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Els consells us recorden que penseu abans de fer
qualsevol cosa, us recomanen el valor i la utilitat de les
bones formes i us conviden a somriure molt. Us
indiquen que cal fer una mica d’exercici cada dia, que cal
dormir prou per estar sans i aprendre bé, que
necessiteu respirar bé i a fons i us mostren el gran valor
dels aliments saludables, que són autèntics tresors a
sobre de la taula. Us ajuden a cultivar bons hàbits de
lectura, us animen a aprofitar bé el temps, us recepten
que cal dedicar prou temps a les tasques escolars, us
encoratgen a recollir el que hagueu fet servir i us
indiquen que deixar les coses al seu lloc ens permet
estar a casa com enlloc.

S’han acabat els sidrals, les samfaines i els desgavells
Eviteu els portafarcells i feu cas a aquests consells 
La veu de la saviesa, la té una velleta: 
Seguiu els consells de l’àvia Oliveta

*Al final dels consells trobareu ampliació de les propostes que faig
als vostres fills i filles.

Ana Isabel del Río. 
Blog:  http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/

Què diuen els Consells de l’àvia Oliveta? 
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ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

1. Si fas el que toca quan toca, guanyaràs temps per 
gaudir com una foca.

2. El teu somriure és el millor regal per als altres.
3. Quatre accions que valen un 10: 

- Demanar el que vulguis amb un: si us plau!
- Donar les gràcies
- Saludar i acomiadar-te 
- Quan calgui, disculpar-te.

4. Si el teu cervell vols enriquir, trenta minuts al dia 
has de llegir.

5. Una hora al dia el cos has de moure amb alegria.

6. Si penses abans de parlar i penses abans d'actuar, 
més bons resultats obtindràs.

7. Si dorms tot el que necessita el teu cos, tindràs la 
ment desperta i el cos fort com el d’un ós.

8. Si respires tres vegades profundament, posaràs en 
ordre el teu cos i la teva ment.

9. Si vols una vida escolar ben bona, a repassar i fer 
els deures, dedica-hi cada dia una estona.

10.Quan la feina has acabat, deixa-ho tot com ho has 
trobat.

11.Estima i valora els bons aliments: gaudeix de la 
fruita, la verdura i el peix. T’ajudaran a estar més 
bé!

12.Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc.



Si fas el que toca quan 
toca, guanyaràs temps per 

gaudir com una foca 
© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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El teu somriure 

és el millor regal per als altres

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui

http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/�


1. Demanar el que vulguis amb un      
si us plau!

2. Donar les gràcies 

3. Saludar i acomiadar-te

4. Quan calgui, disculpar-te

4 ACCIONS 
QUE VALEN 

UN 10
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Si el teu cervell vols enriquir,
trenta minuts al dia has de llegir
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Una hora al dia, 
el cos has de moure 

amb alegria 
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Si penses abans de parlar 
i penses abans d'actuar ,

més bons resultats obtindràs
© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Si dorms tot el que 
necessita el teu cos, 

tindràs la ment desperta 
i el cos fort com el d’un ós
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Si respires tres vegades profundament,
posaràs en ordre el teu cos i la teva ment

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Si vols una vida escolar ben bona, 
a repassar i fer els deures,   

dedica-hi cada dia una estona
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Quan la feina 
has acabat, 
deixa-ho tot 

com ho has trobat
© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Estima i valora els bons aliments: 
gaudeix de la fruita, la verdura i el peix.

T’ajudaran a estar més bé!

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Un lloc per a cada cosa 
i cada cosa al seu lloc

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Una hora al dia, el cos has de moure amb alegria.

Les evidències científiques demostren que és necessari que els nens practiquin
activitat física intensa durant –almenys– una hora al dia. Els beneficis són molts:
milloren els aprenentatges, la memòria, la gestió de l’estrès, la salut cardiovascular, el
desenvolupament i la salut del cervell, redueix l’angoixa i la depressió, i permet
prevenir l’obesitat, la diabetis i la tensió alta. L’esperança de vida augmenta cinc anys
i la qualitat de vida, també. En el cas de les persones adultes, es recomana practicar
un mínim de dues hores i mitja d’activitat física moderada: que puguem parlar, però no
cantar.

Més informació:  
http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2012/12/el-ejercicio-fisico-es-fundamental-para.html

Estima i valora els bons aliments. Gaudeix de la fruita, 
la verdura i el peix. T’ajudaran a sentir-te bé!

L’alimentació ha de ser equilibrada i variada. Cal establir bons hàbits des del principi.
Alguns aliments són especialment importants i beneficiosos per a la salut, en canvi es
mengen en menor quantitat del que seria recomanable. Per tal d’ampliar aquesta
informació i establir hàbits alimentaris més saludables, adjunto un enllaç amb materials
elaborats i compilats per la FaPaC, de diversa tipologia, tots útils i enriquidors.

Més informació: 
I-Famílies FaPaC http://www.fapac.cat/2012/05/Lalimentaci%C3%B3-dels-nostres-fills

Si dorms tot el que necessita el teu cos, 
tindràs la ment desperta i el cos fort com el d’un ós. 

Els nens espanyols no dormen les 10 hores diàries recomanades. Alguns no ho fan a
causa de trastorns del son, altres per hàbits familiars inadequats. Les conseqüències
són: un empitjorament de la salut, somnolència diürna, reducció del rendiment
acadèmic, dificultats per regular la conducta, disminució de l’atenció, augment de
l’obesitat i prematur deteriorament físic i mental en l’edat adulta.

Més informació:
http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2012/12/el-60-de-los-ninos-espanoles-no-duerme.html

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río

ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 
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Si el teu cervell vols enriquir,
trenta minuts al dia has de llegir.

El desenvolupament del llenguatge es troba a la base de la resta d’aprenentatges. Per
tal de desenvolupar un llenguatge ric, cal que els nostres fills i filles estiguin “exposats”
a les paraules i la comunicació, en contacte amb el màxim nombre de vocables. Entre
mirar una hora la televisió i llegir una hora, hi ha una diferència del 50% de paraules: el
que llegeix està en contacte amb més paraules, més variades i de major riquesa
lingüística que si només mira la televisió (tot i que hi ha programes i programes...).
Trenta minuts diaris de lectura és el mínim recomanable durant l’educació primària,
quantitat que ha d’augmentar de forma progressiva durant el creixement.

Més informació: Despertar l'hàbit lector. Generalitat de Catalunya

Si vols una vida escolar ben bona, a repassar
i fer els deures, dedica-hi cada dia una estona.

Si volem que els nostres fills i filles assoleixin un bon rendiment acadèmic, hem de
procurar que tinguin un bons hàbits de treball individual fora del centre educatiu. Els
nens i nenes que reben suport dels pares per fer els deures milloren el rendiment
acadèmic, augmenten l’autonomia, desenvolupen la capacitat de regulació i
augmenten el seu autoconcepte acadèmic.
La millor manera d’aconseguir que els nostres fills i filles facin les feines a casa és
establir un temps diari fix per fer deures i per estudiar o repassar. Cal ajudar-los a
planificar i dividir les tasques, cal donar-los suport i orientació mentre les duguin a
terme i cal també motivar, fer pensar, reforçar la constància, l’eficiència i l’eficàcia.
I –sobretot– estigueu en contacte amb els/les docents dels vostres fills.

Més informació:
Full de la FaPaC: Podem ajudar-los en les tasques escolars?
Materials de la CEAPA: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en los estudios?

Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc
Si dediquem temps a aconseguir que els objectes que fan servir els nostres fills i filles 
tinguin el seu lloc i que ells mateixos deixin cada cosa on correspon, desenvoluparem 
hàbits que milloraran la convivència a casa, els permetran tenir una vida autònoma 
futura més satisfactòria i aprendran habilitats necessàries per ser treballadors més 
eficients. Desenvolupar la capacitat organitzativa i els bons costums, com l’ordre –tant 
a l’escola, com a casa i a la feina– esdevindrà font de satisfacció personal i millor 
rendiment acadèmic i laboral. 

Més informació: 
Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años. 
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río

ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 
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Si fas el que toca quan toca,
guanyaràs temps per gaudir com una foca.

Hem de procurar que els nens i nenes aprenguin a organitzar millor el seu temps. Per
vèncer aquesta dificultat amb què es troben, cal que els ajudem a planificar el temps, a
fi que respectin totes les necessitats, interessos i obligacions a què s’han d’enfrontar.
Amb aquest consell volem ajudar-vos a aconseguir que els nens aprenguin que si fan
el que toca, sense postergar tasques i dedicant-se al que s’ha acordat fer en aquell
moment, estaran més contents i satisfets en totes les àrees de la seva vida i podran
millorar el seu rendiment acadèmic. Aquesta habilitat és bàsica per a un bon
funcionament a l’aula, ja que si segueixen els ritmes marcats, els aprenentatges i
resultats milloraran. Cal planificar el temps per a totes les coses importants i, per
descomptat, per jugar al parc i a casa, per gaudir de la família i les amistats, per llegir
en família, per fer activitats culturals i altres coses junts, com sortir a passejar. I també
per fer deures, activitats extraescolars, competició esportiva... i les 10 hores de son
diàries. Una distribució del temps correcta i equilibrada només és possible si el temps
dedicat a la televisió i les pantalles està limitat (més informació sobre l’ús adient de la
televisió en l’article enllaçat).

Més informació:
Establir rutines, Ministerio de Educación http://ficus.pntic.mec.es/spea0011/ptsc/spetrt.htm
Planificadors setmanals (en castellà), elaborats per Orientación Andújar.

Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc

Si dediquem temps a aconseguir que els objectes que fan servir els nostres fills i filles 
tinguin el seu lloc i que ells mateixos deixin cada cosa on correspon, desenvoluparem 
hàbits que milloraran la convivència a casa, els permetran tenir una vida autònoma 
futura més satisfactòria i aprendran habilitats necessàries per ser treballadors més 
eficients. Desenvolupar la capacitat organitzativa i els bons costums, com l’ordre –tant 
a l’escola, com a casa i a la feina– esdevindrà font de satisfacció personal i millor 
rendiment acadèmic i laboral. Per ampliar: Desarrollo de conductas responsables de 3 
a 12 años. 

Més informació:
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río
ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 
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Quatre accions que valen un 10: saludar, acomiadar-te, 
donar les gràcies i, quan calgui, disculpar-te

Aquí mostro només 4 habilitats socials, per fer veure la importància d’ensenyar 
aquestes habilitats als nens i nenes, a fi que puguin posar-les en pràctica de forma 
quotidiana. Aquestes habilitats permeten afrontar més bé les situacions comunicatives 
i els conflictes, i alhora ajuden a construir relacions interpersonals més autèntiques. 
L’aprenentatge de diverses habilitats de relació i de comunicació facilitaran la gestió de 
les pròpies emocions i les dels altres. Aquestes habilitats s’ensenyen, tenen un fort 
contingut cultural i cal entrenar-les des de casa, de forma sistemàtica i intencional. 
Posarem a l’abast dels nostres fills i filles eines que els permetin tenir relacions socials 
més satisfactòries i els facilitin abordar els conflictes de forma més eficaç i amb menys 
desgast personal. Un nen o nena que tingui molta destresa en l’ús de les habilitats 
socials tindrà relacions més plenes i el seu nivell de benestar augmentarà. Les 
habilitats socials obren la porta al respecte i a la dignitat. 

Més informació: 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/aprender_mejorar_habilidades.htm

Si penses abans de parlar i penses abans d'actuar,
més bons resultats obtindràs.

Cal que els nostres fills i filles reflexionin envers tot el que fan, el que pensen i el que
senten. Però aquesta habilitat no és innata i han de desenvolupar-la a base de posar-
la en pràctica en situacions reals. Cal reforçar en els nens la capacitat per pensar en el
que pensen, el que senten i el que fan. També en el que ja ha passat, el que està
passant i el que passarà. La capacitat de reflexionar es desenvolupa a base
d’entrenar-la en situacions quotidianes o acadèmiques. Permet una millora en la
regulació de les emocions i el control de la impulsivitat, la regulació del pensament, la
planificació de les accions, controlar l’atenció, mantenir una fita... Cal que els nostres
fills i filles siguin capaços de reflexionar sobre el que convé fer en cada situació, tenint
en compte els interessos propis, els dels altres i el respecte a les normes morals que
regulen la relació entre les persones i el respecte a la dignitat. Aquestes capacitats es
desenvolupen i evolucionen amb l’edat i les experiències.

Per això, cal temps per pensar en el que diran i en el que faran i decidir allò que sigui
més oportú. http://www.cefe.gva.es/eva/docs/programas_exp/verdadero_reto.pdf

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río

ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 
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Si respires tres vegades profundament, 
posaràs en ordre el teu cos i la teva ment.

Seria ideal que tots els nens i nenes rebessin formació per aprendre a respirar
conscientment, que practiquessin durant la seva vida tècniques de relaxació, com ara:
ioga, meditació i altres tècniques que permeten entrenar la ment i augmentar la
consciència corporal. Mantenir a ratlla l’estrès perjudicial, el nerviosisme, l’angoixa, els
pensaments rumiatius... és possible posant en pràctica alguna d’aquestes tècniques.
La més senzilla i fàcil de practicar en qualsevol moment i a qualsevol lloc és la
respiració conscient. Si nosaltres en fem ús i ensenyem els nostres fills a recuperar-se
físicament, mentalment i emocionalment fent servir aquest tipus de respiració, els
donarem una herència que els acompanyarà la resta de la seva vida.

Més informació:
http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2012/02/los-beneficios-de-la-respiracion.html

El teu somriure és el millor regal per als altres.

Segons el Dr. Lee Berk, l’humor és com una vàlvula de seguretat que ens permet
alliberar tensions, preocupar-nos menys, relaxar-nos i oblidar-nos de tot durant una
estona. El somriure és un potent protector de la salut i les relacions, aporta vitalitat,
energia i augmenta l’activitat cerebral. És un recurs eficaç per fer front a l’estrès, la
depressió i la tristesa. Cal tenir cura del bon humor a les llars, relacionant-nos entre
nosaltres de forma més amable i respectuosa. Aquest és un fonament de la felicitat i el
benestar personal. Per tal de guarir les ferides d’una crítica o un insult calen cinc
accions positives, tal com ha demostrat John Gottman al llarg de les seves
investigacions sobre les relacions de parella. Quan les interaccions entre persones no
guarden aquest equilibri, ens sentim neutres o infeliços. Podem cultivar en els nostres
fills i filles el bon humor i el somriure ample i sincer. Però és important que nosaltres no
el perdem davant situacions dures o estressants, per tal d’afrontar-les de forma més
eficaç i per facilitar la convivència i la comunicació fluida.
Les emocions són contagioses, per tant, és millor contagiar alegria que no pas enuig.
Les emocions positives fan que millorin les relacions socials. Emocions com l’alegria
fan que disminueixi el nostre estrès, la qual cosa provocarà –indirectament- pensar de
forma més ètica, més creativa i més respectuosa. Les emocions negatives (com
l’enuig) fan que els altres ens puguin rebutjar; les emocions positives ens apropen als
altres: cal cultivar-les, tot acceptant també la presència i la necessitat de les altres
emocions.

Més informació:
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1281.pdf

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río

ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 
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Algunes xerrades que ofereixo (més informació, al meu blog)

•Eduquem la intel·ligència emocional
•Com ajudar els nostres fills i filles en els seus estudis: com afavorir l’èxit i 
evitar el fracàs escolar
•Com ajudar els nostres fills i filles amb els deures
•Com aprofitar les vacances per millorar els aprenentatges
•Habilitats socials i capacitat de comunicació: ensenyar-los a ser hàbils

Alguns tallers

•Eduquem la intel·ligència emocional. 3 sessions, amb pràctiques
•Com ajudar els nostres fills i filles en els estudis. 3 sessions amb pràctiques, 
abordatge de dificultats i objectius de millora respecte els estudis i deures. 

Col·laboració en projectes públics o privats 

Suport a famílies amb dificultats en l’educació dels fills i filles: fracàs escolar,
problemes de comportament, orientació, motivació, falta d’hàbits, etc.

Disponibilitat per cooperar i posar en marxa programes educatius:
programes de formació de pares, programes de prevenció de fracàs escolar...

Resultats garantits

Millora del rendiment i/o descens dels suspensos en només un trimestre.
Metodologia innovadora i eficaç.
Resultats des de la primera visita. Processos curts i efectius.

Fracàs escolar  
Dificultats al medi escolar

Problemes de comportament
Millora del rendiment acadèmic

Assessorament, orientació i suport a famílies
Col·laboració amb entitats educatives

Contacte: delrioanaisabel@gmail.com
Bloc, Ana Isabel del Río.  http://anaisabeldelrio.blogspot.com/
Pàgina a Youtube
http://www.youtube.com/user/anaisabeldelrio/videos?view=0

ANA ISABEL DEL RÍO
Pedagoga i màster en Educació per la Ciutadania i en Valors
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http://anaisabeldelrio.blogspot.com/�
http://www.youtube.com/user/anaisabeldelrio/videos?view=0�
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