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5 idees abans de les portes obertes

Donar-nos 
a conèixer 
i establir 
vincles amb 
l’entorn

1 Exposicions 
de treballs dels alumnes

Entrevistes als 
comerciants 

Activitats o projectes amb 
entitats i equipaments 
del barri 

Treball en xarxa amb 
la resta de centres 
educatius de 
la zona

Buscar 
un eslògan 

institucional 
que ens 

defineixi

2
“Amb l’empremta 
del passat, construïm 
el futur”. (Escola 
Samuntada de Sabadell)

“Terra de fruita, 
compromís amb la 
ciència”. (Escola 
Pardinyes de Lleida)

Potenciar 
el boca-

orella

Hem d’animar les 
famílies de l'escola a 

explicar què es fa al centre 
i parlar-ne amb les seves 

amistats

Donar 
tríptics o flyers  
a les famílies de 
l’escola perquè en 
facin difusió

Enviar-los missatges que 
puguin compartir a les 
xarxes socials o per WhatsApp

Implicar-les en les activitats 
i esdeveniments de l’escola

Proposar-los que convidin un amic 
o amiga a les portes obertes

3Comunicar a través de la 
nostra pàgina web i les 
xarxes socials allò que fan 
els alumnes i els mestres 

Fomentar 
vincles amb les 
escoles bressol 
i de primària

4

5

1

Fer vídeos explicant què 
fem i com som

Penjar imatges d’alta qualitat 
d’activitats que fem

Mostrar activitats especials que 
transmeten emocions

Explicar el nostre projecte 
Magnet d'innovació, fent 

visible el nostre partnerRealitzar alguna activitat conjunta

Oferir un taller dels alumnes de cicle 
mitjà o superior per als alumnes 
de l’escola bressol

En el cas d’instituts, oferir un taller dels 
alumnes de 1r d'ESO per als alumnes 
de 6è de primària

Proposar que algun pare o mare de 
l’escola expliqui la seva vivència de tria 
escolar a les xerrades informatives 
de preinscripció escolar del municipi

Tallers o activitats 
que ens proposi la 
nostra institució partner         

Gimcanes amb la 
col·laboració d’alguna 
entitat de lleure

Activitats o exposicions 
sobre algun projecte 
que estiguem fent, 
dinamitzades pels  
alumnes del centre

Organitzar 
alguna 
activitat o 
taller obert 
a les famílies 
del barri

Mostrar 
activitats 
d’aprenentatge 
a les famílies 
per presentar 
el professorat

2

Realitzar alguna 
activitat o taller que 
normalment facin els 
alumnes però aquesta 
vegada enfocat a les 
famílies  

Projectar vídeos de 
l’activitat a l'aula

3
4

Explicar 
i mostrar 

les 5 raons 
per escollir 

el nostre 
centre

Aquests 5 punts 
forts poden ser 
l’esquema del 
nostre PowerPoint 
de presentació, 
i els podem reforçar 
amb imatges

No cal donar 
informació pràctica 
que es pot trobar al 
web de l’escola o 
donar per escrit

Conèixer 
les futures 

famílies

5
Passar un qüestionari 
a la sortida que ens 
serveixi per entendre per 
què han vingut i què els 
ha agradat més

Proposar que uns 
alumnes de cicle superior 
facin de periodistes i 
recullin les valoracions 
i opinions de les famílies 
a la sortida

Donar algun 
detallet de 

benvinguda a 
les famílies 
que vinguin

Repartir 
algun fulletó, 
tríptic, postal, 
imatge, escrit... 
fet pels alumnes 
i/o pares de l’escola 
explicant què els 
agrada del centre

Repartir algun detall 
útil, com per exemple, 
ventalls fets pels 
alumnes  

Aliances per a l’èxit educatiu: 
Orientacions per desenvolupar  
un projecte Magnet 

La comunicació  
del projecte  
de centre

Orientacions 

     TRIAR 
   ESCOLA

8
        per 

La comunicació 
del projecte de centre

Programa Magnet impulsat 
amb la col·laboració de:

8 orientacions 
per triar escola

Com fer que el web de l’escola 
comuniqui eficaçment? 
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Hem de revisar la 
imatge que donem i els 

missatges clau que 
transmetem a la nostra 

pàgina web

Hem de ser presents 
al barri. El primer pas 
perquè les famílies ens 
vinguin a visitar és que 
hagin sentit a parlar bé 

de nosaltres.

Hem d’expressar 
com som i què ens 

singularitza

Hem de crear 
vincles amb els 

infants i les 
famílies potencials 
que podrien venir 
al nostre centre

Hem de fer visible 
l'equip docent del centre 

i la nostra manera de 
treballar

Hem d’atreure-les a venir 
aquell dia a l’escola amb 

els seus fills i tenir cura de 
la posada en escena

Hem d’implicar 
els alumnes i les 

famílies de l’escola

Hem d’explicar 
en què som bons 

i potenciar-ho

Hem de saber què 
valoren, què 

perceben

Escoles Magnet:

idees per la jornada 
de portes obertes 
amb famílies10

VOLEM UN LEMA!

http://www.fbofill.cat/magnet-aliances-lexit-educatiu
http://www.fbofill.cat
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
http://pagines.uab.cat/ice/
http://www.fbofill.cat/publicacions/comunicacio
http://www.fbofill.cat/publicacions/8-orientacions-triar-escola
https://www.youtube.com/watch?v=FQ5KOBApH9A
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca

