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«Què fa el nostre fill quan seu davant l’ordinador?», «què és un xat?», «quins perills s’amaguen darrere
Internet?», «podem saber si estan estudiant o simplement fan servir l’ordinador per jugar?» Aquestes són
algunes preguntes que, de ben segur, s’han plantejat molts pares i mares amb fills i filles adolescents. 
El Consell Escolar Municipal de Barcelona ha posat en marxa el programa «Famílies en xarxa» per donar
eines als pares i mares per respondre a aquestes preguntes. Il·lustració: Marina Martínez

Famílies
en xarxa

El Consell Escolar Municipal apropa les tecnologies
als pares i mares
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recursos per a afrontar els nous reptes que ens
planteja el nostre entorn, tant de creixement
personal com de relació i comunicació.

El programa «Famílies en xarxa» vol,
doncs, donar resposta a aquestes qües-
tions. I com ho fem? Proposem un taller
que, amb una durada de deu hores re-
partides en quatre o cinc sessions, aborda

diferents qüestions. Comencem aquesta
proposta de formació amb una introducció a

l’ús de l’ordinador: introducció al sistema ope-
ratiu, els programaris i els perifèrics. Al segon

mòdul abordem la navegació per Internet: intro-
ducció a navegar per Internet personalitzat per família (se-

guretat, bloqueig de pàgines web, pàgines web més utilitzades).
Al tercer treballem el correu electrònic. Per últim, parlem dels xats,
els fòrums i la seguretat a Internet des de casa. Aprofitem aques-
tes sessions per a fer conèixer els llocs web més útils i els equipa-
ments públics amb accés a equips informàtics i connexió a Internet,
ja que volem que les famílies acabin sent també usuàries dels ser-
veis i activitats que la ciutat els ofereix.

Aquestes sessions, a més, les fem a les aules d’informàtica de les
escoles i els instituts, perquè volem que els pares i mares se sentin
més a prop dels centres educatius dels seus fills i filles, volem que
puguin seure a les mateixes aules i que rebin la formació de mans
dels professors i professores d’informàtica dels centres. Volem, en
definitiva, ajudar a augmentar el vincle entre les famílies i l’escola.

I a qui oferim aquesta proposta formativa? Doncs a tots els pa-
res i mares de les escoles on fem els tallers. Són oberts a tothom,
sense ser necessari cap coneixement informàtic previ. La inscripció
és gratuïta, i l’assistència, obligatòria. Per organitzar els tallers,
comptem amb els directors i les directores dels centres educatius, de
manera que la planificació i proposta d’horaris es fa també en co-
ordinació amb les mateixes famílies, ajudant així a fer xarxa entre
l’Administració, les famílies i els centres. 

En definitiva, pensem que també és a les nostres mans treballar
per evitar la fractura digital a les famílies de la nostra ciutat. Volem
que les mares i els pares vegin en les TIC una bona oportunitat per
al present i el futur dels seus fills i filles. e
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Alícia Fernández

Consell Escolar Municipal

Des del Consell Escolar Municipal i, en con-
cret, des del programa de formació de fa-
mílies, sabem que la relació amb els fills i

filles no és sempre fàcil, que de vegades hi ha pe-
tits enfrontaments o temes de desacord. I sabem,
també, que donar eines als pares i mares per afron-
tar aquestes situacions és una de les millors solu-
cions amb què comptem. A més, temes tan amplis
com les tecnologies de la informació i la comunicació
(generalment denominades TIC) han de poder ser vistos
per les famílies com un punt de trobada i no com una excusa
per allunyar-se.

És per aquests motius que des del programa de formació de fa-
mílies apostem per parlar-ne. Volem fer seure pares i mares a les
aules d’informàtica dels seus fills i filles. Volem que aprenguin com
funciona Internet o què és un correu electrònic. Els volem explicar
allò que interessa els seus fills, què fan quan passen tantes hores da-
vant l’ordinador: què és el Facebook o per a què serveix el Mes-
senger. Volem abordar amb les famílies els dubtes que suposa la
seguretat a la xarxa o aquelles preguntes que se’ls puguin plante-
jar quan pensen en les TIC.

Per fer tot això, volem apostar per un format que agradi als pa-
res i les mares, una proposta formativa que els resulti atractiva i,
sobretot, útil i enriquidora. A partir de l’èxit que va tenir l’expe-
riència que es va fer a Sant Martí (en col·laboració amb el districte
digital 22@ i el Consorci d’Educació), des del Consell Escolar i l’Ins-
titut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona hem volgut fer ex-
tensiu el programa. Estem treballant per fer-lo arribar a tota la ciu-
tat: en coordinació amb els districtes i els centres de recursos
pedagògics, aquest curs hem engegat el programa a Sant Andreu,
Horta-Guinardó, Sant Martí i Nou Barris. Properament el farem ar-
ribar a tots els districtes de la ciutat. 

UNA NOVA REALITAT
Som conscients que la criança i l’educació d’infants i adolescents no
és una tasca fàcil. Sabem que de vegades les mares i els pares es tro-
ben en situacions que no saben bé com abordar. Avui els problemes
i les necessitats són diferents que fa uns anys i les TIC se situen al
centre d’aquesta nova realitat. Creiem que treballar per la cohesió
social també implica garantir que totes les famílies tinguin eines i

«Pensem que també
és a les nostres
mans evitar la
fractura digital 
a les famílies de 
la nostra ciutat.»

www.bcn.cat/cemi

«Les TIC han de 
poder ser vistes
per les famílies
com un punt de
trobada i no com
una excusa per
allunyar-se.»

«Proposem 
un taller que, 
amb una durada
de deu hores,
aborda diferents
qüestions sobre
les tecnologies.»
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