
RECOMANACIONS PER LA PARTICIPACIÓ EN EL 
PROJECTE “DIVENDRES EN FAMÍLIA” 

 
La informació del DIVENDRES EN FAMÍLIA detallada a continuació, tan sols 
pretén ser el recull de la visió que nosaltres en tenim d’aquestes trobades, 
amb unes recomanacions que us poden ser útils i que us demanem que 
tingueu en compte quan participeu en aquestes activitats. 
 
1) Aquesta activitat està pensada per promoure un espai on us pugueu 
trobar les famílies que compartiu fills i filles a la vostra escola, siguin 
o no de la mateixa aula, i que us trobeu en un mateix moment vital. És 
fàcil que sorgeixin converses sobre situacions comunes, recomanacions, 
preocupacions i alegries. Tot s’hi val. 
 
2) Aquest espai també us permetrà compartir amb el vostre fill o filla 
una estona en un espai molt familiar per ells, i on us podrà fer 
partícips d’una part de les seves vivències quan vosaltres no hi sou. 
 
3) Us demanaríem que poguéssiu col·laborar en crear aquest ambient 
relaxat i de complicitat 
 
4) Volem entendre aquest projecte com un espai de llibertat on pugueu 
interactuar amb els vostres fills, amb altres famílies, amb les 
educadores que estiguin al càrrec del grup. El com... pot variar cada 
setmana ! Dependrà del grup, de l’activitat, del berenar... igual com 
ens passa a casa. L’important és la predisposició cap a compartir 
aquest espai tranquil·lament. 
 
5) Els vostres fills us poden demanar una atenció més privilegiada. Cap 
problema ! Estem amb el grup i amb ells especialment. L’actitud dels 
vostres fills ens anirà guiant. Com sempre, observar que necessiten és 
el més important. 
 
6) Al moment de berenar, l’escola oferirà el berenar als infants que fan 
l’horari de tarda. Els que habitualment no veniu heu de portar el 
berenar pels vostres fills. L’escola posarà sucs per tothom i cafèi. Si algú 
s’anima a portar alguna galeta per compartir, també serà benvinguda ! 
 
7) Entenem aquestes activitats com Un dia diferent. No podem preveure 
les diferents situacions, però us podem dir que després d’un curs 
d’experiència, n’hem tingut de molt motivadores. 
 
8) L’horari per poder venir al divendres en família és a partir de les 
sortides de les 3h fins les 5h, però us podeu incorporar al llarg de la 
tarda. Les portes estan obertes. 
9) No porteu càmera de fotos. L’escola ja fa fotografies i us les fem 
arribar. 



 
10)Tenim activitats programades, però molts “Divendres en família” 
surten activitats improvisades, però si voleu fer-ne alguna en especial 
ens podeu avisar prèviament i us podem facilitar allò que us convingui. 
 
I per últim recordar-vos el compromís de confidencialitat que comporta 
entrar a l’aula. Esteu en un espai on hi ha altres infants i famílies i cal 
respectar la intimitat de cadascun d’ells. 
 
Per qualsevol aclariment estem a la vostra disposició. 
 
Moltes gràcies per la vostra participació i per la confiança que dipositeu en 
tot l’equip educatiu. 
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