ESCOLA COLLASO I GIL
Nom experiència

PARLEM EN FAMÍLIA

Des de l’escola s’ha apostat per realitzar un grup d’habilitats familiars
dirigit a les famílies d’educació infantil amb l’objectiu d’aproximar-les i
compartir un espai comú on poder parlar sobre la criança i tots aquells
dubtes i preocupacions que els sorgeixen sobre l’aventura de ser pares i
mares. Alhora pretén ser un espai de socialització i de fer vincle amb
l’escola i les seves famílies.

Descripció
experiència

Molts dels infants que entren a P3 no han anat prèviament a l’escola
bressol i això fa que es pugui realitzar un treball socioeducatiu
preventiu amb les famílies.
El projecte es va desenvolupar del 23 de gener al 20 de març del 2019 i
van ser un total de 9 sessions de 1.30h amb les famílies en horari
escolar.
Aquesta acció preventiva compta amb el suport l’Agència de Salut
Pública i els Serveis Socials de Raval Sud.
L’acció es troba en la línia del PdB 2016-20 en la millora de la cohesió
social al centre, en el treball constant d’acostament entre les diferents
cultures que hi conviuen.



Objectius








Compartir coneixements sobre les necessitats de l'etapa
d'educació infantil (alimentació, higiene, salut, rabietes...).
Compartir experiències sobre la criança dels fills/es
Promoure la importància del bon tracte als infants
Observar quin és el vincle afectiu entre les mares i els infants (2
sessions)
Promoure la cohesió de les famílies participants
Resoldre dubtes i pors
Convidar a les famílies a realitzar una activitat dins l’escola dels
seus fills/es.

A qui va adreçada

Famílies que tinguin infants a l’escola Collaso i Gil de P3 a P5.

Professionals que hi
intervenen

Natàlia Allué
Iris Plaza
Natàlia Sagarra

Metodologia de la
intervenció (tècnica,
eina,..) i temes
treballats

Activitats realitzades

La metodologia principal ha estat introduir alguns conceptes mitjançant
algun suport (imatge, vídeo...) i partir del què suggeria i de l’experiència
i les inquietuds de les famílies s’anaven desenvolupant els continguts de
les sessions.
Primer de tot hi va haver una fase de coneixença, expectatives i
d’interessos i preocupacions i després es van anar introduint els temes:
- L’etapa evolutiva dels 3 als 5
- Necessitat d’atenció, respecte, afecte i reconeixement
- Autoestima i assertivitat en els pares, mares fills i filles
- L’escolta activa, empatia, l’expressió de sentiments i opinions
- Resolució de conflictes, posar límits, negociar, comunicació eficaç

Les activitats realitzades han estat relacionades amb els continguts
explicats anteriorment.

Es van inscriure un total de 17 famílies i van acabar venint 8 mares amb
regularitat. Per part de les famílies participants que es van acabar
vinculant valoren positivament i el recomanarien.
Avaluació
experiència

S’observa que quan les famílies entren a l’escola la relació amb aquesta
es torna més fluida i propera i això facilita poder anar tots a una.
El grup era obert a totes les famílies de P3, P4 i P5 que n’estiguessin
interessades. La difusió i captació d’aquestes va ser realitzada per les
tutores d’educació infantil i l’equip social de l’escola.

Imatge Gràfica

Sessió conjunta mares i fills

Iniciant una sessió
Dades de contacte
del centre per poder
ampliar informació

Equip de pediatria Drassanes: Gemma Ricós
CSS Raval Sud: Pau Gil
Escola Collaso i Gil: Iris Plaza a8001819@xtec.cat

