
 

 

Guia de recursos en línia per a comunicar-se amb les famílies 

Tot centre educatiu ha de disposar d’uns canals d’informació i comunicació que facilitin la 

relació amb les famílies i afavoreixin la corresponsabilitat educativa. Han de tenir un caràcter 

bidireccional que permeti la comunicació directa entre l’escola i les famílies. És bo que les 

famílies sàpiguen què fem i per què, i donar l’oportunitat de fer arribar al centre les seves 

expectatives i opinions. Això contribuirà a la millora del funcionament del centre educatiu.  

Algunes de les eines i mitjans que faciliten aquesta comunicació entre escola i famílies són 

tecnològiques. A continuació trobareu un llistat dels programes i plataformes en línia més 

emprades pels centres, i el valor afegit que aporten. 

Pàgina web (Nodes) 

És una eina directa d’informació del centre. Generalment ofereix informació sobre 

l’organització i el funcionament del centre, els documents de centre més rellevants, els 

serveis que s’ofereixen, projectes o activitats que es realitzen, etc. 

Alguns centres les utilitzen també per agilitzar alguns tràmits, com demanar entrevista amb 

els tutors, demanar certificats, etc.  

Actualment el Departament d’Educació ofereix el servei Nodes, que en comparació amb 

altres plataformes de publicació de continguts destaca per la seva facilitat d’ús. 

● Nodes: un web per al teu centre 

● Seminari web: construint el nodes perfecte 

 

Bloc 

Un bloc és una eina senzilla que permet publicar articles d’una manera cronològica. Sovint 

els centres els fan servir per recolzar els processos d’ensenyament-aprenentatge dels 

alumnes, i pengen enllaços i continguts d’aprofundiment sobre les sessions.  

També es fan servir per fer difusió entre els alumnes i les famílies d’experiències, activitats i 

projectes que es realitzen al centre. Sovint permeten que els usuaris comparteixin les seves 

opinions i comentaris. 

● XTEC Blocs 

https://agora.xtec.cat/nodes/#_ga=2.85536025.1483323054.1526277998-1181320090.1508306714
https://www.youtube.com/watch?v=3DQn-WT2hNg&feature=youtu.be
https://blocs.xtec.cat/


 

 

 

Xarxes socials 

Cada cop més centres en fan servir perquè permeten una difusió àmplia i ràpida 

d’informació o activitats, així com la participació directa dels usuaris.  

Existeixen moltes plataformes de xarxes socials segons la temàtica o els interessos dels 

usuaris. En el món educatiu les més emprades actualment són Facebook, Twitter, Instagram 

i Telegram. 

  

Vídeos en línia 

A Internet hi ha diverses plataformes per compartir vídeos en línia. Permeten crear un canal 

específic del centre educatiu en el qual s’allotgen tots els vídeos que es publiquen, amb 

accés restringit, al que les famílies es poden subscriure. Aquests canals poden ser una 

manera de filtrar continguts no desitjats. 

Entre les plataformes més habituals destaquen Youtube o Vimeo. 

També hi ha centres educatius que han creat les seves pròpies emissores de TV fent servir 

plataformes com Ustream o Livestream que permeten l’emmagatzematge de vídeos i 

l’emissió en directe. 

 

  

Moodle, Classroom i Teams 

Són uns espais virtuals d’aprenentatge (EVA). Aquestes plataformes permeten noves 

maneres de treballar amb els alumnes. Cal disposar d’un compte de correu i tot i que 

http://www.facebook.es/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://web.telegram.org/#/login
http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://ustream.tv/
http://new.livestream.com/


 

 

generalment es fan servir més a educació secundària, cada vegada són més utilitzats a 

educació primària.  

Encara que tenen certes funcions que poden servir per informar les famílies sobre el procés 

d’aprenentatge dels fills i filles (taulell, enquestes, fòrums) i així complementar l’avaluació 

contínua de l’alumnat, no són la plataforma més idònia per una comunicació bidireccional 

amb les famílies. 

● Tutorial de Moodle 
● Tutorial de Classroom 
● Tutorial de Teams 

 
 

 

 

Aplicacions en línia 

Les aplicacions en línia, entre les que es troba Google Apps, proporcionen diferents eines 

que possibiliten i faciliten la comunicació entre el centre i les famílies, entre elles el correu 

electrònic. Són de lliure visualització, però per editar o descarregar la informació publicada 

cal disposar d’un compte de correu de google (gmail). 

Per exemple, els calendaris compartits (Google Calendar) poden servir per a complementar 

l’agenda escolar i donar informació directa a les famílies sobre les feines que han de fer els 

seus fills o diverses activitats de centre, l’aplicació Google Fotos permet compartir àlbums de 

sortides, excursions, activitats, colònies, etc. 

● Google apps for Education 

http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/#_ga=2.251928969.1483323054.1526277998-1181320090.1508306714
https://www.youtube.com/watch?v=BvpItdzLiqI&list=PLojIWF2RflCqoS7PZtokzcVB0FjtVWbyb&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=UWyhSnfo2HY&list=PLojIWF2RflCpw7Sz6n1DZKHJ_FYYGNXgB&index=5
https://edu.google.com/intl/es-419/products/productivity-tools/


 

 

 

Plataformes per videotrucades  

Les plataformes de videotrucades són eines que permeten una trobada o reunió virtual amb 

les famílies. Són plataformes gratuïtes i sense registre específic, però sí que requereixen 

d’una adreça de correu electrònic. Per poder realitzar una videotrucada amb èxit, cal 

disposar d’un dispositiu amb un micròfon que funcioni correctament o bé disposar-ne d’un 

d’extern (auriculars amb micròfon, perifèric, etc.) 

 

Les plataformes per a fer videotrucades més utilitzades són: 

 
 Meet (vinculada a les Aplicacions de Google) 

 

 
 Teams (vinculada a les Aplicacions de Teams - Microsoft) 

 
  

 Zoom 

 


