Orientacions per reforçar
el vincle amb les famílies
en temps de covid

En una
societat
VICA

Volàtil
Incerta
Complexa
Ambigua

Com podem enfortir el vincle amb les famílies?







Fer que el centre educatiu
sigui un espai generador
de confiança, en el què
comptarem els uns amb els
altres per fer més pinya.

docents i famílies vam
fer durant el
confinament.





Idear noves maneres

Capitalitzar els
aprenentatges que

per fer viure el projecte
magnet i implicar-hi
les famílies.



Humanitzar les trobades
virtuals i aprofitar la

Revisar els canals
i recursos comunicatius

Activar el mode “escolta
activa”: apropar-nos

presencialitat sempre
que sigui possible.

pels quals informarem
la comunitat educativa
i ens hi comunicarem.

(sense prejudicis),
escoltar (els sentiments,
sobretot!), dialogar amb
paciència, i parlar amb
assertivitat.







Manifestar amb
honestedat i serenitat

Emetre missatges clars
i no alarmistes, buscant

Posar en valor, la cultura
de la cura i practicar-la,

que no tenim resposta
a tots els interrogants.

sempre un to positiu.

apaivagant temors amb
tendresa i il·lusió.

10 consells pràctics
1

6

Les famílies no poden entrar a l’escola…
però nosaltres sí que podem sortir! Siguem

presents a la porta o carrer per mantenir el
contacte presencial amb les famílies.

2

3

Transmetem valors i emocions a les reunions
virtuals, mostrem amb imatges (fotos, vídeos)

els processos d’aprenentatge (més que no pas
els resultats).

Albirem més enllà de la mascareta.

Prioritzem l’escolta de qüestions relacionals
(entre famílies i docents) més que no pas
referides a temes sanitaris.
Les famílies ens volen conèixer. Confeccionem

un vídeo per presentar l’equip docent i/o posem
la foto de cada docent al web del centre.

4

Evitem la infoxicació. Enviem les informacions

5

Prioritzem les reunions presencials en espais
oberts (sempre que els criteris sanitaris ho

7

Parlem-ne: Fem xerrades virtuals per
tractar aquells temes que han aflorat durant
el confinament.

8

Apoderem la nostra comunitat.

9

Contactem de manera personalitzada
amb les famílies (especialment les més

organitzatives com a infografies o documents
breus.

Duem a terme unes càpsules d’alfabetització
digital per reduir la bretxa d’algunes famílies.

vulnerables): una trucada val més que mil
correus electrònics!

10

#confiFAQSfamílies: En cas de quarentenes

o confinaments... activem-les!

I per mantenir viu el vincle de les famílies
amb el projecte magnet…



Enregistrem un vídeo breu per
explicar el projecte magnet actualitzat
per a aquest curs covid-19.



Organitzem activitats presencials de
petit format a la seu del vostre partner
(exposicions dels projectes guiades
o audioguiades per l’alumnat...).

Programa
impulsat per:



Impliquem les famílies en les recerques que
l’alumnat faci amb el partner (enquestes,
entrevistes, recerca d'informació, debat
a casa a partir d’un documental...).



Propiciem que el partner enviï un vídeo
adreçant-se a les famílies (felicitant els
seus fills i els mestres, proposant-los algun
experiment o acció per dur a terme a casa
amb els fills...).

El vincle amb les famílies
en temps de covid
per Anna Ramis

Sense les famílies i la
comunitat no es pot fer una
bona escola per Jordi Collet

Un nou vincle
família-escola
per Dolors Queralt
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permetin) propiciem que siguin un espai de
diàleg i intercanvi. Els monòlegs no fomenten
la comunicació.

