
              III ESCOLA DE PARES 
DELS INSTITUTS PÚBLICS DE GRÀCIA 
                         Curs 2008-09 
“La comunicació i la construcció creativa en les 
relacions”                   
          (Taller coordinat per Juanjo Camarena) 
 
 

      BUIDAT DE L’ENQUESTA DE VALORACIÓ 
 

     ( Sobre el buidat de 20 enquestes) No 
respon 

    
Molt  

  
Bastant  

   
  Poc  

 
Gens 

 
1. El taller s’ha ajustat a les teves expectatives 

  
 4  

 
13 

 
 3 
 

 
 - 

 
2. T’ha portat idees útils per les teves relacions 
personals 

  
 6 

 
13 

 
 1 

 
 - 

 
3. L’activitat ha aportat idees útils per l’educació dels 
teus fills/es 

  
 6 

 
12 

 
 2 

 
 - 

 
4. T’has sentit a gust realitzant les activitats 
 

  
13 

 
 6 

 
 1 

 
 - 

 
5. El nombre de sessions el trobes adequat 
 

 
   2 

 
 7 

 
10 

 
 1 

 
 - 

 
6. La periodicitat és l’adequada 
 

 
   1 

 
11 

 
 7 

 
 1 

 
 - 

 
7. Adequació de l’horari 
 

 
   1 

 
  7 

 
11 

 
 1 

 

 
Altres valoracions i comentaris a aquest curs: 

• Comentaris força positius sobre la bona dinàmica que ha 
permès gaudir del taller. S’han descobert nous punts de vista 
sobre temes ja coneguts. S’han potenciat les relacions humanes 
i s’ha creat un espai de confiança i relax. 

• També ha permès a l’adult reflexionar respecte a la seva pròpia 
vida i la de l’adolescent. 

• Han estat estones molt agradables. 
 
T’agradaria continuar assistint a l’Escola de Pares en propers 
cursos?  
SI : 19 persones 
No respon: 1 
 
 



Temes en els quals estàs interessat/ada : 
- Relacions amb els fills adolescents. Comunicació 
- Problemes de l’adolescència 
- El lleure: activitats per a joves, activitats en família 
- Intel�ligència emocional 
- La separació, el trencament i la gestió amb els fills. 
- Sexualitat 
- Voluntariat i ventall de possibilitats de participació dels adolescents. 
 
Format que preferiries (Xerrades puntuals, curs, debats, 
tallers...): 
 

- Taller:                        14 
- Curs:                            6 
- Xerrades puntuals:        7 
- Debats:                        7 

 
Període, horaris i temporalització que creguis més convenient: 
 

- El mateix que enguany :                      11 
- El mateix però amb més sessions:         2 
- Dos dies per setmana :                          1 
- Quinzenal:                                            1 

 
 
VALORACIÓ DEL FORMADOR: 
Taller pràctic per a pares i mares on hem posat en joc el moviment 
de les emocions i el moviment del pensament per a reflexionar sobre 
la nostra condició d’educadors.  Des de les nostres diferents realitats 
hem buscat a través de l’expressió plural i la comunicació afectiva 
una forma de relacionar-nos més plena i satisfactòria. 
 
Gràcies per tot. 
Juanjo 
 
Comentaris de la comissió organitzadora (membres 
de l’AMPA dels IES Secretari Coloma i IES Sedeta): 
 
Aquest any plantejava un repte per a la continuïtat de l’escola de 
pares, donat que ja era el tercer  amb format de curs. Era força 
probable trobar-se famílies interessades en participar  per tercera 
vegada consecutiva i d’altres que s’incorporaven per primer cop. 
Aquest handicap ens obligava a buscar una activitat que donés 
cabuda a interessos força diferents. 
FAPAC ens va brindar la possibilitat d’un taller pràctic coordinat pel 
Juanjo Camarena. 



Ens vam posar en contacte amb ell i ens va semblar bé la proposta 
sobre la comunicació, tot i no saber gaire on es ficàvem, donat que 
no havíem sentit mai a parlar sobre pedagogia de la situació. 
 
Gràcies a les aportacions dels assistents als cursos anteriors, es va 
intentar millorar l’organització pel que feia al període de realització, la 
freqüència i l’horari. Així el curs va quedar emmarcat en sis sessions, 
al segon trimestre, setmanal i de 7 a 9 del vespre. 
 
La difusió es va fer amb prou temps com per permetre a qualsevol 
persona interessada poder inscriure’s. El nombre de sol�licituds era 
una mica per sobre del nombre ideal per treballar-hi però en Juanjo 
va estar d’acord. 
 
El resultat pràctic va ser que el taller ha fluctuat al voltant de 26 
persones malgrat que alguna no ha pogut assistir puntualment a 
alguna de les sessions. 
 
Els assistents hem jugat  i reflexionat al voltant de les 5 variables que 
intervenen en la comunicació: l’espai, el temps, els temes, l’individu i 
el grup. Partíem del no res, del buit, no sabíem on arribaríem. Una 
constant: l’imprevist acaba manifestant-se. S’ha treballat de forma 
lúdica: el joc com a indispensable per a la descoberta, oberts a la 
sorpresa i amb un element indispensable: la confiança. Hem anat 
descobrint que en la situació comunicativa la paraula és un 10%, un 
30% el to i l’emocionalitat i la resta: el gest, el cos, el silenci..., que 
forma una realitat perceptible que participa en l’elaboració del 
pensament i la comunicació. 
 Hem barrejat la comunicació amb miralls, amb desitjos escrits, amb 
colors, amb etimologia de les paraules, amb mites, concepcions de 
diferents cultures. Hem parlat de nosaltres, dels nostres fills, ens hem 
relaxat, hem fet un pica-pica  i ens hem anat cap a casa amb la 
sensació de que el temps havia passat massa ràpid, amb la sensació 
d’haver gaudit de l’experiència. 
 
És per totes aquestes raons que considerem  el III curs de l’escola de 
pares com a força positiu i ens afirmem en la necessitat de mantenir 
aquest tipus de format, com també queda avalat pel buidat de les 
enquestes. 
 
Cal afegir que la comissió veu necessari a més, oferir xerrades o 
debats puntuals. La proposta per al curs vinent seria mantenir un 
curs–taller al 2n trimestre amb inscripció tancada i compromís 
d’assistència total  i organitzar tres xerrades de caire més obert , una 
per trimestre. Per suposat, és  només una proposta, serà tasca de les 
Assemblees generals de les diferents Associacions que hauran de 
pronunciar-se sobre les necessitats d’assessorament, suport, etc que 
necessitem els pares.  


