
Model d’activitat adreçada als pares 

Elaborat per Pilar Surís 

1 

Reunió de pares 4t d’ ESO 

1. Objectius 

1. Recalcar la importància de la col·laboració entre família i escola en 

l’educació dels joves 

2. Reflexió i debat basat en la lectura “Carta a un adolescent” 

3. Recollida de les aportacions que vulguin fer els pares sobre el treball conjunt 

família/escola 

4. Precs i preguntes 

 

2. Presentació 

Des de l’institut hem cregut oportú convocar aquesta reunió amb l’objectiu 

d’intercanviar aspectes educatius que ens interessen sobre els vostres fills. 

Pensem que és molt important treballar conjuntament en aquesta etapa en què aquests 

nois i noies han deixat la infantesa per ficar-se de ple a l’adolescència. 

Un estudi australià recent va destacar la importància de l’entorn familiar sobre els èxits 

dels seus alumnes i va arribar  a la conclusió que les escoles necessiten treballar amb els 

pares per tal d’ajudar-los a comprendre com poden col·laborar amb els seus fills  i 

proporcionar un entorn familiar de suport a l’escola. A més tal i com diu Coleman, 

1998: “Dins l’escenari de l’aula sempre hi ha tres factors presents: el docent, 

l’estudiant i la família “present”  per les creences, actituds i pautes mentals  

incorporades en la ment del noi/a. 

El nostre institut s’ha proposat mantenir unes relacions més estretes amb les famílies per 

tal de treballar plegats en el procés educatiu dels nostres joves. Els criteris en què ens 

basem per tal d’endegar aquest treball comú són els següents: 

 

La implicació dels pares i mares amb l’escola no pressuposa un qüestionament de tot 

el que fan els professors. Tot i que la relació entre els dos àmbits ha de donar cabuda 

als suggeriments i a la crítica constructiva, s’ha de partir del respecte i el vot de 

confiança als professors que com a qualsevol professional es mereixen. 
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Els pares/mares no han d’oblidar que ells són els màxims responsables de l’educació 

dels seus fills/es. Escola, mitjans de comunicació, societat...tot i que hi incideixin s’han 

de considerar com a un complement per a aconseguir els objectius que ells com a pares 

han de supervisar 

No existeixen les figures de mares/pares perfectes, la intuïció, el fet d’intentar fer les 

coses lo millor possible, molts cops seran les claus per impartir una bona educació. 

Han d’acompanyar els seus fills en el camí que aquests han de fer, tot guiant-los però 

sense oblidar mai que és el seu camí, i tard o d’hora l’hauran de continuar sense aquest 

acompanyament. 

Han d’educar els fills en l’acceptació de les frustracions. En intentar evitar-los 

qualsevol patiment els estem fent febles i vulnerables. 

És molt important dedicar tot el temps que calgui a conèixer els nostres fills. Sovint 

en el període de trànsit entre la infantesa i l’adolescència, els nostres fills es 

converteixen en uns desconeguts per a nosaltres. En continuar tractant-los com als nens 

que eren, tot intentant solucionar i evitar tots els problemes amb què es trobin, perdem 

l’oportunitat de conèixer-los com els joves en què s’han convertit. 

 

3. Document de lectura “ Carta a 

un adolescent”  

Vittorino Andreoli en el seu llibre Carta a un adolescente diu el següent sobre 

l’adolescència: 

“Ningú sap millor que tu què és l’adolescència, perquè la vius i l’experimentes d’una 

forma directa. No es pot definir d’una forma concreta ja que el concepte d’adolescència 

defuig de les definicions, tants són els aspectes a considerar així com les contradiccions. 

Tu ets l’expert en aquesta fase de l’existència i crec que amb qualsevol amb qui  hi 

parlis, sovint persones grans o molt grans, et semblaran feixucs i fins i tot ingenus. De 

totes maneres s’ha de ser tolerant per no augmentar els obstacles que hi ha en la 

comunicació entre generacions, tot admetent que tot i que les adolescències de les 

diferents generacions tenen les coses pròpies de cada època, hi ha aspectes de 

l’experiència dels adults que et poden ser molt útils. 

És cert que els adults no podem recórrer a la nostra adolescència, molt cops viscuda ja 

fa molts anys, ja que les adolescències en plural són molt diferents i depenen no ja 
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únicament de l’edat que consta en el registre sinó també de la societat i de la cultura 

d’un determinat moment històric. 

La teva adolescència és quelcom únic perquè és fruit del present, i a més a més hi ha 

uns matisos que depenen exclusivament de tu i de les persones que t’envolten i que la 

viuen, directa o indirectament. 

Això no treu que no sigui útil parlar de l’adolescència. Seria una errada considerar que 

no serveix de res escoltar els altres, amb la frase típica i tòpica de “ tothom ha de viure 

la seva experiència i aprendre a base de cops”. Actuant d’aquesta manera, ens allunyem 

del diàleg i privem de valor  i sentiment a les experiències ja viscudes que si bé, no 

tenen la fórmula per superar les dificultats d’avui, poden ajudar a comprendre-les 

i, per tant, a decidir com afrontar-les de la forma més oportuna. 

La incomunicació entre generacions és el pitjor mal, la figura dels pares més que 

impartir indicacions sobre allò que s´ha de fer o no , ha de ser més com la d’uns 

interlocutors que t’estimen i que poden parlar-te d’una adolescència potser llunyana, 

però que  no obstant això té la vàlua d’haver estat viscuda i, per tant, d’alguna manera 

resolta. Un interlocutor que t’ajudi a creure que sempre hi ha una solució i que val 

la pena buscar-la. I si l’adolescència dels teus pares et sembla d’allò més llunyana, ja 

no pels anys transcorreguts sinó per les seves característiques, i per tant no creus que 

pugui ajudar-te massa en els teus problemes específics, has de saber que no és tan 

important analitzar la seva vida sinó parlar de la teva. Les seves consideracions, tot 

i que sigui d’una forma indirecta, poden ajudar-te a entreveure una mica de llum, en 

aquells moments que ho veus tot fosc. 

En parlar de la teva adolescència, vull recordar-te que en algunes societats 

l’adolescència com a fase específica del creixement existencial i social no existeix. Amb 

la pubertat i per tant amb la maduresa sexual els joves comencen a desenvolupar una 

vida activa amb un rol social precís, i per a les noies comença el moment de la 

procreació 

En les societats, anomenades evolucionades, l’adolescència s’ha fet, ben al contrari, 

cada cop més llarga, fins parlar d’adolescències retardades i fins i tot interminables. En 

aquestes, no s’espera res de l’adolescent, no ha de desenvolupar cap funció pròpia i 

estructuralment indispensable per a la vida de la comunitat, únicament li demanem 

que adquireixi una formació necessària per tal que l’apliqui un cop el període de 

l’adolescència hagi conclòs. L’adolescent viu amb procés de preparació per al futur 

i tot això que fa ara no té cap significat en si mateix, és una inversió per al futur. 



Model d’activitat adreçada als pares 

Elaborat per Pilar Surís 

4 

Podríem concloure dient que l’adolescència a la nostra societat  és una metamorfosi, un 

període de canvi amb projecció cap el futur i que us ha de preparar per assumir 

responsabilitats i convertir-vos en agents socials. 

Qüest Document extret del llibre “Carta a un adolescente” de Vittoprino Andreoli 

(2006), adaptat per Pilar Surís 

 

4. Document de lectura: Alguns 
trets dels adolescents 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ADOLESCENT 

 

Sovint es diu que l’adolescència és aquella edat en què es deixa de ser un nen però 

encara no s’és un adult. De fet l’adolescència és el trànsit de la infància a l’edat adulta. 

Durant aquest procés, el noi o la noia anirà adquirint una major independència i 

seguretat en ell mateix. Però per poder-la adquirir, abans s’haurà de desfer de la 

dependència que té dels adults. I per arribar a tenir un criteri propi, també haurà de 

rebutjar les opinions dels pares i fer valer les seves pròpies. En conseqüència, la 

tradicional rebel·lia que mostren els adolescents envers els pares i l’autoritat en general, 

no l’hem de veure com un problema, sinó com un pas necessari per tal que aquell nen 

o nena creixi i arribi a fer-se un adult, amb pensament i opinions propis, i capaç de 

valer-se per ell mateix. 

  

Veiem quines són les característiques generals més comunes en els adolescents: 

 Ja no es considera un nen, i per tant no vol ser tractat com a tal. No vol formar 

part del món dels petits, rebutja tot allò que li recorda la seva infància, no vol 

que li preguntin per l’escola, no vol que el facin anar a dormir, etc... Se sentirà 
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ofès davant qualsevol observació nostra, per petita que sigui, especialment si la 

fem davant d’altres nens.  

 El desig d’independència i llibertat que experimenten és un procés natural. Els 

adults no ens hi hem d’interposar; seria dolent per a ell.  

 Per una altra banda, l’adolescent està patint un canvi físic molt important (la 

pubertat). Aquest canvi el fa sentir insegur; l’hem de convèncer i tranquil·litzar 

de què el resultat final serà positiu.  

 Aquest canvi físic ha provocat que, de sobte, totes les hormones del cos es posin 

en funcionament; l’activitat hormonal explica en part els bruscos i sobtats canvis 

d’humor que pateixen els adolescents. Els adults hem de tenir paciència davant 

d’aquests canvis d’humor inexplicables i sense fonament. Ja hem dit que són 

propis d’aquesta “tempesta” interior que està vivint, i que li dificulta de vegades 

controlar els seus impulsos i sentiments.  

 Fins i tot l’adolescent s’estranya del seu propi comportament. Té la impressió de 

no ser ell mateix, pensa que aquells gestos i actituds no són seus, no entén lo que 

li està passant. Però difícilment afirmarà aquests sentiments. Ell sap que el seu 

comportament no està bé, però tanmateix no acceptarà els retrets o les 

reprimendes, que en general li produiran la sensació de ser un incomprès.  

 Els adolescents intenten afirmar la seva pròpia personalitat oposant-se (sovint de 

manera inadequada i maldestre) a tot el que signifiqui tradició, conformisme i 

criteri dels adults. L’adolescent poques vegades té un pensament propi i reflexiu; 

la prova està en què pot canviar d’opinió sobre algun fet d’un dia per l’altre. 

Sempre es col·loca, instintivament, en l’opinió contrària a allò que pensin els 

pares, però sense saber raonar el perquè. No saben molt bé el que volen, però 

saben que ha de ser diferent del que vulguin els pares.  

 En l’àmbit afectiu i familiar es mostren indiferents i fins i tot molestos amb les 

manifestacions d’afecte dels seus pares (petons, carícies, abraçades,...), 

especialment si es produeixen al davant d’altres nois o noies de la seva edat. El 

que ells volen és no tan sols ser estimats, sinó estimar per sí mateixos i triar les 

seves pròpies amistats, naturalment, fora de casa.  

 Mostren un gran egoisme i indiferència amb els membres de la família. En 

canvi, són capaços de mostrar una autèntica dedicació pels altres, pels que no 

pertanyen a la família, pels pobres i necessitats, pels ideals,...  



Model d’activitat adreçada als pares 

Elaborat per Pilar Surís 

6 

 Per això aquesta època és un bon moment per a orientar-los, sense imposar-ho 

mai, cap a una associació juvenil que es basi en uns adequats ideals i valors. 

Possiblement s’hi dedicaran amb un interès i un esforç que ens sorprendrà. Però 

és molt positiu per a ells; aquest donar-se als altres els ajuda a retrobar 

l’equilibri.  

 També és freqüent en aquesta època el viure una passió amorosa idealitzada: 

s’enamoren d’un professor o professora, un cantant, un esportista,... Si aquesta 

passió es viscuda amb naturalitat i d’una manera sana, sense excessives 

obsessions, no cal amoïnar-se; el moment passional passarà per sí sol.  

 Els pares no s’han d’estranyar si els fills adolescents ja no volen sortir amb ells. 

Els fills necessiten trobar el seu propi camí. L’ important és que allò que 

interessa als fills no sigui perillós per a la seva integritat moral i física.  

 L’adolescent és capaç d’entusiasmar-se per una cosa insignificant de la mateixa 

manera que ho fa per les coses grans i magnífiques. Els adults no hem de 

menysprear mai ni fer comentaris negatius sobre el que valoren els nois, sempre 

i quan no signifiqui un perill per a ells. Si fem un comentari burleta d’una cosa 

que per a ell té valor, aquest pot sentir-se ferit i trist, ja que són molt 

susceptibles.  

 Són molt gelosos de la seva autonomia, per la qual cosa hem de tenir cura de 

respectar la seva independència, intimitat, espai i temps. Sobretot que no se 

sentin vigilats, perquè només s’aconsegueix que es repleguin en sí mateixos i es 

tanquin més. En vigilar-lo, l’únic que aconseguim és que pensi que no li tenim 

confiança. Són molt suspicaços: si els vigileu se n’adonaran. No es tracta de 

vigilar-lo, sinó de velar per ell, perquè assoleixi el màxim de les seves qualitats i 

oportunitats.  

 Els pares els han de donar l’oportunitat de què participin de forma activa en les 

decisions que afectin a la vida en comú de la família. D’aquesta manera 

aconseguiran que el fill adolescent se senti lligat a l’àmbit familiar i no es 

desvinculi del tot. Quant més participen en les decisions i més responsabilitat 

se’ls dóna, menys busquen fora la llibertat, ja que l’estan aconseguint dins de la 

família.  
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 Descobreix la intimitat, i té tendència a la introspecció. A l’adolescència es 

descobreix que un és diferent, i s’intenta accentuar aquesta diferència. Es dóna 

així la recerca d’una conducta original.  

 Descobreix també el seu món interior, i busca aïllar-se del món que l’envolta i 

crear un món imaginari, un món ideal propi al marge de la realitat. Un món 

interior que protegeix tancant-se en sí mateix.  

 Feblesa de voluntat. Li costa fer les coses, mostra una actitud cansada davant les 

dificultats de la vida ordinària. Es dedica amb entusiasme a tot allò que desperta 

el seu interès, però no així amb tot allò que toca fer per obligació.  

 És impacient. Vol aconseguir les coses ja, aquí i ara. Tendeix a allò immediat i 

fàcil, i li falta constància per acabar el que comença.  

 El seu pensament està tenyit pels seus sentiments. Posa molta càrrega afectiva en 

el que pensa i diu. Per això és molt radical en els seus judicis i dogmàtic en les 

seves afirmacions. Li falta capacitat de matisar: per ell tot és blanc o negre, 

sense postures intermitges.  

 Sobretot, quan es presentin manifestacions d’independència, d’autonomia, hem 

de reaccionar sense enfadar-nos, sense drames ni escenes fora de to.  

 En aquesta etapa és necessària, més que mai, la persuasió i el diàleg, evitant les 

imposicions. Heu de saber escoltar, comprendre, dedicar temps. En aquesta 

època serveixen de poc les postures autoritàries; la única autoritat que podem 

mantenir és una autoritat moral, però per tenir-la cal que l’adolescent tingui 

confiança en nosaltres.  

 Quan vulgueu aconseguir una cosa d’ells, apel·leu als motius més elevats; no us 

recolzeu en arguments exclusivament pràctics; malgrat les aparences, estan a 

l’època dels idealismes desinteressats.  

 En termes generals, eviteu el burlar-vos d’ells; mostreu-vos compassius; més 

encara, feu-los sentir que els enteneu. Conservareu d’aquesta manera davant 

d’ells la vostra autoritat moral, que tant necessiten sense saber-ho, per 

encaminar-los correctament vers la edat adulta.  
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Moviment vers la independència: 

 

o Té problemes d’identitat.  

o Se sent estrany o avergonyit amb sí mateix o amb el seu cos.  

o Quan pensa sobre ell mateix, hi ha dies que té unes altes expectatives, mentre 

que altres dies té un pobre concepte propi.  

o Es nota la influència dels amics en la seva manera de vestir i els seus interessos.  

o Té un humor variable i canviant.  

o Ha après a parlar i expressar-se millor.  

o Té menys demostracions d’afecte amb els pares; ocasionalment es posa groller.  

o Es queixa que els pares s’interposen en la seva independència.  

o Té tendència a retornar al comportament infantil, particularment quan es troba 

sota molt d’estrès.  

  

Interessos futurs i canvis cognoscitius: 

o S’interessa molt pel present i poc pel futur.  

o Augmenten els interessos intel·lectuals.  

o Adquireix una major capacitat per al treball físic i mental.  

o Augmenta la capacitat per pensar de manera abstracta.  

  

Sexualitat: 

o Mostres de timidesa, vergonya i modèstia.  

o Les noies es desenvolupen físicament abans que els nois.  

o Major interès en el sexe oposat.  

o Moviment vers l’heterosexualitat amb pors de l’homosexualitat.  

o Preocupació en relació al seu atractiu físic i sexual en comparació amb els altres.  

o Freqüents canvis de relacions.  

o Preocupació de si és normal o no.  

  

Moralitat, valors i direcció pròpia: 

o Posa a prova les regles i els límits.  

o Desenvolupa els ideals i selecciona models de comportament.  

o És més conscient de les coses.  

o Experimenta amb el sexe i les drogues (alcohol, cigarrets i marihuana).  
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Extret de: http://www.jouscout.com/adolesc.htm#i3 

 


