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Elaborat per la comissió de Dinamització pedagògica de l’Institut  Montilivi 

Reunió de pares 2n ESO 

1. 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. 

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 el 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. 
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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. 

 

2. Document de lectura “ Com 
podem gaudir de l’adolescència 

dels nostres fills? 

 

En primer lloc voldria recalcar que de la mateixa manera que hem après a ser pares i 

mares de nens petits sense haver assistit a cursos, i podem  dir  que el nostre instint i 

estimació han estat els nostres millors aliats a fer bé aquesta tasca, que d’altra banda 

hem gaudit, tot i les dificultats pròpies d’aquesta etapa:  nits sense dormir, malalties 

típiques de nens, la seva socialització (l’escola, els amics, les primeres estades a 

colònies...), també podem aprendre  a ser pares d’adolescents i gaudir d’aquest nou 

període en  què entren els nostres fills(no tots en el mateix moment, està clar). 

Aquest nou període és tan bonic com l’anterior i també està ple d’aspectes interessants, 

no obstant això, hem de canviar de xip.  Hem de tenir present que ja no som per a ells 

les figures de pares/mares  perfectes que els protegiran de qualsevol perill. El nostre 

paper comença a ser el d’acompanyants guia en un camí que ells es comencen a perfilar.  

És  important considerar que potser és l’etapa en què més necesiten referents, límits ben 

establerts, una autoritat moral potent  i sobretot molta estimació. Pensem que si no 

troben aquests aspectes a casa els poden buscar en d’altres llocs  i els pares/mares  

començaran a perdre autoritat. 

Pensem que  reflexionar molt cops sobre la nostra manera d’actuar ens farà créixer a 

nosaltres,  ja que ens obligarà a definir per quins valors hem optat i lògicament quins 

són els que volem transmetre als nostres fills. 
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A. Recordem alguns trets típics de 
l’adolescència: 

1. Els nois i noies en entrar  en aquesta etapa ja no es consideren nens/nenes, i per 

tant no volen  ser tractats com a tal. No volen formar part del món dels petits  

volen  reafirmar-se en el seu paper de persones ja més grans, amb la qual cosa 

rebutjaran  algunes coses que fins ara havien acceptat, com per exemple: es 

mostrarn  esquerps si els preguntem moltes coses, evitaran mostres d’afecte en 

públic, sobretot davant d’altres nois o noies. Protestaran  quan els posem límits 

(prou ordinador,  has d’anar a dormir...) 

2. És normal que tinguin canvis d’humor significatius, de cop estaran trist os per 

coses que per a nosaltres són insignificants o se sentiran eufòrics en aspectes que 

segons el nostre judici tampoc  paguen la pena.. Aquestes respostes exagerades 

són degudes  a les hormones que en aquest moment s’han apoderat del seu cos i 

els  provoquen aquests estats anímics tan extrems. 

3. Com a conseqüència d’aquests canvis d’humor, hi ha dies que tenen  unes altes 

expectatives, mentre d’altres tenen  un baix concepte de si mateixos. 

4. Molts cops se senten molt insegurs amb la seva nova aparença (de cop rebutgen 

la roba que tota la vida els  hem comprat), es canvien  mil vegades de roba abans 

de decidir-se quina portaran, es veuen malament amb quasi tot i moltes vegades 

el resultat final de la seva decisió seria la darrera que nosaltres no haguéssim 

triat per a ells.  

5. El mateix els passa  amb els sentiments que manifesten o no, quan tenen 

moments de tristesa o de pors vàries, tot i que no ho verbalitzin necessiten que 

algú els tranquil·litzi i els faci veure que tot això que experimenten és normal. 

6. De vegades s’oposen per sistema a qualsevol comentari que vingui dels pares o 

adults sense raonar-ho,  és esgotador intentar convèncer  un adolescent quan ell 

pensa que té la veritat absoluta sobre un tema, ja que no utilitzen el raonament es 

deixen portar per les emocions. 

7. En aquesta època també es descobreix la importància de la intimitat, que els 

adults tan valorem; comencen a necessitar el seu espai i també tenen tendència a 

la introspecció. És quan se n’adonen que un és diferent dels altres, i això a 

vegades els fa patir en veure que no segueixen el patró “standard” d’altres joves. 

8. Posen contínuament a  prova les regles i els límits però al mateix temps 

desenvolupen ideals i seleccionen  models de comportament. 
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9. La sexualitat pren un paper molt important amb tot el que comporta de positiu i 

molest, d’una banda es poden enamorar d’una forma vertiginosa i al mateix 

temps es preocupen en relació al seu atractiu físic envers els altres. 

10. Viuen el moment, “viuen el present”, viuen el moment del present B. Prot 

defineix aquesta generació  com la generació  “stand-by”, en sala d’espera, a 

l’espera que arribin els esdeveniments. 

 Alguns trets dels adolescents actuals 

11. Van cremant etapes cada cop més ràpidament, però més en la precocitat que en 

la maduresa. 

12. Una generació acostumada en l’educació al “sí”, amb necessitat del “no”, que ha 

obtingut tot ràpidament. 

13. És la generació google, es mouen millor cercant amb google qualsevol cosa que 

no pas cercant en un índex d’un llibre. 

14. Utilitzen l’ordinador de forma social, l’utilitzen per xatejar, parlar o treballar de 

forma col·laborativa. 

15. Són més globals, pràcticament no hi ha fronteres per a aquests  joves. 

16. Com tots els joves són contestataris, però utilitzen altres mitjans per expressar 

aquesta rebel·lia. 

 

B. Què hem de fer els adults en aquesta 
etapa 

1. Importància del “ sí” i del  “no” El “sí” que necessiten els nostres fills, és 

aquest que no es verbalitza, però que representa el reconeixement de la 

persona del nen/a en la seva singularitat, aquest “sí” que significa: et reconec 

com al meu fill/a, t’estimo amb les teves virtuts i els teus defectes, estic orgullós 

de tu tal i com ets, tot i que sóc conscient de les teves errades  t’acompanyaré en 

el teu camí d’aprenentatge per difícil que em resulti. Aquest “sí” l’hem de 

cultivar i no l’hem de deixar de transmetre mai, ja que serà un dels factors 

essencials que contribuirà a desenvolupar una autoestima positiva en els nostres 

fills, i facilitarà la tasca d’acceptació d’un mateix, que ha de fer qualsevol 

individu, i sobretot els nens que estan descobrint molts aspectes de la seva 

persona. Per cultivar aquest “sí” que significa acceptació, hem de recordar que 

els nois/es necessiten respecte en totes les dimensions de la seva persona, tenen 
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dret a somiar i no únicament a obtenir bons resultats escolars, esportius o de 

qualsevol tipus. L’obsessió actual per l’èxit, en molts pares, porta als seus fills a 

un ritme desenfrenat d’activitats que no deixen temps per reflexionar i que de 

vegades resten temps a una convivència més relaxada. 

2.  Reforçar l’autoconfiança en si mateixos.  Respectar un noi/a en totes les seves 

dimensions, requereix evitar comparar els seus resultats amb els dels altres. 

Aquestes comparacions no tenen cap sentit. Dos nens que tenen la mateixa nota, 

per exemple, no es troben forçosament en la mateixa situació escolar. Un pot 

progressar i l’altre retrocedir. És del tot essencial  reconèixer el noi/a en el seu 

ritme de progressió i en el seu ritme personal de vida. En relació al “no”, hem de 

distingir entre el “no” necessari, que hem de verbalitzar amb fermesa més cops 

dels que voldríem, aquell “no” davant les contínues i exigents demandes, 

sobretot de tipus material, i d’enfrontament als límits que els imposem. Aquest 

no, els ajudarà a ser forts i crítics davant la insistent pressió consumista que els 

envolta i els fa víctimes fàcils, forts a l’hora de mantenir estils de vida sans i que 

no responguin a allò que fa la majoria, forts, en definitiva per no confondre els 

seus ideals i el seu camí amb els dels altres. Ben al contrari, el “no” que hem 

d’evitar, és aquell que tot i que no es diu, es traspua sense que ens adonem, 

aquest “no” representa no m’agrada com ets, no ets allò que havia esperat de tu, 

no satisfàs les expectatives que he posat en tu; amb aquest “no”, estem 

transmetent un missatge de no acceptació, de no respecte. 

 

3. Mantenir una autoritat moral. “L’autoritat no és un producte que es pugui 

comprar al supermercat així com tampoc és una qualitat que s’obtingui de forma 

automàtica en engendrar un fill. Està feta de coherència, de credibilitat i per 

suposat d’habilitat professional, que pot aportar beneficis a tota la família, en 

especial als adolescents. L’autoritat és també carisma i desig d’estar amb l’altre, 

d’escoltar-lo, especialment en algunes ocasions. És presència encara que no s’hi 

estigui físicament en aquell moment. No és un dret adquirit passivament, sinó 

una característica que es conquereix, és una manera de relacionar-se que no 

admet generositats excessives o càstigs immotivats. Mantenir la coherència i 

refusar els condicionaments i els compromisos no és fàcil, és per això que molts 

pares no tenen autoritat i no gaudeixen d’aquest reconeixement. D’aquesta 

manera acaben compensant la seva frustració amb l’autoritarisme: “o fas el que 
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et dic o ja saps on és la porta”, mà dura a la tarda i condescendència al matí; i 

l’adolescent no arriba a entendre per quin motiu és castigat en alguns casos i 

perquè és gratificat o rep regals en altres. Els adults haurien d’adreçar més temps 

a aquesta dimensió, tot prioritzant l’esforç  pel cim de la conquesta d’aquelles 

comoditats que aparentment faciliten la vida dels seus fills, però no els prepara 

per afrontar els desencisos que ben segur es trobaran. Sovint dediquem massa 

temps i esforç a adquirir aquelles coses que ens ajuden aparentment a tenir una 

vida més fàcil i còmoda i restem temps a l’autoritat que és l’essència d’una 

relació educativa. Hi ha molts pares que han donat moltes coses materials al seus 

fills, objectes diners, però no estan en condicions de ser escoltats perquè 

manquen d’aquesta credibilitat que els fa sentir-se percebuts com a models a 

imitar. N’hi ha d’altres que han treballat l’exercici de l’autoritat amb amor i tot i 

que potser no han pogut donar totes aquelles coses materials que haguessin 

volgut han estat capaços de crear vincles d’amor i confiança. És bonic educar,  la 

qual cosa significa extreure i no pas imposar, com sovint es creu. “Educar” vol 

dir també “ser educats”, sovint es poden canviar els termes,  però no pas els rols 

que han d’estar ben diferenciats: senzillament, de vegades els fills aprenen dels  

pares i els pares  també aprenen dels fills. El fet d’educar no requereix actituds 

especials i seria ridícul donar classes d’educació familiar. Educar significa viure 

junts coneixent perfectament les necessitats de l’altre, i aprofitant qualsevol 

ocasió per ajudar compartint. En la relació educativa el temps i l’espai són 

sempre adequats i no hi ha llocs, ni temps inoportuns. 

4. Saber escoltar i compartir: Sovint se’ns oblida que els fills saben escoltar amb 

atenció i afecte i que també saben donar consells mol útils, per la qual cosa és 

positiu que no els ocultem per sistema les petites o grans frustracions de la feina, 

per considerar que no és cosa seva, o per un intent d’oferir-los una realitat dolça 

i fàcil quan això és un senyal d’excés de protecció. Alguns cops en explicar les 

nostres decepcions diàries els animem  que quan ells també sentin que no estan a 

l’alçada del complex món que els envolta, esperin a la tarda els seus pares per 

exposar-los el problema encara confós i escoltar el seu consell. Sovint és té la 

incertesa de no fer allò suficient, i de vegades ens torba el temor d’haver-nos 

equivocat, i sentim que hauria estat més útil per a ells que fóssim més prudents i 

més savis. El dolor que ens produeixen aquestes sensacions únicament pot estar 
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mitigat per la nostra coherència, per la nostra honestedat, i per la consciència de 

no haver traït mai la joia de ser pares.” 

C.  I en relació a l’escola? 

 Tres aspectes clau a compartir amb l’escola 

En aquest segon curs en què els alumnes ja coneixen l’institut i se senten força 

còmodes, pensem que és el moment ideal per fer una feina conjunta al voltant de tres 

eixos: 

 Infondre passió per aprendre. 

 Recalcar la importància de l’esforç i els hàbits. 

 Fomentar l’autoconfiança que qualsevol persona necessita per aprendre. 

 

 


