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REUNIÓ AMB FAMÍLIES  

 

Tots els punts i temes que trobareu aquí, són aportacions i propostes que he recollit amb la 

vostra ajuda. Són participacions i contribucions recollits tant a facebook com a instagram i 

missatges privats per ambdues xarxes. Dir que no a tothom ens funciona el mateix, i totes les 

opcions són vàlides i bones. Si alguna cosa no ens funciona, no passa res, sempre podem 

rectificar, tornar enrere, i tornar a començar per la opció que creiem millor, la qüestió és provar 

quin opció ens va millor. 

Som-hi! 

 

Quan fer les reunions?  

 Reunions que es fan abans de començar. 

 Reunions que es fan uns dies després de començar classes. 

 Reunió abans de començar i que sigui curteta i a mig curs una reunió més pedagògica. 

 Reunió de P3 fer-la al juny. 

 

Com donar les informacions?  

 Informacions que s’envien per correu electrònic. 

 Informacions que es donen el dia de la reunió amb power point, díptic/tríptic. 

 

Enllaços webs SÚPER interessants, per repensar les reunions AMB famílies d’inici de 

curs: 

 

La Fundació Jaume Bofill: Té elaborada una guia pràctica que divideix en 3 blocs aquestes 

“Reunions amb famílies”.  

1r. bloc: Per què hem de redissenyar les reunions amb famílies?  

2n. bloc: Orientacions metodològiques 

3r. bloc: Proposta d’activitats 

https://www.educaciodema.cat/crides/Families/guia-practica 

 

Nati Bergadà: la Nati, té un post molt interessant per llegir tots els professionals que ens 

dediquem al món de l’ensenyament. Consells i opinions pràctiques, amb respecte i empatia 

vers les famílies. La seva web és: www.natibergada.cat 

https://natibergada.cat/estrategies-per-preparar-una-bona-reunio-dinici-de-curs-inoblidable 

 

https://www.educaciodema.cat/crides/Families/guia-practica
http://www.natibergada.cat/
https://natibergada.cat/estrategies-per-preparar-una-bona-reunio-dinici-de-curs-inoblidable
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Anna Ramis: mare, mestra, pedagoga, formadora. 

www.annaramis.cat 

http://www.annaramis.cat/repensar-les-reunions-de-pares-dinici-de-

curs/?fbclid=IwAR21R5tvdCwT2gZo4I_OOyxZc1ks76O3h510ezOtShqXakIy2PaYfT7OQxc 

 

Món diminut: www.mondiminut.cat 

https://mondiminut.cat/la-reunio-de-pares-a-l-escola?fbclid=IwAR22Dy-7L-

gDqbi8HlBPB22WVWBwZXP4SICbw1Bi9Bj-8pOC0Y4lblGLIEs 

 

Institut de la Infància i la Verònica Bronstein. Qui és la Verònica? És psicòloga especialista 

en infància, adolescència i família. És directora de l’Institut de la Infància, a Sant Cugat del 

Vallès. 

En les aportacions de pluja d’idees, la Verònica ens va escriure això: “Quan acompanyo i 

superviso equips i claustres, els suggereixo que donin espai a treballar el que preocupa a les 

famílies, de manera anònima o no (les famílies decideixen), que deixin per escrit què els 

preocupa o angoixa en relació a l’escolaritat dels seus fills/es. Sentir que algú ho llegirà, de 

manera confidencial, tranquil·litza. També està molt bé fer una dinàmica i es coneguin. Això 

treu angoixa al professional (docent) traslladar el focus d’ell/ella, a les pròpies famílies, que són 

els protagonistes aquest dia. 

No donaria tasques a preparar, faria una dinàmica pensada des d’un objectiu i això depèn de 

cada cas, però fer-los preparar alguna cosa els pot fer “ofegar”. 

És important diferenciar la informació, què es pot donar per escrit imprès (perquè encara amb 

la tecnologia les famílies volen tenir-ho penjat a la nevera o sortir amb alguna cosa a la mà). El 

que veritablement interessa en una reunió és conèixer-se, apropar-nos, transmetre confiança 

mútua. La confiança és fonamental, és la base del sistema finlandès.”. 

 

A continuació, propostes que heu fet arribar detallades per Escoles Bressol, infantil, primària, 

ESO. Val la pena llegir-les, que una proposta s’hagi fet a infantil no vol dir que no es pugui fer a 

primària, tot es pot adaptar segons l’edat i maduració dels alumnes. Propostes per realitzar a la 

ESO, n’hi ha una, però llegint totes les propostes de primària, n’hi ha de molt interessants que 

crec que es podrien adaptar també a secundària. 

Així que, endavant amb les propostes: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de freepik 

http://www.annaramis.cat/
http://www.annaramis.cat/repensar-les-reunions-de-pares-dinici-de-curs/?fbclid=IwAR21R5tvdCwT2gZo4I_OOyxZc1ks76O3h510ezOtShqXakIy2PaYfT7OQxc
http://www.annaramis.cat/repensar-les-reunions-de-pares-dinici-de-curs/?fbclid=IwAR21R5tvdCwT2gZo4I_OOyxZc1ks76O3h510ezOtShqXakIy2PaYfT7OQxc
https://mondiminut.cat/la-reunio-de-pares-a-l-escola?fbclid=IwAR22Dy-7L-gDqbi8HlBPB22WVWBwZXP4SICbw1Bi9Bj-8pOC0Y4lblGLIEs
https://mondiminut.cat/la-reunio-de-pares-a-l-escola?fbclid=IwAR22Dy-7L-gDqbi8HlBPB22WVWBwZXP4SICbw1Bi9Bj-8pOC0Y4lblGLIEs
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A partir d’aquí trobareu: dinàmiques, jocs, contes, punts de llibres, post-its, tastets 

metodològics, gimcanes cooperatives, propostes enregistrament vídeos, estacions de treball, 

que la reunió sigui un projecte de l’alumnat, receptes amb ingredients, missatges als penjadors, 

trenca-closques, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propostes Escoles Bressol:  

1. Enviar informació per Mail, i el dia de la reunió es resolen dubtes. També es parla de 

com funciona una jornada a la llar d’infants i de les novetats del curs. 

 

2. Convidar-los a parlar més a les famílies, així es trenca el gel, també deixen anar les 

seves angoixes i inquietuds. 

 

3. Reunió amb famílies de 1-2 anys: Asseure a les famílies en coixins a terra, fent rotllana. 

Amb propostes al mig. Per començar la reunió es va preguntar a cada família perquè 

van decidir posar el nom que tenen el seu fill/a... La Verònica Bronstein (de l’Institut 

de la Infància) aclareix aquí:  Això és psicoanàlisis (sistèmica és cosina de la 

psicoanàlisis) es treballa amb la història i 3 generacions en psicoteràpia y d’aquí, 

això és un derivat. Sols que en aquest cas és una aplicació o dinàmica, no és 

teràpia. 
 

4. Al final de la reunió, a l’escoleta de les meves filles ens van convidar a cafè i pastes. 
 

5. La reunió de principi de curs no la fem al setembre, sinó al juny. No hi ha power point. 

Les fem al nostre territori, el pati! És una estona per conèixer-nos i jugar! Sí, jugar amb 

els materials que utilitzaran els seus petits i petites durant l’any. A l’aire lliure sempre és 

millor, es minimitzen els conflictes i es maximitza la felicitat. 
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Propostes per Infantil i primària: 

1. P3: Jo faré una dinàmica per les famílies de 3 anys, on repartiré post-it i tots asseguts 

en cercle, parlarem d’aquesta nova etapa pels infants i a cada paper hauran d’escriure 

les seves pors i els seus somnis per l’entrada a l’escola. 

 

2. P3: A la primera reunió ens van fer una dinàmica que tots els pares i mares vam 

escriure en una pedra una paraula del que esperàvem del curs, i a l’acabar al juny ens 

la van tornar. 

 

3. Com a mestra, opino que les reunions de P3 no es facin, sóc partidària de conèixer jo 

mateixa als infants i explorar amb ells i conèixer com son per les experiències que 

tenen a l’aula, i que les famílies no em comentin res a no ser que sigui un cas 

necessari. 

 

4. P3: A la primera reunió fem una dinàmica que es diu: entrevista simultània. S’han 

d’ajuntar per parelles (evitar que es coneguin) i han de preguntar-se: de qui sou 

pare/mare?, On viviu?, Teniu algun hobbie familiar?,... posem una cançó per 

determinar el temps, acabada la cançó ens posem en rotllana i cada parella presenta a 

la parella que ha conegut. Després d’aquesta dinàmica, repartim dos post-its de colors 

diferents. En un han d’apuntar perquè van triar la nostra escola? I a l’altre, què esperen 

d’aquest curs? A partir d’aquí es van enllaçant les nostres propostes didàctiques pel 

pròxim curs. Opinió reunió: es trenca el gel i s’ho passen bé. 

 

5. P4: Vaig començar la reunió trencant una mica el gel. Estaven totes les famílies 

assegudes i els hi vaig dir que s’aixequessin. Em van mirar una mica amb cara 

d’espant. Els hi vaig donar una pilota dient-los que el joc és bàsic en l’aprenentatge 

i que així començaríem. Va ser senzill, el joc consistia en passar-se la pilota entre 

ells/es i presentar-se: “Hola, sóc en Pere, el pare de...” i que si volien dir alguna cosa 

més, doncs endavant. Després vaig seguir la reunió tradicional, la informació bàsica 

però centrant-me en aspectes educatius. I per finalitzar la reunió, els vaig donar un 

post-it de color a cada un dels assistents i un bolígraf, els vaig preguntar: “Què espereu 

(desitgeu, prioritzeu) d’aquest curs?”... I així com ho tenien escrit ho anaven enganxant 

a la pissarra digital. Després els vaig llegir i els vam posar en comú. Opinió reunió: Va 

ser genial. 

 

6. P4: Els nens i nenes de P4 van fer un dibuix per les seves famílies. Quan els pares i 

mares van entrar a l'aula els vam fer seure al lloc del seu fill per trobar l'obsequi que els 

havien deixat i els vam demanar que fessin el mateix pels seus fills i els deixessin un 

missatge. Alguns pares es van col·lapsar uns mica. L'endemà els nens van trobar el 

dibuix i el missatge de les seves famílies i els va agradar molt. (Continua: I les famílies 

que no van venir a la reunió?: Els pares i mares es van comunicar per whatsapp i al 

matí la majoria portaven un dibuix pel seu fill/a. Sempre hi ha qui malgrat tot passa. En 

aquest cas li vam deixar un dibuix fet per la mestra. 

 

7. P4: El curs passat els infants de P4 van preparar una bossa (de tela) de tresors del pati 

per als seus pares i mares el dia de la reunió. 

 

8. P5: La reunió és va fer un cop començades les classes. Vàrem fer que cada 

alumne fes un dibuix amb un missatge pels seus pares i mares. Aquest full era 

l'entrada per a que les famílies entressin a l'aula. Un cop a dins vàrem fer unes 

quantes dinàmiques. La primera va ser un joc. Les famílies s’havien d'aixecar i 

col·locar-se tots en una línia central aleshores els docents fèiem una afirmació sobre el 

desenvolupament dels infants que apareix al currículum i si estaven d'acord s’havien de 

col·locar a l'esquerra i sinó a la dreta. Un cop tots posicionats els docents explicàvem si 

era vertader o fals i la raó. Opinió d’aquesta dinàmica: Aquesta dinàmica els va 
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agradar. Vàrem aclarir uns dubtes sobretot calmar-los amb el procés de lectoescriptura 

i la segona dinàmica la vàrem fer amb un programa que es fa amb el mòbil. Cada 

família havia d'accedir a l'adreça que els facilitàvem i posar el codi d'accés. Aleshores 

els hi vàrem proposar unes preguntes sobre el caràcter propi i la normativa. Va ser un 

joc molt divertit perquè quedava registrat al final qui havia encertat més i contestat més 

ràpid. Opinió reunió: Al final vàrem aclarir algun dubte, però certament des de 

que hem amenitzat les reunions d'inici tot és com més relaxat i distés. Que és el 

que realment volem que les famílies es sentin a gust. 

 

9. P5: Nosaltres vàrem posar fulls de colors a les taules i a mesura que entraven les 

famílies agafaven un color i s’asseien a la taula que els tocava. Allí entre els pares i 

mares de l’equip que han format, responen a preguntes com: Què esperes d’aquest 

curs? Què t’agradaria que aprenguessin? I quan ho van decidir en equip ho vàrem 

parlar entre tots. La informació general la vam entregar per escrit. 

 

10. A l’escola de la meva filla ens van fer una proposta sensorial on vam posar en 

funcionament tots els sentits, veient així com es sentien els infants diàriament i posant-

nos a la seva pell. Opinió reunió: Va estar molt interessant. 

 

11. A la meva escola vam decidir utilitzar unes peces fetes de fusta (com rodanxes) per 

saber qui havia vingut i qui no. Tenen un forat al mig i es fiquen dins un pal de manera 

que queda clar l’assistència d’aquest dia i es pot treballar l’estadística. La cosa és que 

les famílies, a la reunió, decoraven la peça dels seus fills/es posant el nom del nen/a en 

un cantó i a l’altre el seu (pares, mares). D’aquesta manera es feien present en el seu 

dia a dia. 

 

12. Nosaltres el primer que fem és que es presentin (això és típic però sempre va bé per 

trencar el gel), i que diguin una virtut del seu fill/a. Els preparem un joc cooperatiu, 

perquè vegin, sentin i entenguin com treballem a l’escola. Normalment separem dels 

“amics” per a que emocionalment entenguin com es senten els seus fills i filles. El curs 

passat vam fer vàries rutines de pensament. Va anar genial. Per acabar, els proposo 

que escriguin un missatge positiu pel seu fill/a. Els reparteixo papers i els enganxo a 

l’agenda (és una sorpresa), els infants es posen súper contents i feliços. També dir que 

fa anys que donem la informació impresa, normes i coses varies a recordar. 

 

13. A l’escola dels meus fills, el curs passat ens van fer una introducció de power point de 

30 minuts donant informació bàsica: excursions, colònies, malalties, etc. Després 

tenien totes les aules preparades com se les troben els infants abans de començar les 

activitats. Opinió reunió: Va estar molt bé, els altres anys era un “tostón” de quasi 

2 hores. Com a mare ho vaig trobar molt més interessant. 

 

14. Un dels aspectes a millorar a les reunions d’inici de curs és evitar fer-les tipus 

“conferència”: el mestre dret o darrera una taula parlant tota l’estona. Crec que seria 

més proper i fomentaria la participació fer-la en pla “tertúlia”, per exemple en rotllana, 

com fem amb els infants, encara que sigui asseguts en cadires. Centrar-nos en què i 

com treballem, i deixar els aspectes de funcionament més reflectits en el díptic. Inclús 

mostrar alguns materials. La idea de preparar alguna cosa per quan comencin els 

infants al final de la sessió també és “xula”. 

 

15. A CI (Cicle Inicial): el curs passat necessitava canviar el format de la reunió... 

L'alumnat es va organitzar i va escollir 5 dels jocs de matemàtiques manipulatives 

que fèiem a l'aula (era el primer curs sense llibre d'aquesta matèria). Es van agrupar 

i preparar les instruccions amb missatges pels adults. També van escriure en un 

mural "que ens agrada fer" totes aquelles coses que els agrada fer amb els seus 

pares/mares (sense posar el nom). A la reunió, les famílies van jugar als jocs que els 
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havien preparat i van llegir i completar el mural que havien començat els seus fills/es. 

Opinió reunió: Va ser una experiència molt bonica i emotiva per tothom ❤ 

 

16. 1r de primària: A l'escola de la meva filla, vam fer una dinàmica. A l'entrada ens van 

donar un caramel de color i havies de seure't a la taula del color que t'havia tocat. Ens 

van donar un text en rus (sense dir-nos-ho) i l'havíem de desxifrar. Per fer un símil de 

com es senten els nens davant un text que no entenen. També ens van demanar que 

escrivíssim que ens preocupava del nou curs i després ho vam comentar. 

Després ens van donar la silueta de la seva mà i a cada dit havíem d'escriure 1 cosa 

bona del nostre fill/a. 

 

17. 1r de primària: A l’escola dels meus fills, ens van fer una reunió quan ja portaven unes 

setmanes de classe i ens van posar a “treballar” com ho feien ells/es: com treballaven 

les mates, la llengua, podíem triar els racons. Opinió reunió: Va ser una estona però 

ens va agradar moltíssim! Això va ser a 1r, que tothom té una mica de por. 

 

18. El dia de la reunió cada família escriu un missatge pel seu fill/a que deixarà al seu 

penjador perquè el 1r dia d’escola ho trobin. Els infants s’ho guarden a l’agenda ben 

contents. 

 

19. A 3r de primària, un conte: Començar la reunió d'aula de 3r de primària explicant a 

les famílies un conte: "La gran fàbrica de les paraules". Si no el coneixeu us el 

recomano! La història es situa en un país on les paraules boniques costen molts diners 

(i no segueixo, ja llegireu!). Els dies abans de la reunió ja l'havíem treballat amb els 

nens i nenes i en acabar-lo cadascú havia escollit paraules per regalar a la família i les 

havia escrit en unes pedretes. El dia de la reunió, quan les famílies van entrar a l'aula, 

van seure davant les paraules-regal del seu fill/a i van escoltar el conte. En acabar 

pares i mares també van escriure paraules-regal en pedretes i les van deixar damunt la 

taula perquè les trobessin els seus fills/es l'endemà. 

 

20. Com a mare, fa 2 o 3 anys que sempre deixem escrit alguna cosa pels nostres fills/es 

perquè s’ho trobin quan arribin. El curs passat eren la classe dels cuiners/es i vam 

preparar la recepta per un bon curs conjuntament. Ells/es ja havien escrit algunes 

qualitats personals que creien necessàries per teniu un bon curs i després pares i 

mares els havíem descriure l’ingredient secret (que també era una qualitat que volíem 

que potenciessin). Després a l’aula van fer-ne un buidat/dinàmica. Opinió reunió: Em 

va semblar molt interessant.  

 

21. Les reunions les fem al novembre, un cop coneixem els infants i hem recopilat 

informació. Cada curs té un tema específic, per no repetir cada any el mateix. Els 

infants fan vídeos on expliquen aquests i altres aspectes del dia a dia. 

 

22. Demanar a les famílies abans de la reunió, quines eren les seves preocupacions i així 

respondre-les el dia de la reunió. També involucrar els/les alumnes fent a l’aula una 

dinàmica emocional que els pares i les mares el dia de la reunió van continuar. Opinió 

reunió: Els resultats van ser molt positius. Les famílies varen fer una bona 

valoració. 

Aquesta proposta també esmenta que als docents els va ajudar molt fer un role playing 

d’una reunió, per prendre consciència i posar-se en el lloc de les diferents famílies que 

tenien a l’aula. Després d’això, no els va quedar cap dubte que necessitaven fer canvis. 

 

23. Fer un taller webinar a Rosa Sensat, em va agradar molt. Es canvia el concepte: 

Reunió amb famílies. Es passa tota la informació que es pugui per escrit, preguntant 

amb antelació quins són els seus neguits, acollir-los els dia de la reunió com si fossin 
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els convidats a casa teva, oferir los alguna cosa de menjar, fer la sala acollidora amb 

flors, que preparin un detall pels infants, etc. ... Opinió reunió: molt xulo! 

 

24. Nosaltres sempre intentem fer alguna cosa diferent, des de dinàmiques cooperatives 

per què vegin com ho fan els seus fills/es, roll play; els fem posar en filera, ens 

saludarem igual que fem amb els infants, amb abraçades, petons o xocar la mà, ens 

asseurem en assemblea. Els infants també fan alguna cosa per als pares i mares i 

aquests els contesten o acaben el que han fet els seus fills/es. Aquest any la idea és 

fer estacions de treball i que les famílies vagin passant per diferents activitats 

adaptades als continguts de la reunió. 

 

25. Joc amb fotos del somriure dels infants, havien de trobar el del seu fill/a. 

 

26. Amb rodanxes de fusta posar una qualitat positiva del seu fill/a. A l’altra banda el nom i 

endevinar quina és la nostra fusta. Es pengen amb cordes d’una branca i decoren 

l’aula. 

 

27. Que les famílies facin un cartell amb el nom del seu fill/a. La mestra el pot utilitzar per 

organitzar l’aula el 1r dia. 

 

28. Els pares i mares escriuen en un post-it un missatge engrescador pels seus fills/es i el 

pengem a la classe. 

 

29. A primària vam fer reunió-taller. Els pares i les mares anaven al curs que aniria el fill/a 

i feien una activitat real a l’aula amb la resta de pares i mares del mateix curs. El 

mestre/a es presentava com el primer dia de classe i feien l’activitat tots junts. Un bon 

role-playing! Opinió reunió: va agradar molt! 

 

30. Nosaltres fem participar a les famílies en alguna activitat durant la reunió d’inici de curs. 

L’any passat vam donar-los uns imants, on havien d’escriure un adjectiu que desitjaven 

per aquell curs. Ho vam posar en comú i els vam posar en una pissarra magnètica. 

Quan els alumnes van començar, vam fer el mateix amb ells i els vam ensenyar les 

paraules dels pares i mares. Opinió reunió: Va estar molt bé! 

Aquest any volem fer alguna activitat relacionada amb les TIC! 

 

31. Nosaltres representem als pares i mares el que és un dia a l’escola (bon dia, música, 

experimentació...), ells i elles van fent i els hi donem les explicacions del perquè ho 

treballem. Acabem explicant un conte amb els seus fills com a protagonistes (com a 

resum). 

 

32. Nosaltres res de seure en fileres. Vàrem fer un cercle on tots ens veiem i ens miràvem, 

també vàrem demanar idees i opinions i què els hi agradaria que passés durant el curs 

i per suposat se'ls hi va donar tota la informació per escrit. 

 

33. A la meva escola no hi ha reunió d’inici de curs, sí que hi ha entrevista personal, i crec 

que es una bona iniciativa per conèixer-los i que es coneguin. 

 

34. Per iniciar la reunió: Joc amb llana. Tots estem interconnectats/es! 

 

35. Full explicatiu, activitat cooperativa i dono un punt de llibre dissenyat per mi per a que 

escriguin un missatge positiu al seu fill/a. Aquest punt l’utilitzen durant el curs. 

 

36. Fer que les famílies tinguin un paper més actiu: resolució de casos, opinions, etc. 
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37. Escriure en una cinta el que esperen del nou curs i després muntar un mòbil amb els 

desitjos. 

 

38. Organitzar tastets de diferents metodologies que es fan al centre, i després mini 

reunió informativa. 

 

39. Gimcana cooperativa abans de la reunió. Cada prova assolida, una nova informació! 

 

40. Els infants enregistren un vídeo informant del que es realitza a l’escola i donant la 

benvinguda. 

 

41. Jo em demano: “Què m’agradaria que m’expliquessin com a mare?”. Al final de la 

reunió sempre els faig una dinàmica sobre les qualitats dels seus fills/es, escrivim la 

qualitat en un post-it, la llegim en veu alta i se l’emporten a casa per enganxar a la 

nevera i recordar-l’is als seus fills/es quan aquests ho necessitin, parlem sobre que 

tenim el mateix objectiu família i escola. Els poso la imatge d’una brúixola, els hi 

pregunto on és el NORD, cadascú la senyala on creu, canvio la foto i poso la foto dels 

infants, els faig senyalar els seus fills/es i els dic que a partir d’ara el nostre NORD són 

ells i elles. 

 

42. Nosaltres fem que sigui el primer projecte que fa l’alumnat. Que siguin ells qui facin la 

reunió. Com ho fem: Comencem fent una pluja d’idees de què creuen que han des 

saber les famílies (ja veureu que us sorprendran), inventen algun joc per fer-los 

participar, escriuen la convocatòria i per grups cooperatius treballen els aspectes. 

Opinió reunió: èxit assegurat! 

 

 

43. Nosaltres fa cursos que fem reunions "diferents" inspirats per l' Anna Ramis Assens. 

(Teniu enllaç al començament d’aquest document). 

 

44. Nosaltres hem gravat algun cop un missatge de cada un dels nens i nenes i posem la 

foto de cada infant amb un.codi QR a sota i quan els pares i mares posen el mòbil al 

davant poden escoltar el missatge. (El codi QR es pot fer online amb un generador de 

codi QR). Opinió reunió: agrada molt! 

 

45. Fer un trenca-closques amb la fotografia dels nens i nenes de la classe. Els pares i 

mares han de muntar el trenca-closques junts. Una bona dinàmica de cooperació.  

 

 

Propostes ESO: 

1. Una proposta interessant, és que els alumnes d’ESO expliquin per grups les parts del 

guió de les que consta la reunió, així no ho fan els professors/es. Els gravem en video. 

Opinió reunió: èxit i les famílies es mostren encantades i motivades. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/anna.ramisassens?hc_location=ufi
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A debatre i intervencions molt interessants que em vau fer arribar sobre el títol de les reunions: 

 Reunions de pares (cada cop més obsolet). 

 Reunions de pares i mares 

 Reunions famílies 

 Reunions amb les famílies 

 

Una mare va escriure: 

“Jo primer de tot el que canviaria ja és el nom perquè encara hi ha llocs que posen reunió de 

pares i mares quan simplement hauria de posar reunió per les famílies ja que en una societat 

canviant on existeixen molts tipus de família és trist que encara el patró que es fa servir és el 

de pare i mare. Personalment crec que a les reunions també s'hauria de fomentar el 

coneixement entre famílies per fomentar la cohesió, perquè hi ha famílies que passen 

desapercebudes i després els fills d'aquestes no participen en les activitats que s'organitzen 

fora de l'escola. Per tant indirectament els infants en surten perjudicats. A mi el que més 

m'interessa és que m'expliquin quina metodologia utilitzaran, que aprendran... La 

informació del curs ja la podem donar a través d'un dossier”. 

 

Una mestra va escriure: 

“També ens hem plantejat moltes vegades si posar tutors/es perquè hi ha nens i nenes que no 

viuen amb la seva família... hi ha molts plantejaments”. 

 

Una altra mestra va escriure:  

“És important dir un nom correcte per la trobada, ja que no totes les famílies és un pare i una 

mare. Hi ha famílies monoparentals, famílies amb dos mares o dos pares. Millor anomenar-ho 

REUNIÓ O TROBADA AMB LES FAMÍLIES”. 

 

Fins aquí aquest súper post sobre les reunions amb les famílies. 

Totes i cada una de les aportacions ens fan enriquir. Gràcies per la vostra col·laboració. De ben 

segur que d’aquí sortiran un milió d’idees, totes vàlides, totes encertades. Important parlar i 

debatre amb els/les nostres companys i companyes, amb el nostre cicle, amb el claustre, amb 

l’equip directiu, i poder anar tots a una.  

Moltíssimes gràcies!!! Ha estat un post llarg d’elaborar, espero que en gaudiu i si en feu servei 

o us ha aportat alguna cosa, deixeu el vostre comentari. 

Les meves aportacions sobre les reunions, estan a destacats d’instagram on vaig fer uns 

quants stories, els podreu trobar allà. 

Un cop més, moltes gràcies!!!  

 

 

 

Marona de colors_mami de colores 


