
ESCOLES DE FAMÍLIES 
Valonsadero, curs 2021 – 2022 

 

A Valonsadero ens agrada trobar ESPAIS PER COMPARTIR AMB LES FAMÍLIES 

experiències, recursos, dubtes, neguits... sobre temes recurrents del primer cicle 

d’educació infantil. Creiem que és una molt bona manera d’enriquir-nos i aprendre molt 

els uns dels altres. Per això, mensualment procurem fer una trobada amb les famílies 

enfocada a una temàtica concreta, la qual sorgeix a partir de les necessitats de les 

famílies i també de les propostes que elles mateixes s’ofereixin a fer.  

Aquests espais mensuals, més per adults, s’alternen amb espais per a compartir grans i 

petits. És a dir, a més de les xerrades, taules rodones... també ens agrada oferir tallers, 

espais de joc, sessions obertes per a què vinguin els infants acompanyats de les seves 

famílies i puguin compartir experiències que fem al llarg del curs a Valonsadero. 

Us expliquem el que hem fet fins al moment! 

El mes de SETEMBRE el vam reservar per al procés de familiarització, per a fer-ho de 

manera relaxada i respectuosa amb els ritmes individuals, tant dels infants com de les 

seves famílies. Per això, durant aquest primer mes del curs, vam centrar-nos en aquest 

procés i també en la reunió de grup de principi de curs.  

Al mes d’OCTUBRE, una mare que havia fet una formació sobre la Pedagogia Waldorf en 

l’etapa de 0 – 3 anys, es va oferir a explicar-ho a les famílies que estiguessin interessades 

i així vam crear l’escola de famílies d’aquell mes anomenada “Els 12 sentits”. 

Al mes de NOVEMBRE és Santa Cecília, la patrona de la música i a Valonsadero o vivim 

molt intensament. Per això, i perquè la pandèmia ja ens ho va permetre, vam fer una 

escola de famílies anomenada Raconets musicals, amb l’objectiu de fomentar la música 

en directe. Aprofitant que tenim famílies músics, es van preparar una cançó / obra i a 

través de diferents passes, les famílies van anar trobant racons de música a la llar: 

piano, flauta travessera, guitarra, baix, veu... Un èxit! 

El mes de DESEMBRE és un mes intens carregat d’emocions i de màgia. Per això, la 

proposta per compartir amb famílies aquests moments més especials del Nadal, va ser 

la visita de SSMM els Reis d’Orient. Finalment, a causa de l’increment de casos en 

COVID, vam haver de cancel·lar aquesta visita per a famílies i infants, extremar la 

precaució i actuar amb responsabilitat. Això si, SSMM els Reis d’Orient van venir de 

visita un matí per conèixer a tots els infants de Valonsadero. 



 

Aquest curs l’equip de Valonsadero estem endinsades en un projecte sobre el descans 

dels infants i el nostre acompanyament en aquest moment quotidià. Per això, al mes de 

gener vam fer una formació sobre el descans que ens va semblar interessant traspassar 

a les famílies i oferir també la possibilitat de fer aquesta formació. Per això, al mes de 

GENER l’escola de famílies va sobre el descans dels infants i va estar dinamitzada per dos 

especialistes sobre el son infantil. 

 

Sempre animem a les famílies a que ens diguin temes d’interès sobre xerrades i/o 

formacions per tal de preparar-les tenint en compte les necessitats que hi ha aquell 



curs. Aquest any, una mare va proposar que seria interessant fer alguna cosa 

relacionada amb les pantalles. És un tema que acostuma a preocupar i que cada vegada 

és més difícil de controlar. Per això, vam parlar amb una mare que és psicòloga infantil i 

va fer l’escola de famílies del mes de FEBRER sobre . pantalles a la infància

Al mes de MARÇ vam decidir fer l’escola de famílies sobre el . control d’esfínters

Acostuma a ser una xerrada que fem cada curs perquè evolutivament en aquesta edat 

els infants inicien tot aquest procés. El nostre objectiu amb aquesta xerrada és explicar 

a les famílies com entenem des de Valonsadero aquest procés i l’acompanyament que 

fem els adults. I alhora, també volem que sigui un espai per compartir dubtes, opinions, 

inseguretats, estratègies... 

Ja us explicarem les properes escoles de famílies que sorgeixen. Fins la propera! 

L’equip de Valonsadero. 


