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Les escoles son un espai de trobada i un
entorn òptim per a les relacions
interpersonals. Es dona una constant
interacció entre totes les persones que hi
formem part (docents, famílies, personal
d’administració/serveis i infants).
Per nosaltres és fonamental construir una
relació basada en la confiança amb les
famílies del nostre alumnat. Creiem
fermament que les relacions positives entre
famílies i docents són facilitadores de l’èxit
educatiu i personal dels infants, de la mateixa
forma que milloren la convivència del dia a
dia.
Aquests vincles són fonamentals per tal que
els nens i nenes es puguin sentir segurs/es i
confiats/ades al començar la seva
escolarització, donat que els mostrem que les
persones que els acompanyem anem de la
mà.
Per això, a l’etapa d’educació infantil
s’ofereixen diferents moments per la
comunicació i l’intercanvi mutu; un bon

moment és a la porta de l’aula per poder
comentar aspectes diaris tals com: què tal ha
anat el cap de setmana, com ha passat la nit o
si avui el/la venen a recollir els avis o les
tietes…
Dialogar sobre aspectes del creixement i
l’aprenentatge dels infants ens permet
conèixer millor al nostre alumnat i respondre
a les seves necessitats, això ho aconseguim
tant en el dia a dia, com mitjançant entrevistes
personals amb les famílies i amb les reunions
grupals que anem fent durant el curs.

Considerem que l’escola ha de ser oberta i per
això oferim diverses oportunitats per tal que
les famílies puguin participar, compartir i
sentir-se protagonistes. Ens agrada promoure
que les famílies puguin entrar a l’aula i
realitzar diferents activitats. És una gran
oportunitat per créixer, enriquir-nos i
aconseguir que les famílies es considerin
protagonistes del procés educatiu de les seves
criatures i uns acompanyants importants de
l’aventura que suposa l’aprenentatge.
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