
Matraka Associació i Paidonet esdevenen dos entitats formades per persones vinculades 

professionalment al món de la formació, la educació,la psicologia i la cultura que tenen 

com objectiu generar propostes pràctiques vinculades a la millora de la comunicació  dels 

diferents agents que intervenen en el món de la educació tot apostant per aportar eines 

que puguin millorar i/o motivar  les bones pràctiques dels mateixos, confiant en un 

sistema familiar i educatiu de qualitat. 

 Refer l'escola des d'un territori familiar... a què ens referim?
No resulta un discurs nou per nosaltres el fet de sentir com dins el món de la educació 

formal hi ha certes dificultats alhora de trobar connexions pràctiques entre la realitat dels 

centres i la realitat de les famílies. 

Com a professionals vinculats al món educatiu, ens hem adonat que al llarg dels anys les 

escoles han anat adquirint més responsabilitats i més variades (difícils d'ubicar en un 

context i horari de centre i alhora compatibilitzar amb les responsabilitats de compliment 

del currículum) vers l'educació dels nens i nenes que atenen. 

Aspectes com la interculturalitat, el fracàs escolar, el nombre d'alumnes per aula, la 

incorporació de les noves tecnologies..etc han fet i fan que l'escola s'hagi d'estar renovant 

constantment no tenint temps, en moltes ocasions, per establir programes perdurables i 

estables. El canvi de govern actual i les reformes d'educació, esdevenen també factors 

clau en dita realitat. 

Malgrat tot, cada vegada es dóna més importància a que les escoles siguin referents més 

enllà de les habilitats cognitives (transmissió de coneixements/aprendre a conèixer 

/Delors) i se li han anat atorgant responsabilitats antigament assumides per les famílies 

(aprendre ser). 



El canvi social i del model familiar ha generat algunes d'aquestes alteracions, sent ara una 

realitat que les escoles es desborden en el seu dia a dia alhora d'atendre a totes les 

necessitats amb les que es troben i que tinguem mestres amb moltes dificultats per 

assumir la seva tasca educativa amb qualitat. Fan el que poden i de la millor manera però 

ens podríem preguntar és suficient? 

És per aquests motius que considerem de màxima importància recuperar el paper 
participatiu de les famílies dins el context escolar. Refer l'escola implicant a les 

famílies i fent-les agents directes dins el procés i desenvolupament cognitiu, emocional i 

social dels seus fills/es tot conjugant les necessitats de temps i espais en les que ens 

trobem. 

La família ha de tornar a formar part activa de dita realitat, assumint i gestionant les seves 

responsabilitats com a pares/mares així com sent un complement essencial i bàsic per a 

la tasca dins l'àmbit escolar. 

La importància de la implicació familiar
Dita implicació esdevé la clau per garantir unes pràctiques educatives més sòlides i alhora 

una seguretat encara més ferma alhora de dur a terme la nostra responsabilitat familiar 

d'acompanyament. I, com a objectiu final, ha de ser una millora en el desenvolupament 

dels nostres fills i filles tot confiant en que és possible un futur millor que ells i elles puguin 

construir a partir del que ara els hi puguem oferir. 

La necessitat de no pensar que estem creant futurs/es ciutadans sense somnis ni 

emprenedoria ens ha de donar força per treballar les nostres habilitats comunicatives i 

pedagògiques com a adults que intervenim en el sistema de creences, de relació i en els 

sentiments dels mateixos/es.

Considerem que la família ha de tornar a ser el nucli on els nostres nens i nenes es 

construeixin com a persones, recol·locant alhora a l'escola en el lloc de suport i 

col·laboració que li correspondria i ampliant la connexió i suport mutu entre uns i altres.

Només treballant conjuntament i reconstruint-nos conjuntament podrem recuperar la 

nostra funció dins la societat, apostant per una millora de les nostres habilitats com a 

pares, mares i professionals dins el món de la família i la educació. 

Més informació: formaciomatraka@gmail.com


