
PEDAGOGIA SISTÈMICA:RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES.

1. VISIÓ SISTÈMICA.
Implicacions per formar part d’un sistema, la comunicació tenint en compte
les implicacions sistèmiques. Serveix per situar-nos en objectius assolibles. 
Sistemes  familiars:  Aliances  pares-fills.  Canviem  les  dinàmiques  en  els
aprenentatges. Metodologia: Moviments i posicionaments sistèmics.

2. RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA: COL·LABORAR O COMPETIR?
2.1.Missatges eficaços per col·laborar.

2.1.1. Activitat: Phillips 6x6 Formació lliure. 5 fotografies retallades en 5
ó 6 trossos.

2.1.1.1.  Reflexionem sobre: la informació compartida al  grup i la
diferència entre donar informació i obtindre/ rebre informació en
una  entrevista.  Canvia  la  percepció  segons  la  informació.
Cadascú té un tros de la realitat. Una part de la informació no
dona tot el sentit. Podem replantejar-nos la informació inicial.

2.1.1.2. El temps que compartim amb un alumne és molt petit, la 
família té una altra part de la informació. Record del test 360º. 
Si no podem compartir la informació no tenim una imatge de 
conjunt. És molt positiva la creació d’un canal de comunicació. 
La família té informació i nosaltres necessitem el màxim 
d’informació. Desprès ja seleccionarem la informació que no 
ajuda. Efecte Pigmalió: Una informació falsa que ajuda els 
alumnes a motivar-los. Al contrari hi ha intoxicacions que 
desmotiven.

2.1.2. Missatge eficaç vs. Missatge ineficaç.
2.1.2.1. Eficaç:  Concret,  Objectiu,  Útil,  Sol·licitat,  Basat  en

necessitats, Oportú, Real.
2.1.2.2. Ineficaç:  General  o  ambigu,  Avaluador,  Inútil,  Inadequat,

Basat en la pròpia descàrrega, Inoportú, Projectiu
3. INTRODUCCIÓ ANÀLISI TRANSACCIONAL.

3.1.Activitat:  Phillips  6x6.  Formació  Lliure.   Representació  i  anàlisis  de
casos en els quals tenim la sensació que no hem tingut gaire èxit amb la
intervenció.

3.1.1. Cas 1: Entrevista entre Tutor i Mare d’un alumne. Alumne de 1r
d’ESO,  absentista  de  primera  hora,  disruptiu  a  classe,  poca
participació  i  baix  rendiment  acadèmic.  Conflicte  d’alta  intensitat:
Salta la tanca del centre per entrar i trencar els vidres junt amb un
company. La tutora cita a la mare per informar-la de la sanció que
imposa el centre.

3.1.1.1. Situació familiar: El segon de tres germans, es fa càrrec del
més petit, de fet l’acompanya quan trenca els vidres. La tutora
ha rebut informacions que, com amb el germà gran, “no hi res
a fer”. Els pares estan separats, el pare viu a 100 km relació
allunyada, la mare treballa i té horari comercial. A l’entrevista
es deixa entreveure que els adolescents es fan càrrec de les



tasques de la casa. Quan es fa una petita referència la mare
adopta una posició de tancament de la comunicació i es nega a
signar el rebut de l’informe de la entrevista en primer terme.
Després ho fa.

3.1.2. Cas 2: Entrevista Tutora, Psicopedagoga, Mare i Segona parella
de la mare. Es representa el cas d’una alumna de 2n d’ESO que
presenta autolesions i sospites de problemes alimentaris, cita per
informar.  Posició  de  la  mare:  treure  pilotes  fora,  posició  de  la
segona parella de la mare: buscar solucions. S’exploren diferents
possibilitats però hi ha problemes per derivar. El pares no porten la
nena a cap professional, millora notes però la sensació és que es
faci una bona gestió del cas. L’alumna explica que la resposta dels
pares  és  càstig  i  no  abraçades.  Valorem  en  grup  que  podem
recomanar però no podem obligar.

3.1.3. Cas  3: Entrevista  Professor,  Tutor,  mare  d’alumne  i  alumne
(s’incorpora després d’uns trenta minuts). Es representa el cas d’un
alumne  que  ha  tingut  tres  incidències  per  parlar  a  classe.  Fem
transcripció d’algunes transaccions: Mare: -“ A casa es comporta(...)
Tres  incidències  és  exagerat”.  Professor:  -“És  bon  alumne  però
xerra  molt  a  classe  i  no  s’acaba  de  portar  bé.”.  Mare:-“Quin
problema hi ha?. Els nens xerren a classe. Potser has de millorar tu
algunes coses”. Professor:-“Marco objectius. Preparo classes...faig
la meva feina.”[...] Entra l’alumne. Tutor:-“Hem parlat i hem acordat
algunes  coses”.  Professor:-“Hauríem  de  millorar  algunes  coses
respectar les normes i deixar funcionar la classe.” Alumne:-“ No em
tractes  per  igual.  Jo  treballo.  Hem sento  dolgut.  Tothom parla  a
classe.” Mare:-“No es pot castigar a un si i a un altre no”.Tutor:-“No
són casos similars. No es pot comparar.” Alumne:-“ Parlo massa ho
reconec. Però vull que em doni més feina i em tracti millor. Hem
sento discriminat.”

3.1.4. Comentaris  generals: L’única  manera  de  calmar  és  mostrar
empatia.  Quan  la  persona  es  sent  entesa  baixa  el  conflicte.
Existeixen  missatges  no  dits  que  tenen  a  veure  amb  la  part
emocional per això hem d’estar molt atents al llenguatge no verbal.

3.1.5. Activitat: Classificar els fragments de les entrevistes segons la
seva funció.

3.2.ANÀLISIS TRANSACCIONAL.P.A.N.
3.2.1. Segons  el  psicoterapeuta  Eric  Berne.  Correspon  a  accions

comunicatives,  emocions  i  estats  mentals.  La  manera  de
comunicar-nos  que  vam  aprendre  dels  nostres  pares.  Les
expectatives  es  generen  per  l’impacte  de  persones,  incorporant
creences.  Per  exemple:  Estat  Pare:  Això  està  bé  o  malament.
Creences i valors. L`Estat Adult: La part racional, la que aprèn, ens
posa en l’aquí i ara, en les objectius. No hi ha conflicte. Per a que



pugui créixer la part emocional ha d’estar ben gestionada, calmada.
Estat Nen: Part emocional

3.2.2. Petit comentari Guió de vida Claude Steiner.
3.2.3. El context determina l’estat P.A.N. En termes de comunicació no

hi ha correcte o incorrecte. Quan posem un “però” anul·lem el que
hi ha davant. Per exemple: És intel·ligent però no treballa.

3.2.4. Comentari sobre un cas de xoc cultural. Entrevista a un tutor de 4t
d’ESO. Relata el  cas d’un alumne absentista  de 1ª hora que va
augmentant a més hores i s’adorm a classe quan arriba. En parlar
amb la mere aquesta li explica que són gitanos i que l’alumne dorm
amb la seva dona cada nit. El tutor li diu que no podrà aprovar. La
mare aconsegueix que el temps d’escolarització no dormin junts i
aprova. El tutor es posa en estat Pare i la mare de l’alumne troba la
solució des de l’estat Adult.

3.2.5. Entrevista de tutoria: L’educació està formada per engranatges
que funcionen amb acord de coses afectives. La relació amb els
pares és fonamental per educar. Quan els nens van bé és perquè
els pares estan d’acord amb el centre. L’entrevista no és només per
quan les coses van malament sinó que són una eina poderosa per
prevenir conflictes. Si tenim una bona aliança amb els pares quan hi
ha problemes el solucionarem bé. A més per llei s’han de fer amb
tots  els  pares  d’alumnes,  aprofitem-ho.  Quan  estem  desbordats
estem en  estat  Nen.  Explicar  el  patiment  del  nen  perquè  els
pares siguin conscients i s’obrin a col·laborar: Podem parlar
d’afectació social i/o afectació emocional. “ El que perjudica el
seu fill és ...” Els pares no ho fan millor per desconeixement.
Posar  límits=Explicar  conseqüències.  Moltes  vegades males
actituds  són  provocacions  i  hem  de  desactivar-ho.  Són
competicions,  a  la  que  comparem  les  persones  es  veuen
desqualificades. Tothom necessita reconeixement.

3.3.CLAUS JUDO INTERPERSONAL.
3.3.1. En  una bona comunicació  d’estat  Adult  a  estat  Adult  no  hi  ha

conflicte, és eficaç per aconseguir objectius en comú. Una clau de
Judo  és  una  expressió  verbal,  usada  en  una  conversa,  capaç
d’orientar  l’estat  d’ànim  de  l’altre  cap  a  resultats  positius.  Fer
canviar la conversa, activar una sorpresa per prendre consciència.

3.3.2. Transacció creuada=Clau de Judo=Un respon de manera diferent
com l’altre inconscientment espera.

4. COMUNICAR-SE  PROFESSIONALMENT  AMB  ELS
FAMILIARS:LIDERATGE EMOCIONAL.
4.1.Com fer les entrevistes?

4.1.1. Les  converses  de  treball  tenen  un  objectiu.  Una  de  les  parts
representa  la  institució.  Allò  que  diu  la  família  no  ho  diu  al
professional sinó al centre. Els missatges han de potenciar que les



dues  parts  estem  a  l’Adult  i  que  arribin  a  l’objectiu.  Com  a
professionals podem controlar l’espai, el temps i la paraula. En el
primer quart d’hora es crea el clima de l’entrevista.

4.1.1.1. Anàlisis  de  l’espai.  Podem  disposar  l’espai  d’entrevista
afavorint la cooperació. La posició de poder a dreta o esquerra
no és indiferent. Podem reforçar els pares col·locant-los a la
dreta del professional. La distància és important. 

4.1.1.2. El tutor administra el temps i els temes. Es recomanable
saber quan dura l’entrevista i comunicar-ho i si és possible de
què es  parlarà.  És important  mantenir  formalitat,  es  pot  ser
proper però formal. S’ha de veure la professionalitat.

4.1.2. Fases de l’entrevista.
4.1.2.1. Salutació cordial.
4.1.2.2. Escolta empàtica. 4 Graus d’empatia segons GAZDA . 
4.1.2.3. Es  presenta  la  informació  o  el  motiu  de  l’entrevista.

S’elabora l’estratègia. Ens centrem en el que tenim en comú.
4.1.2.4. Preguntes  i  propostes  d’alternatives.  Síntesi  final  i

compromisos.
4.1.2.5. Comiat  i  indicació  de  disponibilitat.  És  important  una

fórmula per acabar al conversa. Pot ser sempre la mateixa.
5. RELACIÓ PARES-FILLS, LA MÉS RICA I  LA MÉS COMPLEXA DE LES

RELACIONS HUMANES.
5.1.Els fills mobilitzen emocions molt profundes i l’entrevista professional ha

d’oferir escolta empàtica per no ferir. Ser empàtic és reconèixer l’emoció
i  que es senti  acompanyat  i  comprès.  Quan algú explica  un greuge
busca que et diguin “t’entenc” no que resolguin el problema. No podem
negar el  dret a estar enfadat,  no ho podem controlar.  Si que podem
evitar que donin cops, puntades o paraules malsonants.   

5.2.Activitat:  Moviment  sistèmic  familiar.  S’analitza  les  posicions  d’una
família  pare-mare-fill-filla.  Separació  dels  pares.  El  fill  gran  pren  la
posició del pare. El fill ha de fer de fill. Apareix una nova parella de la
mare. S’ha de col·locar després dels fills i no pot agafar el lloc del pare.
Els pares han de col·laborar per afavorir el benestar del fills. Reconèixer
el  lloc  de  les  persones  ajuda  a  baixar  els  conflictes.  Reconèixer  el
sistema familiar és millorar l’autoestima. El fill pot dirigir la energia als
estudis. 

6. LA POSICIÓ PROFESSIONAL I  LA COMPRENSIÓ DELS CONFLICTES
EDUCATIUS:CASOS PRÀCTICS I MOVIMENTS SISTÈMICS.
6.1. Activitat:  Col·locació  dels  professionals  per  ordre  d’entrada  en  el

sistema, el  Centre escolar per exemple. Tenir una visió sistèmica del
sistema  educatiu  ajuda  a  resoldre  els  conflictes.  Ordenant  el  grup
podem reconèixer els que estan abans i aquests poden oferir ajuda als
nous. En cas d’equips directius formats per joves si demanen ajuda des
de la humilitat, encara que sigui sense paraules seran acceptats pels
antics. 


