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Recursos per potenciar la relació escola i famílies en 
temps de pandèmia  

Gestió de les emocions  
 

 Una comunitat educativa restaurativa i resilient  
La finalitat d’aquests materials és  la creació de vincles i comunitat, d'espais segurs i 
de confiança per compartir experiències, històries personals, emocions i necessitats. 
Tot com a eix vertebrador per superar la crisi viscuda per la pandèmia actual i 
promoure la resiliència però, a la vegada, amb la pretensió de quedar-se per sempre 
com un tarannà, una manera de funcionar estable central en el PEC i el PdC de cada 
centre.  
 

 Acompanyament durant la pandèmia i la tornada a l'escola  
En aquest apartat de l’espai “Famílies” del web d’Educació trobareu informació i 
recursos per ajudar en l'acompanyament emocional dels fills i filles durant l'evolució 
de la pandèmia i la tornada a l'escola.  
 

 Les 36 cartes de les emocions i de les necessitats  
Cadascuna de les cartes està inspirada en una emoció i una necessitat. Hi trobareu 
diferents propostes per aprendre a gestionar les emocions i conèixer les necessitats 
tot jugant.  
 

 Orientacions per atendre les emocions de l'alumnat  
En aquestes orientacions elaborades pel Consell Escolar de Catalunya, trobareu un 
espai específic sobre l’acollida a les famílies i com potenciar la relació amb les 
famílies.  
 

Organització i gestió  
 

 L’entrevista inicial: una eina de comunicació i informació. Adaptació COVID-19  
En aquesta guia, el Departament d’Educació dóna orientacions i criteris, organitzats 
per diferents etapes educatives, que poden ajudar a preparar les entrevistes amb la 
família.  
 

 Orientacions sobre pares i mares delegats de classe. Adaptació COVID-19  
El Departament d'Educació ha elaborat aquestes orientacions per ajudar els centres 
a concretar les funcions i rellevància d'aquesta figura, especialment en temps de 
pandèmia.  
 

 Relació Famílies i Escola. Espai web del Departament d’Educació, destinat a la relació                                                                                                                 
famílies i escola, on es desenvolupen temes sobre l’acompanyament escolar, 
l’acció tutorial compartida, i mòduls formatius per a famílies.  
 
 Espai XTEC. Escola i Famílies  

En aquest apartat ho trobareu recursos per millorar la relació escola i famílies, així 
com un aplicatiu per elaborar un projecte per promoure la implicació de les famílies 
en el procés escolar dels fills i filles.  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/una-comunitat-educativa-restaurativa-i-resilient/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/ajudem-fills/pandemia/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/valorsiactituds/socioemocional/eines/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/orientacions-atendre-emocions-alumnat/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acciotutorialeines/documents/ENTREVISTA-INICIAL.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/participacio/eines/Pares-i-mares-delegats-de-classe-Orientacions.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilies/


 

 La relació amb les famílies  
En aquest vídeo la pedagoga i mestra, Anna Ramis exposa com ha estat la relació 
amb les famílies durant el temps de confinament.  

 Com preparem el proper curs davant un escenari de nous confinaments?  
Vídeo resum del webinar celebrat el 17 de juny de 2020. En Boris Mir, professor 
d’educació secundària, presenta el document de treball obert a aportacions: 
“Orientacions per a un escenari de possibles confinaments recurrents a escoles i 
instituts”. Fundació Bofill  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=seJPAoeK_T0&feature=emb_logo&ab_channel=consescat
https://fundaciobofill.cat/videos/webinar-preparem-proper-curs-confinaments

