
 
 
 

“Nosaltres aprenem , ell@s aprenen”  
Projecte de formació de familiars 

 

 

Des de l’Escola de persones adultes la Verneda - Sa nt Martí (Associació 

Àgora i Heura), en col·laboració amb la FAPAC, s’of ereix la possibilitat de 

formar a els familiars de nens, nenes i joves escol aritzats/des en algun 

dels centres educatius del Districte del Sant Martí .  

 
 
A qui ens dirigim? 
 
A pares, mares i altres familiars dels/les nens/es i adolescents escolaritzats en 

els centres educatius del Districte del St. Martí (CEIPs, IES, Escoles Bressol). 

Concretament, a les famílies que vulguin formar-se i d’aquesta manera obrir-se 

a més oportunitats, entre d’altres,  poder col·laborar en la millora del procés 

educatiu dels seus nenes/es i joves. 

 

Per què ho fem? 
 
 
El Districte de Sant Martí presenta un alt índex de fracàs escolar que preocupa 

a totes les persones implicades en l’educació dels nens, nenes i joves del 

conjunt de la ciutat1 . 

 

Els recents estudis i investigacions científiques en matèria d’educació més 

rellevants2 ens expliquen com la formació de familiars, i l’aprenentatge mutu  

                                                 
1 Un 30% alumnes no arriben a acreditar l’ESO i només un 60% segueixen estudis 
postobligatòris. Creixent desigualtat entre centres privats-concertats i publics (2009) Consorci 
d’Educació de Barcelona. Accés: http://www.edubcn.cat/exit/exit_escolar_per_que [consulta: 
3/10/2011] 
2 Harvard Family Research Project (2002). Beyond the Head Count. Evaluating Family Involvement in Out-
of-School Time. Issues and Opportunities in Out-of-School Time Evaluation, 4. 
Projecte Integrat del VI Programa Marc de la Comissió Europea: http://www.ub.edu/includ-ed 



contribueixen a l’èxit escolar dels infants i adolescents. Quan els adults i 

adultes de les famílies es troben implicats en processos de formació, siguin del 

tipus que siguin, es produeixen interaccions i dinàmiques familiars que 

potencien les habilitats i capacitats d’aprenentatge dels nens i nenes. Es 

produeix, així un efecte positiu en el desenvolupament educatiu dels infants i 

adolescents3. 

 

Per aquesta raó, oferim diferents activitats formatives a les famílies que 

afavoreixin l’aprenentatge en els nens i nenes. 

 

Què fem? 
 
 
1. Tallers específics 
 
Activitats formatives específiques que poden estar, o no relacionades als 
continguts de les matèries cursades pels nens i nenes. Aquests es realitzen en 
funció de les demandes concretes dels familiars i/o dels propis centres, i poden 
ser molt diverses: idiomes, TIC, alfabetització... 
 
2. “Arenem nosaltres, aprenen ells i elles” 
 
En aquests tallers es treballen  els continguts  de les classes en les que es 
troben els nenes i nenes de primària o secundària, es treballen aquests 
coneixements per avançat respecte el calendari dels i les alumnes per tal 
d’afavorir el suport que fan les famílies a l’hora de fer els deures. 
 
 3. “Tertúlies literàries dialògiques” 
 
Activitat cultural i educativa basada en la lectura compartida. Es tracta d’una 
experiència de diàleg igualitari, reflexió i aprenentatge instrumental a partir de 
la lectura dels clàssics universals. A partir de la tertúlia literària es donen 
diversos tipus d’aprenentatge ja sigui d’idioma, literatura, TIC’s...  
 
 

On ho fem? 
 
Les classes es realitzen en els mateixos centres on estan escolaritzats els nens 

i nenes.  

 

 

                                                 
3 Includ-ed Project. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from Education (2007). Report 
2: Theories, reforms and outcomes in European educational systems (40-42). 



Com ho fem? 
 
Cada centre segueix el seu propi camí si bé i ha uns passos comuns: 

     

 

 

 

 

 

 

 

Els passos esmentats poden variar atenent a l’especificitat de cada centre. 

 
Activitats gratuïtes 
 
L’assistència és totalment gratuïta i el material serà proporcionat des de la 

coordinació del projecte. 

 
Comencem? 
 
Si esteu interessats en iniciar el projecte i/o rebre 
informació, us podeu posar en contacte amb  l’Escola de 
Persones Adultes La Verneda de St. Martí de la forma que 
us sigui més còmoda: 
 
 
Telèfon de contacte: 93 256 57 79 
e-mail: escola@edaverneda.org 
 
 
 
 

Coordinació 
AMPA,Direcció Escola 

i Escola Persones 
Adultes de La 

Verneda 

 
Difusió del projecte 

 a tota l’escola 
 

Recull demandes 
formatives de famílies 

(AMPA i Escola) 

 

Reunió AMPA 
+  Famílies + Escola 
de Persones Adultes 

de La Verneda 

 

Seguiment i 
valoració continua 

del projecte 
 

INICI 
ACIVITATS 

(diferents grups 
de familiars) 
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