
 

 

 

Protocols de l’Escola Tagamanent. PROJECTE LLIGAMS 

  

 

Protocol de participació de les famílies dins del centre 

 

Dins del projecte Lligams ens plantegem objectius per part de fomentar l’entrada i la 

participació de les famílies a l’escola. Creiem de manera ferma que els infants aprenen 

de manera molt significativa quan tenen a prop els seus familiars. Els agrada compartir, 

mostrar i construir noves coses a partir de les complicitats ja creades i aquest, és un 

marc ideal per l’escola per tal de crear nous aprenentatges que tingui en compte les 

emocions dels infants.  

L’entrada de les famílies a l’escola té una doble vessant: 

- Acostar la pràctica docent i participar d’aquelles activitats que organitza l’escola, 

ja sigui de manera activa o com un espectador. 

- Conèixer el projecte educatiu del centre, que s’està duent a terme, d’una 

manera més propera i significativa. 

Tot i això, el centre es regeix amb unes normes de funcionament intern que han de ser 

compatibles amb l’entrada de les famílies a l’escola. És important, que entre tots, 

trobem unes normes per tal de fer plaent i còmode aquesta relació entre família i 

escola. 

És molt important que com a famílies tingueu en compte: 

- Respectar les decisions, opinions i accions del professorat de l’escola.  

- Coordinar-se amb el/la mestre/a responsable per tal de conèixer el 

funcionament de l’activitat.  

Referent als nens i a les nenes caldria contemplar: 

- Tractar de manera igualitària a tots/es les/els alumnes de l’aula. Cal evitar la 

comparació i l’etiquetatge entre els nens i les nenes. És important tractar-los a 

tots per igual, sense cap tipus de distinció.  

- Tenir altes expectatives amb els nens i les nenes en relació als seus 

aprenentatges. Doneu l’oportunitat que tothom pugui arribar al màxim.  
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- Potenciar l’aprenentatge a través del diàleg i la interacció fent que s’ajudin entre 

ells.  

- Tenir una actitud positiva i sigueu pacients davant de qualsevol reacció o 

comportament dels nens i nenes.  

- Quan es ve a participar com a espectador, cal un actitud de respecte vers 

l’activitat o espectacle que s’està desenvolupant. És important evitar distreure o 

dirigir-se a els/les alumnes per tal que focalitzin la seva atenció cap a la mestra 

que dirigeix l’espectacle. 

- És de vital importància el dret a la imatge dels nens i de les nenes. L’escola 

demana autoritzacions a les famílies per tal garantir la seva privacitat. Per 

aquest motiu: 

o NO ESTARÀ PERMÈS FER FOTOGRAFIES ALS ALUMNES. L’escola farà 

fotografies i les penjarà a la pàgina web i als canals de comunicació de 

l’escola. 

o Aquelles famílies que vulguin fer fotografies de tots i totes les alumnes, 

tindran un permís i un distintiu que donarem des de l’equip directiu. Les 

famílies que facin fotos es comprometen a lliurar-les a l’escola i a NO 

publicar-les a altres mitjans. 

Referent a tots aquells aspectes relacionats amb l'escola:  

- Respectar tot allò que succeeixi dins l'escola. Cal garantir la vostra discreció per 

respecte a les mestres i als infants.  

- Respectar a tothom independentment de la seva cultura, sexe, situació personal 

i creences.  

- Caldria evitar, sempre que sigui possible, l’entrada a l’aula amb nens i nenes 

petits ja que poden interferir en el correcte funcionament de l’activitat.  

- Ser puntual per tal que l’activitat es pugui dur a terme.  

- Comunicar al mestre responsable o a l’escola si no podeu assistir a l’activitat.  

 

Volem reafirmar que la vostra opinió és molt important per anar millorant diferents 

aspectes del projecte i sempre estem oberts a les vostres propostes.  


