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Acollida per a les famílies 

Àmbit centre 

 Considerem l’acollida de les famílies com un element fonamental per promoure la seva 

implicació i participació en els processos educatius. 

 Recollim en els documents del centre l’acollida de les famílies com un element fonamental 

per promoure la seva implicació i participació en els processos educatius. 

 Dissenyem una imatge acollidora del centre. 

 Tenim sistematitzats els processos d’acollida a les famílies ( moment d’arribada al centre, 

accions posteriors, finalització... ) 

 Promovem la participació de l’AMPA/ AFA en els processos d’acollida a les famílies. 

 Potenciem la creació de xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida i integració en 

el centre. 

 Preveiem actuacions, orientacions específiques i recursos per a aquelles famílies que 

presenten circumstàncies que dificulten la seva acollida i la integració. 

 Utilitzem la carta de compromís educatiu com un document que faciliti l’acolliment de les 

noves famílies al centre. 

 Planifiquem i sistematitzem les entrevistes inicials amb les famílies. 

 10. Avaluem el funcionament del Pla d’acollida per a famílies i ho recollim a la memòria. 

 11. Recollim i difonem les bones pràctiques d’acollida del centre, les quals es valoren i 

recullen en la Memòria Anual del centre. 

 12. Planifiquem accions de coordinació entre l’escola i l’institut per garantir una bona 

acollida a les famílies dels alumnes que comencen l’ESO. 

Àmbit aula 
 

 Disposem d’estratègies organitzatives i comunicatives per facilitar l’acollida a les famílies 

del grup classe. 

 Utilitzem els processos d’acollida a les famílies per implicar-les en el procés escolar dels 

seus fills i filles 

 Disposem de diferents estratègies per fer la reunió d’inici de curs amb les famílies del grup 

classe més acollidora, dinàmica i participativa. 

 Preveiem diferents canals de comunicació (correu electrònic, circular, dossier traduït a 

diversos idiomes...) per tal que la informació que es dona a la reunió d’inici de curs arribi a 

totes les famílies, hagin assistit o no. 

 Disposem de diferents formats d’entrevista inicial segons l’edat dels alumnes i 

característiques de les famílies. 

 Potenciem la creació de xarxes de suport entre iguals per facilitar l’acollida del grup 

classe. 

Àmbit entorn 

 Tenim en compte els recursos de l’entorn del centre en la planificació d’estratègies per 

afavorir l’acollida i integració de les famílies. 
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 Ens coordinem amb les administracions locals i entitats de l’entorn del centre per facilitar 

l’acollida de les noves famílies. 

 Donem a conèixer a les famílies els projectes comunitaris en els que participem. 

 Fem difusió dels serveis i entitats de l’entorn a totes les famílies (beques, ajuts, lleure, 

cultura…) 

 5. Avaluem la satisfacció de les famílies sobre les accions realitzades en el procés 

d’acollida a l’entorn. 

Carta de compromís educatiu 

Àmbit centre 

 Considerem la carta de compromís educatiu com un element fonamental per promoure la 

implicació i participació de les famílies en els processos educatius. 

 Recollim en els documents de centre la carta de compromís educatiu com un element 

fonamental per promoure la implicació i participació de les famílies en els processos 

educatius. 

 Elaborem els continguts comuns de la carta de compromís educatiu de manera 

participativa entre docents i famílies. 

 Reflectim en els continguts comuns de la carta de compromís educatiu, els principis i 

caràcter propi del centre. 

 Preveiem mecanismes per elaborar i fer el seguiment dels continguts específics 

corresponents a l’addenda de la carta de compromís. 

 Creem un clima de confiança que permeti crear un context relacional positiu, quan les 

famílies hagin de signar la carta de compromís inicial. 

 Difonem les bones pràctiques sobre l’ús de la carta de compromís educatiu. 

 Fem el seguiment de l’ús de la carta de compromís educatiu i les seves addendes i en 

valorem els resultats. 

Àmbit aula 

 Detectem, compartim i fem un seguiment amb les famílies de les necessitats de cada 

alumne i les mesures necessàries per a la millora del seu procés educatiu. 

 Signem amb les famílies els compromisos que permetin la millora del rendiment acadèmic 

i el seguiment del procés educatiu dels fills i filles. 

 Transmetem el valor de la carta de compromís educatiu i els continguts que conté als 

alumnes. 

Àmbit entorn 

 Incloem en la carta de compromís educatiu els compromisos de l’administració local per 

col·laborar i afavorir l’èxit educatiu. 

 Compartim amb altres centres o entitats de l’entorn els continguts comuns de la carta de 

compromís educatiu. 

 Utilitzem la carta de compromís educatiu per promoure la participació de l’alumnat en el 

seu entorn (associacions, educació en el lleure...). 
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Acció tutorial compartida 

Àmbit centre 

 Considerem l’acció tutorial compartida com un element fonamental per promoure la 

implicació i participació de la família en els processos educatius 

 Recollim en els documents del centre l’acció tutorial compartida com un element 

fonamental per promoure la implicació i participació de les famílies en els processos 

educatius. 

 Oferim recursos als docents per dur a terme l'acció tutorial compartida. 

 Disposem de canals de comunicació entre escola i famílies per facilitar la seva participació 

i implicació en el procés escolar dels fills i filles. 

 Disposem d’una estructura organitzativa que faciliti l’acció tutorial compartida amb les 

famílies. 

 Impulsem xarxes de suport entre famílies que permetin un intercanvi d'experiències per 

reforçar l'acció tutorial compartida. 

 Incorporem en el Pla de Formació de Centre accions i estratègies pel professorat que 

facilitin la seva relació amb les famílies. 

 Recollim i difonem les bones pràctiques del centre sobre l’acció tutorial compartida. 

 Valorem, famílies i docents, l’acció tutorial compartida i ho recollim en la memòria anual. 

Àmbit aula 

 Tenim en compte les característiques de cada família a l'hora de planificar l’acció tutorial 

compartida. 

 Informem les famílies sobre el procés escolar i com fer-ne el seguiment. 

 Fem de l’entrevista família-tutor/a un espai de corresponsabilitat educativa. 

 Elaborem amb les famílies addendes de continguts específics addicionals a la carta de 

compromís. 

 Posem a l'abast de les famílies diferents eines per afavorir l'acompanyament escolar a 

casa dels fills i filles. 

 Col·laborar amb les famílies en l'orientació acadèmica i professional dels fills i filles en 

acabar l'ensenyament secundari obligatori. 

Àmbit entorn 

 Impliquem les famílies perquè promoguin la participació dels fills i filles en activitats de 

lleure educatiu i cultural en entitats d'entorn. 

 Ens coordinem amb l'administració local per donar a conèixer a les famílies el teixit 

associatiu i les xarxes educatives de l'entorn. 

 Fomentem la relació i la col·laboració entre centres de la zona a fi d'intercanviar 

experiències i recursos. 

 Ens coordinem amb les entitats de suport educatiu en les que els alumnes hi participin. 
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Informació i Comunicació 

Àmbit centre 

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

promoure la seva implicació i participació en els processos educatius. 

 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. 

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

opinió i rebre informació. 

 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. 

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

famílies. 

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

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

comunicació amb les famílies. 

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

arriben. 

Àmbit aula 

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

famílies. 

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

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

el protocol de centre. 

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

resta de famílies. 

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

docent del centre. 

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

Àmbit entorn 

 Col·laborem i ens coordinem amb l’Administració local per millorar els processos 

d’informació i comunicació amb les famílies. 

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

de l’entorn. 

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

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

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

 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. 
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Participació 

Àmbit centre 

 Considerem la participació de les famílies com un element fonamental per promoure la 

seva implicació en els processos educatius. 

 Recollim en els documents de centre els canals i les formes de participació de les famílies. 

 Preveiem espais físics i virtuals perquè totes les famílies puguin participar en els projectes 

de centre. 

 Fomentem la participació i implicació de les famílies en la elaboració dels documents de 

centre. 

 Elaborem juntament amb l’AMPA actuacions que milloren la participació i la implicació de 

les famílies. 

 Recollim i difonem les bones pràctiques en participació i implicació realitzades en el centre. 

 Avaluem la participació de les famílies i ho recollim en la Memòria anual de centre, incloent 

si cal, propostes de millora. 

Àmbit aula 

 Utilitzem els continguts addicionals de la carta de compromís educatiu per promoure la 

participació de les famílies. 

 Creem amb la família un ambient de confiança i cooperació. 

 Informem a les famílies sobre el treball a l’aula i com fer l’acompanyament escolar a casa. 

 Fomentem la creació de la figura dels delegats de classe com una eina de relació entre 

les famílies i el tutor o la tutora. 

Àmbit entorn 

 Ens coordinem amb l’Administració local per impulsar la participació de les famílies en 

l’entorn. 

 Ens coordinem amb els centres educatius de la localitat per intercanviar experiències i 

pràctiques participatives. 

 Ens coordinem amb entitats de l’entorn per informar a les famílies sobre les formes de 

participació que tenen al seu abast. 

 Promovem la coordinació entre les AMPA del centre d’un mateix barri o municipi. 

 Promovem la participació de les famílies en entitats, associacions i projectes de l’entorn 

(PEE, PdAC...). 

 Impliquem les famílies en la participació activa dels seus fills i filles en l’entorn (barri, 

municipi). 



  Escola i Famílies 

 

Formació 

Àmbit centre 

 Promovem actuacions per sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de la 

formació de les famílies i de la participació dels docents en aquesta formació. 

 Facilitem diferents espais d’intercanvi entre les famílies, professorat i resta de membres 

de la comunitat educativa. 

 Aprofitem recursos en línia per consolidar la formació de famílies. 

 Utilitzar estratègies per facilitar la formació per a famílies. 

 Promovem la formació de les famílies per estimular la seva participació en diferents 

òrgans de gestió del centre. 

 Recollim i compartim les pràctiques i els recursos treballats en l’àmbit de la formació per a 

les famílies. 

 Valorem i, si s’escau, replantegem al final de cada curs les accions formatives adreçades 

a les famílies. 

Àmbit aula 

 Tenim en compte els temes d’interès de les famílies del grup classe a l’hora de dissenyar 

els continguts formatius que ofereix el centre. 

 Compartim amb les famílies estratègies i recursos per fer l’acompanyament escolar dels 

fills i filles. 

 Fomentem la relació entre els pares i mares dels alumnes d’una mateixa classe, cicle o 

etapa per facilitar la formació entre iguals. 

Àmbit entorn 

 Col·laborem amb l’Administració local en l’elaboració de projectes formatius per a les 

famílies i fomentem la seva participació. 

 Promovem la formació intercentres. 

 Informem i orientem les famílies sobre les activitats formatives organitzades per diferents 

entitats. 
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