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Annex 1: Valoració de les activitats de la mentora de l’escola
Mare de Déu del Sol del Pont.
A continuació hi trobareu el document que vam passar a les mentores per tal que poguessin veure
tot el procés que havíem anat seguint i també poguessin valorar amb l’ajuda d’una taula les
activitats. També se’ls va demanar que fessin una priorització d’aquestes activitats, les quals
serien les que ens guiarien per fer els tallers.


Graella valorada per la Chadia ( mentora de l’escola Mare de Déu del Sol del Pont.)

Presentació:
Benvolgudes, som la Judit Salces i la Cristina Espelt. Som alumnes d’últim curs d’Educació Social
a la Universitat de Vic. Estem realitzant el treball final de grau com ja sabeu dins el projecte
Enxaneta. El nostre treball final consisteix en fer unes sessions amb el grup de pares i mares que
participen en el projecte Enxaneta de l’escola Mare de Déu del Sol del Pont de Roda de Ter i
l’escola la Sínia de Vic. El grup de pares i mares de l’escola del Mare de Déu del Sol del Pont hi
ha la Chàdia com a referent i al de la Sínia, la Mercè Piqué. Hem escollit aquests dos grups de
pares i mares ja que l’any anterior quan es va fer el projecte pilot ja hi participàvem en les diferents
sessions i la gran majoria de pares i mares ja ens coneixien. Per tant , el fet de realitzar la
intervenció en aquests dos grups de pares i mares ens facilitava el treball ja que els pares i mares
sabien que havíem de realitzar el treball de final de grau i fer una intervenció amb ells/elles. Per la
creació d’aquesta intervenció hem estat fent observació participativa des de l’any anterior en les
dues escoles. També estem realitzant un diari de camp des de l’any anterior que ens permet
poder reflexionar sobre el treball socioeducatiu dins del projecte Enxaneta i la funció dels
educadors i educadores dins el projecte i també es ha permès poder explicar les nostres
sensacions i com ho vèiem personalment tot el treball que es fa dins el projecte ( sessions de
pares i mares, metodologia, actituds dels infants i dels pares i mares, continguts que es
treballaven, com responien els infants davant les activitats, canvis que es produïen...etc.). Durant
aquest any hem estat fent observació participativa en algunes de les sessions de pares ( la prèvia
i la posterior amb els infants). Després de les sessions el que fèiem era anotar tot allò que ens
havia sobtat i les reaccions dels pares i mares davant l’activitat que se’ls plantejava. A partir
d’aquesta observació participant,

hem pogut extreure algunes de les necessitats que hem

detectat i a partir d’aquestes hem proposat algunes activitats per donar resposta a les necessitats
detectades. Els dos grups de pares i mares presenten necessitats diverses tot i que hem pogut
detectar que hi ha necessitats conjuntes. Per tant la nostra intervenció anirà orientada a donar
resposta a les necessitats que tenen cada escola.
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A continuació hi ha esmentades les necessitats comunes que hem detectat dels dos grups de
pares i mares participants del projecte Enxaneta. ( Si creieu que en manca alguna podeu afegir-la i
ho modifiquem, ja que vosaltres sou les referents dels grups i saber més com són les famílies).
Necessitats:
Hem classificat les necessitats en 3 tipus: Factors personals, factors comportementals i factors
estructurals. Ho hem classificat d’aquesta manera ja que ens permetrà poder estructurar
posteriorment les activitats de manera ordenada i coherent.
Factors personals:
-

Baixa autoestima.

-

Manca d’hàbits estructurats.

-

Manca d’habilitats socials.

-

Concepte d’un mateix equivocat.

-

Manca d’utilitzar un llenguatge positiu i motivador.

-

Manca d’educació afectiva i emocional.

Factors competencials:
-

Manca d’habilitats per gestionar els conflictes.

-

Manca de saber posicionar-se en el moment de posar límits.

-

Manca de saber trobar moments d’oci amb l’infant.

-

Necessitat de conèixer diferents estratègies per gestionar els conflictes i per potenciar de
manera positiva a l’infant.

-

Com acompanyem a l’infant a l’escola

-

Manca de no saber com realitzar un acompanyament de l’infant a l’escola.

Factors estructurals:
-

Manca d’una xarxa social estable.

-

Manca d’educació afectiva i emocional.

-

Manca de relació bidireccional entre escola i família

-

Falta d’activitats en els espais lliures dels infants.

Les prioritats que es treballaran davant d’aquestes necessitats seran les següents:
Prioritats:
-

Famílies i infants abandonin els sentiments negatius

-

Treballar perquè les famílies i els infants abandonin les conductes negatives.

-

Treballar els sentiments positius i el llenguatge positiu i motivador.
2

-

Enfortir a les famílies amb missatges positius i oferint-los uns recursos per tal de que els
puguin utilitzar el dia a dia amb els infants.

-

Dotar a les famílies d’eines i recursos i eines per treballar la resolució de conflictes amb els
infants.

-

Fomentar una educació afectiva i emocional.

-

Empoderar a les famílies per tal d’ajudar-les a que puguin realitzar amb èxit
l’acompanyament de l’infant en la vida diària.

-

Fomentar hàbits positius a les famílies.

-

Treballar les habilitats socials de les famílies.

-

Enfortir a la família com a persones amb gran potencial i amb grans mecanismes per poder
resoldre els conflictes de manera positiva.

-

Compartir mecanismes amb la família perquè sàpiguen trobar un espai de joc per poder
compartir amb la família.

-

Treballar més la relació entre escola i família.

-

Crear un espai relacional ( on puguin establir un rol que no sigui el de “pare” o “mare”):

Les activitats que us proposem a continuació donaran resposta a les necessitats esmentades
anteriorment i aniran orientades a 4 unitats temàtiques de treball.
1. Família
2. Escola
3. Temps d’oci i lleure
4. Malestars.
A part de valorar les activitats ens agradaria que a sota del document adjunt enumeréssiu amb
ordre de preferència les activitats que escolliu cadascuna ja que així ens serà més fàcil poder
classificar-les i escollir quines realitzarem als centre. Moltes gràcies per tot.

PROPOSTA

ÉS ÚTIL?

ACTIVITATS

ÉS

ÉS

ÉS

PROPOSTES

ADEQUADA?

IMPORTANT

FACTIBLE?

A MILLORAR

TREBALLARHO?
1.Treballem les
expectatives dels
pares que tenen
de l’escola i dels
fills/es.
2.Com resolem
els conflictes de
manera positiva.

SÍ
NO

SÍ

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ

SÍ
3

SÍ
NO

SÍ

DEPÈN DE
QUINA

(5)

NO

NO

NO

NO

3.Com negociem
“acordem” amb
els fills i filles?

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

4. Com reforcem
positivament als
nostres infants?

5. Com escoltem
i ens posem al
lloc de l’altre?
6. Com
aconseguir que
els infants es
sentin bé en sí
mateixos i
confiïn amb ells
mateixos i amb
els pares.
7. Llenguatge
positiu i
motivador. (6)

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

8.Organització
de la vida
quotidiana
familiar.

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

9.
Comportament
dels infants i
reaccions dels
pares. (3)

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

10. Vincle entre
família i escola.
Implicació i
acompanyament.
(4)
11.Moments
evolutius dels
infants.
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PROPOSTA
ES FACI.

TENINT EN
COMPTE
QUE TAMBÉ
HAN DE
PARTICIPAR
ESCOLA I
FAMÍLIA A LA
VEGADA.

IMPLICACIÓ
D’ESCOLA,
FAMÍLIA,
INFANT I
AMICS.
JA HO HEM
FET PERÒ
ESTARIA BÉ
REPASSARHO.
TREBALLAT
PERÒ
ESTARIA BÉ
REPASSARHO.
IMPLICACIÓ
PERMANENT.

12. El joc. Com
juguem amb els
infants?
13. Identificació
emocions i com
les podem
treballar.
14. Límits i
posicionaments.
Com treballarho. “Com Diem
que no”. (1)
15.
Acompanyament
dins
l’escolarització.
16. Autoestima i
assertivitat en
els pares (2)
17. Autoestima i
assertivitat en
els infants.
18. Comunicació
no violenta.
19. Factors de
risc i protecció.
Com ho
treballem.
20. Hàbits i
rutines. Com ho
hem de
treballar?

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

21. Principis de
la parentalitat
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
positiva. Què
NO
NO
NO
NO
és?
22. Concepte
d’un mateix.
Sí
SI
SI
SI
Com treballem
NO
NO
NO
NO
l’autoestima
personal.
 Els números en vermell indiquen l’ordre de preferència de les activitats.


HA DE SER
UN TREBALL
PERMANENT.

TREBALL
AMB
L’ESCOLA.

JA HO HEM
FET PERÒ
ESTARIA BÉ
REPASSARHO.

TANT PARES
COM
INFANTS.

Les propostes d’activitats no estan ordenades cronològicament. En el moment de
dissenyar-ho en exactitud ja les ordenarem. També depenent de com ho veuen les
mentores de cada centre farem una classificació conjunta per escollir quines activitats
veuen més necessàries.
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COM ES TREBALLARÀ?
Cada sessió anirà lligada entre sí per tal que hi hagi un fil conductor i que uns temes amb els
altres vinguin relacionats. Ja que serà un taller que tindrà varies sessions hem trobat necessari i
també important donar material als participants, és a dir, el material que podem repartir a cada
sessió sobre els temes que treballarem se’ls hi entregarà dins una carpeta així ho podran tenir tot
recollit i serà el seu material. Així doncs també per lligar una sessió amb l’altre el que també es
farà serà que al finalitzar cada sessió entre tots els participants del grup s’exposaran aquells
temes o idees importants que s’hagin quedat i es recolliran amb un paper. Així doncs en la
propera sessió es recordaran les idees i també es repartirà el full amb les idees importants. Es
treballarà a partir de possibles fitxes molt visuals, rol playings, visualització d’escenes de
pel·lícules i/o vídeos, imatges, còmics...etc. . La metodologia que es busca i amb la qual ens
guiarem serà una metodologia pràctica i vivencial on els participants siguin els protagonistes de
les sessions. Seran sessions participatives i interactives entre els participants. També si és el cas
es treballaran propostes que puguin sortir dins els procés fetes pels participants. En tot moment
s’adaptaran les activitats segons les necessitats que puguin anar sorgint.
COM S’ORGANITZARAN LES ACTIVITATS?
En la primera sessió el que es plantejarà serà una presentació per part nostre sobre una mica que
farem, la metodologia que utilitzarem, els resultats esperats, conèixer les visions dels participants i
també saber què esperen del taller. En aquesta primera sessió explicarem el que es farà als tallers
i els temes que treballarem. En aquesta primera sessió també farem jocs de coneixença i
dinàmiques per trencar una mica el gel i començar a crear un clima de confiança entre els
participants.
Les diverses sessions aniran orientades als temes proposats en l’apartat d’activitats proposades.
Cada activitat tindrà una fitxa específica on hi haurà exposada:
-

Explicació de l’activitat

-

Tasques de l’educadora i també tasques dels educands

-

Material necessari.

Finalment en la última sessió es treballarà sobre l’avaluació /valoració de les activitats de tots els
tallers. L’avaluació en la sessió serà per una part conjunta entre les educadores i les famílies i
després els hi passarem un full on hi haurà un qüestionari molt simple per tal que cadascú es
pugui expressar lliurement i valorar de manera anònima tots aquells aspectes que creguin
necessaris. També podran fer crítiques i noves propostes.
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Al final de cada sessió el que es farà serà passar un full de valoració molt simple per recollir com
s’han sentit en la sessió i si els hi ha agradat.
RECURSOS MATERIALS
-

TAULES

-

CADIRES

-

PROJECTOR DE LLUM

-

FULLS, CARTOLINES..ETC.

-

BOLÍGRAFS, COLORS I RETOLADORS

-

FITXES DE PREPRACIÓ

-

PISSARA

-

L’ESPAI

-

FULLS DE VALORACIÓ.

OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE.


Promoure i fomentar que les famílies adoptin unes funcions parentals positives en la seva
quotidianitat per tal d’empoderar-les sobre el rol de ser pares i mares mitjançat un projecte
socioeducatiu d’acompanyament familiar amb un grup de famílies del projecte Enxaneta de
l’escola la Sínia de Vic i de l’escola Mare de Déu del Sol del Pont de Roda de Ter.

RELACIÓ NECESSITATS, TEMES I TALLERS.
NECESSITATS

TEMES

FACTORS

TALLERS
RELACIONATS

Baixa autoestima.

-

Malestars.

Personal.

Manca

-

Família

Personal

d’hàbits

estructurats.

Taller : 1, 7, 13, 16.

i Taller: 8 i 20

comportemental.

Concepte d’un mateix

-

Malestars

Personal.

Taller: 21, 7, 13, 16.

-

Família,

Personal

i Taller: 16, 17, 18, 4,

malestars.

comportemental.

equivocat

Manca d’utilitzar un
llenguatge

positiu

i

motivador.
Manca

d’habilitats
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5, i 9

socials.
Manca d’habilitats per Família, malestars.
gestionar

Comportemental.

Taller: 2 i 3

Comportemental

Taller: 3, 14 i 20.

els

conflictes.

Manca

de

saber Família, malestars.

posicionar-se
moment

en

de

el

posar

límits.

Manca

saber Temps

de

d’oci

i

lleure, Comportemental

Taller: 11 i 12.

trobar moments d’oci família.
amb l’infant.

Com acompanyem a Escola i família.

Personal

l’infant dins el procés

comportemental

i Taller: 10 i 11.

escolar.
Necessitat

de Família

conèixer

Personal

diferents

estratègies

per

gestionar

els

conflictes

i

i Taller: 2, 3, 4, 5,

comportemental.

6,7,14, 18 i 20.

Estructurals

Taller: 12

Personal,

Taller: 4, 5, 6, 7 i 13.

per

potenciar de manera
positiva a l’infant.
Manca

d’una

xarxa Temps oci i lleure.

social estable.
Manca

d’educació Malestars.

afectiva i emocional.

comportemental

i

estructural
Manca

de

bidireccional

relació Escola i família.

Estructural

entre

escola i família
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Taller: 1 i 10.

Falta d’activitats en Temps oci i lleure.

Estructural

els espais lliures dels

comportemental.

i Taller: 11 i 12.

infants.

Annex 2: Valoració de les activitats de la mentora de l’escola la
Sínia.
A continuació hi trobareu el document que vam passar a les mentores per tal que poguessin veure
tot el procés que havíem anat seguint i també poguessin valorar amb l’ajuda d’una taula les
activitats. També se’ls va demanar que fessin una priorització d’aquestes activitats, les quals
serien les que ens guiarien per fer els tallers.


Valoració realitzada per Mercè Piqué (mentora de la Sínia).

Presentació:
Benvolgudes, som la Judit Salces i la Cristina Espelt. Som alumnes d’últim curs d’Educació Social
a la Universitat de Vic. Estem realitzant el treball final de grau com ja sabeu dins el projecte
Enxaneta. El nostre treball final consisteix en fer unes sessions amb el grup de pares i mares que
participen en el projecte Enxaneta de l’escola Mare de Déu del Sol del Pont de Roda de Ter i
l’escola la Sínia de Vic. El grup de pares i mares de l’escola del Mare de Déu del Sol del Pont hi
ha la Chàdia com a referent i al de la Sínia, la Mercè Piqué. Hem escollit aquests dos grups de
pares i mares ja que l’any anterior quan es va fer el projecte pilot ja hi participàvem en les diferents
sessions i la gran majoria de pares i mares ja ens coneixien. Per tant , el fet de realitzar la
intervenció en aquests dos grups de pares i mares ens facilitava el treball ja que els pares i mares
sabien que havíem de realitzar el treball de final de grau i fer una intervenció amb ells/elles. Per la
creació d’aquesta intervenció hem estat fent observació participativa des de l’any anterior en les
dues escoles. També estem realitzant un diari de camp des de l’any anterior que ens permet
poder reflexionar sobre el treball socioeducatiu dins del projecte Enxaneta i la funció dels
educadors i educadores dins el projecte i també es ha permès poder explicar les nostres
sensacions i com ho vèiem personalment tot el treball que es fa dins el projecte ( sessions de
pares i mares, metodologia, actituds dels infants i dels pares i mares, continguts que es
treballaven, com responien els infants davant les activitats, canvis que es produïen...etc.). Durant
aquest any hem estat fent observació participativa en algunes de les sessions de pares ( la prèvia
i la posterior amb els infants). Després de les sessions el que fèiem era anotar tot allò que ens
havia sobtat i les reaccions dels pares i mares davant l’activitat que se’ls plantejava. A partir
d’aquesta observació participant,

hem pogut extreure algunes de les necessitats que hem
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detectat i a partir d’aquestes hem proposat algunes activitats per donar resposta a les necessitats
detectades. Els dos grups de pares i mares presenten necessitats diverses tot i que hem pogut
detectar que hi ha necessitats conjuntes. Per tant la nostra intervenció anirà orientada a donar
resposta a les necessitats que tenen cada escola.
A continuació hi ha esmentades les necessitats comunes que hem detectat dels dos grups de
pares i mares participants del projecte Enxaneta. ( Si creieu que en manca alguna podeu afegir-la i
ho modifiquem, ja que vosaltres sou les referents dels grups i saber més com són les famílies).
Necessitats:
Hem classificat les necessitats en 3 tipus: Factors personals, factors comportementals i factors
estructurals. Ho hem classificat d’aquesta manera ja que ens permetrà poder estructurar
posteriorment les activitats de manera ordenada i coherent.
Factors personals:
-

Baixa autoestima.

-

Manca d’hàbits estructurats.

-

Manca d’habilitats socials.

-

Concepte d’un mateix equivocat.

-

Manca d’utilitzar un llenguatge positiu i motivador.

-

Manca d’educació afectiva i emocional.

Factors competencials:
-

Manca d’habilitats per gestionar els conflictes.

-

Manca de saber posicionar-se en el moment de posar límits.

-

Manca de saber trobar moments d’oci amb l’infant.

-

Manca de no saber com realitzar un acompanyament de l’infant a l’escola.

-

Necessitat de conèixer diferents estratègies per gestionar els conflictes i per potenciar de
manera positiva a l’infant.

Factors estructurals:
-

Manca d’una xarxa social estable.

-

Manca d’educació afectiva i emocional.

-

Manca de relació bidireccional entre escola i família

-

Falta d’activitats en els espais lliures dels infants.

Les prioritats que es treballaran davant d’aquestes necessitats seran les següents:
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Prioritats:
-

Famílies i infants abandonin els sentiments negatius

-

Treballar perquè les famílies i els infants abandonin les conductes negatives.

-

Treballar els sentiments positius i el llenguatge positiu i motivador.

-

Enfortir a les famílies amb missatges positius i oferint-los uns recursos per tal de que els
puguin utilitzar el dia a dia amb els infants.

-

Dotar a les famílies d’eines i recursos i eines per reballar la resolució de conflictes amb els
infants.

-

Fomentar una educació afectiva i emocional.

-

Empoderar a les famílies per tal d’ajudar-les a que puguin realitzar amb èxit
l’acompanyament de l’infant en la vida diària.

-

Fomentar hàbits positius a les famílies.

-

Treballar les habilitats socials de les famílies.

-

Enfortir a la família com a persones amb gran potencial i amb grans mecanismes per poder
resoldre els conflictes de manera positiva.

-

Compartir mecanismes amb la família perquè sàpiguen trobar un espai de joc per poder
compartir amb la família.

-

Treballar més la relació entre escola i família.

-

Crear un espai relacional ( on puguin establir un rol que no sigui el de “pare” o “mare”).

Les activitats que us proposem a continuació donaran resposta a les necessitats esmentades
anteriorment i aniran orientades a 4 unitats temàtiques de treball.
5. Família
6. Escola
7. Temps d’oci i lleure
8. Malestars.
A part de valorar les activitats ens agradaria que a sota del document adjunt enumeréssiu amb
ordre de preferència les activitats que escolliu cadascuna ja que així ens serà més fàcil poder
classificar-les i escollir quines realitzarem als centre. Moltes gràcies per tot.

PROPOSTA
ACTIVITATS

ÉS ÚTIL?

ÉS

ÉS

ÉS

PROPOSTES

ADEQUADA?

IMPORTANT

FACTIBLE?

A MILLORAR

TREBALLARHO?
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1.Treballem les
expectatives dels SÍ
pares que tenen
de l’escola i dels
fills/es.
2.Com resolem
els conflictes de SÍ
manera positiva.
3.Com negociem
amb els fills i SÍ
filles?

4. Com reforcem
positivament als SÍ
nostres infants?
(1)
5. Com escoltem
i ens posem al SÍ
lloc de l’altre?
6.
Com
aconseguir que SÍ
els infants es
sentin bé en sí
mateixos i confiïn
amb
ells
mateixos i amb
els pares. (7)
7.
Llenguatge
positiu
i SÍ
motivador. (6).

8.Organització de
la vida quotidiana SÍ
familiar.

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO
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S'ha de vigilar
com t'ubiqués,
com es diu, la
mare sempre
serà la mare...

Si però al
mateix
ca
vigilar com ho
dius
a
la
mare...
Per mi es una
de les més
complicades
perquè tu no
estàs a casa, i
per mi casa és
un espai molt
íntim
i
personal, es
pot
treballar
des de els
exemples que
vegin alhora
d'estar
amb
les
famílies
però
cal

vigilar.
9. Comportament
dels infants i SÍ
reaccions
dels
pares.

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

10. Vincle entre
família i escola. SÍ
Implicació
i
acompanyament.

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

11.Moments
evolutius
dels SÍ
infants.

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

12. El joc. Com
juguem amb els SÍ
infants?
(10)

13. Identificació
emocions i com
les
podem
treballar. (2)
14.
Límits
i
posicionaments.
Com treballar-ho.
(3)
15.
Acompanyament
dins
l’escolarització.
16. Autoestima i
assertivitat en els
pares. (4)

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO
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Bé, si es fa
amb respecte i
com
a
mentora com
t'ubiques.
S'hauria de fer
més
però
també costa, o
personalment
no ho treballo
molt tot i que
trobo que La
Sínia ja s'hi
implica molt.
És
més
problema dels
pares/mares
en el cas de la
Sínia.
Però no ho
fem.
Es
super
important però
molts pares de
la Sínia no
veuen
que
jugant s'aprèn,
costa.

Costa molt en
seguida
a
vegades
senten que ho
fan malament

a la mínima
que es parla
alguna cosa.
17. Autoestima i
assertivitat en els SÍ
infants. (5)
18. Comunicació
no violenta.
SÍ
19. Factors de
risc i protecció. SÍ
Com
ho
treballem.
20.
Hàbits
i
rutines. Com ho SÍ
hem de treballar? NO
(8)

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

21. Principis de la
parentalitat
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
positiva. Què és?
NO
NO
NO
(9)
22.
Concepte
d’un mateix. Com SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
treballem
NO
NO
NO
NO
l’autoestima
personal.
 Els números en vermell ens indiquen l’ordre de preferència dels tallers.


Les propostes d’activitats no estan ordenades cronològicament. En el moment de
dissenyar-ho en exactitud ja les ordenarem. També depenent de com ho veuen les
mentores de cada centre farem una classificació conjunta per escollir quines activitats
veuen més necessàries.

COM ES TREBALLARÀ?
Cada sessió anirà lligada entre sí per tal que hi hagi un fil conductor i que uns temes amb els
altres vinguin relacionats. Ja que serà un taller que tindrà varies sessions hem trobat necessari i
també important donar material als participants, és a dir, el material que podem repartir a cada
sessió sobre els temes que treballarem se’ls hi entregarà dins una carpeta així ho podran tenir tot
recollit i serà el seu material. Així doncs també per lligar una sessió amb l’altre el que també es
farà serà que al finalitzar cada sessió entre tots els participants del grup s’exposaran aquells
temes o idees importants que s’hagin quedat i es recolliran amb un paper. Així doncs en la
propera sessió es recordaran les idees i també es repartirà el full amb les idees importants. Es
treballarà a partir de possibles fitxes molt visuals, rol playings, visualització d’escenes de
pel·lícules i/o vídeos, imatges, còmics...etc. . La metodologia que es busca i amb la qual ens
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guiarem serà una metodologia pràctica i vivencial on els participants siguin els protagonistes de
les sessions. Seran sessions participatives i interactives entre els participants. També si és el cas
es treballaran propostes que puguin sortir dins els procés fetes pels participants. En tot moment
s’adaptaran les activitats segons les necessitats que puguin anar sorgint.
COM S’ORGANITZARAN LES ACTIVITATS?
En la primera sessió el que es plantejarà serà una presentació per part nostre sobre una mica que
farem, la metodologia que utilitzarem, els resultats esperats, conèixer les visions dels participants i
també saber què esperen del taller. En aquesta primera sessió explicarem el que es farà als tallers
i els temes que treballarem. En aquesta primera sessió també farem jocs de coneixença i
dinàmiques per trencar una mica el gel i començar a crear un clima de confiança entre els
participants.
Les diverses sessions aniran orientades als temes proposats en l’apartat d’activitats proposades.
Cada activitat tindrà una fitxa específica on hi haurà exposada:
-

Explicació de l’activitat

-

Tasques de l’educadora i també tasques de les famílies.

-

Material necessari.

Finalment en la última sessió es treballarà sobre l’avaluació /valoració de les activitats de tots els
tallers. L’avaluació en la sessió serà per una part conjunta entre les educadores i les famílies i
després els hi passarem un full on hi haurà un qüestionari molt simple per tal que cadascú es
pugui expressar lliurement i valorar de manera anònima tots aquells aspectes que creguin
necessaris. També podran fer crítiques i noves propostes.
Al final de cada sessió el que es farà serà passar un full de valoració molt simple per recollir com
s’han sentit en la sessió i si els hi ha agradat.
RECURSOS MATERIALS
-

TAULES

-

CADIRES

-

PROJECTOR DE LLUM

-

FULLS, CARTOLINES..ETC.

-

BOLÍGRAFS, COLORS I RETOLADORS

-

FITXES DE PREPRACIÓ

-

PISSARA

-

L’ESPAI

-

FULLS DE VALORACIÓ.
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OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE.


Promoure i fomentar que les famílies adoptin unes funcions parentals positives en la seva
quotidianitat per tal d’empoderar-les sobre el rol de ser pares i mares mitjançat un projecte
socioeducatiu d’acompanyament familiar amb un grup de famílies del projecte Enxaneta de
l’escola la Sínia de Vic i de l’escola Mare de Déu del Sol del Pont de Roda de Ter.

-

Taula que resumeix i relaciona els diferents elements plantejats anteriorment:

NECESSITATS

UNITAT TEMÀTICA.

FACTORS

TALLERS
RELACIONATS

Baixa autoestima.

-

Malestars.

Personal.

Manca

-

Família

Personal

d’hàbits

estructurats.

Taller: 1, 7, 13, 16, 22.

i Taller: 8 i 20

competencial.

Concepte d’un mateix

-

Malestars

Personal.

Taller: 21, 7, 13, 16.

-

Família,

Personal

i Taller: 16, 17, 18, 4, 5,

malestars.

competencial.

i9

Competencial.

Taller: 2 i 3

Competencial.

Taller: 3, 14 i 20.

equivocat

Manca

d’utilitzar

llenguatge

positiu

un
i

motivador.
Manca

d’habilitats

socials.

Manca d’habilitats per Família, malestars.
gestionar els conflictes.

Manca

de

posicionar-se
moment

de

saber Família, malestars.
en

el

posar

límits.
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Manca de saber trobar Temps d’oci i lleure, Competencial.
moments

d’oci

Taller: 11 i 12.

amb família.

l’infant.

Com acompanyem a Escola i família.

Personal

l’infant dins el procés

competencial

i Taller: 10 i 11.

escolar.
Necessitat de conèixer Família

Personal

diferents

competencial.

6,7,14, 18 i 20.

Estructurals

Taller: 12

Personal,

Taller: 4, 5, 6, 7 i 13.

per

estratègies

gestionar

conflictes

i Taller:

2,

3,

4,

els

i

per

potenciar de manera
positiva a l’infant.

Manca

d’una

xarxa Temps oci i lleure.

social estable.

Manca

d’educació Malestars.

afectiva i emocional.

competencial

i

estructural
Manca

de

bidireccional

relació Escola i família.

Estructural

Taller: 1 i 10.

entre

escola i família

Falta d’activitats en els Temps oci i lleure.

Estructural

espais

competencial

lliures

dels

infants.
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i Taller: 11 i 12.

5,

Annex 3: Valoracions de procés de les famílies de l’escola
Mare de Déu del Sol del Pont.
En el següent annex hi trobareu les valoracions que han realitzat les famílies de l’escola Mare de
Déu del Sol del Pont. Aquestes valoracions són les de procés, és a dir, les que han omplert cada
setmana.
-

Valoracions del dia 15 de febrer del 2016.

18

19

20

21

22

-

Valoracions del dia 22 de febrer del 2016.

23

24

25

26

27

-

Valoracions del dia 29 de febrer del 2016.

28

29

30

31

32

33

-

Valoracions del dia 7 de març del 2016.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

-

Valoracions del dia 14 de març del 2016.

44

45

46

Annex 4: Valoracions finals de les famílies de l’escola Mare de
Déu del Sol del Pont.
A continuació hi ha les valoracions finals de les famílies que han participat a l’escola Mare de Déu
del Sol del Pont.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Annex 5: Valoracions de les famílies de la Sínia.
A continuació hi ha les valoracions de les famílies de l’escola de la Sínia. Són les valoracions que
han realitzat setmanalment.
-

Valoracions del dia 29 de febrer del 2016.

65

66

67

68

69

70

71

-

Valoracions del dia 7 de març del 2016.

72

73

74

75

-

Valoracions del dia 14 de març del 2016.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Annex 6: Dades extretes de les valoracions de les famílies de
les dues escoles.
A continuació hi ha recollides les dades obtingudes a partir de les valoracions que han fet les
famílies de les dues escoles. Aquestes dades recullen l’assistència de les dues escoles, les
valoracions de procés de les dues escoles i la valoració final de l’escola de Roda. Com hem dit en
l’apartat d’avaluació final de projecte vam comentar que a la Sínia no vam passar valoració final ja
que al realitzar només tres sessions vam creure que no era molt lògic ni tenia coherència passarho. Les valoracions finals i de procés que han realitzat les famílies estant recollides a l’apartat
d’annexes. Primerament hi ha les dades referents a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont, i a
continuació d’aquestes, les dades de la Sínia.
a) DADES:
ESCOLA MARE DE DÉU DEL SOL DEL PONT, RODA DE TER.
ASSISTÈNCIA.
Assistència general:


10 persones van assistir als tallers.

 1 persona no va venir a cap taller.
Assistència del dia 15/02/2016:
 5 persones van assistir.
 6 persones no van assistir.
Assistència del dia 22/02/2016:
 5 persones van assistir.
 6 persones no van assistir.
Assistència del dia 29/02/2016:
 6 persones van assistir.
 5 persones no van assistir.
Assistència del dia 7/03/2016:
 10 persones van assistir.
 1 persona no va assistir.
Assistència del dia 14/03/2016:
 3 persones van assistir.
 8 persones no van assistir
Assistència del dia 4/04/2016:


9 persones van assistir.
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2 persones no van assistir.

VALORACIONS DE PROCÉS
SESSIÓ DIA 15/2/16:
 5 persones han respost.
A la pregunta, què us ha semblat la durada del taller?
 4 persones han contestat curta
 1 persona ha contestat normal
 0 persones han contestat llarga
A la pregunta, com us heu sentit durant el taller?
(els participants podien contestar més d’una resposta)
 1 persona ha marcat que s’ha sentit bé
 2 persones han marcat que s’han sentit a gust
 4 persones han marcat que s’han sentit molt bé
 2 persones s’han sentit pensatives
 0 persones han marcat sentir-se no gaire bé
 0 persones han marcat sentir-se malament
Sobre la pregunta, per què us heu sentit d’aquesta manera?



3 persones no han contestat aquesta pregunta
2 persones han contestat a la pregunta.
- M’ha fet pensar en coses que em trobo
- M’ha agradat molt
A la pregunta, anoteu un aspecte que us hagi agradat del taller, les persones han contestat:
 Poder parlar del que ens passa
 M’ha agradat tot
 Poder estar una estona sense fills
 M’ha agradat tenir un espai on poder parlar sobre com educar al meu fill
 Poder parlar amb altres pares
A la pregunta, anoteu una cosa que no us hagi agradat del taller:



1 persona no ha contestat a la pregunta
4 persones han contestat la pregunta
- M’ha agradat tot
- M’ha agradat tot
- Res
- Que sigui tan curt
A la pregunta, anoteu dues coses que un emporteu del taller:





És important tenir un espai fixa on fer deures
El nostre estat d’ànim el noten els nens
Hem de mostrar l’afecte als nostres fills. A vegades ens oblidem i no pot ser.
Consells d’altres pares
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 Poder parlar del dia a dia i dels problemes que tinc amb la meva filla
 Conèixer altres maneres de fer coses
 És important els hàbits i pautes amb els nostres fills
 Conèixer altres maneres de tractar els nostres fills
 Compartir un espai sense fills, és necessari ja que torno a casa més tranquil·la
 Tenir més pautes per una millor educació pel meu fill
 Tenir una estona sense fills per poder pensar i reflexionar
SESSIÓ DIA 22/2/16
 5 persones han respòs la valoració.
A la pregunta, què us ha semblat la durada del taller?
 0 persones han contestat curta
 5 persones han contestat normal
 0 persones han contestat llarga
A la pregunta, com us heu sentit durant el taller?
(els participants podien contestar més d’una resposta)
 2 persones han marcat que s’han sentit bé
 0 persones han marcat que s’han sentit a gust
 3 persones han marcat que s’han sentit molt bé
 0 persones s’han sentit pensatives
 0 persones han marcat sentir-se no gaire bé
 0 persones han marcat sentir-se malament
Sobre la pregunta, per què us heu sentit d’aquesta manera?



4 persones no han contestat aquesta pregunta
1 persona ha contestat a la pregunta.
- Perquè passo un bona estona parlant amb les mares
A la pregunta, anoteu un aspecte que us hagi agradat del taller, les persones han contestat:



1 persona no ha contestat a la pregunta
4 persones han contestat la pregunta
- M’ha agradat tot
- Aprendre coses dels altres
- Com gaudeix la meva filla amb mi les hores que estem juntes
- M’han agradat tot els temes
A la pregunta, anoteu una cosa que no us hagi agradat del taller:



4 persones no han contestat a la pregunta
1 persona ha contestat la pregunta
- Estic contenta i satisfeta de poder estar al taller
A la pregunta, anoteu dues coses que un emporteu del taller:



2 persones no han contestat a la pregunta
3 persones han contestat la pregunta
- Aprendre les normes
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-

Xerrem i quan sortim arribem a casa més contentes
He conegut altres persones
M’he adonat que és important assistir els dilluns per estar millor amb el meu fill
Bona companyia i bon ambient. A la meva filla li agrada que jo estigui aquí i
col·labori a poder fer activitats des de l’escola (ho veig important), ajuda a que
tingui una altre visió cap a mi.

SESSIÓ DIA 29/2/16
 6 persones han respòs la valoració.
A la pregunta, què us ha semblat la durada del taller?
 1 persona ha contestat curta
 4 persones han contestat normal
 0 persones han contestat llarga
 1 persona no ha contestat res
A la pregunta, com us heu sentit durant el taller?
(els participants podien contestar més d’una resposta)
 1 persona ha marcat que s’ha sentit bé
 0 persones han marcat que s’han sentit a gust
 4 persones han marcat que s’han sentit molt bé
 0 persones s’han sentit pensatives
 0 persones han marcat sentir-se no gaire bé
 0 persones han marcat sentir-se malament
 1 persona no ha marcat cap resposta
Sobre la pregunta, per què us heu sentit d’aquesta manera?



4 persones no han contestat aquesta pregunta
2 persones han contestat a la pregunta.
- Perquè s’aprenen coses noves (2 persones han respòs el mateix)
A la pregunta, anoteu un aspecte que us hagi agradat del taller, les persones han contestat:



1 persona no ha contestat a la pregunta
5 persones han contestat la pregunta
- Els vídeos ajuden a com treballar amb els nens
- M’han agradat els vídeos ajuden molt
- Tot
- He aprés molt dels vídeos
- Els vídeos expliquen com actuar
A la pregunta, anoteu una cosa que no us hagi agradat del taller:



2 persones no han contestat a la pregunta
4 persones han contestat la pregunta
 No (2 persones han respòs el mateix)
 M’ha agradat
 La falta d’interès d’algunes persones
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A la pregunta, anoteu dues coses que un emporteu del taller:



1 persona no ha contestat a la pregunta
5 persones han contestat la pregunta
- Els vídeos ( 2 persones ha respòs el mateix)
- Escoltar al fill
- Mantenir la calma
- És interessant parlar de tot això
- Altres maneres de solucionar els conflictes
- No cridar i pensar abans d’actuar
- A estar més clamada quan parli amb la meva filla
- A buscar tàctiques per quan a la meva illa li costi fer alguna cosa ho faci agust,
calmada i contenta
SESSIÓ DIA 7/3/16
 10 persones han respòs la valoració.
A la pregunta, què us ha semblat la durada del taller?
 4 persones han contestat curta
 5 persona ha contestat normal
 0 persones han contestat llarga
 1 persona no ha contestat res
A la pregunta, com us heu sentit durant el taller?
(els participants podien contestar més d’una resposta)
 3 persones han marcat que s’han sentit bé
 3 persones han marcat que s’han sentit a gust
 3 persones han marcat que s’han sentit molt bé
 1 persona s’ha sentit pensativa
 0 persones han marcat sentir-se no gaire bé
 0 persones han marcat sentir-se malament
 1 persona no ha marcat cap resposta
Sobre la pregunta, per què us heu sentit d’aquesta manera?



6 persones no han contestat aquesta pregunta
4 persones han contestat a la pregunta.
- Pels comentaris que han aparegut al taller
- Aprenem com treballem amb els nens
- Perquè aprenem moltes coses
- Perquè la gent del taller és com una segona família
A la pregunta, anoteu un aspecte que us hagi agradat del taller, les persones han contestat:



1 persona no ha contestat a la pregunta
9 persones han contestat la pregunta
- Explicar vivències als companys
- Parlar dels nens i de les normes
- Totes les coses
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- Poder parlar amb els altres de temes que ens preocupen
- Poder parlar dels nens
- Hem parlat dels nostres problemes i això és bo
- M’ha agradat tot
- Estar amb els meus companys he estat molt agust
- Els vídeos explicatius i les xerrades de després
A la pregunta, anoteu una cosa que no us hagi agradat del taller:



5 persones no han contestat a la pregunta
5 persones han contestat la pregunta
 M’ha agradat tot (3 persones han respòs el mateix)
 El mal rollo d’alguns companys
 Una companya s’ha portat de males maneres
A la pregunta, anoteu dues coses que un emporteu del taller:



3 persones no han contestat a la pregunta
7 persones han contestat la pregunta
- Dir-li coses maques als fills
- Escoltar-los i explicar perquè fem les coses
- Tenir paciència
- Dir coses positives als nens i fer-li’s suport acompanyant-los
- Parlar en comptes de cridar
- Explicar el que no ens agrada, en comptes de reganyar
- Les companyes
- El bon rollo, que ho passo bé
- Tenir molta paciència amb els nens
- Tot
- Valors positius per aportar als fills
- Connectar millor amb els fills i amb els altres pares del taller
SESSIÓ DIA 14/3/16
 3 persones han respòs la valoració.
A la pregunta, què us ha semblat la durada del taller?
 3 persones han contestat curta
 0 persones han contestat normal
 0 persones han contestat llarga
A la pregunta, com us heu sentit durant el taller?
(els participants podien contestar més d’una resposta)
 1 persona ha marcat que s’han sentit bé
 1 persona ha marcat que s’han sentit a gust
 1 persona ha marcat que s’han sentit molt bé
 0 persones s’han sentit pensatives
 0 persones han marcat sentir-se no gaire bé
 0 persones han marcat sentir-se malament
Sobre la pregunta, per què us heu sentit d’aquesta manera?
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 3 persones no han contestat aquesta pregunta
A la pregunta, anoteu un aspecte que us hagi agradat del taller, les persones han contestat:


3 persones han contestat la pregunta
- Tot (2 persones han respòs el mateix)
- Poder berenar i compartir una estona amb els altres
A la pregunta, anoteu una cosa que no us hagi agradat del taller:


3 persones han contestat la pregunta
 M’ha agradat tot (2 persones han respòs el mateix)
 M’ha agradat tot, llàstima que érem pocs
A la pregunta, anoteu dues coses que un emporteu del taller:


3 persones han contestat la pregunta
- Pels nens és important que ens vegin a l’escola (dos persones han respòs el
mateix)
- Hem de treballar conjuntament amb l’escola
- Hem de treballar en l’àmbit escolar
- El regal que ens han donat (dos persones han respòs el mateix)
- Escola i família han d’anar junts
VALORACIONS FINALS
De les 10 persones que venien als tallers han contestat la valoració final 9 persones.
Sobre la valoració general del taller:
 0 persones han valorat malament.
 0 persones han valorat regular.
 0 persones han valorat normal.
 5 persones han valorat bona.
 4 persones han valorat molt bona.
Sobre la valoració de l’espai utilitzat:
 0 persones han valorat gens adequat.
 0 persones han valorat poc adequat.
 2 persones han valorat adequat.
 4 persones han valorat bastant adequat.
 3 persones han valorat molt adequat.
Sobre l’interès dels temes parlats i treballats:
 0 persones han valorat gens interessants
 0 persones han valorat poc interessants
 3 persones han valorat interessants.
 2 persones han valorat bastant interessants.
 4 persones han valorat molt interessants.
Sobre com s’han sentit durant els tallers:



0 persones s’han sentit malament.
0 persones s’han sentit regular.
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 0 persones s’han sentit pensatius/ves.
 5 persones s’han sentit bé.
 4 persones s’han sentit molt bé.
Sobre com ha estat la intervenció de les educadores:
 0 persones han valorat malament.
 0 persones han valorat regular.
 0 persones han valorat normal.
 4 persones han valorat bona.
 5 persones han valorat molt bona.
Sobre quins temes els hi agradaria haver treballat que durant el taller no s’han treballat:
 3 persones han respost la pregunta.
 6 persones no han respost.
De les persones que han respost la pregunta, han sortit els següents temes:
o
o
o

Les emocions.
Tots els temes que hem parlat han estat interessants.
La higiene, la importància de presentar els treballs nets, la importància dels deures i
els exàmens, l’ús de l’agenda, l’ordre a la carpeta i en l’estoig, la col·laboració en
grups i també a classe.
Sobre la pregunta si volien afegir alguna cosa més o algun comentari:



7 persones no han respost.
2 persones han respost la pregunta.
o De les persones que han respost la pregunta:
 Educar amb educació emocional.
 Gràcies per tot guapes.
ESCOLA LA SÍNIA, VIC.
ASSISTÈNCIA.
Assistència general:
 9 persones van assistir als tallers.
 1 persona no va assistir a cap taller.
Assistència del dia 22/02/2016:
 5 persones van assistir.
 5 persones no van assistir.
Assistència del dia 29/02/2016:
 7 persones van assistir.
 3 persones no van assistir.
Assistència del dia 7/03/2016:
 4 persones van assistir.
 6 persones no van assistir.
Assistència del dia 14/03/2016:
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 9 persones van assistir.
 1 persona no va assistir.
Assistència del dia 4/03/2016:



5 persones van assistir
5 persones no van assistir.

VALORACIONS DE PROCÉS.
TALLER 29/02/2016.
Han contestat la valoració 7 persones.
Sobre la durada del taller:
 3 persones han valorat la sessió curta.
 4 persones han valorat la sessió normal.
 0 persones han valorat la sessió llarga.
Sobre com s’han sentit ( els participants podien marcar més d’una opció):
 4 persones s’han sentit bé.
 5 persones s’han sentit molt bé.
 0 persones s’han sentit pensatives.
 0 persones s’han sentit malament.
TALLER 7/03/2016.
Han contestat la valoració 4 persones.
Sobre la durada del taller:
 2 persones han valorat la sessió curta.
 2 persones han valorat la sessió normal.
 0 persones han valorat la sessió llarga.
Sobre com s’han sentit ( els participants podien marcar més d’una opció):





2 persones s’han sentit bé.
3 persones s’han sentit molt bé.
0 persones s’han sentit pensatives.
0 persones s’han sentit malament.

TALLER 14/03/2016.
Han contestat 9 persones.
Sobre la durada del taller:




4 persones han valorat la sessió curta.
5 persones han valorat la sessió normal.
0 persones han valorat la sessió llarga.
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Sobre com s’han sentit ( els participants podien marcar més d’una opció):





7 persones s’han sentit bé.
4 persones s’han sentit molt bé.
1 persona s’ha sentit pensativa.
0 persones s’han sentit malament.

Annex 7: Temporitzacions realitzades a les dues escoles.
A continuació hi ha exemplificades les temporitzacions que hem realitzat a cada escola.
Primerament hi haurà l’escola de la Sínia i seguidament l’escola Mare de Déu del Sol del Pont.
D’aquesta manera es veu també més exemplificat i més organitzat el que preparàvem per cada
sessió. En un cd apart hi hauran els vídeos que hem utilitzat a les dues escoles.
Escola la Sínia:
SESSIÓ 1:
1.Començar a parlar del tema d’hàbits i rutines. La importància que té marcar-se uns hàbits i unes
rutines pels infants i també veure com ho fan cadascú i també nosaltres mateixes.
2.Visualització d’un vídeo per treballar límits i posicionaments. I també unes fotografies que ens
podem trobar en comportaments similars. https://www.youtube.com/watch?v=Rz9hiRJbvhE
a. Preguntes del vídeo ( nen que trenca un got i la seva mare s’enfada molt)
i. Què veieu al vídeo?
ii. Perquè s’enfada la mare?
iii. Us heu trobat la situació? O en alguna altra que s’assembli?
iv. Com podem actuar/fer-ho d’una altra manera.
v. Quan teniu alguna situació d’aquest tipus, què feu per solucionar-ho?
3.Per treballar les emocions mirarem un vídeo on es mostra una conducta davant d’un
comportament d’un infant.
i. Preguntes del vídeo del malson
1. Què heu vist al vídeo?
2. Us heu trobat en la situació ?
3. Com actueu vosaltres en alguna situació com aquesta o similar?
4.Treball amb les fotografies.
5.Preguntes finals:
b. Us ha agradat? Com us heu sentit?
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c. És important el que hem parlat?
d. Us ha ajudat a pensar en coses que us podeu trobar?
SESSIÓ 2:


Primer de tot recordarem les idees que vam estar parlant en la sessió anterior per tal que
ens situem i que fem memòria també per aquelles famílies que no van venir en la sessió
anterior.



Com que en la sessió anterior no ens va donar temps parlarem una mica de la importància
dels hàbits i la rutina. Treballarem les fitxes 56, 62, i 61. Preguntarem a les famílies quin és
una mica el seu dia a dia i com treballen els hàbits amb els infants.



Seguidament treballarem una mica les fotografies amb les seves preguntes per tal de
promoure també com posem límits als infants i com resolem els possibles conflictes.



Visualització del vídeo on es mostra una conducta específica i diferents formes de
resoldre-la. Preguntes:



o

Què veieu al vídeo?

o

Perquè s’enfada la mare?

o

Us heu trobat en alguna situació o similar? Què heu fet?

o

Com podem fer-ho d’una manera diferent?

Posarem un vídeo on hi ha una conducta d’un infant que té un malson i com ho gestionem
com a pares i mares. També és aplicable a altres situacions que ens podem trobar en el
nostre dia a dia.



A partir d’aquí treballarem la importància d’escoltar als fills, de preguntar com estan, de
reforçar-los positivament i també com acompanyar-los en les diferents situacions.



Iniciarem el tema de com ens sentim com a pares i també com influeix això en el nostre
infant que sí que influeix.

DESCRIPCIÓ ÚLTIMA SESSIÓ A LA SÍNIA.


Primer de tot el que farem serà recordar les idees que vam estar parlant en la última
sessió.



Seguidament posarem el vídeo que no vam tenir temps. Posarem el vídeo del malson i a
partir d’aquí generarem algun diàleg.
o Què heu vist al vídeo?
o Quines idees importants creieu que mostra?
o Us heu trobat en alguna situació semblant? Com heu actuat?
o Quins temes creieu que tracta el vídeo?
o Què us ha agradat més?
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Després iniciarem el tema de com reforçar els nens positivament i la importància que té la
confiança amb els infants que ells en tinguin amb nosaltres com a pares.



Per introduir una mica el tema del joc el que farem serà posar un petit vídeo on es mostra
una família jugant junts i la importància i beneficis que té el joc.
o Com veieu el vídeo?
o Us ha agradat?
o Creieu que el joc és necessari pels infants?
o Jugueu amb els vostres fills?



Finalment farem algunes preguntes de valoració així de manera oral i iniciarem un petit
berenar tot fent la sessió, ja que és l’última dia.



Si tenim temps passarem unes imatges per tal de parlar també de conductes dels infants o
com poder resoldre d’una manera diferent possibles conductes.

Escola Mare de Déu del Sol del Pont.
Sessió 1:


Primer de tot el que farem després de la dinàmica de coneixença serà que cadascú
expressi en un paper en forma de dibuix , teatre, o de la manera que es sentin còmodes
com es veuen ells com a pares. Una mica és en el rol que es troben. Després iniciarem un
debat per tal de posar-ho en comú.



Per tal de promoure la participació activa dels participants en comptes de donar un cas
preparat, el que farem serà que cada família proposi un cas que es trobi en el dia a dia i a
veure quines possibles solucions hi troba o com creu que seria la millor actuació.





Vídeo animals Pont.
o

Què heu vist al vídeo?

o

Com creieu que actuaríeu?

o

Creieu que el vídeo mostra aspectes rellevants? Quins?

o

Us recorda en alguna situació que heu viscut? Quina ?

o

Quin creieu que ha estat la millor actuació? Perquè?

Preguntes finals:
o

Us ha agradat el que hem fet? Com us heu sentit?

o

Creieu que s’han parlat de coses importants que ens trobem al dia a dia?

o

Us ha ajudat a pensar en possibles situacions que us aneu trobant?

o

Amb quines idees us quedeu de la sessió?
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Sessió 2:


Primer de tot el que farem serà recordar les idees principals de la sessió anterior i omplir el
full de valoració. Llegirem una idea cadascú per tal de promoure la participació activa.



Seguidament com que en la sessió anterior no ens va donar temps posarem el vídeo dels
animals del Pont i preguntarem les següents qüestions:
o Què heu vist al vídeo?
o Com creieu que actuaríeu?
o Creieu que el vídeo mostra aspectes rellevants? Quins?
o Us recorda en alguna situació que heu viscut? Quina?
o Quina creieu que ha estat la millor actuació? Perquè?



Continuarem treballant el tema de l’autoestima personal i com sentir-nos bé amb nosaltres
mateixos. Per realitzar aquesta activitat proposarem que cadascú reflexioni en algunes
qüestions personals i si és el cas poder-les comentar. ( FITXA 20)



A continuació començarem a introduir el tema de límits i posicionaments i utilitzarem les
imatges i també les preguntes per cada imatge.



Al final de tot posarem un vídeo on es mostra una conducta específica i proposarem
diferents preguntes per iniciar el col·loqui. Vídeo del nen que peta el got i la mare s’enfada.
Preguntes orientatives.
o Què heu vist al vídeo?
o Com ho veieu?
o Creieu que actuaríeu diferent?
o Us heu trobat en aquesta situació o en alguna similar?



Preguntes finals:
o Us ha agradat el que hem fet? Com us heu sentit?
o Creieu que hem parlat de coses importants que ens podem trobar en
el dia a dia?
o Us ha ajudat a pensar en possibles situacions que us aneu trobant?
o Amb quines idees us quedeu de la sessió?

Sessió 3:


Primer de tot el que farem serà recordar les idees principals de la sessió anterior.



Seguidament proposarem la visualització del vídeo dels animals del Pont i preguntarem les
següents qüestions: https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
o Què heu vist al vídeo?
o Com creieu que actuaríeu?
o Creieu que el vídeo mostra aspectes rellevants? Quins ?
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o Us recorda alguna situació que heu viscut? Quina ?
o Quina creieu que ha estat la millor actuació? Perquè?


Començarem a introduir el tema de límits i posicionaments i utilitzarem les imatges i les
seves respectives preguntes.



Seguidament proposarem la visualització d’un vídeo on es mostra una conducta específica
i proposarem diferents preguntes( nen que peta un got i la mare s’enfada):
https://www.youtube.com/watch?v=Rz9hiRJbvhE
o Què heu vist al vídeo?
o Com ho veieu?
o Creieu que actuaríeu diferent? de quina manera?
o Us heu trobat en aquesta situació o en alguna similar? Què heu fet?



En aquí també seria important poder realitzar la fitxa número 70 o 16 que ens permet
poder identificar possibles conflictes i com els solucionem.



Vídeo

del

malson.

Preguntes

orientatives:

https://www.youtube.com/watch?v=O28qME0gW-c
o Què heu vist al vídeo?
o Us heu trobat en la situació ?
o Com actueu vosaltres en alguna situació com aquesta o similar?


Treballar les fitxes 98, 99 i 112 per acabar de treballar el tema que hem estat fent durant al
taller.



Preguntes finals:
o Us ha agradat el que hem fet?
o Com us heu sentit?
o Creieu que hem parlat de coses importants?
o Us ha ajudat a pensar en possibles situacions que us aneu trobant?

Sessió 4:


Primer de tot el que farem serà recordar les idees de la sessió anterior per tal de fer un
recordatori.



Després ja que no vam tenir temps en la sessió anterior de comentar el vídeo tornarem a
mirar el vídeo del malson que ens permetrà poder tornar a entrar en el tema i poder
introduir la temàtica nova. https://www.youtube.com/watch?v=o28qme0gw-c



Treballar les fitxes 98,99 i 112. per treballar el tema de llenguatge positiu i motivador i
també l’escolta activa.



Preguntarem a les famílies quin es el dia a dia amb els infants i com ells reforcen
positivament als infants i quines paraules o conductes fan.
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També treballarem la fitxa 82 on ens exposa com fer que els nostres fills es sentin bé i
confiïn amb els pares. creiem que és una feina important i un tema que preocupa a molts
pares i mares.



També treballarem la fitxa 37 que ens recorda les idees principals de com expressar-nos
de manera positiva.



Finalment treballarem per fer un últim repàs les fitxes 128 i 129 on hi expressa quins són
aquells moments agradables que hem de reforçar i també unes idees sobre comunicació
eficaç.



Finalment passarem les valoracions i farem una petita conclusió conjunta de com s’han
sentit a la sessió i a veure com ho veuen. Informarem que en la propera serà la última i
farem un petit berenar per tal d’acomiadar-nos i els hi donarem un regal.

Descripció de l’última sessió a Roda.


Primerament recordarem les idees de la sessió anterior.



Seguidament parlarem una mica de la implicació de les famílies en l’escola i el

vincle i la relació que hi ha entre famílies i escola.


També proposarem les diferents vies o canals de participació que tenen les famílies

per participar a l’escola.


Seguidament preguntarem a les famílies per iniciar un debat de quines maneres

participen a l’escola i com ho fan per tal de poder conèixer una mica quina es la seva
metodologia.


Com que és la última sessió el que farem serà omplir unes valoracions finals i

també donarem una carpeta a cada participant que hi haurà tot el material que hem anat
treballant.


Seguidament farem una conclusió final i farem un petit berenar amb les famílies i

també amb els infants.
o Us ha agradat el que hem anat fent?
o Creieu que hem treballat coses importants?
o Us heu sentit còmodes i a gust?
o Creieu que us serà d’utilitat el que hem anat fent?


Els hi donarem les gràcies per venir i també agrair-los la seva participació i

implicació en el nostre projecte.
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Annex 8 : Material utilitzat a l’escola Mare de Déu del Sol del
Pont.
En aquest annex hi trobareu tot aquell material treballat a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont
amb les famílies. Els vídeos que hem estat treballant amb el grup de famílies d’aquesta escola els
podreu consultar en un CD apart.
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Annex 9: Material utilitzat a l’escola la Sínia.
En aquest apartat hi haurà tot aquell material que hem utilitzat així com també unes fotografies
que vam utilitzar per realitzar algun dels tallers. Els vídeos que hem treballat amb el grup de
famílies d’aquesta escola els podreu consultar en un CD apart.
FOTOGRAFIES UTILITZADES EN ELS TALLERS REALITZATS A LA SÍNIA.
Fotografia 1: Com solucionem un mal comportament?

Fotografia 2: Quant l’infant fa un mal ús del menjar.
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Fotografia 3: Quant l’infant no vol anar a l’escola.

Fotografia 4: Infant quan s’enfada i fa un mal ús de les joguines.

Fotografia 5: Quan un infant s’enfada molt quan vol una cosa.
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Fotografia 6: Quant l’infant vol totes les coses del supermercat.

Fotografia 7: L’infant no vol fer deures. Com ho gestionem?

Fotografia 8: Quan l’infant no vol menjar. Com ho gestionem?
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Fotografia 9: Quan no ens vol escoltar. Com ho fem? Quina és la millor actuació?

Fotografia 10: Quant l’infant s’enfada molt i crida. Com ho gestionem?
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IDEAS IMPORTANTES DE LA SESIÓN DE HOY (14/03/2016)
1. Debemos tratar cualquier conflicto con positividad. Es decir, coger el problema como una
oportunidad de aprender cosas y extraer cosas positivas que siempre hay.
2. Tanto para nosotros como también para los niños es importante que hagamos una
actividad que nos guste. Eso nos ayudará a salir de la rutina y a coger aire nuevo.
3. El juego es una herramienta que da muchos beneficios a los niños pero también a vosotros
como padres y madres.
4. Es aconsejable que jugáis con vuestros hijos ya que por ellos es importante que jugáis con
ellos y les gusta veros así con ellos.
5. El juego nos permite imaginar coas y también ser creativos.
6. A veces es tan solo acompañar a nuestros hijos a lo que están jugando y también
participar juntos en la creación de un juego nuevo o inventar juegos juntos.
7. Jugar nos permite conocer a nuestros hijos un poco más y también nos permite
conocernos a nosotros mismos.
8. Otra cosa que es importante es mostrar afecto a nuestros hijos diariamente. Con eso
queremos decir que a los niños les gusta que sus padres le abracen o le den un beso
antes de ir a la cama.
9. Otra cosa que debemos tener en cuenta en la educación de nuestros hijos es el hecho que
debemos felicitar a nuestro hijo cuando haga cosas que ha hecho bien y por tanto cuando
ve que lo felicitamos y estamos contentos él también lo estará.
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Annex 10: Fotografies realitzades a les dues escoles.
Durant el procés dels tallers vam realitzar algunes fotografies per tal de mostrar algunes de les
activitats que vam fer. En tot moment els hi vam comentar a les famílies que les fotografies només
sortirien en el treball. Per tant vam complir el principi de confidencialitat. Tot i que algunes famílies
van decidir no sortir a la fotografia però en tot moment se’ls va respectar la seva decisió. El fet de
fer-nos una foto final de grup ens va permetre poder crear més cohesió i confiança entre nosaltres.
ESCOLA MARE DE DÉU DEL SOL DEL PONT.

En aquesta imatge veiem la carpeta que vàrem donar a les famílies.
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En aquestes fotografies es mostren el berenar final que vam fer amb les famílies.
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En aquesta fotografia es mostra una part del grup de famílies que van realitzar els diversos tallers.
ESCOLA LA SÍNIA.
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En aquesta imatge i en l’anterior es veuen les carpetes que vàrem donar a les famílies i també el
berenar final.

En aquesta fotografia es mostra l’espai que utilitzàvem en els tallers.
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En aquesta fotografia juntament amb les anteriors, podem veure un dia d’un taller amb les famílies
que van voler sortir a la foto.
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Aquestes dues fotografies mostren el grup de famílies de la Sínia.
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