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1. Introducció

L’educació és un entorn de noves relacions i forts lligams durant els anys més

importants de la vida d’una persona. La relació que es crea entre l’escola i la

família és d’enorme importància, ja que aquests vincles són necessaris per

aconseguir que l’infant se senti confiat i segur amb la guia i acompanyament dels

seus referents des que són petits. No obstant això, les famílies al col·legi són el pilar

principal dels infants, ja que contribueixen en el seu desenvolupament integral.

Davant d’aquesta situació, cal reforçar el paper dels pares com a referent educatiu i

responsable del seu creixement, garantint la seva col·laboració dins del centre.

Un dels grans malestars en els centres educatius els genera entre els docents i les

famílies, atès que, a vegades, els aliats es converteixen en enemics per manca de

comunicació o per maneres de fer diferents. Ara bé, els dos agents vetllen pel

desenvolupament i benestar dels infants des de dues perspectives diferents, la

familiar i l’educativa. En aquest sentit és fonamental el paper de l’assessor

psicopedagògic, ja que ha de facilitar la col·laboració i la intervenció entre l’escola i

les famílies. La importància d’aquesta relació i la seva transcendència a través de

les entrevistes escolars ha estat objecte d’aquest estudi.

Per aquests motius, el present treball d’investigació es proposa a una escola

concertada de la zona metropolitana de Barcelona i pretén conèixer el nivell de

satisfacció amb la comunicació amb les entrevistes per descobrir si garanteix la

seva col·laboració i si demanen introduir noves pràctiques.

L’objectiu d’aquesta anàlisi és dissenyar un seguit de consells pels mestres,

valorant els factors que dificulten la bona comunicació a les entrevistes amb les

famílies, segons els resultats obtinguts. D’aquesta recerca obtinguda es valora la

tipologia de famílies en vers el nivell de participació i d’exigència, conforme a

l’anàlisi dels docents de l’escola com a variables de la investigació.
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2. Justificació

Durant la trajectòria personal sovint s’ha reflexionat el paper de les famílies a

l’escola, atès que són el pilar i referent principal dels infants que conviuen amb els

agents educatius. Aquesta situació ha comportat que els centres escolars obrin les

portes per acollir, compartir i gaudir d’experiències i vivències conjuntes. La

implicació familiar és un factor clau en la qualitat educativa, ja que forma part dels

eixos d’actuacions principals per afavorir l’èxit escolar, establerts pel Pla per a la

reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 del Departament d’Ensenyament

de la Generalitat de Catalunya.

La perspectiva històrica sobre els drets dels infants ha evolucionat des de

la inexistència del poder de l’infant a una visió de l’infant com a enemic perillós. Més

tard, la societat va comprendre que els nens i les nenes tenen necessitats i van

potenciar les seves habilitats com a éssers humans. Actualment, un dels grans

reptes és aconseguir una millor qualitat de vida pels infants del món a través d’un

treball en xarxa i una bona organització escolar. Dins dels 17 objectius de la

resolució titulada Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible destaca la importància del número 4: “Garantizar una educación

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida para todos” (ONU, 2015, pàg. 16). Per assolir l’objectiu és primordial

que, en aquest camí, els pares i els docents siguin un, ja que, com diu el proverbi, si

camines sol, aniràs més de pressa; si camines acompanyat, arribaràs més lluny.

L’elecció de l’àmbit d’organització escolar ve donada a l’experiència

professional dins del departament d’orientació, com a mestra d’atenció a la

diversitat, atès que es va reflexionar sobre la importància dels aspectes de gestió i

organització amb la família. La societat està en constant canvi i evolució com també

ho estan les famílies que, segons Arrigoni i Díaz (2020, pàg. 29), necessiten

múltiples formes d’organització i diferents formats d’espais compartits per construir

vincles i donar conèixer la seva realitat.
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La COVID-19 ha fet valdre l’educació i la capacitat d’adaptació, resiliència i

resposta dels mestres davant de les incerteses que es porten presentant fa més

d’un any. Ara més que mai cal acompanyar, assessorar i guiar als pares des del

Gabinet Psicopedagògic de l’escola. Com a psicopedagogs cal garantir i vetllar per

la col·laboració i coordinació constant, eficaç i eficient amb la família, mitjançant les

entrevistes o correus electrònics.

Actualment, aquestes reunions són a través de plataformes en línia i sovint la

comunicació es troba més dificultats a l’hora d’arribar el missatge de manera

adequada.

Es considera que hi ha una manca de directrius a seguir pel que fa a les reunions

amb les famílies, ja sigui pel contingut com per la relació durant la intervenció. La

motivació principal per dur a terme aquesta investigació ve donada que, “de mitjana,

el 10% de les famílies indiquen que estan poc o gens satisfetes amb la comunicació

que mantenen amb el/la tutor/a” (Comas, Escapa, Abellán, 2014, pàg. 44). Per

aquest motiu no només és important que les famílies estiguin presents a l’escola,

sinó que se sentin còmodes, ateses i satisfetes amb el treball dels mestres. Com a

professional es presenta la necessitat d’indagar els aspectes i factors que dificulten

les bones pràctiques des de la perspectiva de les famílies en relació amb les

entrevistes per garantir un clima de confiança, satisfacció i col·laboració a través

d’un nou pla execució en les reunions pels mestres.

El present estudi es du a terme a l’escola SF, específicament amb una

mostra representativa de les famílies dels infants d’educació primària.

L’organització familiar a l’educació primària no és un dels punts forts de l’escola i,

per aquest motiu, s’investiga sobre aquest àmbit per millorar de la gestió i

organització familiar des del Gabinet Psicopedagògic. No obstant això, la situació

pandèmica actual demana que l’organització comunicativa dels professionals

educatius sigui fluida i de qualitat, ja que no poden accedir a l’interior del centre,

però segueixen sent un pilar fonamental.
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3. Marc normatiu

En l’anàlisi de la legislació vigent recolza els objectius del present treball de

recerca, atès que remarca la importància de la col·laboració, relació, comunicació i

participació de les famílies al centre. Tant la llei d’educació estatal com l’autonòmica

disposen els criteris i directrius per vetllar per les famílies a les escoles i

l’organització i funcionament escolar.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, específicament el capítol 3 “Les

famílies”, article 25 “Participació de les famílies en el procés educatiu” (pàg. 19),

estableixen el dret que presenten les famílies en rebre informació sobre les normes

d’organització i funcionament del centre i de l’evolució acadèmica de l’infant.

D’aquesta manera el Departament avala l’assessorament i l’atenció adequada a les

famílies, mitjançant les tutories. Endemés, contribueix en el deure que tenen les

famílies en vers la convivència de tots els membres de la comunitat escolar i el dret

de participar en el centre. Finalment, el Govern promou, dins del marc de les seves

competències, mesures per facilitar l’assistència dels pares a les reunions de tutoria

o bé, en els consells escolars i altres organismes de representació en els que hi

participen.

El sistema educatiu a Catalunya, a més de regir-se per la llei esmentada,

també compta amb diferents decrets que aprofundeixen els diversos aspectes sobre

la relació.

El Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació

primària, article 12, garanteix que l’acció tutorial contribueixi, “en col·laboració amb
les famílies, el desenvolupament personal i social dels alumnes en els aspectes

intel·lectual, emocional, ètic i moral, d’acord amb la seva edat, i en comporta el

seguiment individual i col·lectiu per part de tots els mestres”. No obstant això, cal

facilitar als pares el seu dret i deure de participar i implicar-se en el procés educatiu

dels seus fills i vetllar per la relació amb les famílies. Endemés, en el Decret

102/2010, del 3 d'agost d'autonomia dels centres educatius, específicament l’article

15.2a, disposa que, associades a l’acció tutorial, com a mínim cal informar els pares

5



de l’evolució dels infants i oferir-los assessorament i atenció adequada segons les

necessitats que presenten.

Per assegurar-se la inclusió i l’atenció en vers les famílies a través de la

col·laboració i participació activa al centre, cal assolir l’objecte del Decret 150/2017,

de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu
inclusiu, en quant és un procés en què cal mantenir el diàleg, la complicitat i la

implicació de tots els col·lectius que tenen la possibilitat de millorar la qualitat de

l’educació, sigui els professionals educatius tant externs com interns o bé, els

alumnes i les seves famílies. Tanmateix i com es mostra en l’article 5 d’aquest

decret, els centres del sistema educatiu han de col·laborar per oferir una atenció

educativa de qualitat a tots els alumnes i a les seves famílies.

6



4. Marc teòric

Primerament i abans d’iniciar el marc teòric de l’aliança familiar, és fonamental

comprendre la relació família-escola com la interacció en tot moment, sigui en

situacions formals com informals, que construeixen una determinada forma

d’entendre la interacció i com és (Garreta, 2012).

Per comprendre el rol de la família actual, segons Escárzaga i Soto (2017),

cal repassar tres moments diferents de la història: la dècada dels anys 60 i la dels

90.

En primer lloc, a la dècada dels 60, els rols dels membres de la família estaven

marcats: la mare a casa, duent a terme les tasques de la casa i enfocada a

l’educació dels seus fills; el pare assumia el paper de proveïdor i autoritat; i els

infants grans eren els corresponsables dels petits. En relació amb les tasques

escolars, les realitzaven els fills amb una previsió paterna escassa, atès que, com

era una família nombrosa, no hi havia temps. Ara bé, com durant totes les èpoques,

hi havia famílies on l’autoritarisme era la base o bé, l’excés de permissivitat era la

prioritat.

En segon lloc, a la dècada dels anys 90, les famílies ja no són tan nombroses i els

rols es transformen, sobretot el paper de la dona a casa. Una gran quantitat de nens

assisteixen a l’escola amb tres anys, però l’accés a les llars d’infants s’incrementen

considerablement. No obstant això, com l’escolaritat dels tres anys no és obligatòria,

alguns d’ells segueixen a casa la major part del dia. Per tant, es considera que la

perspectiva en l’àmbit educatiu canvia, ja que els pares comencen a preocupar-se

per la preparació dels infants i de la recerca de noves sortides que no siguin

universitàries.

La professió docent tradicional distanciava als mestres dels pares o bé,

situava a la família en una postura superior als docents. No obstant això, va ser el

model neoliberal qui va establir les figures contràries d’aquests dos agents,

dificultats en la participació i la comunicació entre ells. D’aquesta situació

desencadena malentesos, incomprensió, desconfiança i hostilitat que obstaculitza el
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dia a les escoles. Fins al punt que es deixa de creure en la necessitat d’implicar més

a les famílies (Bolívar, 2006).

Quintana Cabanas (1977), com se cita en Pérez (2002), la família educa múltiples

facetes de la personalitat, a diferents nivells. Els més superficials (educació

intel·lectual, cívica, estètica, etc.) són els que es poden confiar a altres institucions

com l’escola. En lloc de ciutadans actius que contribueixen a configurar el centre

públic que volen pels seus fills, part del conjunt de pares i mares es consideren

clients que es limiten a exigir serveis i escollit el centre que satisfà les seves

preferències (Bolívar, 2006).

Més tard, Hargreaves (2000), citat en Bolívar (2006), afirma que, en l’era
postmoderna, sorgeix la necessitat de desenvolupar un clima i espai que obri les

escoles on els mestres i els pares se centren en un aprenentatge amb dues

direccions. És la manera de reforçar la capacitat, confiança, compromís i ajuda per

l’ensenyament dels infants. Per tant, el concepte d’escola ha anat evolucionant com

a institució especialment educativa fins a la preparació dels infants per a l’estructura

organitzativa de la societat (Payeras, 2015).

En els últims anys, els docents mostren incomoditat davant de situacions

conflictives que dificulten la col·laboració amb els pares dels seus alumnes. Tal com

argumenta Christenson (2004), citat en el present estudi esmentat anteriorment,

existeixen un conjunt d’obstacles i barreres, més perceptives que objectives, que

impedeixin la col·laboració i treball conjunt, atès que el professorat no sempre

fomenta la implicació de les famílies a causa de la desconfiança en ells. Per l’altra

banda, els pares no sempre participen quan són convidats degut al desconeixement

o les inseguretats sobre el que ells poden fer.

D’acord amb Tschorne (1992), citat en Garreta (2012), i abans d’iniciar el

marc teòric de la comunicació amb la família, és necessari remarcar que la

participació i col·laboració és un procés on les famílies s’incorporen a projectes

que intenten garantir la qualitat de vida i el benestar social. Aquest camí garanteix

que la comunitat educativa comparteixi metes comunes i s’impliqui en la presa de

decisions, contribuint activament en l’educació dels seus alumnes i dels seus fills.
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Pérez (2002) recalca dos estudis sobre el paper de la comunicació i les

entrevistes entre l’escola i els pares. Per una banda, Alvira (1994) indica que el

52% de les famílies accedeixen a les reunions de l’escola i un 85% dels entrevistats

va considerar les reunions periòdiques dels pares amb els professors “molt o

bastant important”. Per l’altra banda, Vidal (1996) conclou que el 59% dels pares

estan freqüentment pendents de completar l’aprenentatge que han rebut dels seus

fills en el centre escolar; però només el 38% demanen una entrevista amb els

professors per assolir aquest propòsit. Tal com se cita en el present document,

l’estudi realitzat per la Fundació Encuentro (1997) recull les mirades de la família i

l’escola en vers la dialèctica conjunta. Les tesis definitives de l’estudi són la

predominança dels desacords en la comunicació; la competitivitat i l’afecte com a

camí de l’educació; i la necessitat d’espai comunicatiu entre els pares i els

mestres. Aznar (1998), com se cita en Pérez (2002), estableix línies de comunicació

estables i sòlides com la constant informació i la confiança amb el tutor.

És important que, davant d’aquesta manca de comunicació, desacords i malentesos,

obrin camí de cerca, de participació i de convergència, aconseguint que la labor

educativa resulti més fàcil i eficaç.

Tedesco (1995), com se cita en Bolívar (2006), manifesta que, en diferents anàlisis

sociològiques, la capacitat educadora i socialitzadora de la família està eclipsant

al centre educatiu en una “institució total”. És a dir, l’escola ha d’assumir tant la

formació integral de la persona com el desenvolupament cognitiu i cultural, produint

una la màxima referència de la socialització secundària de l’escola.

Sánchez i Romero (1997), en l’estudi de camp sobre la col·laboració
escola-família, conclou que un 40% dels pares s’apropen a l’escola en demanda

d’informació, però només un 18,2% confirma assistir a les reunions formals. Això fa

pensar que els pares estan interessats en el contacte informal que es dóna a

l’entrada i a la sortida del col·legi que en una reunió sobre aspectes concrets i

individuals. Endemés, l’estudi demostra que el 12,7% considera que la informació

rebuda per part del mestre és molt adequada; el 38,2% adequada; el 45,5% normal;

i el 3,6% insuficient.
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Malgrat aquestes nombroses recerques que demostren la participació i
coordinació de l’escola, el rendiment i l’assistència, segons Sallarés i Vilaregut

(2009), cada vegada és més necessària la incorporació del psicopedagog per

estimular i afavorir el paper de les famílies a les escoles. Christenson i Sheridan

(2001), com se cita en Sallarés i Vilaregut (2009, pàg.164), cal “treballar perquè els

pares se sentin capaços d’exercir les seves funcions, d’aconseguir la

responsabilització conjunta en la resolució de problemes, de garantir la comunicació

fluida entre mestres i pares, treballar de manera coordinada quan aparegui

qüestions que preocupin en relació amb el desenvolupament i els aprenentatges al

llarg de l’escolaritat”. El psicopedagog té un paper rellevant, oferint suport en el

procés i proporcionant informació i assistència tant als mestres com als pares.

Pel que fa a l’evolució de la problemàtica sobre el paper de la família i

l’escola, l’inici de la democràcia a Espanya va ser el començament d’una anar i

tornar de lleis educatives gens estables i clares. És a partir de la promulgació i

entrada en vigor de la LOGSE quan estableix les relacions família-escola com a

imprescindibles. No obstant això, la LOMCE no ajuda a l’entesa entre els mestres i

les famílies, ja que deixa fora de la representació legal als pares, fent que siguin

invisibles i estiguin allunyats de l’escola. Durant el segle XX, els pares comencen a

intentar participar i col·laborar a l’escola dels seus fills, portant a terme una

participació activa (Payeras, 2015).

No obstant això, fins a mitjans del segle XX, tal com argumenta Riera (2011),

l’escola va romandre com a una institució al marge de les famílies i de l’entorn. Per

tant, a mesura que la societat es democratitza, l’escola també ho fa, creant el

triangle format per la família, l’escola i l’infant. Paral·lelament a la democratització,

s’inicia la presa de consciència de la qualitat de vida i del desenvolupament personal

dels infants. Això va possible l’evolució cap a una escola que ja no és solitària en

vers l’educació dels infants, sinó que es transforma en una institució complexa que

crea xarxes de corresponsabilitat entre tots els agents que hi intervenen amb l’infant.

En aquest punt, caldrà “repensar les relacions, recuperar les complicitats i recercar

la molt sovint perduda de confiança mútua entre l’escola i les famílies” (Riera, 2011,

pàg.16).
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La posició actual en vers els estudis i la recerca de les relacions entre

aquests dos agents, per establir el marc teòric del treball, és el següent:

La generació actual es declara liberal des del punt de vista familiar, atès que ja no

es considera el matrimoni com a punt essencial de la vida; troben la maternitat i

paternitat un tema més futur; i les relacions entre parelles del mateix sexe són vistes

i acceptades. Pel que fa a l’educació, els pares prefereixen que els seus fills

aprenguin de manera autodidàctica i per tant, els tutorials d’Internet és el principal

font de coneixement (Escárzaga i Soto, 2017).

La comunicació entre la família i l’escola sol ser poc conflictiva, quan

comparteixen els mateixos valors i hi ha un discurs continu i equilibrat. Ara bé, el

conflicte es troba quan una de les parts adopta una postura hegemònica que

impossibilita el diàleg i la comunicació, perquè es posen a la defensiva o bé,

adopten postures que es mantenen enfrontades (Sallarés i Vilaregut, 2009). Es

tracta d’acceptar i atendre la diversitat dels infants i de les famílies, atès que, de la

mateixa manera que hi ha diversitat de nens i nenes, també existeixen diferents

maneres de ser pares i d’actuar a les escoles i, per tant, cal respectar aquesta

diversitat, però intentar incrementar i afavorir la participació activa i la col·laboració.

Tomas (2012), com se cita en el present article, l’objectiu comú i de socialització és

una bona comunicació i coordinació entre pares i mestres. L’educació és un

conjunt de camins i ponts entre els dos agents essencials, els mestres i els pares.

Per una banda, és essencial establir ponts de diàleg i d’intercanvi per tal d’aproximar

a la realitat dels infants i generar una actitud de corresponsabilitat, confiança i

enriquiment recíproc. Per l’altra, cal l’acompanyament i l’orientació dels pares per fer

front als conflictes i dificultats que es plantegen durant l’educació dels seus fills

(Thió, 2013). Aquests aspectes garanteixen el bon funcionament de les famílies,

atès que es crea un vincle de seguretat i confiança amb l’escola i ajuden a reforçar

el paper de les famílies amb els infants durant els anys escolars.

La col·laboració entre aquests agents educatius és un factor clau per la millora de

l’educació i, per tant, cal treballar conjuntament les actituds, les pràctiques i les

interaccions que es produeixen en aquest àmbit. Per aconseguir el propòsit, Bolívar
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(2006) afirma que les estratègies per incrementar la implicació de les famílies se

separen en dos grans grups. Per una banda, les estratègies per incrementar les

capacitats del centre escolar per implicar a les famílies a través d’un clima escolar

dinàmic i interactiu. Per l’altra banda, les estratègies per capacitar als pares a

involucrar-se, garantit el suport explícit de l’escola per aconseguir el paper actiu i

positiu dels pares i la seva participació.

Malgrat la informació obtinguda de les anteriors fonts d’investigació i els

estudis realitzats, no s’aconsegueix conèixer quines són les pràctiques que dificulten

la col·laboració de les famílies les reunions de centre. En conseqüència, és

fonamental dur a terme la present recerca per donar resposta i millorar les
relacions entre l’escola i la família.

4. 1. Aportació a la societat i a l’ètica professional

Les persones necessiten estar en constant comunicació i interacció per

suplir les necessitats que presenten al llarg de la seva vida, atès que, com a éssers

vius, neixen, s’alimenten, creixen, es relacionen, es reprodueixen i moren. Des que

neixen, les paraules dels seus familiars poden calmar i garantir un vincle afectiu.

Amb els anys, aquest infant creix envoltat d’una societat que es converteix en un lloc

inhòspit i individualista, oblidant la importància de la relació i comunicació amb els

altres. En aquest moment comencen les discussions i els malentesos a través d’una

transmissió errònia del missatge. No obstant això, la societat està en constant

contacte en la comunicació virtual mitjançant les xarxes socials o els mòbils, però no

és una interacció directa i moltes vegades també podria ser una causa de la manca

de col·laboració i comunicació. La labor com a agents eductius, tenint en compte

que l’escola és el mirall de la societat, és retornar el paper fonamental de la

comunicació i assegurar la col·laboració de la família al centre.

Per dur a terme aquest propòsit és important dissenyar un seguit de consells pels

mestres, valorant els factors que dificulten la bona comunicació a les entrevistes

amb les famílies. Remarcant que la clau de l’èxit educatiu del segle XXI és

aconseguir una bona relació entre la família i l’escola.
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“L’escola té un paper crucial de formació, educació i transmissió de valors,

tanmateix, avui dia sovint només se la valora com a transmissora de coneixements i

se la jutja per la rendibilitat del que ensenya” (Elzo, 2004, pàg. 1). Per produir un

canvi a escala social i comunitari d’aquesta perspectiva en vers l’educació cal arribar

a les famílies i als alumnes des de la comunicació i col·laboració. Aquest estudi

vetlla per millorar la relació entre les famílies i els docents, però també pel

desenvolupament personal i acadèmic dels infants del centre. Per aconseguir-ho,

s’analitzen les pràctiques que dificulten la col·laboració de les famílies les reunions

de centre.

L’estudi que es du a terme és clau per adquirir coneixement pedagògic i

millorar l’educació, atès que els resultats que s’extreuen, una vegada finalitzada la

investigació, desemboquen en la presa de noves decisions de l’escola i família. El

canvi és part essencial de la societat en la recerca de la millora educativa i la

present recerca pot tornar la visió humanística de l’escola i aprofitar la por del

professorat i la preocupació de la família per treballar i aconseguir una educació

eficaç. Per assolir aquesta millora de l’educació cal que els protagonistes del canvi

(agents educatius, alumnes i família) tinguin confiança mútua i treballin en comú.

Durant el present estudi es manté la confidencialitat i s’assegura

l’anonimització dels participants, els quals han sigut degudament informats sobre la

finalitat de l’objecte i l’àmbit de l’estudi, així com de la seva difusió. Pel que fa als

recursos del sistema de protecció, es basa en la normativa establerta (Ley Orgànica

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales), evitant la utilització de les seves dades personals. Tanmateix

s’evita copiar i enganxar literalment fragments de les referències bibliogràfiques,

atès que són citades totes les fonts d’informació segons les normes APA.

Com es dóna a conèixer a Buendía (2000), com se cita en Paz (2018), els

problemes ètics de la investigació educativa que, es presenten actualment, es

relacionen amb l’autonomia dels participants i l’ús incorrecte de la planificació i

utilització de resultats. Segons el codi de l'AERA (com se cita en Buendía i Berrocal,

2001) manifesta la necessitat de sol·licitar la conformitat dels participants com
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també s’inclou al codi APA, atès que vetlla per la protecció de la privacitat de les

persones que participen en la recerca i de les seves dades.

Correa (2011), a l’informe Belmont i el Consell d’organitzacions internacionals de les

ciències mèdiques (CIOMS), proposa el respecte, la beneficència i la justícia per

garantir l’ètica en la investigació. Conjuntament, Kennedy (2005), citat a Correa

(2011), argumenta que, dins d’aquest informe, es recomana el consentiment

informat per garantir la participació voluntària, l’anàlisi detallades dels riscos i

beneficis de la investigació i l’ús de protocols justos durant la selecció d’aquestes

persones.

Ara bé, tal com afirma Paz (2018), el problema ètic més conegut és el plagi, la

utilització de dades falses i el frau per part de l’investigador, ja que hi han dades

enganyoses, distorsionades o simplement, es reprodueixen idees sense reconèixer

l’autoria dels autors.
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5. Plantejament del problema

Quines són les motivacions per part de les famílies a voler participar i

implicar-se amb l’escola? Quins són els avantatges que hi veuen? I les limitacions?

Quins reptes es plantegen? I de tot plegat, què en pensa l’alumnat? I el personal

docent i professionals? L’actual estadi del procés de demandes educatives de la

família a l’escola marca una nova mirada pel que fa a l’educació. Un dels grans

malestars en els centres educatius els genera entre els docents i les famílies. A

la recerca de la Fundació Jaume Bofill dirigida per Collet i Tort (2011, pàg. 42)

denota que hi ha una tendència que les famílies critiquen i menysvaloren als

docents, arribats al punt que actuen “com a sindicalistes dels seus infants”. Aquesta

manca de confiança és causada per les dificultats comunicatives que es troben els

dos agents durant els moments de comunicació com les entrevistes. Els pares

vetllen pel desenvolupament i benestar dels infants, però, moltes vegades, no són

conscients que els docents tenen el mateix paper que ells dins de l’escola. Els

docents se senten assenyalats i culpabilitzat pels pares per les seves pròpies

dificultats a casa. Com a psicopedagogs cal reflexionar que és necessari conèixer

les opinions de les famílies envers la comunicació amb els docents, però també

indagar el nivell de participació i el grau d’exigència de les famílies segons els

mestres. Es destaca que les variables que calen controlar estan relacionades amb el

nivell de participació de les famílies i el grau d’exigència familiar a les entrevistes per

aconseguir uns resultats objectius, significatius i realistes.

L’assessor psicopedagògic té el paper de facilitar la col·laboració i la

intervenció entre l’escola i les famílies. Es tracta d’una doble mediació entre

l’assessor i el mestre, per posteriorment, sigui el mestre amb la família. Aquest

paper es basa en el suport d’aquests agents, però no suposen la seva substitució,

atès que els pares i els docents són els que decideixen la seva participació. La

figura 1 mostra la doble mediació entre assessor-mestre i mestre-família (Huguet,

1996).
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Figura 1. La doble mediació entre assessor-mestre i mestre-família

5. 1. Descripció dels objectius

És important remarcar que, aquestes preguntes d’investigacions, defineixen i

formulen els objectius de la recerca:

Per estudiar les pràctiques que afavoreixen i dificulten la col·laboració de les

famílies, cal analitzar el tipus de participació de les famílies per controlar les

variables esmentades anteriorment. Posteriorment i valorant aquestes variables,

s’identifica la percepció per part de les famílies i el professorat sobre la

comunicació i es detecten els factors que l’afavoreixen i la dificulten.

OG. Estudiar quines són les pràctiques que afavoreixen i dificulten la

col·laboració de les famílies en les reunions de centre.

OE1. Analitzar el tipus de participació i col·laboració de les famílies en les

entrevistes del centre des del punt de vista del professorat.

OE2. Identificar la percepció i opinió per part de les famílies i del professorat

sobre la comunicació en les entrevistes de centre.

OE3. Detectar els factors que afavoreixen i dificulten a les famílies la bona

comunicació a les entrevistes escolars.

5. 2. Hipòtesi

La recerca se centra en la detecció de pràctiques que dificulten la col·laboració de

les famílies en les reunions en un centre de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Posteriorment, es presenta un seguit de consells i solucions per als mestres
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segons els resultats obtinguts de la investigació. Com a conseqüència es parteix

d’unes hipòtesis:

Ho (1): Les famílies de l’escola SF estan poc satisfetes amb la comunicació de les

entrevistes, perquè no se senten part de l’escola quan reben la informació.

Ho (2): Les entrevistes amb els professors garanteixen la col·laboració de les

famílies a l’escola, ja que es crea un vincle de confiança per poder compartir i

participar a l’escola.

Ho (3): Les famílies demanen introduir noves pràctiques a les entrevistes amb els

mestres, atès que les antigues no els hi donen resposta a les seves necessitats.
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6. Marc metodològic

6. 1. Enfocament metodològic

La recerca educativa té un paper estratègic per inspirar a millorar la qualitat,

l’equitat i els resultats en el sistema educatiu. Per assolir la seva funció cal integrar

models relacionals i sistèmics que facilitin el coneixement per a la intervenció, la

transformació i la innovació de mètodes i pràctiques escolars (Riera, 2019).

L’objectiu de la present recerca, amb l’estudi de les pràctiques que afavoreixen i

dificulten la col·laboració, es proposa afavorir i reforçar la funció de la recerca

educativa, atès que la relació família-escola és un dels aspectes principals de

l’educació i per la millora de la seva valia.

Una bona coordinació amb les famílies podrien aconseguir una escola
inclusiva i una bona intervenció a l'aula. Per aconseguir-ho cal la recerca en l’àmbit

d’organització escolar, atès que és fonamental disposar i reorganitzar la forma de

comunicar-se amb les famílies i de col·laborar.

Valorant la tipologia de metodologies d’investigació en educació, l’estudi

utilitza un mètode d'investigació quantitatiu no experimental i específicament,

l'estudi descriptiu, atès que, tal com indica Mateo (2000), com se cita en

Rodríguez-Gómez (2018, pàg. 26), “les metodologies ex-post-facto són les més

utilitzades en l’àmbit educatiu i ens proporcionen tècniques per a descriure la

realitat, analitzar relacions, categoritzar, simplificar i organitzar les variables que

configuren l’objecte d’estudi”. Així doncs, aquest mètode facilita l’anàlisi de les

relacions entre la família i l’escola, ja que l’objectiu és valorar del tipus de

participació i col·laboració, però també identificar l’opinió de les famílies en vers la

comunicació en les entrevistes.

Segons Munarriz (1992) s’utilitzen el mètode no experimental per elaborar estudis

sobre un succés que ja succeït i per tant, és impossible controlar les variables. Els

camps més freqüents d’aquest tipus de metodologia són els estadístics, tant per

mesurar la incidència d’alguns factors com pels estudis d’opinió. Qualsevol

qüestionari que mesuri l’opinió d’un grup determinat, com és del cas dels mestres i
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les famílies dels infants de l’escola, es porta a terme a través d’un disseny no

experimental.

Pel que fa a la metodologia predominaria l'estudi per enquesta (estudi

transversal), ja que les dades s’obtenen en un moment determinat i en el mateix

grup d’individus sobre les pràctiques que afavoreixen i dificulten la seva

col·laboració. Aquest tipus de tècnica té la possibilitat d’accedir a un gran nombre de

persones, com són els pares dels infants de l’escola, amb un cost baix i poden

generar dades estandarditzades i quantificables. Ara bé, només es pot recollir les

dades sobre allò que l’investigador ha previst a l’inici de la recerca i es poden trobar

situacions que dificultin el requeriment de més informació (Rodríguez-Gómez, 2018).

L’estudi per enquesta és ideal pels estudis massius de coneixements, actituds i

pràctiques socials, atès que es poden adaptar per obtenir informació generalitzable

de qualsevol grup de població. Endemés, permet recuperar la informació concreta

sobre un fet passat als enquestats i facilita excel·lents eines per estandarditzar les

dades que facilita la posterior anàlisi estadística (Aigneren, 2009).

Figura 2. Resum de les decisions metodològiques

Segons Bisquerra (2004) l’elaboració de les tècniques i instruments han

d’assegurar la qualitat de les dades, garantint la validesa i la fiabilitat. Valorant les

dues qualitats essencials i la situació de la COVID-19, és arriscat crear grups de

discussió o entrevistes, ja que les famílies no tenen contacte directe amb les escoles

de manera presencial, sinó sistemàtica. Això dificulta que la investigació pugui dotar

de diferents tècniques en el procés de la recollida de dades. No obstant això,

s’escull la tècnica d'investigació qüestionaris, perquè es pretén recollir informació

d’un gran nombre de pares que proporcioni informació sobre els factors que

afavoreixen i dificulten a les famílies la bona comunicació a les entrevistes escolars.

Ara bé, cal valorar els avantatges i inconvenients del qüestionari per, en el cas que
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la situació actual fos diferent, pogué utilitzar una altra tècnica que equilibrés els

inconvenients. Rodríguez-Gómez (2018) assegura que s’obté informació d’un gran

nombre de persones, ajustant-se a l’objecte d’avaluació. Endemés, es fa un

tractament de dades senzill, la qual cosa és fonamental per l’escàs temps que hi ha

per dur a terme aquest estudi, i és útil per contrastar informació, com es podrà fer

amb els mestres del centre. Per l’altra banda, permet poca flexibilitat i obté

informació breu que no permet fer un seguiment i un percentatge baix de respostes.

L’avantatge del qüestionari per Internet són la rapidesa que permet la reducció del

treball de camp; la millora en la resposta, atès que es poden reproduir elements

audiovisuals que facilitin la lectura i la resposta; menor cost de la investigació, ja que

s’eliminen els enquestadors tant presencials com telefònics (Díaz, 2012). Ara bé,

uns dels seus inconvenients es troba en l’escala aleatorietat de la mostra i la menor

tassa de respostes. Fins i tot, com assegura Manfreda i Vehovar (2008), citat en

Díaz (2012, pàg. 13), es considera la desconfiança en la seguretat de la xarxa i la

incertesa sobre la identitat de qui respon els qüestionaris i la possible influència

d’altres persones en la seva realització.

6. 2. Planificació de la investigació

A continuació es presenta el context de la investigació amb els instruments de la

recollida de dades i la seva planificació i temporalització durant el procés.

L’estudi es porta a terme a l’escola SF. És un centre concertat pel

Departament de la Generalitat que va ser fundat l’any 1970 i des d’aleshores,

sempre s’ha caracteritzat per ser un espai proper i familiar, amb un objectiu clar

d’educar en un ambient agradable, respectuós i proper a l’alumnat i les seves

famílies.

És una escola petita d’una sola línia, familiar, propera i plena d’experiències. Un dels

avantatges que sigui un centre petit és que permet una sèrie de dinàmiques i

relacions entre els membres de la comunitat educativa com són el seguiment

personalitzat de l’evolució de cada nen i nena; el vincle afectiu entre alumnes,

professorat i personal no docent de totes les etapes educatives; i el fet que cada nen

pugui sentir-se reconegut i valorat dins d’aquest entorn. Entenen l’escola com un
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espai de convivència on l’alumnat ha de poder créixer en totes les seves dimensions

i per això, desenvolupen el projecte educatiu des de les capacitats i potencialitats de

cada nen i nena.

Malgrat que el seu projecte educatiu reforça l’espai familiar i la comunicació i

vincle amb els pares, la realitat és que està cada vegada més present la manca de

comunicació i els malentesos, sobretot a la classe de segon de primària. La

situació actual ha empitjorat el vincle i la comunicació que es mantenia amb els

pares tant a les reunions com a l’entrada o sortida de l’escola. Són pares exigents i

crítics amb el treball a classe i tenen una gran dependència de la guia i seguiment

amb els professors. Pel que fa als infants han creat un clima d’aula positiu i

motivador, però, a la vegada, hi ha moltes baralles i el nivell acadèmic és mitjà-baix.

Finalment, les tutores estan disposades a rendir el màxim tant amb les famílies com

amb els alumnes, però, amb la situació actual, són conscients que hi ha sovint

conflictes a la seva classe i moltes vegades no saben com actuar amb els pares,

perquè els exigeixen més del que és possible o fins i tot, afirmen que els hi poden

mancar estratègies o recursos per ajudar-los, però desconeixen on està el

problema.

La selecció del centre ve donada de la proximitat i convivència de

l’investigador, atès que és l’escola on treballa, específicament, dins de l’orientació

com a mestre d’atenció a la diversitat. Des d’aquest espai es va reflexionar sobre la

importància dels aspectes de gestió i organització i per tant, es va arribar a la

conclusió que una bona coordinació amb les famílies podrien aconseguir una escola

inclusiva i una bona intervenció a l'aula.

Per aquests motius, la recerca s’enfoca en el paper fonamental que té els

psicopedagogs amb les famílies dels infants que necessiten suport, sigui en

moments determinats o diàriament. La finalitat del treball és garantir la coordinació

amb les famílies des del gabinet psicopedagògic de l’escola, ja que, moltes

vegades, la psicopedagoga és el pont entre la família i els agents educatius.

Per aquest motiu, la mostra de la recerca són els pares i les mares dels alumnes de

segon, atès que cal detectar els factors que afavoreixen i dificulten la seva

comunicació i estudiar les pràctiques que garanteixen o allunyen a les famílies de
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col·laborar amb les entrevistes escolars. Fins i tot, els pares participants de la

investigació tenen fills més grans o més petits i per tant, és un criteri d'inclusió per

obtenció informació generalitzada i completa. No obstant això, s’ha exclòs un grup

més nombrós per assegurar l’accés i la participació de la mostra, perquè seria més

significativa si s’hagués escollit el cicle inicial d’educació primària, però la situació

actual dificulta el present l’estudi. Els participants són joves al voltant dels 30 als 32

anys i la majoria d’ells tenen estudis universitaris i els que no, tenen estudis bàsics.

A l’estudi participen 25 famílies, les quals responen el qüestionari 25 mares i 25

pares. Per tant, hi ha un total de 50 respostes.

Per l’altra banda, i per identificar la percepció i opinió per part del professorat sobre

la comunicació en les entrevistes de centre i analitzar el tipus de col·laboració de les

famílies, participa la tutora i cotutora de segon curs del cicle inicial d’educació

primària. Les mestres són dones de 26 i 27 anys amb el grau de mestre d’educació

primària, una d’elles amb menció d’anglès i l’altra amb atenció a la diversitat. Fa

entre 3 i 4 anys que estan treballant a l’escola i estan motivades i il·lusionades com

el primer dia, però els hi preocupa alguna de les actituds o relacions que tenen amb

algunes famílies. Amb la situació pandèmica actual es té present excloure als altres

agents educatius, ja que el contacte amb els pares i els infants és reduït i la manca

de realitat podria alterar els resultats. D’aquesta manera, i com a criteri d’inclusió, es

demana la participació de la tutora i cotutora, atès que són les responsables del

grup i de totes les assignatures, però també de les reunions actuals amb els pares.

Per la recollida d’informació a través del qüestionari és fonamental registrar

totes les decisions de la planificació, incloent-hi les modificacions o proves pilots que

s’ha dut a terme durant aquesta fase. Endemés, cal seguir un ritme en la

temporalització i en l’exploració de les dades obtingudes, atès que són els objectius

inicials d’aquest primer informe de resultats. Per tant, és convenient continuar amb

les característiques de la mostra de participants a través del càlcul de l’error

associat a les mesures establertes en el disseny de mostres estadísticament

representatives (Meneses, 2010).

Finalment, d’acord amb els objectius de la investigació es realitzen les proves de
fiabilitat i validesa a l’informe d’estudi, tant la pilot com la mostra final, per definir

un pla d’anàlisi que permet especificar les hipòtesis del treball o calcular l’estimació
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dels paràmetres, selecció de tècniques, etc. per establir el mecanisme adequat per

la representació numèrica i gràfica de l’informe final (Jiménez, Sánchez i Aguilar,

2006).

Pel que fa a l’estructura i parts del qüestionari dissenyat cal diferenciar el

dels mestres i el de la família. Per una banda, els mestres rebran un correu

electrònic amb l’enllaç del qüestionari i un petit resum de la finalitat i objectiu de

l’estudi. Per tant, el qüestionari és en línia i es divideix en set grans grups, entre ells

tres blocs temàtics: la introducció amb la presentació de l’estudi i la seva finalitat; la

identificació amb les dades personals sense especificar el seu nom, atès que és

anònim; 19 ítems generals sobre la relació família-escola amb cinc opcions

(totalment en desacord, gens d’acord, poc d’acord, d’acord, totalment d’acord); 7

ítems sobre el contacte amb la família; 12 ítems del paper del docent amb les

famílies; reflexió final amb les mateixes cinc opcions que a la resta d’ítems; i un

espai per afegir informació. Sense oblidar els agraïments després de realitzar-lo. Per

l’altra banda, el qüestionari de les famílies té les mateixes seccions, però varia els

blocs temàtics: 3 ítems sobre les mesures de la relació amb l’escola amb diferents

opcions (a, b, c, d…); 4 ítems sobre la perspectiva que tenen les famílies en general

amb el contacte amb l’escola amb les mateixes opcions; 3 ítems sobre la freqüència

del contacte amb la tutora amb diferents opcions (gens freqüent, poc freqüent,

freqüent i molt freqüent); 12 ítems sobre el paper del mestre en vers la col·laboració

de les famílies amb cinc opcions (totalment en desacord, gens d’acord, poc d’acord,

d’acord, totalment d’acord).

6. 3. Estratègies d’anàlisi de dades

Segons Aparicio, Palacios, Martínez, Ángel, Verduzco, i Retana (2008),

l’anàlisi de les preguntes consta de la codificació de tota la informació;

l’agrupament de les dades quantitatives en percentatges i freqüències; la realització

de taules per sintetitzar la informació; efectuar la definició de categories

significatives de les variables; la realització d’un estudi descriptiu profund,

acompanyat d’estudis estadístics; la interpretació de les dades en el context; i

finalment, l’extracció de conclusions.
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Alcaraz, Espín, Martínez i Alarcón (2006) presenten que la transformació de

les respostes poden ser analitzades estadísticament, però en diferents escales.

En primer lloc, l’escala Likert es caracteritza pels rangs sumatius que comprenen

una opinió en grau d’acord o desacord.

En segon lloc, l’escala Guttman que consisteix proposicions rigorosament

jerarquitzades, atès que els subjectes responen a cada ítem de manera afirmativa o

negativa segons estiguin d’acord amb el contingut.

En tercer lloc, l’escala de categories presenta als enquestats d’una escala en forma

lineal amb els límits clarament definits numeradament. Si la línia està dividida en

mil·límetres s’anomena “termòmetre”; si només té els límits inicials i finals es

denomina “escala visual analògica”.

El qüestionari (vegeu l’Annex 10.1, pàg. 38) com a instrument, atès que es

genera una informació quantitativa que, d’acord amb el disseny de la investigació

present, serveix per donar resposta a les hipòtesis plantejades com poden ser: les

famílies de l’escola SF estan poc satisfetes amb la comunicació de les entrevistes,

perquè no se senten part de l’escola quan reben la informació (HO2) o bé, les

entrevistes amb els professors garanteixen la col·laboració de les famílies a l’escola,

ja que es crea un vincle de confiança per poder compartir i participar a l’escola

(HO1). La raó fonamental per la qual es fa ús dels qüestionaris és perquè s’obté

mesures quantitatives vàlides i fiables, complint les exigències que el mètode

científic planteja. Ara bé, convé tenir present que el valor de les respostes

generades no és intrínsec (Meneses, 2010). Endemés, és un instrument útil i eficaç

per recollir informació nombrosa en un temps relativament breu. Fins i tot, en el

qüestionari restringit se sol·liciten respostes breus, específiques i delimitades,

enfocades a donar resposta a les hipòtesis i objectius que marca l’estudi.

Fernández, Cordero i Córdoba (2002) consideren que l’estadística
descriptiva és el conjunt de tècniques per ordenar i representar les dades en taules

i resumir-les a través del càlcul de diferents mesures. Romero, Lázaro i González

(2009) diferencien tres apartats dins de l’estadística descriptiva. En primer lloc, la

tabulació que consisteix a ordenar les dades originals i presentar-les en forma que

sigui fàcil conèixer la seva distribució. En segon lloc, el càlcul de mesures per

resumir la distribució. Aquesta pot ser de tendència central, és a dir, que indiquen el
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valor que s’agrupa de les dades observades o la variabilitat o dispersió, que indica si

els valors de la variable estan dispersos o concentrats. En tercer lloc, la

representació gràfica que facilita una anàlisi visual de les dades i permeten treure

conclusions sobre les característiques globals de la distribució.

Les dades es representaran mitjançant gràfics i taules, acompanyades de

reflexions i anàlisi de l’investigador. Més tard se sintetitzaran dues mesures: per una

banda, de centralització, defineixen les variables segons la mitjana (Me), analitzant

l’índex de dificultat de cada pregunta en relació amb les opcions de resposta. Per

l’altra banda, de dispersió, concretament la variància (S2), és a dir, la dispersió que

representa la variabilitat d’una sèrie de dades respecte a la seva mitjana

(Rendón-Macías, Villasís-Keeve i Miranda-Novales, 2016). Pel que fa a aquesta

dispersió, també cal remarcar que el present estudi participa un nombre
d’individus concret i es valora els valors mínims, és a dir, els més petits i els

valors màxims com són els més grans. Endemés de contemplar el paper

fonamental de la desviació típica o estàndard (SD), atès que mesura el grau que

les puntuacions de les variables que s’allunyen de la seva mitjana (Herreras, 2005)

o bé, el grau de dispersió de les observacions individuals en relació amb la seva

mitjana.
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7. Anàlisi de resultats

Durant l’anàlisi dels resultats s’ha seguit la mateixa línia de treball en la planificació

anterior des del 7 fins al 13 de maig. Per poder obtenir els resultats per donar

resposta als objectius tant generals com específics i a les hipòtesis, cal tenir en

compte el tractament de les dades i la recollida d’evidències.

Per una banda i en relació amb la recollida de dades, es fa ús de Google

Forms com a plataforma per dur a terme els qüestionaris per part de les famílies i

dels mestres. L’objectiu d’aquesta eina és recollir la informació necessària per donar

resposta als objectius i hipòtesis. Per tant, cada pregunta orienta a la investigació

per establir les conclusions finals. És una bona opció com a recollida, atès que és

una eina gratuïta i fàcil a l’hora de crear el qüestionari com per respondre'l. Com el

feedback de les respostes queden guardades a la plataforma, es pot analitzar les

dades en qualsevol moment, sigui de manera grupal o individual. Endemés, es pot

descarregar o imprimir les respostes o bé, exportar en un Excel les dades

obtingudes del qüestionari.

Per l’altra banda i pel que fa al tractament i anàlisi de dades de l’aplicació i

resultats del qüestionari, es traspassa les dades del qüestionari de la plataforma en

línia i s’elaboren taules amb els ítems que es valoren, el nombre d’individus que

escullen cada apartat, sempre que sigui possible, i el percentatge final de cada

pregunta de l’instrument. Per l’altra banda i segons la informació de la taula, es

creen els gràfics de barres amb els senyals corresponents a la mitjana, la desviació

estàndard i els valors mínims i màxims. El motiu pel qual s’ha decidit aquest

tractament de dades és degut a l’apartat "Instruments de la recollida d’informació”,

atès que són els passos per aconseguir representar les dades com consta

anteriorment. Finalment i valorant els resultats obtinguts, s’estableix un seguit de

consells per millorar la relació entre la família i l’escola en vers les entrevistes.

En l’anàlisi dels resultats (vegeu l’Annex 10.2.1, pàg. 46) del qüestionari dels

mestres s’ha evidenciat una participació activa del 52%; una participació, encara

que els hi manca el temps en moltes ocasions del 44%; i finalment, un 4% de les

famílies que no participen en les reunions escolars amb la tutora. Això ha fet
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possible analitzar el tipus de participació de les famílies en les entrevistes del centre

des del punt de vista del professorat, atès que demostra que, una gran majoria, són

famílies obertes a la participació en el centre. Per l’altra banda i pel que fa a la

col·laboració de les famílies en les entrevistes segons els docents, les famílies

tendeixen a mantenir aquesta cooperació gràcies al contacte a les reunions (45,2%);

el contacte informal amb els pares dins o fora de l’escola (40,1%); i la sol·licitud de

tutories o reunions (3,8%). Malgrat això, també consideren important el contacte

amb els docents a través del telèfon o correu electrònic (9,7%) i el seguiment de

reunions amb la resta del professorat i orientador amb un 1,2%.

Pel que fa als resultats del segon objectiu específic (vegeu l’Annex 10.2.2,

pàg. 47) i per tal d’identificar la percepció i opinió per part de les famílies i del

professorat sobre la comunicació en les entrevistes de centre, la recerca manifesta

que el 52% dels mestres consideren que hi ha participació activa per part de les

famílies, però un 47,2% el que valoren les famílies que han participat. Endemés i en

relació amb la perspectiva dels mestres asseguren amb un 90% que els docents

garanteixen la comunicació amb les famílies a diferència de les famílies que

coincideixen en un 63,9%. Finalment i respecte a la millora de la comunicació entre

les dues bandes s’indica que el 100% dels mestres confirmen la necessitat d’un

canvi per afavorir la comunicació família-escola, diferenciant de les famílies que se

situen en el 61,1%. Les dades demostren que la percepció dels mestres és més

determinant en vers la comunicació en les entrevistes, encara que les famílies

també demostren el malestar de les relacions amb els docents i se situen per amunt

de la mitjana en la necessitat d’una millora en la comunicació.

Per donar resposta al tercer objectiu específic s’ha detectat, a través dels

resultats (vegeu l’Annex 10.2.3, pàg. 48), els factors que afavoreixen i dificulten a

les famílies la bona comunicació a les entrevistes escolars. Per una banda, la

realització de tasques conjuntes (61,1%) i la proposta d’un Pla de millora (30,6%)

són els possibles factors que afavoreixen la comunicació segons les famílies que

han participat en l’estudi. Per l’altra banda i observant les dades dels mateixos

participants, la manca d’interès (5,6%); la incompatibilitat i manca de temps (22,2%);

la desconfiança (52,8%) i la manca de mitjans de comunicació (2,8%) són els

principals motius que dificulten la comunicació família-escola.

27



8. Conclusions i suggeriments

8. 1. Conclusions de la investigació referits als objectius i/o hipòtesis

En mode de conclusió es considera que l’estudi assoleix l’objectiu general
d’estudiar quines són les pràctiques que afavoreixen i dificulten la col·laboració de

les famílies en les reunions de centre, atès que s’ha detectat els aspectes que

beneficien la col·laboració i altres que compliquen aquesta necessitat vital en

educació.

Per una banda i segons els resultats (vegeu l’Annex 10.2.4, pàg. 49), les accions

que els pares consideren que hauria de realitzar el centre per aconseguir que les

famílies es comprometessin amb l’escola són posar en marxa un Pla de millora per

buscar punts de trobada entre els diferents sectors de la comunitat educativa

(61,1%) i planificar tasques conjuntes de diferents tipus entre el professorat i les

famílies per fomentar una relació més fluida (30,6%). No obstant això, la seva

perspectiva col·laborativa consta de la presa de decisió i col·laborar en tots els

àmbits possibles (47,2%); del suport en les tasques escolars dels meus fills (27,8%);

i l’assistència a les reunions informatives i d’altre tipus (22,2%).

Per l’altra banda, les famílies coincideixen en afirmar que l’obstacle és la

desconfiança entre el professorat i les famílies (52,8%); la incompatibilitat d’horaris i

la manca de temps de les famílies (22,2%); la carència d’interès per part del

professorat (5,6%); la insuficiència d’interès per part de les famílies. (2,8%); i la

pobresa de mitjans de comunicació adequats com el telèfon, Internet, visites

personals, etc. (2,8%). Malgrat això, altres participants han afegit altres aspectes

que es podrien millorar en les observacions extres de l’última pregunta del

qüestionari com la manca hàbits i autonomia; els aspectes relacionats amb el

desenvolupament social i afectiu dels alumnes; les tècniques d'aprenentatge i

d’estudi; el seguiment i atenció al futur per guiar a les famílies i alumnes; i finalment,

els aspectes d'organització del temps escolar en relació amb les reunions amb les

famílies.
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L’11,1% estan totalment d’acord i el 55, 6% estan d’acord en el fet que els mestres

faciliten que les famílies se sentin vinculades a l’escola i se senten acollides i

integrades. Malgrat això, el 25% estan poc d’acord i el 8,3% gens d’acord que el

paper del mestre és afavorir aquesta vinculació, inclusió i vincle (vegeu l’Annex

10.2.5, pàg. 50).

Tenint en compte els resultats, el 66,7% dels participants se senten part de l’escola i

declinaria la primera hipòtesi “Les famílies de l’escola SF estan poc satisfetes amb

la comunicació de les entrevistes, perquè no se senten part de l’escola quan reben

la informació”. No obstant això, hi ha un 33,3% que no es consideren que manca

aquesta inclusió familiar a l’escola i per tant, és un signe d’alerta que ha de servir

per començar un pla de millora.

El 83,3% coincideixen que el motiu més habitual pels quals l’escola reclama

la presència de les famílies és assistir a les reunions acadèmiques amb el tutor/a o

amb els orientadors/es o bé, el 13,9% per problemes de comportament o de

convivència dels alumnes a través de les entrevistes (vegeu l’Annex 10.2.6, pàg.

51). Pel que fa a les famílies i poder compartit i participar en l’escola, el 47,2%

confirma que la participació és a través de la presa de decisions i col·laboració en

tots els àmbits possibles. Per tant, la segona hipòtesi és vàlida, atès que “les

entrevistes amb els professors garanteixen la col·laboració de les famílies a l’escola,

ja que es crea un vincle de confiança per poder compartir i participar a l’escola”. Són

conscients que les reunions acadèmiques i la col·laboració són fonamentals per la

participació dels pares als centres.

El 33,3% coincideixen que estan totalment d’acord i el 27,8% estan d’acord

que les relacions i la comunicació entre les famílies i els docents haurien de millorar.

No obstant això, el 33% estan poc d’acord en haver de realitzar aquesta millora. El

5,6% confirma que no es necessita cap mena de canvi en la relació família-escola.

(vegeu l’Annex 10.2.7, pàg. 52). Per aquests motius, els resultats del present estudi

en vers la millora de les relacions i comunicacions entre les famílies i l’escola

confirma la tercera hipòtesi “les famílies demanen introduir noves pràctiques a les

entrevistes amb els mestres, atès que les antigues no els hi donen resposta a les

seves necessitats”.

29



Respecte a la relació de l’anàlisi dels resultats i el marc teòric de
referència de l’estudi, gràcies a la identificació del qüestionari de les famílies (vegeu

l’Annex 10.2.8, pàg. 52), s’ha demostrat que el 83,3% dels pares tenen de 31 a 40

anys i el 16,7% se situen entre 20 i 30 anys. De la mateixa manera que el 69,4%

dels participants tenen 2 fills; el 13,9% tenen 1 fill i amb el mateix percentatge també

tenen 3 fills. Això indica que les famílies posposen la maternitat i paternitat per un

tema més futur. Malgrat això, la participació de les dones és superior a les dels

homes, encara que hi participen més que anys enrere. És a dir, en els resultats

obtinguts en la recerca, el 63,9% dels participants eren dones i 36,1% homes.

Endemés, han contribuït a la recerca 22 dones i 13 homes de 50 participants en

total. Per tant, hi ha 14  persones que no han col·laborat en el projecte.

Com afirma Tomas (2012) l’objectiu comú és una bona comunicació i coordinació

família-escola, establint ponts de diàleg i d’intercanvi de realitat i a la vegada,

acompanyar i orientar als pares envers l’educació dels seus fills (Thió, 2013). En

relació amb aquesta referència bibliogràfica del marc teòric del treball, l’anàlisi dels

resultats manifesta que el 52,8% i 11,1% dels participants consideren bona o molt

bona la comunicació dels docents amb les famílies, però el 27,8% i el 8,3% opinen

que estan poc o gens d’acord en afirmar que hi ha bona comunicació amb els pares

dels alumnes. Per tant, exposa la necessitat de millorar la comunicació i coordinació

per oferir a les famílies un bon servei educatiu i en conseqüència millorar el

desenvolupament i benestar dels alumnes.

Altres fonts d’informació han demostrat la dificultat de les relacions entre

família-escola, però no han aconseguit conèixer quines són les pràctiques que

dificulten la col·laboració de les famílies les reunions de centre. Al contrari del

present estudi que, segons els resultats de l’objectiu general, s’ha identificat els

aspectes que les famílies coincideixen que és l’obstacle d’aquesta col·laboració com

són la desconfiança entre el professorat i les famílies i la incompatibilitat d’horaris i

la manca de temps de les famílies, entre d’altres.

A causa dels resultats esmentats anteriorment, es considera essencials els

següents consells: escoltar amb atenció i curiositat la descripció que l’altre fa de la

situació, respectant la seva versió particular; utilitzar les redefinicions per
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“normalitzar” d’un comportament, buscant el seu significat relacional; partir de la

premissa que la manera d’actuar de la família és la “millor manera” que han trobat

per fer-li front; assessorar responsabilitzant, és a dir, transmitent un missatge de

capacitat i a la vegada demanda d’esforços; emmarcar la informació que s’ha rebut

en el sistema de valors i de patrons culturals, tant de la família com de l’escola; tenir

present el paper fonamental de les emocions en el procés d’unió i acomodació amb

la família i l’escola; poder anar més enllà de la part cognitiva per entrar a tractar els

sentiments; donar intensitat als missatges constructius o esperançadors que obren

vies de sortida a les famílies; per això, un mateix missatge cal repetir-se

reiteradament, no és suficient dir-lo una vegada, ja que existeix una “sordera”

selectiva en aquells temes que poden crear desequilibri en el funcionament de la

família; crear confiança en els pares; han de saber que col·laborem en el benefici

del seu fill. Tenim un propòsit comú, compartir, en el que cada part ha d'assumir la

seva responsabilitat; i finalment, concretar amb precisió els contextos en els quals

es donen la situació problemàtica, per diferenciar-los d’aquells altres contextos en

els quals no es dóna. Això enfondeix esperança i engendra optimisme. Es treballa

amb l’enfocament de la diferència entre moments, que permeten assenyalar els

recursos que tenen els alumnes i els pares.

8. 2. Limitacions, suggeriments i propostes de millora

Pel que fa a les limitacions i posteriors propostes de millora cal remarcar que

són marcades per tres factors:

En primer lloc, la situació pandèmica actual que limita el contacte directe amb les

famílies, atès que no poden accedir a l’escola de forma presencial i fins i tot, les

reunions amb els tutors són a través de videoconferències o trucades telefòniques.

De la mateixa manera que dificulta una configuració de la mostra i de la població

adient per refutar o validar els resultats d’estudi amb la fiabilitat necessària. Per tant

i valorant una tornada a la vida normalitzada, la proposta de millora és variar els

instruments de l’entrevista, grups de debats o bé, l’observació de les entrevistes

entre els pares i les famílies. Endemés dels instruments emprats, ha mancat la

diversitat d’estudi o metodologia per atendre a les múltiples necessitats de la
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investigació educativa, ja que, cada vegada, la investigació està oberta a

innovacions de la forma i singularitats del disseny.

En segon lloc, la temporalització reduïda (vegeu l’Annex 10.3, pàg. 54) de la

recerca del present estudi dificulta que les dades no siguin vàlides o fiables a l’hora

de generalitzar-les, ja que la participació de les famílies s’ha concretat només a la

classe de 2n de primària per manca d’organització, recursos i participació. Per

aquest motiu i per aconseguir dades generalitzades, s’hauria de passar el

qüestionari a tot el primer cicle d’educació primària, però també a infantil, la resta de

primària i l’Educació Secundària Obligatòria. Amb prou temps, seria possible fer una

valoració general per aconseguir conèixer la perspectiva de totes les famílies de

l’escola i trobar una solució idònia i concreta de la problemàtica sobre les pràctiques

que afavoreixen i dificulten la col·laboració de les famílies en les reunions de centre.

En tercer lloc, la manca de professionals experts en la temàtica, ja que no s’ha fet

entrevistes ni cercat el contacte d’un especialista en vers l’escola i la família. A part

dels referents teòrics i autors especialistes sobre la família i l’escola, el contacte

directe amb un especialista ajudaria a contextualitzar i conèixer la realitat des d’una

perspectiva propera. D’aquesta manera i per millorar aquest punt dèbil de l’estudi,

es valora fer un seguit d’entrevistes als referents de l’EAP, Serveis Socials i de la

Treballadora Social de l’escola SF, ja que gaudeixen d’informació privilegiada i

pràctiques que millorarien i donarien un valor afegit a present estudi. Sense oblidar

el fet que es realitza l’estudi de manera individual, sense un equip d’investigació, la

qual cosa dificulta l’enriquiment de noves idees, opinions i actuacions.

Finalment, es valora la manca de dades prèvies, és a dir, el contrast de dades amb

altres experiències o centres, atès que no ha sigut possible comparar amb altres

estudis o investigacions sobre la relació família-escola. És fonamental verificar els

resultats obtinguts del present estudi amb un altre similar que s’ubiqui en una escola

amb característiques que s’assimilin al del context de la investigació. Per tant, la

millora que es realitzaria en aquest aspecte és contactar amb altres escoles sobre

anteriors investigacions i demanar la col·laboració per comprovar les dades.
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8. 3. Perspectives de futur (prospectiva)

En relació amb la perspectiva de futur dels resultats i conclusions

obtingudes aporta una nova perspectiva i un nou criteri d’una part proporcional de

les famílies de l’escola sobre la col·laboració i comunicació amb els docents que en

un futur evitarà conflictes o malentesos. Endemés, ofereix als mestres noves

pràctiques i estratègies per poder millorar a les entrevistes amb els pares i conèixer

la seva opinió per reforçar els aspectes positius i millorar els dèbils. No obstant això,

també garanteix als pares el coneixement de les seves reclamacions i consells als

mestres per poder canviar la situació i trobar un acord per caminar junts pel mateix

camí i vetllar el desenvolupament acadèmic i benestar personals dels infants. Fins i

tot, complementa altres estudis que es realitzen sobre la relació família-escola i li

dóna un aspecte pràctic per guiar o assessorar en altres centres que puguin tenir les

mateixes característiques i condicions.

Finalment i valorant les futures línies de treball, sempre que es garanteixi la

participació en el qüestionari de totes les famílies de l’escola a l’educació infantil,

primària i secundària, seria possible crear un nou projecte d’escola amb les famílies

valorant els resultats obtinguts de l’estudi. En aquest pla s’exposarien les

valoracions de les famílies i dels mestres, tant positives com negatives, amb noves

pràctiques i consells pels docents. De manera gradual establir nous estudis sobre

les famílies i demanar la seva participació i col·laboració, perquè han demostrat la

seva disposició, però també per reconduir a aquestes famílies que no han participat

en el present treball. No obstant això, s’aniria realitzant observacions per analitzar

l’evolució de les relacions família-escola en vers el pla i noves propostes d’actuació

tant per part de les famílies com dels mestres. En aquesta segona valoració

s’afegiria les modificacions de les limitacions i propostes de millora per aconseguir

una base consolidada de tots els aspectes de l’estudi posterior. Fins i tot, es podria

plantejar una renovació en l’estudi cada final d’etapa, és a dir, d’infantil a primària i

de primària a l’ESO. Una vegada les relacions entre família i escola millorés

significativament gràcies al pla i als estudis realitzats, s’iniciaria una anàlisi sobre el

tipus de relació entre infants-docents amb objectius similars, però canviant l’agent

principal.
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10. Annexos

10. 1. Instruments de recollida de dades

10. 1. 1.  Instrument de la recollida de dades (mestres)

Estimades mestres,

El motiu d’aquest correu electrònic és sol·licitar la seva col·laboració en una

enquesta sobre la participació de les famílies en els centres escolars.

https://forms.gle/TksJgtnUGLWUcTfE8

El principal objectiu d’aquesta estadística és estudiar les pràctiques que afavoreixen

i dificulten la col·laboració de les famílies en les reunions de centre per millorar la

percepció i participació amb el tutor/a.

Tal com s’especifica en el qüestionari adjuntat a continuació, es recorda que la

informació proporcionada serà completament anònima i seran utilitzades

exclusivament per la finalitat anteriorment esmentada.

Us agraïm la vostra col·laboració.

Cordialment.

C, 24 de maig del 2021.
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Qüestionari per conèixer la relació família-escola

Amb el present qüestionari es pretén recollir la seva opinió com a tutora, cotutora o docent, en vers el tipus
de participació i col·laboració de les famílies i identificar la percepció sobre la comunicació a les entrevistes
escolars. Li demanem que respongui amb sinceritat les preguntes, es tracta de donar la vostra opinió, no hi
ha preguntes bones ni dolentes.

Sexe/Gènere de l’enquestat
Home Dona Sense especificar

Edat
de 20 a
30 anys

de 31 a
40 anys

de 41 a 50
anys

de 51 a 60
anys

Anys d’experiència docent 1 2 3 més de 3

Completa el qüestionari seleccionant una de les opcions donades (gens d’acord, poc d’acord, d’acord i
totalment d’acord).

1 - En quina mesura es porta a terme:
Totalment

en
desacord

Gens
d’acord

Poc
d’acord D’acord

Totalment
d’acord

Informar els pares i mares de les decisions
que pren el centre.

Consultar als pares i les mares en la presa
de decisions sobre els aspectes educatius,
organitzatius i de gestió del centre.

Se sol·licita als pares i mares l’opinió i
formulació de propostes, encara que la
decisió final la prengui el centre.

Participació de les famílies en el centre en
les entrevistes escolars.

Facilitats del centre per a la participació de
les famílies en les entrevistes escolars.

Les famílies dels alumnes que tenen
rendiment educatiu alt participen més en
l’educació dels seus fills.

La participació dels pares en les reunions
acadèmiques redueix conflictes.

La manca de temps dels pares limita la
participació de les entrevistes en l’escola.

La metodologia del centre dificulta la
participació i col·laboració dels pares en les
entrevistes.
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L’horari escolar dificulta la participació en les
entrevistes.

Els pares que no estan implicats en
l’educació dels seus fills tenen una actitud
negativa cap a l’escola.

S’estableixen contactes informals amb els
pares dins o fora de l’escola.

És fonamental establir tutories amb les
famílies dels alumnes, sense que ells les
demanin.

Les famílies acudeixen a les reunions que
organitza el centre.

Els pares acudeixen a les tutories.

Els pares us demanen cites per acudir a
entrevistes amb els docents.

Sol·liciten tutories o reunions.

Mantenen reunions amb la resta del
professorat i orientador.

Contacte amb els docents a través del
telèfon o correu electrònic.

2 - En els últims contactes amb les
famílies s’observa que…

Totalment
en

desacord

Gens
d’acord

Poc
d’acord D’acord

Totalment
d’acord

Escolten al docent i s’arriba a acords.

Escolten al docent, però no arriben a
acords.

Recelen de la informació del docent i no
assumeixen responsabilitat davant d’un
problema.

No escolten al docent i es mostren hostils
davant de la seva figura.

Mostren interès pels estudis dels seus fills i
realitzen un seguiment continu de la seva
evolució escolar.

Mostra interès pels estudis dels seus fills
només en el que fa referència als resultats
finals que reflecteixen les notes.

No mostren interès pels estudis dels seus
fills.
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3 - En quina mesura els docents
faciliten…

Totalment
en

desacord

Gens
d’acord

Poc
d’acord D’acord

Totalment
d’acord

Que les famílies s’identifiquin amb els
valors, idees, actituds, metes, etc., del
centre.

Que les famílies confiïn i donin suport en la
labor educativa que com a professors
realitzen amb els seus fills.

Que les famílies parlin amb els seus fills
sobre el que fan a l’escola (contingut
d’estudi, qualificacions, relacions amb els
companys, estats d’ànims…)

L’interès pels estudis dels fills a casa
(planificació i temps d’estudi, lloc i clima
adequat, evitar distraccions, recursos
d’aprenentatge…)

Que les famílies estiguin pendents dels seus
fills per si requereixen la seva ajuda, però
sense que duguin a terme les seves tasques
o les facin sempre al seu costat.

Que les famílies adquireixen informació
sobre activitats extracurriculars o
complementaries (idiomes, música,
esport…) i que s’impliquin.

Que les famílies formin als seus fills en
valors, hàbits i actituds que afavoreixen a la
seva integració social i escolar.

La comunicació amb les famílies.

La participació de les famílies en les
activitats que organitzen.

Que les famílies se sentin vinculades.

La implicació de les famílies des de casa en
el procés educatiu del seu fill.

Que les famílies se sentin acollides i
integrades per la comunitat educativa.

Reflexió final
Totalment

en
desacord

Gens
d’acord

Poc
d’acord D’acord

Totalment
d’acord

Considera que les relacions i la comunicació
entre les famílies i els docents haurien de
millorar.
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Vols afegir més informació…

Agraïm la seva col·laboració.

10. 1. 2.  Instrument de la recollida de dades (famílies)

Correu:

Estimats pares i mares;

El motiu d’aquest correu electrònic és sol·licitar la seva col·laboració en una

enquesta sobre la participació de les famílies en els centres escolars.

https://forms.gle/HXt8JoFAd64V7Qvj6

El principal objectiu d’aquesta estadística és estudiar les pràctiques que afavoreixen

i dificulten la col·laboració de les famílies en les reunions de centre per millorar la

percepció i participació amb el tutor/a.

Tal com s’especifica en el qüestionari adjuntat a continuació, es recorda que la

informació proporcionada serà completament anònima i seran utilitzades

exclusivament per la finalitat anteriorment esmentada.

Us agraïm la vostra col·laboració.

Cordialment.

C, 24 de maig del 2021.
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Qüestionari per conèixer la relació família-escola

Amb el present qüestionari es pretén recollir la seva opinió com a tutora, cotutora o docent, en vers el tipus
de participació i col·laboració de les famílies i identificar la percepció sobre la comunicació a les entrevistes
escolars. Li demanem que respongui amb sinceritat les preguntes, es tracta de donar la vostra opinió, no hi
ha preguntes bones ni dolentes.

Sexe/Gènere de l’enquestat
Home Dona Sense especificar

Edat
de 20 a
30 anys

de 31 a
40 anys

de 41 a
50 anys

de 51 a 60
anys

Anys d’experiència docent 1 2 3 més de 3

Completa el qüestionari seleccionant una de les opcions donades (gens d’acord, poc d’acord, d’acord i
totalment d’acord).

1 - En quina mesura es porta a terme:
Totalment

en
desacord

Gens
d’acord

Poc
d’acord D’acord

Totalment
d’acord

Informar els pares i mares de les decisions que
pren el centre.

Consultar als pares i les mares en la presa de
decisions sobre els aspectes educatius,
organitzatius i de gestió del centre.

Se sol·licita als pares i mares l’opinió i formulació
de propostes, encara que la decisió final la prengui
el centre.

Participació de les famílies en el centre en les
entrevistes escolars.

Facilitats del centre per a la participació de les
famílies en les entrevistes escolars.

Les famílies dels alumnes que tenen rendiment
educatiu alt participen més en l’educació dels seus
fills.

La participació dels pares en les reunions
acadèmiques redueix conflictes.

La manca de temps dels pares limita la participació
de les entrevistes en l’escola.

La metodologia del centre dificulta la participació i
col·laboració dels pares en les entrevistes.

L’horari escolar dificulta la participació en les
entrevistes.
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Els pares que no estan implicats en l’educació dels
seus fills tenen una actitud negativa cap a l’escola.

S’estableixen contactes informals amb els pares
dins o fora de l’escola.

És fonamental establir tutories amb les famílies
dels alumnes, sense que ells les demanin.

Les famílies acudeixen a les reunions que
organitza el centre.

Els pares acudeixen a les tutories.

Els pares us demanen cites per acudir a
entrevistes amb els docents.

Sol·liciten tutories o reunions.

Mantenen reunions amb la resta del professorat i
orientador.

Contacte amb els docents a través del telèfon o
correu electrònic.

2 - En els últims contactes amb les famílies
s’observa que…

Totalment
en

desacord

Gens
d’acord

Poc
d’acord D’acord

Totalment
d’acord

Escolten al docent i s’arriba a acords.

Escolten al docent, però no arriben a acords.

Recelen de la informació del docent i no
assumeixen responsabilitat davant d’un problema.

No escolten al docent i es mostren hostils davant
de la seva figura.

Mostren interès pels estudis dels seus fills i
realitzen un seguiment continu de la seva evolució
escolar.

Mostra interès pels estudis dels seus fills només en
el que fa referència als resultats finals que
reflecteixen les notes.

No mostren interès pels estudis dels seus fills.

3 - En quina mesura els docents faciliten…
Totalment

en
desacord

Gens
d’acord

Poc
d’acord D’acord

Totalment
d’acord

Que les famílies s’identifiquin amb els valors,
idees, actituds, metes, etc., del centre.
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Que les famílies confiïn i donin suport en la labor
educativa que com a professors realitzen amb els
seus fills.

Que les famílies parlin amb els seus fills sobre el
que fan a l’escola (contingut d’estudi,
qualificacions, relacions amb els companys, estats
d’ànims…)

L’interès pels estudis dels fills a casa (planificació i
temps d’estudi, lloc i clima adequat, evitar
distraccions, recursos d’aprenentatge…)

Que les famílies estiguin pendents dels seus fills
per si requereixen la seva ajuda, però sense que
duguin a terme les seves tasques o les facin
sempre al seu costat.

Que les famílies adquireixen informació sobre
activitats extracurriculars o complementaries
(idiomes, música, esport…) i que s’impliquin.

Que les famílies formin als seus fills en valors,
hàbits i actituds que afavoreixen a la seva
integració social i escolar.

La comunicació amb les famílies.

La participació de les famílies en les activitats que
organitzen.

Que les famílies se sentin vinculades.

La implicació de les famílies des de casa en el
procés educatiu del seu fill.

Que les famílies se sentin acollides i integrades per
la comunitat educativa.

Reflexió final
Totalment

en
desacord

Gens
d’acord

Poc
d’acord D’acord

Totalment
d’acord

Considera que les relacions i la comunicació entre
les famílies i els docents haurien de millorar.

Vols afegir més informació…

Agraïm la seva col·laboració.
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10. 2. Resultats en relació amb els objectius i les hipòtesis

10. 2. 1. Resultats en relació amb el primer objectiu específic
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10. 2. 2. Resultats en relació amb el segon objectiu específic
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10. 2. 3. Resultats en relació amb el tercer objectiu específic
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10. 2. 4. Resultats en relació amb l’objectiu general
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10. 2. 5. Resultats en relació amb la primera hipòtesi
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10. 2. 6. Resultats en relació amb la segona hipòtesi
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10. 2. 7. Resultats en relació amb la tercera hipòtesi

10. 2. 8. Resultats en relació amb el marc teòric
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10. 3. Planificació i temporalització del procés

La planificació s’inicia amb l’elecció de la modalitat de la investigació i es du

a terme un esquema prioritzant el context, els participants i el possible instrument

durant tres dies.

Una vegada s’estableixen les idees claus, es reparteixen de dos en dos dies la

selecció del context, de la mostra i de l’instrument de recollida de dades. Aquest

darrer pas és merament teòric i per tant, s’estipulen sis dies per la creació del

disseny dels qüestionaris. Per una banda i durant els primers tres dies, es crea el

dels pares per analitzar el tipus de participació i col·laboració de les famílies en les

entrevistes del centre des del punt de vista del professorat (OE2), Per l’altra banda i

en els tres dies restants, es dissenya els dels mestres per identificar la percepció i

opinió per part de les famílies i del professorat sobre la comunicació en les

entrevistes de centre (OE3). No obstant això i considerant possibles canvis en

l’instrument, es guarden dos dies per modificacions o aclariments.
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En el mateix dia que es finalitzen els canvis, s’envien els qüestionaris als pares i als

mestres i tenen un total de nou dies per poder contestar les preguntes que es

plantegen de manera telemàtica.

Quan ja s’ha portat a terme l’aplicació dels qüestionaris, s’estudien quines són les

pràctiques que afavoreixen i dificulten la col·laboració de les famílies en les reunions

de centre (OE1); i es detecten els factors que afavoreixen i dificulten a les famílies la

bona comunicació a les entrevistes escolars (OE4), a través de la codificació,

processament i l’anàlisi de dades que, en total, són onze dies.

Finalment, cal respectar l’espai per la discussió i les conclusions de la recerca i

per tant, la temporalització finalitza en l’anàlisi de les dades el dia 13 de maig.

55


