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Informació i comunicació 

Definició 

Entenem per informació un conjunt de dades organitzades que aporta coneixement a la 

persona que les rep. 

Entenem per comunicació, en general, el fet de transmetre informació d’un punt a un altre. En 

particular definim la comunicació humana com el procés mitjançant el qual unes persones es 

posen en contacte amb unes altres per expressar saber, un estat d’ànim, un desig, una opinió. La 

comunicació produeix - o aspira a produir - un intercanvi, una anada i tornada, una mena d’espiral 

que aporta més informació i més coneixement i estimula noves comunicacions. 

Entenem per competència comunicativa la capacitat de saber comunicar oralment o per escrit, 

amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos, amb l’ús adequat dels diferents 

suports i tipus de text i adaptant-los a les diferents funcions i circumstàncies. 

Introducció 

L’article 25 de la Llei d’educació estableix el dret de les famílies a rebre informació sobre 

l’evolució educativa dels seus fills i filles, així com tota la informació referent al centre on 

estan escolaritzats. D’altra banda, el Document d’instruccions per a l’organització i 

funcionament dels centres per a cada curs escolar, assenyala aquelles informacions que s’han de 

fer arribar a les famílies (qualificacions, seguiment personalitzat...). En aquest sentit, el centre 

educatiu ha de sistematitzar un conjunt d’actuacions i canals per informar les famílies. Hem de 

tenir clar QUÈ han de saber les famílies, PER QUÈ els hi volem fer saber, i QUAN i COM 

volem fer-ho. 

D’altra banda, els processos informatius no són suficients per fer créixer la confiança mútua i la 

corresponsabilització entre el centre i les famílies.  Caldrà  treballar  també els processos 

comunicatius i l’adaptació a la competència comunicativa dels interlocutors. Aquestes 

condicions són imprescindibles per posar-se en el lloc de l’altre i interpretar situacions 

comunicatives i informacions diferents de les pròpies amb sensibilitat i respecte. És important 

garantir que la comunicació amb les famílies existents sigui eficaç, sobretot amb les més 

vulnerables. En aquest sentit, cal plantejar una estratègia de comunicació constant i 

personalitzada, adaptada al context, i la diversitat de cada família. 

Aquest plantejament ens permetrà treballar plegats i poder adoptar decisions informades i 

consensuades, havent integrat punts de vista i opinions diferents als plantejats inicialment. 

Com a docents utilitzem constantment les habilitats comunicatives. Bona part de la nostra 

eficàcia en la relació amb les famílies es basa en aprofitar eficaçment aquestes habilitats. El 

tipus de comunicació que s’estableix en un centre condicionarà la seva capacitat per ser 

inclusiu i acollidor amb totes les famílies. 

Per afavorir la construcció d’un espai d’intercanvi cal utilitzar un tipus de comunicació assertiva, 

constructiva i que garanteixi la relació horitzontal o entre iguals. Quan ens comuniquem amb les 

famílies mitjançant les paraules, la qualitat de veu i també l’expressió corporal adquireixen una 

rellevància especial, perquè poden ratificar o contradir el missatge. 

El centre educatiu ha de tenir dissenyada la seva estratègia de comunicació. Els sistemes 

comunicatius entre l’escola i les famílies són el conjunt sistemàtic d’actuacions i canals que el 

centre educatiu posa en funcionament amb l’objectiu de compartir la responsabilitat educativa i 
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millorar l’èxit educatiu de l’alumnat i millorar el funcionament del centre. Aquests canals han de 

tenir un caràcter bidireccional que permeti a les famílies una comunicació directa i han 

d’abastar diferents formes comunicatives (part gràfica, part escrita, paraules destacades, 

etc.), per donar resposta a la diversitat de les famílies. Cal explicitar a les famílies què fem i per 

què ho fem en tot moment i, amb el mateix propòsit, conèixer quines són les seves expectatives 

i opinions. 

Normativa de referència 

DIAGNOSI, PROPOSTES D’ACTUACIÓ I RECURSOS. 

Els centres educatius poden valorar la seva situació respecte a la línia d’intervenció, indicant a cada 

afirmació o ítem de diagnosi el grau d’assoliment o acord (gens, poc, bastant, molt). A partir de les seves 

respostes, l’aplicació Escola i Famílies genera els punts forts i febles i proposa unes actuacions de 

millora i ofereix uns recursos relacionats amb cada tema. 

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. ÀMBIT CENTRE 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Considerem la informació i la comunicació amb les famílies com un procés fonamental per 

promoure la seva implicació i participació en els processos educatius. 

ACTUACIONS: 

 Sensibilitzar, informar i formar el claustre i la resta de la comunitat escolar de la 

importància dels processos d’informació i comunicació amb les famílies per a la seva 

implicació i participació posterior. 

 Incorporar en el Pla de formació del centre accions orientades a l’adequació de les 

competències comunicatives del professorat (tant verbals com no verbals) i a la resta de 

professionals del centre. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

2. Recollim en la documentació de centre les accions referides a les informacions que es donen 

a les famílies i els canals de comunicació que cal emprar. 

ACTUACIONS: 

 Incloure en el Pla anual accions orientades a enfortir l’intercanvi comunicatiu entre 

famílies, per exemple festes, exposicions, xerrades... 

 Incloure en el Pla d’Acollida les informacions que es considerin importants per a les 

famílies a la seva arribada al centre, així com els canals i els responsables de fer-les 

arribar. 

 Explicar els canals de comunicació entre les famílies i el centre a la carta de compromís 

educatiu. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

3. Disposem d’espais i canals de comunicació que permeten a les famílies expressar la seva 

opinió i rebre informació. 

  

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilies/informacio-i-comunicacio/normativa/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilies/informacio-i-comunicacio/normativa/
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ACTUACIONS: 

 Crear espais diversificats per recollir suggeriments i comentaris de les famílies, tant 

virtuals (xarxes socials, blocs, correu electrònic, revista...) com físics (bústia a l’entrada del 

centre, revista...). 

 Recollir i sistematitzar la informació rellevant aportada per les famílies a través dels 

diferents canals de comunicació, per compartir-la amb la resta del professorat. 

 Crear espais de comunicació entre les famílies. 

 Fer del web una eina interactiva perquè les famílies puguin tenir més coneixement del 

centre i de les actuacions que es duen a terme. 

 Elaborar revistes en suport paper o digital, blocs, webs, aplicacions i tot tipus de recursos 

telemàtics que facilitin i millorin la comunicació amb les famílies. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Disposem d’un protocol de centre que determina quines són les informacions que cal donar a 

les famílies, quan i amb quins canals se’ls fan arribar. 

ACTUACIONS: 

 Determinar quines són les informacions bàsiques que cal donar en el moment de l’acollida 

i que totes les famílies han de conèixer 

 Elaborar i dissenyar un protocol que concreti quina informació cal donar a les famílies 

durant el curs, quan i qui l’ha de donar. 

 Informar a les famílies dels canals d’informació i comunicació i la manera d’accedir-hi. 

 Establir i difondre la política comunicativa del centre i donar-la a conèixer a tots els 

membres de la comunitat educativa. 

 Incloure en el protocol comunicatiu de centre mesures per compensar la no assistència a 

la reunió inicial de curs (entrevistes personals, dossiers, trucades telefòniques, 

videotrucades...). 

 Adequar els mitjans i estratègies de comunicació a les necessitats específiques de cada 

família (format de les reunions, canals de comunicació, horaris, servei de traducció...). 

 Tenir programats sistemes de comunicació alternatius per evitar utilitzar l’alumnat com a 

únic canal de comunicació entre la família i l’escola. 

 Organitzar un horari ampli per rebre les famílies i disposar de suficient flexibilitat perquè, 

en cas d’urgència o necessitat, es puguin atendre. 

 Fer ús dels continguts que facilita el l’espai Famílies del web del Departament d’Educació 

per millorar la informació que donem a les famílies. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

5. Facilitem la comunicació entre els representants dels pares i mares i la resta de les famílies. 

ACTUACIONS: 

 Facilitar que els pares i mares representants de les famílies al consell escolar puguin 

recollir de la resta de famílies les seves propostes i opinions per aportar-les a les reunions 

del Consell escolar. 

 Facilitar que els representants de les famílies al consell escolar facin arribar a la resta de 

pares els temes i acords tractats a les reunions del consell escolar. 

 Facilitar a l’AMPA canals d’informació i comunicació amb les famílies. 
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 Facilitar espais de trobada formals i informals (aula de reunió amb famílies, sala de cafè, 

espais d’espera per a les famílies..) perquè es puguin reunir les famílies del centre. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

6. Tenim dissenyada l’estratègia de comunicació bidireccional entre l’escola i les famílies. 

ACTUACIONS: 

 Tenir un pla de projecció exterior del centre que millori la imatge i enforteixi la confiança 

amb el centre educatiu. 

 Analitzar el missatge que donem, com a centre, a través dels espais: aspecte de l’edifici, 

estètica acollidora, netedat dels espais, panells informatius, etc. 

 Establir pautes i rutines de centre que projectin una bona imatge: organització de les 

sortides i entrades dels alumnes al centre, celebracions escolars, exposicions, punts de 

trobada, difusió de bones pràctiques, etc. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

7. Recollim i compartim les pràctiques i els recursos treballats en l’àmbit de la informació i 

comunicació amb les famílies. 

ACTUACIONS: 

 Potenciar espais per a compartir les experiències entre els professionals del centre, pel 

que fa a la relació amb les famílies. 

 Recollir i difondre pràctiques de referència sobre el procés comunicatiu que el centre 

desenvolupa. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

8. Facilitem eines a les famílies perquè puguin valorar els canals i les informacions que els arriben. 

ACTUACIONS: 

 Valorar el grau de satisfacció de les famílies sobre els processos informatius i els canals 

de comunicació amb els centres. 

 Valorar els sistemes d’informació i comunicació en la memòria anual de centre i elaborar, 

si escau, propostes per millorar la qualitat del recurs. 

RECURSOS 

Informació i comunicació. XTEC 

Aquest espai ofereix recursos a docents per a promocionar la comunicació entre l’escola i les 

famílies. 

Comunicació no violenta. XTEC 

En aquest document s’ofereixen orientacions per a una comunicació no violenta i 

empàtica.  Inclou activitats per treballar al centre amb l'equip educatiu, infants, joves i famílies. 

Guia de recursos web per a comunicar-se amb les famílies. Departament d’Educació 

En aquesta guia s’ ofereix un llistat de programes i plataformes web per utilitzar en la comunicació 

de les famílies amb l’escola, i destaca el valor afegit que aporten cadascuna d’aquestes eines. 

Reunió d’inici de curs. Departament d’Educació 

En aquest document del Pla d’Acollida per a famílies es pot consultar una proposta de guió amb la 

informació que cal facilitar a les famílies a principi de curs. 

Famílies Digitals 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilies/informacio-i-comunicacio/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/comunicacio-noviolenta-cnv/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/inf_comunic/eines/Guia-recursos-en-linia-families.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/docs-pla-acollida/10-reunio-inici-curs.pdf
https://projectes.xtec.cat/families-digitals/linies-dactuacio/assessorar-i-capacitar-digitalment-a-les-families/videos-formatius/
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El vídeo El web del centre ofereix informació per les famílies del que poden trobar al Nodes del 

centre educatiu. 

Mesures per fer arribar la informació a les famílies que no poden assistir a les reunions d’inici de 

curs. Departament d’Educació 

En aquest document del Pla d’acollida per a famílies s’ofereix un protocol per fer arribar 

informacions a les famílies que no assisteixen a la reunió d’inici de curs. 

Notes per a la comunicació amb les noves famílies que arriben al centre. Departament d’Educació 

En aquest apartat de l’XTEC es faciliten notes en diversos idiomes per propiciar la comunicació i 

la relació amb la família de l’alumnat nouvingut. 

Web d’acollida a Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

En aquest web s’ofereix, en deu llengües diferents, informació bàsica sobre l’ensenyament a 

Catalunya. 

Famílies Departament d’Educació 

En aquest web s’ofereixen informacions, orientacions i recursos a les famílies sobre l’escolaritat i 

els processos educatius dels fills i filles. Els centres poden utilitzar aquestes informacions en el 

moment de l’acollida de les famílies, en les entrevistes, reunions generals, formacions... 

El Consell Escolar. Departament d’Educació 

En aquest apartat del web s’informa de les funcions dels Consell Escolar. 

Seminari web: construint el Nodes perfecte 

En aquest webinar es planteja com ha de ser una web de centre perfecte, s’ofereixen consells i 

bones pràctiques tant a nivell conceptual com en l'àmbit estètic. 

  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/docs-pla-acollida/12-mesures-no-assistencia-reunions.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/docs-pla-acollida/12-mesures-no-assistencia-reunions.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/notes/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/web_dacollida/
http://benestar.gencat.cat/ca/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/
https://www.youtube.com/watch?v=3DQn-WT2hNg&feature=youtu.be
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INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. ÀMBIT AULA 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Tenim en compte els elements comunicatius verbals i no verbals a les entrevistes amb les 

famílies. 

ACTUACIONS: 

o Establir i difondre entre els tutors i la resta de l’equip docent del centre pautes de 

comunicació amb les famílies, tant pel que fa a la comunicació verbal com no verbal. 

o Cuidar els aspectes no verbals de la comunicació durant les entrevistes amb famílies, com 

el contacte visual, el to de veu que utilitzem, la fluïdesa verbal, la claredat en l’exposició. 

o Utilitzar a les entrevistes un tipus de comunicació assertiva i constructiva, trobant camins 

de relació des del respecte mutu i valorant el punt de vista i l’experiència de les famílies. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

2. Disposem de diferents canals per comunicar-nos amb les famílies dels alumnes. 

ACTUACIONS: 

o Tenir programats, en casos complexos, sistemes de comunicació compartits amb altres 

entitats i agents socials per evitar utilitzar l’alumnat com a únic canal de comunicació entre 

la família i l’escola. 

o Fomentar la utilització de l’agenda com a eina de comunicació bidireccional entre l’escola i 

la família. 

o Fer que el web de centre (Nodes) i l’EVA siguin una eina perquè les famílies puguin fer el 

seguiment escolar del seus fills i filles (tasques escolars, exàmens...). 

o Fer que el web del centre sigui també una eina de relació entre famílies i tutors. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

3. Seleccionem i fem servir la informació que cal donar a les famílies al llarg del curs, segons el 

protocol de centre. 

ACTUACIONS: 

o Programar i temporitzar la informació que s’ha de donar a les famílies tenint en compte 

què cal comunicar, en quin moment del curs i quina és la millor manera de fer arribar la 

informació segons la tipologia de les famílies. 

o Fer ús, durant les sessions informatives amb les famílies del grup, de les informacions, 

orientacions i recursos que facilita l’espai Famílies del web del Departament d’Educació 

sobre les diferents etapes d’escolarització i els processos educatius. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Fomentem la participació de les famílies en els diferents espais de comunicació amb la resta 

de famílies. 

ACTUACIONS: 

o Utilitzar la reunió d’inici de curs per promoure la creació de canals de comunicació entre 

les famílies. 

o Fomentar la relació entre les famílies amb dinàmiques d’interacció a l’iniciar les reunions 

col·lectives que les permeti relacionar-se, conèixer... 
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o Fomentar la participació i relació de les famílies organitzant espais de trobada no formals. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

5. Tenim uns criteris definits i compartits entre tots els tutors i tutores i la resta de l’equip docent 

del centre. 

ACTUACIONS: 

o Utilitzar un guió-model a seguir durant les entrevistes amb les famílies que permeti, a tot el 

professorat, unificar criteris per preparar la informació que s’ha de traspassar. 

o Tenir un registre sistematitzat per recollir les dades més significatives i fer possible el 

seguiment i el traspàs a d’altres professionals després de les entrevistes personals. 

o Garantir al menys un entrevista de seguiment anual amb totes les famílies, adaptant, si 

cal, els horaris a les necessitat de les famílies. 

o Disposar d’un espai adequat per a les entrevistes personals amb les famílies. 

o Explicitar en els continguts addicionals de la carta de compromís els acords presos amb 

les famílies en les diferents entrevistes de seguiment. 

o Elaborar diferents formats d’entrevista inicial amb el tutor o tutora del grup segons les 

característiques de les famílies i l’edat de l’alumne (entrevistes individuals, de grups de 

famílies, amb la participació d’altres famílies per fer de suport...). 

o Evitar fer entrevistes exclusivament per parlar de situacions puntuals, problemes o 

dificultats i aprofitar per treballar de forma més global el procés de l’alumne i de les seves 

millores. 

o Fomentar en les entrevistes un clima de confiança que permeti crear un context relacional 

positiu, on les famílies sentin que se’ls obre un espai de comunicació. 

o Afavorir el lliurament d’informes de seguiment de l’alumnat en una entrevista personal 

amb la família i amb l’alumne/a quan es consideri convenient. 

o Destinar en els informes de seguiment de l’alumnat que enviem a les famílies un espai 

perquè puguin fer arribar els seus comentaris. 

o Elaborar els informes de seguiment de l’alumnat o altres comunicacions, tenint en compte 

les característiques de les famílies i garantint que siguin entenedors per a totes. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

6. Fomentem la creació de xarxes de suport entre les famílies del centre. 

ACTUACIONS: 

o Afavorir la intervenció de famílies acollidores en les primeres reunions de pares i mares 

del grup classe per reafirmar la sensació de col·lectivitat a través del traspàs d’informació 

entre iguals. 

o Convidar a famílies delegades d’altres cursos per que n’expliquin l’experiència i la 

importància del seu rol. 

RECURSOS 

Formació vinculada a la Covid-19. Mòdul 6 

En aquest vídeo l’experta Anna Ramis ofereix orientacions per millorar la relació i la comunicació 

amb les famílies, tenint en compte la confiança, la comunicació assertiva, el respecte i les 

emocions. 

Reunió d’inici de curs. Departament d’Educació. 

https://www.youtube.com/watch?v=PDi23noV_rQ
https://www.youtube.com/watch?v=PDi23noV_rQ
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/docs-pla-acollida/10-reunio-inici-curs.pdf
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En aquest document del Pla d’Acollida per a famílies, a més d’un guió de continguts per tractar en 

la reunió inicial del tutor amb les famílies, es donen orientacions per crear un bon clima 

comunicatiu. 

Matriculació en el centre educatiu. Departament d’Educació 

En aquest document del Pla d’Acollida per a famílies es donen orientacions per utilitzar unes 

habilitats comunicatives que facilitin un tracte afable i una bona comunicació amb les famílies en 

el procés de matriculació. 

Web d’acollida a Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

En aquest web s’ofereix, en deu llengües diferents, informació bàsica sobre l’ensenyament a 

Catalunya. 

Informes a les famílies. Centres educatius en línia. Departament d’Educació 

En aquest vídeo tutorial s’explica com activar la compartició d'informes amb les famílies. En 

activar aquesta funció les famílies poden fer un seguiment de les tasques lliurades pels seus fills i 

filles i de la qualificació obtinguda. 

Espai Famílies del web d’Educació 

En aquest web s’ofereixen informacions, orientacions i recursos a les famílies sobre l’escolaritat i 

els processos educatius dels fills. Els centres poden utilitzar aquestes informacions en el moment 

de l’acollida de les famílies, en les entrevistes, reunions generals, formacions... 

L’entrevista inicial. Una eina de comunicació i informació. Departament d’Educació 

En aquesta guia es donen orientacions i criteris organitzats per diferents etapes educatives, que 

poden ajudar a preparar les entrevistes amb la família. 

Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu. Departament d’Educació 

En aquest document s’ofereixen orientacions i models als centres per elaborar la carta de 

compromís educatiu en funció de les seves necessitats i context. També inclou models per a 

l’elaboració dels continguts específics addicionals. 

Activitats per treballar la carta de compromís amb els alumnes. Departament d’Educació 

En aquest document trobareu propostes per treballar amb els alumnes de 1r i 3r d’ESO el valor 

de la carta de compromís. En concret, les activitats de 3r d’ESO treballen els continguts 

específics addicionals de la carta de compromís a través d’un cas pràctic. 

Avaluació. Departament d'Educació  

En aquest apartat de la XTEC es poden consultar infografies sobre el procés d’avaluació a 

Educació Primària que poden ajudar a elaborar els informes perquè siguin entenedors per a les 

famílies. 

Orientacions sobre pares i mares delegats de classe  

En aquest document del Departament d’Educació s’ofereixen les funcions d’aquest figura de 

pares i mares delegats d’aula que cada vegada més centres incorporen com a òrgan de 

comunicació i participació al centre. 

  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/docs-pla-acollida/05-matriculacio.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/web_dacollida/
http://benestar.gencat.cat/ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Ja739BnlBS4
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acciotutorialeines/documents/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0ee5347c-83d7-42af-84b7-339f96d76dc8/Orientacions_carta_compromis_%28sense%20data%29.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/cartadecompromis/eines/documents/Activitats_aula_carta_compromis.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/avaluacio/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/participacio/eines/Pares-i-mares-delegats-de-classe-Orientacions.pdf


 

9 

 

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. ÀMBIT ENTORN 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

1. Col·laborem i ens coordinem amb l’Administració local per millorar els processos d’informació i 

comunicació amb les famílies. 

ACTUACIONS: 

o Elaborar conjuntament amb l’administració local un mapa de recursos que permeti als 

centres orientar les famílies que ho necessitin. 

o Coordinar-se amb l’administració local per elaborar una campanya divulgativa a les 

famílies sobre els recursos educatius existents en el territori. 

o Col·laborar amb l’administració local per crear espais d’informació, comunicació i difusió 

en diferents formats, tant físics com virtuals. 

o Planificar i coordinar conjuntament amb l’administració local les jornades de portes 

obertes dels centres del municipi. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

2. Promovem una xarxa de relacions i comunicació entre les famílies dels diferents centres de 

l’entorn. 

ACTUACIONS: 

o Promoure trobades entre famílies de diferents centres (festes populars, sortides, activitats 

culturals...). 

o Promoure la coordinació de les AMPA de diferents centres. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

3. Donem a conèixer a les famílies les entitats i recursos de l’entorn. 

ACTUACIONS: 

o Mantenir relacions amb les entitats de l’entorn per tal de conèixer els recursos 

educatius  que poden oferir a les famílies, així com els nous recursos que vagin 

incorporant. 

o Difondre entre les famílies l’oferta educativa de la localitat (centres, lleure , formació… ) i 

acompanyar-les en el procés. 

o Divulgar entre les famílies guies d’orientació professional publicades pel municipi 

(Dossiers d’orientació, itineraris educatius...) per als alumnes que acaben l’ESO i 

acompanyar-les en el procés. 

o Obrir els centres a les entitats de l’entorn perquè expliquin a les famílies les seves 

propostes educatives (educació en el lleure, entitats culturals, associacions...). 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

4. Col·laborem amb els mitjans de comunicació locals per donar informació a les famílies. 

ACTUACIONS: 

o Promoure accions divulgatives en diferents mitjans sobre projectes de centre, activitats 

escolars i curriculars, concursos, premis... 

o Col·laborar amb els mitjans de comunicació locals en campanyes de sensibilització i 

formació de les famílies al voltant de temes educatius. 
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o Participar en la publicació de revistes educatives d’abast comunitari. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

5. Promovem la participació de la família en activitats comunitàries (PEE, PdAC...). 

ACTUACIONS: 

o Donar a conèixer a les famílies  els projectes educatius del municipi del que el centre 

forma part (Projecte educatiu de ciutat, Pla educatiu d’entorn, Projectes d’àmbit comunitari 

etc.) i com participar-hi. 

o Impulsar la participació de les famílies en activitats comunitàries. 

ÍTEM DE DIAGNOSI: 

6. Promovem l’aprenentatge i ús de la llengua catalana a les diferents activitats adreçades a les 

famílies i valorem la diversitat lingüística de l’entorn. 

ACTUACIONS: 

o Sensibilitzar les famílies sobre la necessitat d’utilitzar la llengua catalana com a llengua 

d’interrelació i cohesió. 

o Utilitzar els serveis comunitaris que afavoreixin la comunicació amb les famílies 

nouvingudes que desconeixen la llengua catalana (serveis de traducció, mediadors 

interculturals...). 

o Promoure actuacions de sensibilització que fomentin el valor de la diversitat lingüística 

existent en el territori. 

o Oferir tallers diversos a les famílies que tinguin com a eix conductor l’aprenentatge i 

perfeccionament de la llengua catalana. 

RECURSOS 

Jornada municipal de portes obertes a les famílies Departament d’Educació. 

En aquest document s’especifiquen les actuacions relacionades amb l’acollida a les famílies 

perquè coneguin la xarxa educativa dels centres públics i privats concertats de la localitat 

Estudiar a Catalunya. Departament d’Educació. 

En aquest web s’ofereix tot tipus d’informacions respecte orientacions de quins estudis es poden 

fer, quins itineraris es poden seguir, a quins centres... i també respecte a tràmits com 

preinscripció o homologació de títols. 

Orientació. Tria educativa. Departament d’Educació 

S’ofereix orientació i informació sobre el sistema educatiu. 

Web del Consorci per a la Normalització Lingüística 

En aquest web del Consorci per a la Normalització Lingüística s’hi poden trobar diferents cursos 

de català per a adults i permet fer cerques per poblacions de cursos de diferents nivells de 

llengua catalana. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/docs-pla-acollida/02-jornada-municipal-portes-obertes.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
http://www.cpnl.cat/
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