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El programa que fa l’educació més fàcil!
Amb el testimoni i els consells de famílies i experts

Nova temporada a televisions i ràdios locals
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 ‘Famílies i escola’ arrenca la sisena temporada als mitjans
 locals amb una major presència d’experts

Maria Jesús Comellas, Eva Bach i Jaume Funes, 
entre els especialistes que aportaran opinions i consells

La Diputació de Barcelona, impulsora del programa, torna
a confiar en els mitjans del territori per arribar a un ampli ventall

de ciutadania i reforçar la funció educativa de les famílies

‘Famílies i escola’ torna a partir d’aquest dilluns 12 de gener a l’antena de televisions i rà-
dios locals amb una nova bateria de temes candents en l’educació actual, tant a les aules 
com a les llars. L’assetjament escolar, l’establiment de normes i límits, l’accés a Internet i 

les xarxes socials, el foment de l’autoestima i 
la seguretat, i les estratègies per pal·liar la ti-
midesa o per generar entusiasme als infants 
són algunes de les qüestions que centren la 
nova temporada. 

El programa manté la fórmula de combinar el 
testimoni de famílies d’entorns socioeconò-
mics diversos amb les opinions i els consells 

d’experts, amb la novetat que enguany s’amplia l’elenc 
d’especialistes que intervenen a cada capítol amb 
l’objectiu de composar un mosaic de visions més plural 
i ric.
 
Reconeguts professionals en el camp de la pedagogia i 
la psicologia com Maria Jesús Comellas, Eva Bach i Jau-
me Funes figuren entre la desena de veus que aporten 
criteris, reflexions i solucions complementàries perquè 
pares, mares i mestres entomin l’educació amb més se-
guretat i recursos. Això en el terreny de la teoria. A la 
pràctica, conèixer l’experiència personal de famílies de 
diferents perfils dóna una dimensió real i tangible de 
cadascun dels temes plantejats, a l’hora que convida a 
revisar les pròpies pautes d’actuació.

Maria Jesús Comellas
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Sisena temporada

Amb ‘Famílies i escola’ televisions i ràdios locals donen presència a l’educació en les seves 
graelles, acomplint la voluntat d’oferir continguts de servei públic, i aborden així un àmbit 
social que té poc pes específic a la progra-
mació dels mitjans generalistes. 

L’objectiu és proveir pares, mares i profes-
sors de pobles i ciutats de tot Catalunya 
d’un programa divulgatiu en l’àmbit de 
l’educació que atorga un paper principal a 
les famílies en aquesta tasca.

Pel que fa al format, el llenguatge senzill, 
l’ús reiterat d’exemples per il·lustrar situacions i el ritme dinàmic permeten una ràpida 
connexió dels oients i espectadors amb els continguts plantejats.  

Aquesta és la sisena temporada del programa als canals de televisió de proximitat, i la se-
gona a les emissores locals. La d’enguany constarà de 13 capítols de 25 minuts tant en el 
format televisiu com en el radiofònic. 

Joan Carles Folia, mestre i especialista en Comunicació, conduirà, un any més, tant la versió 
televisiva com a la radiofònica.
 
‘Famílies i Escola’ és una producció fruit de la col·laboració entre l’Àrea d’Atenció a les Per-
sones de la Diputació de Barcelona, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
d’estudis sufragats amb fons públics no universitaris de Catalunya (FAPAES) i La Xarxa de 
Comunicació Local, realitzada per Canal Terrassa. El programa és també un recurs útil per 
als ajuntaments, com assenyala el diputat adjunt d’Educació de la Diputació de Barcelona, 
Gerard Ardanuy: “L’experiència ha demostrat la importància cabdal del paper de les famílies 
en els resultats educatius d’infants i joves. Per aquest motiu la Diputació de Barcelona posa 
a l’abast dels ajuntaments diverses accions de suport a la funció educativa de les famílies, 
entre les quals el programa Famílies i Escola”.
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Major presència d’experts

Una de les novetats de la temporada és la major presència d’experts, fins a tres a cada capí-
tol. A continuació es llista la relació d’especialistes que hi intervenen: 

•  Maria Jesús Comellas, doctora en Psicologia i professora emèrita de Ciències de l’Educació 
a la UAB

•  Mirta Lojo, psicopedagoga i doctora en Ciències de l’Educació

•  Joan Martínez, director de la delegació a Catalunya d’AEPAE (Asociación Española para la 
Prevención del Acoso Escolar)

•  Miquel Àngel Alabart, mestre i psicopedagog

•  Anna Rigat, psicòloga i pedagoga

•  Sergi Banús, psicòleg infantil i juvenil

•  Neus Buisan, directora de l’Associació Catalana de Dislèxia
    
• Meritxell Obiols, doctora en Ciències de l’Educació, coach i directora del Màster en 
Intel·ligència Emocional i Coaching a l’Entorn Laboral de la UB

•  Eva Bach, pedagoga i escriptora

•  Eva Martínez, mestra, especialista en educació emocional amb contes
 
•  Anna Novella, professora del departament de Teoria i Història de l’Educació de la UB

En el cas de la versió radiofònica, una altra novetat és la lectura d’un conte o faula al final de 
cada programa com a forma d’il·lustrar el tema tractat.
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CAPITOL 1: ‘EL MEU FUTUR’ 
El programa recull el testimoni d’una família amb una filla que va ser víctima 
d’assetjament escolar. Els pares recorden com ho van detectar i com van tractar la 
qüestió amb l’infant i l’escola. D’altra banda, diferents experts analitzen els factors 
que incideixen en l’assetjament escolar i la capacitat de les escoles per detectar-ne 
els casos i intervenir-hi. També proposen eines a les famílies per afrontar aquesta 
problemàtica. 

CAPÍTOL 2: POSAR LÍMITS
El capítol reflexiona sobre la necessitat de posar límits i es pregunta si és possible fer-
ho de manera eficient i sense generar tensió amb els fills. Alguns especialistes en la 
matèria exposen per què és important posar límits i si hi ha una manera correcta de 
prohibir i castigar. Una família comparteix la seva experiència a l’hora de posar límits 
i explica com han reaccionat quan els fills els han traspassat. 

CAPÍTOL 3: LA DISLÈXIA
Aquest episodi es proposa ajudar els pares i mares a detectar la dificultat d’alguns 
infants per identificar, comprendre i reproduir els símbols escrits i a dotar-los d’eines 
per ajudar la mainada que pateix aquesta dificultat. Diferents especialistes parlen 
de les conseqüències de la dislèxia sobre l’aprenentatge i el benestar emocional dels 
nens i les nenes. Aquest  relat es completa amb el testimoni d’uns pares amb un fill 
amb dislèxia. 

CAPÍTOL 4: INTERNET I XARXES SOCIALS
El capítol analitza a través de diferents experts els principals riscos d’infants i joves 
davant l’ordinador. Descriu els mecanismes per detectar situacions d’assetjament o 
addicció i planteja eines i recursos per fer-hi front. De la seva banda, una família ex-
posa la seva experiència en el control de l’accés a Internet dels seus fills. 

CAPÍTOL 5: LES DISCREPÀNCIES ENTRE LA PARELLA
El programa analitza com afecten les discrepàncies de la parella en l’educació dels 
fills. Alguns especialistes aborden també com exposar una separació als fills. Per 
il·lustrar-ho amb un cas pràctic, una parella explica com enfoquen les discussions 
davant dels fills i valora si les diferències que com a pares hagin pogut expressar han 
afectat els infants. 

Sinopsis 
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CAPÍTOL 6: LA TIMIDESA
En aquest episodi diferents experts ajuden les famílies a diferenciar entre un infant 
solitari i aquell altre infant amb manca d’eines per a comunicar-se, i també els donen 
eines per ajudar els fills si viuen la timidesa de forma traumàtica. Els oients i espec-
tadors també sabran si la família protagonista d’aquest capítol ha patit per la manca 
de relació social del seu fill i si amb la seva conducta inciten l’infant a una gran acti-
vitat social. 

CAPÍTOL 7: EDUCAR A TRAVÉS DE L’ESPORT
Fer esport és una forma de divertir-se i d’aconseguir un bon estat físic i emocional. 
Però, com es pot educar en l’esport i quins valors es poden inculcar a través d’aquesta 
pràctica? Aquestes i altres preguntes són contestades pels experts col·laboradors del 
programa. De la seva banda, una família analitza els beneficis que l’esport ha reper-
cutit en els infants i parla de com tractar la qüestió de la competitivitat. 

CAPÍTOL 8:  ELS VINCLES AFECTIUS
El programa pregunta a diferents experts amb quines eines els pares poden fomen-
tar els vincles afectius amb els fills amb l’objectiu que siguin perdurables en el temps. 
Una família també explica com enforteix la relació afectiva amb els seus fills i com 
transmeten la percepció que els pares hi són sempre. 

CAPÍTOL 9: L’AUTOESTIMA I LA SEGURETAT
La manca de seguretat és una font de patiment important per a un infant o jove, 
que pot afectar les seves relacions socials i el rendiment acadèmic. Els experts que 
intervenen en aquest capítol proposen als pares conductes per afavorir l’autoestima .  

CAPÍTOL 10: L’EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A PARES
El capítol analitza la influència que els estats d’ànim dels pares tenen sobre els in-
fants i aporta consells perquè els progenitors inverteixin en el seu benestar emocio-
nal. Uns pares explicaran com els condiciona l’estat d’ànim a l’hora de relacionar-se 
amb els fills i com reaccionen quan s’adonen que la tensió els ha dut a comportar-se 
de forma equivocada. 

CAPÍTOL 11: EL LLENGUATGE
El programa analitza de quina manera el llenguatge pot afectar l’autoestima dels 
fills i dóna consells per generar, a través del llenguatge, un clima positiu a casa. Una 
família explica la seva experiència en aquest àmbit i posa exemples sobre com donar 
confiança als fills a través de les coses que els diem. 
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CAPÍTOL 12: GENERAR ENTUSIASME
Tothom coincideix en què una persona és més feliç si enfoca la vida amb il·lusió i 
entusiasme. Podem educar l’entusiasme o és una virtut de naixement? Amb quines 
eines? Diferents experts aportaran consells en aquest sentit i una família explicarà 
com intenta educar en l’entusiasme. 

CAPÍTOL 13: PARTICIPACIÓ DELS INFANTS 
Per què és important fomentar la participació dels infants? Què poden fer els pares 
perquè els fills es facin responsables de les decisions en què han participat? I l’escola, 
quin paper hi juga? Aquestes i altres qüestions seran valorades per diferents experts, 
al mateix temps que una família relatarà la seva experiència en aquest àmbit. 

Un recurs útil també per als ajuntaments

‘Famílies i escola’ és un programa amb un gran potencial d’impacte en el territori que té 
una doble pretensió: reivindicar el paper principal de les famílies en l’acompanyament edu-
catiu dels fills i estimular l’administració local a donar respostes a les necessitats de suport 
educatiu que tenen les famílies.

Com que els programes estan disponibles a Internet, els ajuntaments poden promoure de-
bats amb les AMPAS i les famílies al voltant dels temes tractats a les diferents tempora-
des. Al web de la Diputació de Barcelona es pot descarregar una proposta de guió amb les 
pautes bàsiques que faciliten l’ús de ‘Famílies i escola’ per al treball de suport a la funció 
educativa de les famílies als municipis.

Emissió per televisió 

Aquesta temporada ‘Famílies i escola’ es podrà veure cada setmana a més de trenta televi-
sions locals d’arreu del país, en l’horari que elles convenen.
 
•  25TV: dijous a les 19.30h
•  Canal Blau TV: dilluns a les 10.30h
•  Canal Taronja Anoia: dimarts a les 18.30h
•  Canal Taronja Central: dimarts a les 18.30h
•  Canal Terrassa: dilluns a les 21.30h
•  Canal Terres de l’Ebre: dijous a les 6.30h
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•  TV Costa Brava: diumenge a les 21h
•  El 9 TV: dimecres a les 20h
•  Lleida TV: dilluns a les 18h 
•  Olot Televisió: dilluns a les 18.50h
•  RTV L’Escala: dilluns a les 21h 
•  RTV Vandellòs: dimarts a les 17.30h
•  Televisió del Ripollès: dilluns a les 12h
•  TAC 12: dimarts a les 21.30h
•  TV Sant Cugat – Vallès 1TV: dijous a les 15.30h
•  Televisió de Girona: dilluns a les 18h
•  VAT - Vídeo Ascó Televisió: dijous a les 12.30h 
•  VOTV: dilluns a les 12.30h
•  Vallès Visió: dilluns a les 18h
•  m1tv: dilluns a les 21.30h
•  teleb: dilluns a les 16.30h
•  La Palma TV: divendres a les 12h
•  Televisió del Berguedà: dimecres a les 15h
•  RTV10 Sant Esteve: dijous a les 21.15h
•  El Punt Avui TV: dimecres a les 17.30h
•  RTV L’Hospitalet: dilluns a les 20.30h
•  ETV: divendres a les 18.30h 
•  Banyoles TV: dimarts a les 13.30h
•  Penedès TV: dimarts a les 17.30h
•  Gavà TV 
•  Pirineus TV 
•  TVEV - Televisió El Vendrell 
•  Nord
•  Empordà TV
•  Molins de Rei TV

Emissió per ràdio

El programa es podrà escoltar cada setmana per més d’una vintena de ràdios locals. 

A Internet

Els continguts del programa també es podran seguir a les adreces:
www.laxarxa.com/familiesiescola
www.diba.cat/web/educacio/cataleg/suport-a-la-funcio-educativa-de-les-families/serie


