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(Anne Henderson i Karen Mapp, 2002 )



La implicació i la participació de 

les famílies a casa i a les escoles 

redueix la bretxa entre l’escola i 

la família



Aha, el país de l’escalada



L’impacte diferencial: el valor 
crucial de la família. El temps, 
les relacions i les experiències

90% del temps a la 
primària: família

10% del tems a la 
primària: escola
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La família, sola, no pot respondre a totes les

noves demandes socials.

L’escola, sola, no pot atendre bé a tots els

alumnes ni respondre a demandes socials

cada vegada més creixents.

Juntes, obtenen els millors resultats.



Influència en el rendiment i benestar

Entorn 
social

Escola

Aula

Família

Crear capital social

Fer xarxa

Clima participatiu i 

democràtic

Programes / Escolta

Tutories / Reunions

Xarxa relacions

Delegats/es

Implicació a casa i 

amb docents/centre



Factors relacionats amb la família 

expliquen el rendiment acadèmic

* Factors socioeconòmics i actitudinals. Gallardo y Romagnoli

dels resultats escolars 



Implicació i participació de 

les famílies

Augmenta el rendiment acadèmic

(Xitao Fan y Michael Chen, 1999; citats per Henderson i Mapp)



Valor econòmic pels centres per alumne i any

També equivalent a 4 anys més de formació en les mares o 

6 anys més en el cas dels pares (* Conway y Houtenville, 2008) 

Implicació i participació de 

les famílies



Joyce Epstein

El model Epstein
de participació familiar 



Joyce Epstein

El model Epstein
de participació familiar 



Pla de formació de la Diputació de Barcelona – Àmbit d’Educació

“Les bones escoles, 
són escoles amoroses”
W. Jeynes

Què ens diuen les investigacions
sobre les 
escoles?



La importància dels aspectes subtils

“No es veu bé més que amb el cor. 

Allò essencial és invisible per als ulls”



William Jeynes

Les famílies i els docents han de 

treballar junts: les aliances són 

centrals.

No obstant, l’espai clau de les 

famílies és l’espai familiar.

El poder de la participació i el 

compromís familiar s’explica 

per l’efecte combinat dels 

diversos components, amb 

diferents nivells d’impacte. 

Les metainvestigacions
de William Jeynes



(Heather Weiss. Harvard Family Research Project )



William Jeynes Joyce Epstein

Visions complementàries ens indiquen que cal 

saber escollir les accions i dedicar-hi més energia 

a aquelles que tenen una eficàcia demostrada. 



Unir els punts.
Steve Jobs



Què fan les famílies Influència a 

Primària 

Influència a 

Secundària

Implicació i participació global 0.75 0.40

Expectatives 0.58 0.88

Lectura .42-.60 --

Estil educatiu democràtic .35 .40

Col·laboració pares-docents .35 .35

Comunicació pares-fills .24 .32

Comprovació deures .8 .45 batxillerat-

cicles i rendiment

Factors que impacten en el rendiment acadèmic



Què fan les famílies Relació amb rendiment

Programes de lectura 

compartida amb el centre
.60 

(participació voluntària, millora 

rendiment un 30%)

Programes de participació .35

Col·laboració pares-docents .35

Comunicació amb els docents .28

Revisió dels deures .27

Posar normes de treball .12

Programes de participació
“L’efecte mestre”



Contribuir a assolir l’èxit escolar i 
personal de l’alumnat del centre. 

A partir de la millora de la qualitat educativa,
tot afavorint un bon clima educatiu entre tots 
els agents de la comunitat escolar. * Guia 0 FaPaC. Pàg.10



Suport amb els deures



ESTABLIR HORARIS DIARIS. 

GESTIÓ DEL TEMPS.  Marcar límits i 

temps a cada tasca. 

ESPAI: lloc, llum, temperatura

Temps



Recolzament directe. Com?

SUPERVISIÓ

ENSENYAR ESTRATÈGIES. 

Fer preguntes. 

FER COMPRENDRE EL QUE FAN. 
Per què? 

ALTES EXPECTATIVES. Demanar 

acabar feines. Demanar qualitat. 



Estructura psicològica

ATENDRE LA MOTIVACIÓ

REFORÇAR ELS ÈXITS.

ATENDRE EMOCIONS-ESCOLTAR-LOS

ATENDRE L’ESTRÈS



Aliança famílies i docents: la força més poderosa d’aquest àmbit. Les 

famílies que s’alien amb els docents obtenen així una de les formes 

més vitals d’augmentar els resultats dels infans (Jeynes 2015).

Es requereix una relació de respecte mutu. 

• Les famílies han de respectar els docents perquè saben més sobre 

educació. 

• Els docents han de respectar les famílies perquè coneixen més els

seus fills i filles.

• Les direccions i altres professionals podrien guiar als docents en la 

millora de les aliances (quines són les potencialitats i dificultats

dels fills i filles). 



• Les famílies del nostre país estan polaritzades, com ens 
mostren els resultats polítics: deures, jornada escolar, més esforç 
o més gaudi, més mà dura o més amor, més extraescolars o no 
fer-ne. 

• Les escoles tenen suports clars, un d’ells és la família, l’altre, 
la comunitat.

• Més important l’acció de les famílies que l’acció dels 
programes sobre les famílies. Programes de participació: menys 
importants que el que fan les famílies. 

• Valor agregat del paper de les famílies en diferents contextos. 

• Uns programes funcionen millor que altres. 

• Programes adreçats a membres del sistema educatiu: valor 
agregat.

• Participació i implicació familiar: estándard de qualitat

• No hi ha fórmules úniques, sí algunes claus i la combinació de 
diverses estratègies.



“Qui té clares les preguntes,

troba les respostes.” Jiddu Krishnamurti



DECRET 202/1987, de 19 de maig, pel qual es 

regulen les associacions de pares d'alumnes.
• Article 3 Les associacions de pares d'alumnes assumiran els objectius següents: 

3.1 Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i als 
tutors, als professors i als alumnes del centre(...) per donar suport als alumnes. 

3.2 Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. 

3.3 Assistir als pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i 
la gestió del centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics. 

3.4 Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els 
Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. 

3.5 Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral 
de l'entorn. 

3.6 Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell 
Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats 
complementàries, extraescolars o de serveis. 

3.7 Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de 
l'específic de responsabilització en l'educació familiar. 

3.8 D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus respectius 
Estatuts. 



• Article 8

Relació amb la participació de la comunitat escolar

1. Sense perjudici de la participació que s'exerceix a través dels 

òrgans de participació en el control i gestió dels centres a què fa 

referència el capítol 4 d'aquest títol, els projectes educatius han 

de preveure mecanismes de participació de l'alumnat, 

professorat i famílies en la vida del centre per orientar-la a 

l'assoliment dels objectius educatius.

2. Per facilitar aquesta participació, els centres han de tenir 

especialment en compte que les associacions de mares i pares i 

les associacions d'alumnes tenen per finalitat essencial 

promoure i facilitar la participació en les activitats del centre.

DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia 

dels centres educatius.


