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Els sentits de fer xarxa 

Fer xarxa al barri i a la zona és necessari per coordinar-se en l’acompanyament als infants i 
a les famílies, així com per compartir inquietuds i reptes. Les intervencions que es fan de 
manera coordinada acostumen a ser més eficients que aquelles que fan els serveis de 
manera aïllada. I en tota aquesta xarxa, l’escola ha de tenir un paper central: a partir d’ella 
cal fomentar la coordinació de tots els serveis envers la intervenció. Per tant, és bàsic que 
tant l’educació formal com la no formal (centres oberts, casals, serveis socials, etc.) vagin de 
la mà. I les comissions socials juguen un rol bàsic, que caldria reforçar permetent i 
convidant, des dels equips directius, a les educadores dels serveis no formals. Amb aquesta 
mirada, es poden construir plans de prevenció conjunts per aquells temes o problemàtiques 
que creïn preocupació a nivell de zona.  

Els perills que té no intervenir de manera conjunta són diversos: des d’intervencions 
solitàries davant de temes que sovint són complexos, amb les conseqüències que això pot 
comportar amb les famílies i l’entorn, a haver de realitzar múltiples reunions que depenen de 
la voluntat de les professionals, amb el que no sempre tenen resultats satisfactoris. 

I al voltant de tota aquesta reflexió sobre la xarxa, no pot faltar posar l’avís sobre l’ús que es 
fa de la informació. Cal preservar la informació amb la qual es treballa, utilitzant-la només 
com s’ha acordat en coordinació. Sinó, pot acabar sent una intervenció fins i tot 
contraproduent per l’infant i la família. 

Animar-vos a totes a treballar en xarxa, a coordinar-vos amb tots els i les professionals que 
treballin al barri o a la zona. Feu xarxa amb tothom amb qui pugueu contribuir a millorar 
l’acompanyament envers els infants i les famílies. 


