vos 

un cop de mà.

12.  B U S Q U E M  CO N S E L L  ASS E SS O R :  
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ACTIVITAT12

• A part, intenteu compartir el/s prototip/s amb altres persones de la comunitat educativa, els anomenats “amics crítics”, 

per tenir una mirada externa d’algú que no ha seguit el procés i que, per tant, us pugui explicar quina ha estat la seva primera 

impressió al veure la proposta. D’aquesta manera, els “amics crítics” us poden destacar els aspectes més atractius i també us 

poden fer suggeriments de millora per acabar d’arrodonir la reunió. És clau que els “amics crítics” entenguin que es tracta d’ob-

servar, valorar i opinar sobre la proposta de forma constructiva. És important que prengueu nota de les impressions i propostes 

que us facin. També els podeu demanar que us escriguin les seves impressions aquí:

Segur que us sorprendrà alguna de les impressions dels “amics crítics”. Amb la seva mirada, la proposta sortirà reforçada.

M’agrada... Trobo a faltar...

Canviaria... Proposo...
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ACTIVITAT12

Proposta d’activitat:

• (45’) Feu una trobada presencial o virtual amb el vostre mentor/a perquè us pugui donar les seves recomanacions i propostes. 

És important que prepareu bé la trobada, pensant quines preguntes li voleu fer o quins aspectes us interessa més debatre. Així 

mateix, us proposem que compartiu amb el mentor/a les opinions que us han fet arribar els vostres “amics crítics” per poder 

enriquir encara més la trobada amb els feed-backs de la comunitat. 

• (45’) Reviseu el prototip a partir dels suggeriments de millora que hagin sortit afinant la vostra solució de redisseny de la reunió 

d’inici de curs.

     R ECO M A N AC I O N S :

• En la selecció dels vostres “amics crítics” és important que compteu amb diferents perfils (famílies, mestres/docents, altres agents educatius, etc.). Penseu que en la di-

versitat està la riquesa i recordeu-los que han de mantenir els “secrets sorpresa” de la vostra proposta perquè el dia de la reunió d’inici de curs sigui tot un descobriment.
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Objectiu: organitzar les accions necessàries per fer la reunió de principi de curs amb les famílies.

     Durada: 1,5h.

Participants: equip impulsor.

Materials: fulls i bolígrafs, ordinador i projector si es vol preparar digitalment.

Tasques: dialogar i construir.

Dinàmica:

• Ja esteu a la recta final per implementar la proposta! Cal que penseu en totes aquelles accions que heu de fer, abans i durant 

la reunió, i també en qui serà l’encarregat de fer-les. Us proposem elaborar un check list, és a dir, una llista d’accions perquè no 

se n’escapi cap d’important. Algunes idees sobre aspectes que caldrà organitzar són:.

13.  CO M  H O  FA R E M ? :  



FASE 3.  PROTOTIPEM I . . .  ACCIÓ!:  ENS PREPAREM3

100

ACTIVITAT13

Abans de la reunió:

• Fer i enviar la convocatòria. Hauria de ser clara i concisa amb un to que animi a venir, potser generant alguna informació sor-

presa, fent que la convocatòria l’hagin fet els infants o joves... penseu en enviar-la per tots els canals possibles perquè arribi a 

tothom.  

• Reservar la sala adequada (necessitem cadires?, volem taules?, etc.).

• Si es vol posar menjar i beure, tenir-ho encarregat o assignat.

• Pensar en els materials que necessitareu.

• Pensar en com documentareu el procés. 

• Fer el document d’autorització per fer vídeo o fotografies, si és que no en teniu. 

• Planificar què voleu mostrar de cada moment de la reunió (previ, durant, després) i a qui (mestres, famílies, alumnat...). Escriure 

el guió de la dinàmica, concretant temps, accions i responsables.

10’ Benvinguda  -  Equip directiu i tutor/-a

10’ Explicar la proposta -  Tutor/-a

...

Temps Contingut  Materials  Encarregat
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ACTIVITAT13

El dia de la reunió:

• Preparar la sala i els materials d’acord amb la dinàmica.

• Comprovar que funcioni l’ordinador si el necessiteu.

• Decidir qui dóna la benvinguda a la porta, a la sala i/o a l’espai (tancat o obert) que aneu a utilitzar.

• Documentar la reunió.

• Avaluar la reunió.

• Recordar fer signar l’autorització per poder enregistrar vídeo i/o fotografies.

• Per concretar les accions, podeu utilitzar aquest quadre i ajustar-lo segons us convingui. Ben segur que amb tants caps pen-

sant no s’escaparà  cap detall:

Abans

Durant

Després

 Què? Qui? Quan? Fer/Fent/Fet       Observacions
   Data límit
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ACTIVITAT13

     R ECO M A N AC I O N S :

• Podeu compartir el quadre si falten per omplir alguns buits. Si prèviament heu creat una carpeta d’arxius compartida (com per exemple, mitjançant eines d’emmagatze-

matge en el núvol tipus “Google Drive” o “Dropbox”) aquesta és la llista ideal per estar disponible sempre per a tot l’equip.

IE Les Vinyes
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Objectiu: preparar el procés de documentació i de recull d’evidències de la reunió amb famílies

que estem a punt de realitzar.

     Durada: 1h.

Participants: equip impulsor i convidats, si s’escau.

Materials: check list, càmera de fotografiar i vídeo.

Tasques: dialogar, prioritzar i comunicar.

Dinàmica:

• Emocionem-nos! S’acosta el gran moment de la reunió d’inici de curs amb les famílies i us volem oferir les darreres recomana-

cions i idees per recollir evidències i documentar el procés: fotografies, productes (materials o objectes elaborats durant la 

reunió), documents, escrits de les famílies, qüestionaris de valoració, entrevistes... però sobretot, idees per enregistrar la reunió 

i per editar després un vídeo resum que ens haureu d’enviar a la Fundació Jaume Bofill, que el compartirà a través del web 

de la crida.

14.  . . .  I  ACC I Ó !  G RAV E M ! :  
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ACTIVITAT14

• (60’) Per tant, us animem a pensar quines evidències tindreu. Com a equip haureu de decidir entre diferents opcions. Us re-

comanem que les recolliu en diferents formats perquè el recull sigui més complert i pròxim a la realitat. En primer lloc, decidiu 

quins registres fareu i qui se n’encarrega. Aquesta graella us pot ajudar:

Dinàmica de la reunió

Fotografia

Vídeo

Productes

Avaluació de la reunió

Qüestionari

Escrit

Entrevista

TIPUS DE REGISTRE RESPONSABLE
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ACTIVITAT14

• Per tenir en compte aspectes importants de cada evidència us llistem aquí alguns consells que us poden ser útils: 

Fotografia:

• Utilitzeu una càmera o telèfon mòbil que tingui una bona resolució per poder fer fotografies de qualitat.

• Fotografieu totes les fases de la reunió: inici, dinàmica i comiat.

• Intenteu copsar emocions, converses, escolta, procés, productes...

• Combineu els plans generals amb plans de més detall.

• Més qualitat que quantitat: detecta què vols mostrar, prepara’t i dispara. Evita trobar-te després amb un munt de fotografies 

que no mostren el que havíeu planificat.

• Feu fotografies horitzontals més que verticals, ja que funcionaran millor després al web i a les xarxes socials.

Vídeo:

• Llegiu les recomanacions que us hem fet per les fotografies, també us serviran.

• Si podeu tenir una càmera fixa amb trípode per agafar un pla general de la sala, però també podeu comptar amb una persona 

que gravi imatges més detallades, serà molt més complert i atractiu. 

• L’àudio és tan important com la imatge: compte en no obstruir el micròfon, donar cops, que es produeixin sons forts a prop...

• No abuseu del zoom.

• Per editar el vídeo us recomanem fer una escaleta abans amb el que voldreu que surti.

• Podeu editar el vídeo i posar-hi text i música amb programes gratuïts com el Movie Maker (Windows) o Imovie (Apple).

Productes:

• Poden estar elaborats individualment, en equip o en gran grup.

• Poden ser productes físics o digitals que s’elaborin durant la reunió, per exemple: un conte, una enquesta, un escrit,

 una construcció, una capsa amb diferents elements a dins, una imatge, un vídeo, etc.
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ACTIVITAT14

• No us oblideu de fer fotografies i enregistrar també els productes finals. 

Qüestionari:

• Elaboreu un qüestionari en paper o digital perquè els assistents puguin valorar la reunió.

• Preferiblement doneu-lo en paper al acabar la reunió i així garantir el màxim de respostes.

• També el podeu enviar digitalment utilitzant eines d’enquestació online gratuïtes (com per exemple, Google Forms).

• L’enquesta hauria de tenir un petit escrit inicial i poques preguntes perquè es pugui fer en un temps breu. Per exemple:

Benvolgudes famílies, 

Voldríem conèixer la vostra opinió sobre la reunió d’inici de curs que vam fer el dia XXXXXX

Com ja sabeu, hem canviat les dinàmiques i ens agradaria saber com valoreu la reunió. Respondre-la només us portarà uns pocs minuts:

M’ha aportat      M’ha agradat                         Esperava/m´hagués                     Proposo      M’agradaria afegir
      /m’ha encantat                         agradat

LA PRIMERA REUNIÓ AMB FAMÍLIES
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ACTIVITAT14

Escrit:

• Demaneu a les famílies que elaborin un escrit on expliquin en un parell de frases la seva impressió de la reunió a partir de la 

pregunta: “Què t’ha semblat la reunió?”.

• Podeu recollir els escrits individualment o posar un mural i que els pares i mares, abans de marxar, deixin per escrit la seva opi-

nió amb post-it o retoladors.

     R ECO M A N AC I O N S :

• Assegureu-vos que teniu l’autorització de les imatges que vulgueu compartir..

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Si voleu aprofundir encara una mica més, podeu fer entrevistes a algunes de les famílies participants per copsar la seva opinió. Ho podeu fer just al finalitzar la reunió o bé 

uns dies després.

• També podríeu implicar els alumnes perquè siguin ells els que facin l’entrevista als seus pares i mares un cop passada la reunió.

• Aquestes entrevistes també es poden enregistrar en vídeo! És una bona manera de tenir més material per aprendre i compartir.

+



Ja hem fet un gran pas endavant, us heu atrevit a planificar un canvi per capgirar la reunió amb famílies i 
l’heu portat a terme. Enhorabona! 

En aquesta fase serà el moment de valorar com ha anat tant el propi procés de planificació com els resultats del vostre redis-

seny de reunió d’inici de curs amb famílies, per així poder seguir fent passes fermes cap endavant. Tot just s’inicia el curs així 

que encara podem fer-la més grossa.

També és el moment de compartir els aprenentatges amb la vostra comunitat educativa i amb els altres centres educatius. 

És important visibilitzar el que heu fet i contribuir que altres centres també aprenguin de la vostra experiència, així com ins-

pirar-vos en les aportacions dels altres. Junts anirem més lluny!

Valorem 
i compartim Activitats             Temps

VALOREM  15. Com ha anat la reunió? Valorem la proposta i la seva posada en pràctica.     1h
L’EXPERIÈNCIA  16. Redactem un article. Escrivim un resum explicant el procés que hem fet i com l’hem valorat   1h

VISIBILITZEM  17. Compartim l’experiència amb tota la comunitat Visibilitzem a través d’un pòster tot el procés    1h
L’EXPERIÈNCIA  de la nostra experiència.

                       Total hores:    3h

FAS E  4 .  VA LO R E M  I  CO M PA R T I M

AC T I V I TATS3
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Objectiu: valorar el procés d’elaboració i la posada en pràctica de la reunió d’inici de curs.

     Durada: 1h.

Participants: equip impulsor.

Materials: bolígrafs o retoladors, paper mural o pissarra, post-its i el vostre recull d’evidències associades

a les activitats 5, 10, 11, 12 i 14.

Tasques: dialogar, comunicar, reflexionar, analitzar, avaluar.

Dinàmica:

• Ara que ja heu fet la primera reunió amb famílies i que heu recorregut un camí intens per arribar fins aquí cal que ho celebreu. 

Feliciteu-vos!

• (20’) A continuació us proposem que valoreu com ha anat la reunió. Per fer-ho, us recomanem que busqueu un espai tranquil, 

sense interrupcions, i que recupereu:

 · el mapa d’experiència i/o d’empatia de les famílies (activitat 5) per recordar què pensaven de la reunió d’inici de curs abans 

de redissenyar-la.

 · el repte que us havíeu plantejat, què volíeu aconseguir i quin era el lema de la vostra proposta (activitat 10). 

 · el prototip o prototips que havíeu dissenyat i millorat (activitats 11 i 12).

 · les evidències i/o els resultats de les valoracions que les famílies (infants i joves, si s’escau) han fet de la nova

 proposta de reunió executada (activitat 14). 

 

15.  CO M  H A  A N AT  L A  R E U N I Ó :  
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ACTIVITAT15

 Amb tota aquesta informació podreu recollir les vostres impressions sobre el procés, l’experiència final i les propostes de futur. 

Compartiu les vostres aportacions conjuntament i aneu-les escrivint en diferents post-its.

• (40’) Per últim, us proposem que enganxeu totes les vostres valoracions i suggeriments de futur en un paper mural o en una 

pissarra reproduint, si us encaixa, l’esquema de valoració que us adjuntem:

Font: Adaptació basada en material de Creator Street.

Què ha funcionat?        Què es pot millorar?  A quines conclusions
     de futur arribem?

Quines preguntes es feia        Quines idees noves han sorgit?
la gent?  

+

?

-



     R ECO M A N AC I O N S :

• Gaudiu d’aquest procés de valoració, ho teniu merescut! Penseu que les valoracions s’han de fer amb un objectiu de millora i que tota idea nova que sorgeixi pot ser “or” 

de cara a les següents reunions amb famílies.

• Penseu a fer una foto de l’esquema de valoració per seguir documentant tota la vostra aventura i compartiu-lo a les XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies!

• De nou, enhorabona!

FASE 4.  VALOREM I  COMPARTIM:
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ACTIVITAT15
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Objectiu: fer un article breu on s’expliqui el procés i la posada en pràctica de la proposta.

     Durada: 1h.

Participants: equip impulsor.

Materials: fulls, bolígrafs, ordinador i projector per redactar en grup l’article, si s’escau.

A part, tots els documents fets en les activitats anteriors que us puguin inspirar.

Tasques: dialogar, comunicar, reflexionar.

Dinàmica:

• (60’) En aquesta activitat us proposem escriure un breu article explicatiu del procés (2 o 3 pàgines), en el qual plasmeu:

 · quins problemes/necessitats teníeu inicialment (qui sou i què necessiteu: context i motivació de partida del vostre centre, de 

les famílies i del grup).

 · quin repte vau definir (quin era? Quin lema l’acompanyava? L’heu superat?).

 · quin prototip vau seleccionar i per què (us ha estat útil? Va provocar l’efecte desitjat?).

 · com han valorat les famílies la nova reunió (quins 3 aspectes, positius i negatius, han destacat? Què mantindríeu de cara al 

curs vinent? Teniu propostes noves de futur? Quins canvis heu notat durant el procés en la relació amb les famílies? Alguna 

anècdota per compartir?).

 

16.  R E DAC T E M  U N  A R T I C L E :  
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ACTIVITAT16

 · i, finalment, explicar com valoreu el procés fet com a equip (dins el grup i com a comunitat educativa, heu aconseguit tenir 

més moments d’interrelació i d’entesa? Què valoreu més del procés? Hi ha algun aspecte que us hagi sorprès més que un altre? 

Us heu plantejat fer més accions durant el curs amb les famílies? Quines? hi ha algun repte nou amb les famílies que us agra-

daria plantejar?). 

 Penseu que es tracta d’un article divulgatiu, que haureu d’enviar a la Fundació Jaume Bofill i que es compartirà al web de la 

crida. El podeu acompanyar amb fotografies, gràfics o qualsevol altre element que considereu necessari.

     R ECO M A N AC I O N S :

• Poseu-vos a la pell del lector! Penseu en què li pot interessar conèixer de la vostra experiència als membres de la vostra comunitat educativa, a altres centres educatius, 

als membres del jurat de la crida… i expliqueu el procés com una història,  no feu un llistat d’activitats fetes.

• Compartiu l’article al vostre web o a la revista de l’escola per visibilitzar el projecte i inspirar a d’altres i enllaceu-lo a les piulades que feu a les vostres XXSS amb l’etiqueta 

“ReunióFamílies”.

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Si no sabeu com posar-vos-hi, l’article podria seguir una estructura similar a la proposada, però recordeu que ha de ser en format d’història, que motivi a llegir:

 · Una introducció per situar l’experiència (nom de l’escola, motivació per participar, necessitat principal que vau identificar i qui vau formar l’equip impulsor).

 · El repte, el lema i el procés per prototipar la proposta que us vau plantejar.

 · El prototip que vau seleccionar i l’experiència a la reunió amb les famílies.

 · Podeu acabar l’article amb la valoració del procés i els reptes de futur per seguir treballant la relació amb les famílies.

 · És important incloure fotografies o clips de vídeos per documentar el procés, també alguna anècdota o comentari literal, si penseu que és il·lustratiu del què va passar. 

Teniu recollides les evidències que vau documentar, així que no oblideu mostrar-les!

+
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Objectiu: fer un pòster per compartir l’experiència amb la resta de la comunitat.

     Durada: 1h.

Participants: equip impulsor.

Materials: fulls, bolígraf, ordinador i projector, si s’escau.

Tasques: dialogar, idear, comunicar, reflexionar.

Dinàmica:

• (60’) Un pòster visibilitzarà més gràficament la vostra experiència. Tindrà una informació similar a la de l’article que ja haureu 

fet, però molt més focalitzada i visualment estructurada. Per guiar-vos, els aspectes clau que podeu incloure són:

 · La vostra necessitat inicial.

 · El repte que us vau plantejar.

 · La proposta o prototip que vau implementar.

 · La resposta i/o valoració de les famílies a la nova reunió redissenyada.

 · La vostra valoració de l’experiència.

 · Penseu en incloure fotografies que documentin el procés explicat. 

17.  CO M PA R T I M  L’ E X P E R I È N C I A  A M B  TOTA  L A  CO M U N I TAT:  
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• Aquest pòster l’haureu d’enviar a la Fundació Jaume Bofill i servirà per compartir el vostre procés a la jornada final de la crida 

amb la resta de centres educatius participants. Després us proposem penjar-lo al vestíbul de l’escola com a celebració amb la 

vostra comunitat i piular-lo a les XXSS amb l’etiqueta #ReunióFamílies. En el següent enllaç podeu descarregar-vos la planella 

per fer el pòster, tot i que tots els centres educatius participants de la crida el rebreu oportunament:

http://www.educaciodema.cat/crides/Families/redissenyem-la-reunio-amb-families

     R ECO M A N AC I O N S :

• Podeu mostrar el pòster al vostre centre i celebrar el final d’aquest procés i la continuïtat de les complicitats amb les famílies. També el podeu utilitzar per anar a jornades 

on compartiu l’experiència feta. Que no es quedi en un calaix, el coneixement generat s’ha de compartir!

     A N E M  M É S  E N L L À !

• Per seguir repensant la relació amb les famílies podeu llegir i conversar en grup al voltant del llibre del Carles Capdevila: Educar millor, onze converses per acompanyar 

famílies i mestres. Bona i meravellosa lectura!

+

http://www.educaciodema.cat/crides/Families/redissenyem-la-reunio-amb-families


Gràcies per compartir
aquesta aventura!




