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Compartim espais de comunicació
Els sistemes comunicatius entre l’escola i la família són el conjunt
sistemàtic d’actuacions i canals que el centre educatiu posa en
funcionament amb l’objectiu de compartir la responsabilitat
educativa i millorar l’èxit educatiu de l’alumnat i el funcionament del
centre

VOLEM COMUNICAR-NOS AMB LES
FAMÍLIES AMB CONFIANÇA I RESPECTE
MUTU.
Volem comunicar-nos amb les famílies amb confiança mútua, i
corresponsabilització entre el centre i les famílies.
Compartint el nostre projecte educatiu amb un significat
pedagògic i explicant la realitat del dia dia de la vida dels
nostres infants.

L’OBJECTIU DE LA BONA COMUNICACIÓ AMB LA
COMUNITAT EDUCATIVA.
És compartir la responsabilitat

És conèixer quines són les seves

educativa i millorar l’èxit educatiu
de l’alumnat i millorar el
funcionament del centre

expectatives i opinions de les famílies.
Fomentar contextos relacionals
positius.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS QUE ENS MARQUEM
COM A ESCOLA?
• Dissenyar i documentar el pla de comunicació des del seu establiment.
• Establir canals de comunicació ben definits que determini qui, quan i com
es durà a terme el pla de comunicació.
• Crear i mantenir una xarxa oberta a la comunitat educativa.
• Establir canals de comunicació bidireccionals, centre-entorn, de manera
que possibilitin l’enriquiment mutu i la retroacció entre els diferents actors
del pla de comunicació.
• Vetllar per a que el sistema de comunicació sigui general i estable,
integrat dins de les dinàmiques habituals de comunicació del centre. tot el
que és realitza el centre estar contextualitzat i tot el que es fa té un sentit.

QUÈ ESTEM FENT I ON VOLEM ARRIBAR?

“Si no
comuniques, no
existeixes; i si
no comuniques,
altres ho faran
per tu”

ELABOREM I MILLOREM EL PLA DE
COMUNICACIÓ

COM I QUAN
REVISAREM EL
PLA DE COMUNICACIÓ?
Claustres pedagògics (1 per trimestre):
- Presentar el pla
- Veure el funcionament
Equip de coordinació (1 cop l’any):
- Recollir noves idees
- Reflexionar sobre el que funciona

ACCIONS

CRONOGRAMA RESPONSABLE

RECURSOS

Presentació i aprovació del
pla de comunicació

Setembre

Equip directiu

Claustre de professors i
consell escolar

Nomenament d’un
Setembre
coordinador/a del pla de
comunicació
Nomenament de persones
Setembre
responsables i coordinadores
de cada canal de comunicació

Equip directiu

Coordinador TIC

Equip directiu

Personal docent i no
docent del centre

Seguiment i avaluació del pla Trimestral i final de Equip directiu.
de comunicació
curs
Equip de coordinació.
Coordinador TIC
Formació docent
Trimestral
Coordinador TIC
Coordinador/a del pla de
comunicación
Informació interna personal Tot el curs
Equip directiu
docent i no docent
Equips de cada comunitat
Coordinador TIC
Informació interna alumnes

Tot el curs

Informació externa famílies

Tot el curs

Creació i actualització dels
Canals de comunicación
interna i externa

Tot el curs

Equip directiu
Tutor/a
Equip directiu
Tutor/a
Coordinador TIC
Equip docent i no docent
Equip directiu
Coordinador TIC

Claustre

Cursos de formació
Grups de treball
Recursos tecnològics i
materials.
Recursos humans

“Com que la comunicació és un procés dialògic, els significats els
construeixen els que parlen i els que escolten (...) per tant,
conèixer és sempre un acte situat i dialògic...”
GORDON WELLS

