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Projecte LINK 
■   PROJECTE ENLLAÇ  ■ 

Aquest projecte neix de la nostra experiència com a psicoterapeutes familiars sistèmiques treballant en xarxa amb professionals de l’àmbit de l’educació. A partir d’aquest treball ens plantegem el desenvolupament d’una metodologia més global, que integri altres membres possibles de la xarxa i noves estratègies per fer enllaços més funcionals. 

La realitat educativa actual implica uns nivells de complexitat i incertesa que sovint dificulten el treball dels professionals. Aquestes característiques es manifesten a l’escola a través del qüestionament dels valors a transmetre com a referents educatius, del treball amb diferents rols i models familiars, així com de la incorporació de noves realitats culturals amb una multiplicació de 

significats associats. El projecte ENLLAÇ proposa no fer un qüestionament de la complexitat, sinó cercar formes més funcionals de treballar amb ella. Partim dels següents aspectes bàsics de la intel·ligència emocional: l’interès genuí per l’interlocutor, considerar que és més constructiu treballar amb les competències que no amb les deficiències i fer propostes en termes de jo 

guanyo / tu guanyes. 

■   CONCEPTES CLAU  ■ 

   

1. ESCOLA – FAMÍLIA 

                                                     ALUMNES 

ESPAIS DE TUTORIA                                                                                             

                                                     PARES 

 

 

 

   QUÈ?   Espais per compartir informació, impressions, pensaments, suggeriments... 

   PER A QUÈ?   Per apropar posicions per treballar objectius comuns. 

   PER A QUI?    Per a tutors/es, alumnat i famílies conjuntament. 

   COM?   Partint d’un interès genuí per l’altre, que facilitarà assenyalar 

                   competències, no únicament deficiències. 

■   CONCLUSIÓ  ■ 

L’APROPAMENT ENTRE ELS DIFERENTS AGENTS DE LA XARXA EDUCATIVA I SOCIAL AFAVOREIX FORMES MÉS 

CONSTRUCTIVES DE RELACIONAR-SE I FACILITA LA CONSECUCIÓ D’UN OBJECTIU COMÚ  
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■  OBJECTIUS  ■  

■   PROPOSTES ■ 

Per portar a terme el projecte ENLLAÇ, es proposa la figura del COACH 2.0, que acompanya, supervisa i facilita el canvi en els tres nivells d’intervenció que proposem: 

2. ESCOLA – FAMÍLIA – AGENTS SOCIALS 

 

ESPAIS DE COORDINACIÓ 

    

 

 

 

  QUÈ?  Espais per  comprendre la complexitat i ampliar l’informació de la família 

                des de l’escola. 

 PER A QUÈ?  Per apropar posicions per treballar objectius comuns. 

  PER A QUI?    Per a tutors/es, alumnat, famílies i professionals de la xarxa 

                             conjuntament 

 COM?  Potenciant una mirada apreciativa: assenyalar competències no 

                únicament deficiències.  

3.   ESCOLES – FAMÍLIES– AGENTS SOCIALS 

   

ESPAIS DE REFLEXIÓ COMUNITÀRIA 

 

 

 

 

 QUÈ?  Espais de trobada per afavorir sinèrgies relacionals dintre de la xarxa. 

 PER A QUÈ?   Per aprofitar els recursos que els diferents centres educatius poden 

compartir. 

 PER A QUI?   Per a tots els membres de la comunitat educativa i social 

 COM?  Fomentant l’intercanvi d’experiències i recursos d’on puguin sortir plans 

                de millora per fer front a les dificultats que la complexitat imposa. 

No es tracta únicament de 

reunions informatives 

CANVI DE POSICIÓ DEL DOCENT CANVI LÍMITS DEL CONTEXT EDUCATIU NOVES FORMES DE FUNCIONAMENT EN XARXA  

 

 POSICIONAMENT DE LA 

ESCOLA COM A 
ORGANITZACIÓ 

ACCEPTACIÓ DE LA 
COMPLEXITAT DE LA 
REALITAT EDUCATIVA 

ACTUAL 

PROACTIVITAT 
 

. Acceptació de la pròpia 
responsabilitat 

. Comportament en funció de les 
pròpies decisions 

. Subordinació dels impulsos als 
valors 

 

COMPETÈNCIES 
COMUNICATIVES 

 
. Metacomunicació 
. Escolta empàtica 

. Legitimar, acceptar i 
entendre 

= 

 

CIRCULARITAT 

El que jo penso 
El que jo sento 
El que jo faig 

El que tu penses 
El que tu sents 
El que tu fas 

OBJECTIU GENERAL 

 

Potenciar els 3 aspectes bàsics de la intel·ligència emocional definits pel 

projecte ENLLAÇ des dels Centres Educatius per tal de afavorir sinèrgies 

relacionals positives entre l’escola i la família.  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Optimitzar els espais de trobada escola – família – agents socials 

 Fomentar una mirada recíproca apreciativa escola – família – agents 

socials 

 Implementar una visió d’equip entre escola – família – agents socials 

 Ampliar els límits del treball en xarxa a l’àmbit comunitari 

 


