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Els pares/mares: 
 
La nostra tasca com a pares i mares és la de acompanyar i 
donar suport, Molts estudis han demostrat que quan els 
pares i mares s’involucren en les tasques del seus filla, no només 
repercuteix en el seu progrés escolar, sinó també en la seva autoestima, i 
millora el vincle familiar. 

 
Com ho podem fer?,  

• Tenir expectatives ajustades a la realitat 
• Disciplina positiva 
• Mantenir el contacte amb el professor 
• Donar als deures la importància que en tenen  
• Estar disponible quan ho necessiti 
•  Oferir un model coherent com a pares	  

	  
 

Com motivar als nostres fills 

- Tenir en compte els “Estils d’aprenentatge”, relacionat amb les 
intel·ligències múltiples. 
- Buscar els motius de la desmotivació: primers fracassos, tolerància a 
la frustració, sentiment aïllament, baixa capacitat esforç, mala 
planificació.... 
- Quan va començar la desmotivació. 

  

Hàbits d’estudi    

Els hàbits aporten seguretat i confiança a nivell personal, i milloren el 
rendiment escolar ja que afavoreixen la concentració.  
Per ensenyar un hàbit nou hem de tenir en compte dues coses: 

- Estabilitat en quan, on i com estudiem: en el mateix lloc, les 
mateixes hores i sense interrupcions 

- Paciència  
- Constància: s’ha de mantenir en el temps 



	  

	  

Una bona planificació........  

• És fonamental que es faci amb la participació activa del nen. A 
mesura que te més autonomia i que ha participat mès activament en 
la presa de decisions, s’involucrarà molt més en el procés de canvi, ja 
que serà por convicció i no per imposició. 

• Per escrit i sempre a la vista: queda més fixa en la ment i reforça el 
compromís. 

• Senzilla,  
• Objectius realistes, definir objectiu principal i  sequenciar 

 
 

Passos a seguir per fer un pla d’estudi 	  

1.   Identificar el temps lliure disponible dia a dia de la setmana 
2.   Distribuir en el temps restant els temps d’estudi, amb hora d’inici i 

hora final. 
3.   Dins del temps d’estudi: 

 Combinar el temps d’estudi amb descansos 
 Concretar el màxim el temps dedicat a cada tasca tenint en 

compte la corba de rendiment 

 
 
 
Idees que ens poden ajudar: 

• Posar els objectius i temps acordats per escirt en forma de 
compromís. 

• Comprometrer-se  a complir-la davant d’una persona rellevant 
de l’entorn (padrí, tiet....)  

• Al començament del curs o al posar en marxa el pla d’estudi ens 
pot ajudar fer algun canvi en l’habitació o lloc d’estudi. 
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