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A l’escola bressol sempre tenim present la importància que tenen les relacions entre 
l’escola i la família. 
 
Des del primer dia cal crear vincles entre tots, doncs així les famílies prenen 
consciència de la tasca que desenvolupa l’escola en l’educació dels seus fills/es i 
l’escola aprofundeix en cada família amb les seves particularitats, enriquint-se de la 
diversitat. 
 
Creiem que involucrar a les famílies en el dia a dia de la classe, aconseguirem que 
molts dels aprenentatges dels nens i nenes siguin significatius. 
 
Establir un vincle amb les famílies, mai és senzill, doncs dependrà també de les 
necessitats que tingui cada família i de les circumstàncies de cada casa. 
 
Per aquest motiu, el curs 08/09, vam crear “LA MALETA INTERACTIVA”, una eina 
d’ajut a les famílies, com a recurs per poder donar un respir, uns minuts de relax, tot 
explorant temes interessants, en matèria d’educació i atenció a l’Infant. A través de 
revistes, articles, dvd’s, pretén ser una proposta lúdica i formativa pels pares i mares 
de l’escola. En la que també es dóna l’opció de fer aportacions a través d’altres 
articles o bé altres materials que considerin d’interès per la resta de les famílies. 
 
Els objectius d’aquest projecte són, doncs: 

- Mantenir informats als pares i mares a través de diferents fonts d’informació. 
- Afavorir la relació entre  pares i fills amb  els materials proposats. 

 
 
Aquest projecte va ser premiat, Aquest projecte va ser premiat, Aquest projecte va ser premiat, Aquest projecte va ser premiat, 
en els 27è Premis Grup en els 27è Premis Grup en els 27è Premis Grup en els 27è Premis Grup 
Sagessa dSagessa dSagessa dSagessa del 20el 20el 20el 2009.09.09.09.    
 
    

    


