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Escola  Elisenda de Montcada 

Nom experiència (acció, 

projecte,..)  

Classes de Castellà i Català per les famílies  

Descripció de la experiència 

(Justificació de la necessitat, 

procés de definició i propòsit) 

Arrel de la creació de l’any passat de la comissió de mares i pares per a 

generar espais participatius per a les famílies, va sorgir la necessitat i 

demanda de les famílies de poder apropar-se idiomàticament als seus fills, 

a l’escola i al seu entorn.  

Fruit d’aquesta demanda es fa recerca d’entitats que puguin acompanyar a 

l’escola i a les seves famílies a poder portar a terme aquesta proposta. A 

través d’ Afluents (Servei solidari) i  La Cal s’inicien les classes de manera 

gratuita i en horari escolar per a facilitar la conciliació familiar de les 

famílies. Des de l’inici la proposta té molt bona rebuda i enguany han 

participat 7-8 famílies a les classes de català i 16 famílies a les de castellà. 

Els dos projectes posen molt de valor no només en l’aprenentatge de 

l’idioma si no també a cuidar els vincles com a eina de cohesió social. Es 

fomenta la coneixença de l’entorn i i el funcionament del dia a dia de 

l’escola, familiaritzant-les amb el calendari i activitats realitzades al centre. 

Així com els costums i tradicions locals. 

 

Objectius  

(tant objectius generals com 

petits objectius) 

Generals 

- Donar resposta a les demandes de les famílies 

- Donar resposta a les necessitats de les famílies de poder-se 

comunicar amb l’escola i els seus fills. 

- Generar espais de trobada entre famílies i escola. 

Específics 

- Generar vincles entre famílies i escola per poder facilitar la 

comunicació i participació dintre del centre. 

- Generar un espai per a crear xarxa entre les famílies. 

- Facilitar la comunicació, relació i acompanyament en els 

aprenentatges dels seus fills, com a part coeducadora. 

- Empoderar a les famílies en el suport educatiu i formatiu dels seus 

fills i filles.  

 

A qui va adreçada l’acció 

(població diana) 

 

Aquesta acció va dirigida a les persones nouvingudes i a totes aquelles 

famílies  que vulguin millorar i optimitzar el seu nivell idiomàtic. 

Quins han estat els 

professionals implicats  

TIS i ES 

Metodologia de la 

intervenció (tècnica, eina,..) i 

temes treballats 

(Com s’ha desenvolupat, 

pràctiques concretes, què hem 

aconseguit) 

Grups de conversa segons el nivell, reforçat amb material escrit.  

S’ha treballat el calendari escolar amb les festes agendades, com també 

donat eines i recursos per facilitar les gestions quotidianes.  

 

En general la valoració ha estat molt positiva, les famílies se senten més 

segures, participatives, incloses i il·lusionades amb més recursos i habilitats 

comunicatives i de relació amb l’entorn. Aquest fet ha facilitat que la 

comunicació entre l’escola i la família hagi estat molt més clara i fluïda 

facilitant l’entesa i les respostes en les demandes de totes les parts. Fins i 
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tot hem aconseguit que les famílies participin més en les activitats 

realitzades a l’escola, implicant-s’hi activament, algunes d’elles. 

 

Activitats realitzades 

 

 

 

 

- Números (data de naixement, edat, número de teléfon….) 

- Indicacions per moure’s per l’entorn. 

- Com entendre i llegir formularis escolars. 

- Saber donar resposta a aquests formularis. 

- Com presentar-se 

- Les relacions de parentesc. 

- Explicar la seva procedència  

- Menjars típics dels països d'origen 

- ... 

Avaluació de l’experiència 

(opinions de docents i infants, 

aspectes observats pels 

professionals, eficiència o 

impacte de l’acció, indicadors 

si se’n disposen) 

 

 

En resposta de si volen continuar el curs vinent, tothom ha dit que sí, amb 

una ampliació a dos dies setmanals per poder potenciar el ritme 

d’aprenentatge.  

Tant docents com infants han valorat molt positivament l’experiència, ja 

que pels tutors es facilita que s'entengui la informació i pels infants, que 

han vist com es reforça el vincle entre famílies i escola. Les famílies s’han 

sentit més acollides i convidades a participar.  

Imatge Gràfica  (foto 

vídeo,..)   

Important compleixi amb la 

normativa de drets d’imatges 

 

 

CLASSE DE CASTELLÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DE CATALÀ 
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Gràcies a l’experiència de les classes hem pogut comptar aquest curs amb 

la participació de moltes mares en les activitats organitzades durant la 

setmana cultural. S’han dut a terme tallers de trenes, henna, manualitats…. 

i un mercat solidari amb degustació de menjars i begudes de diferents 

països.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de contacte del centre 

per a poder ampliar 

informació (persona de 

contacte, mail i/o telèfon, 

enllaços amb informació 

complementària si se’n 

disposen) 

 

Centre on s’han realitzat les classes: 

Escola Elisenda de Montcada (Torre Baró) 

 

Entitats que hi han participat: 

 

- Afluents  

c/ Sant Antoni Abat 61, 08001 Barcelona. 

(telf. 93 441 64 06) 

Referent: Maria José López 

 

- CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana) 

c/ Olzinelles 118, 08014 Barcelona. 

(telf. 93 415 90 02) 

Referent: Saoka Kingolo. 

 

 

 

 


