DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT A LES SORTIDES PER LES FAMÍLIES
En el nostre projecte d'escola les famílies tenen una forta presència, les fem
partícips de molts moments i un d'ells és a les sortides.
Per nosaltres, les famílies tenen un pes important en acompanyar al grup a les
sortides, ja que comparteixen experiències pedagògiques i culturals interessants.
A més cobreixen la ràtio que per normativa hem de garantir al sortir de l'escola.
Com regula el departament, segons la comunitat el nombre d’acompanyants
variarà. Mitjançant els delegats us informarem en cada cas dels acompanyants que
necessitem. També és una responsabilitat perquè acompanyen a tot el grup i no
només al seu fill/a.
Recomanem que s'ofereixin voluntàries aquelles famílies que el seu fill o filla està
preparat per compartir-lo amb els altres infants, si no es fa difícil la gestió del grup
i aquest acompanyament ha de ser profitós. Acompanyar a les sortides és estar
tota l'estona amb el grup, tot i que davant la necessitat de deixar el grup per algun
motiu personal cal pactar amb la tutora quin és el moment adient.
Seguint en la línia que aquest acompanyament de les sortides sigui real i de profit
no es pot venir amb nadons, ja que sinó l'atenció no està focalitzada en el grup.
L’equip pedagògic valorarà la viabilitat dels acompanyants, i és prioritzaran pares o
familiars que coneguin els infants, i que estiguin en bona disposició.
Ens dirigim als infants sempre en un to tranquil i de respecte recordant les normes
de convivència i posant límits quan cal. En el cas que sorgeixi una situació difícil de
gestionar, la persona acompanyant ho notificarà a la mestra si serà aquesta la que
intervindrà.
Les decisions pertinents als infants les prenem les mestres perquè som les
responsables del grup legalment i que coneix les peculiaritats de cadascun dels
infants.
Pel que fa al tema de les fotografies, entenem que les sortides són moments molt
bonics per realitzar-les, però com a escola oferim l'ipad que té cada ambient per
fer-les en comptes d'utilitzar els mòbils personals de la famílies. És un tema legal
per garantir els drets d'imatge de tothom, així com del respecte de les normes.
Poden ser els infants, les mestres o fins i tot les famílies qui facin les fotos. Mentre
estem amb infants és convenient silenciar el mòbil, i recomanem no mirar-ho, si no
és que és una necessitat que caldrà explicar al tutor de referència.
Demanem a les famílies un compromís i l'acceptació dels acords establerts en
aquest document.
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Per últim, les mestres valorem i agraïm molt aquest acompanyament de les famílies
de manera positiva, ja que els infants els veiem il·lusionats i pensem que és un
moment molt enriquidor per compartir entre família i escola que ens permet anar
teixint vincles plegats.
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