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EDUBLOCS PER A PARES I MARES  

 

Consideracions prèvies 

 

La participació de la família conjuntament amb el centre és un element clau per a l’èxit 

escolar. És per aquest motiu que els pares han de procurar participar en activitats 

formatives, de diàleg amb altres famílies, d’intercanvi d’experiències sobre l’educació 

dels seus fills… per tal de mantenir-se informats i formats en un temps tan canviant 

tant a nivell social com d’institucions escolars. 

 

Però la participació de les famílies en la formació de pares i mares organitzada als 

centres presenta actualment, per diferents motius, certes dificultats i cal que entre tots 

trobem la manera d’afavorir i millorar la situació. 

 

Què són els edublocs 

 

Un recurs que pot facilitar la participació de pares i mares en la formació és la 

publicació i promoció d‘edublocs per a famílies. Els edublocs són blocs elaborats amb 

la finalitat d’informar i compartir amb pares i mares criteris educatius, millorant així la 

continuïtat i coherència educativa entre l’escola i la família. 

 

Els darrers anys molts docents han elaborat edublocs com a guia dels processos 

d’aprenentatge, per compartir idees i projectes i, fins i tot, com a instrument de suport 

pels continguts curriculars. Amb aquesta mateixa idea, el centre educatiu pot utilitzar 

els edublocs per arribar a un nombre més gran de famílies i compartir amb elles 

algunes eines i estratègies educatives. 

 

La formació per a pares i mares mitjançant edublocs aporta avantatges que poden 

facilitar la participació de la família, entre les quals destaquen les següents: 

 

• Rol interactiu dels usuaris: genera interaccions d’aprenentatge 

multidireccionals, és a dir, tothom és font d’informació, coneixement i 

aprenentatge. 

• S’estableixen relacions més fluides i estretes entre professorat i famílies. 
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• Les famílies compten amb un canal per expressar la seva opinió i per compartir 

experiències i reflexions sobre la seva realitat personal. 

• Ofereix un espai més motivador i flexible a les possibilitats de dedicació de 

cada família. 

• El bloc és un recurs senzill que no requereix de molts coneixements informàtics 

previs per gestionar-lo ni per participar-hi. 

• A totes les noves  entrades dels blocs hi ha un espai perquè les famílies puguin 

participar i aportar els seus comentaris. 

• Les informacions i continguts es poden donar en diferents formats: documents 

escrits, àudios, vídeos, imatges, etc. 

 

No podem obviar l’existència d’alguns aspectes que poden dificultar la participació de 

pares i mares o ser motiu de rebuig, entre d’altres: 

• Poc domini de les eines informàtiques, rebuig o desconeixement de les 

possibilitats que ofereixen les TIC. Per  això és important participar en alguna 

sessió de formació específica que ofereixi el centre. 

• No disposar d’ordinador a casa o de connexió a Internet. Problema que es pot 

solucionar treballant des de les biblioteques públiques  o des de les dels 

centres escolars . 

• Continguts que no s’adaptin a les necessitats i interessos de totes les famílies. 

Per aquest motiu, convé que les famílies participin en les activitats formatives 

del centre per tal que puguin expressar les seves necessitats educatives. 

• Possibles problemes d’expressió escrita o argumentació de les idees pròpies 

per part de les famílies. Per això, cal que els pares mantinguin el contacte amb 

els tutors o especialistes del centre per poder rebre ajut en aquest aspecte. 

Aspectes a tenir en compte per iniciar un edubloc 

Amb tot, els blocs esdevenen una eina molt potent per arribar a les famílies. A l’hora 

de posar en marxa una escola de pares i mares mitjançant aquest recurs hem de 

valorar i tenir en consideració els aspectes següents: 

• Crear una comissió de dos o tres professors que dinamitzi el bloc. 

• Determinar entre tot l’equip docent els temes a tractar, la periodicitat (mensual, 

trimestral,... ) i si es poden relacionar amb temes tractats a la tutoria dels 

alumnes. 

• Valorar la possibilitat de programar alguna sessió de formació específica per 

explicar a les famílies el funcionament del bloc i com poden participar-hi. 
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• Fer difusió de la posada en marxa del bloc mitjançant una circular o per altres 

mitjans de què disposi el centre. 

• Fer una enquesta prèvia per conèixer els interessos de les famílies. 

• Introduir noves informacions mitjançant diversos formats: articles, documents, 

vídeos, àudios, cançons, etc. A partir d’aquests continguts es pot generar el 

debat i la reflexió proposant alguna pregunta clau que faci fixar els participants 

en allò que ens interessa.  

• És convenient fer un seguiment i control dels comentaris de les famílies, abans 

que aquests es publiquin, per tal d’adequar expressions i evitar-ne d’altres que 

no siguin respectuoses. No es tracta de censurar la participació de les famílies, 

sinó de construir entre tots un espai de relació. En el cas de no publicar algun 

comentari fet per un pare o mare, caldria contactar amb ell per comentar-ho. 

• Dedicar un període de temps suficient a un mateix tema perquè tothom tingui 

temps de participar-hi. En un començament no és convenient tenir oberts molts 

debats paral·lels.  

• Mantenir un espai d’actualitat, independent del tema que s’estigui tractant, que 

permeti comentar notícies que puguin tenir interès educatiu per a les famílies. 

• Posar categories a les entrades per facilitar la consulta posterior. 

• Fer servir sistemes de RSS o bé comunicar a les famílies que ho desitgin, 

mitjançant correu electrònic, quan es fa un nou comentari o intervenció. 

 


