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1. PRESENTACIÓ 
 
PREVENCIOPUNT CAT és una associació que neix l’any 2000, per 
l’inquietud de diversos professionals que es mouent al voltant de 
l’educació, i que especialmente treballem amb adolescents, des de 
l’ensenyament i els serveis socials, per tal de : 
 
 
1. Promociar de les Habilitats de Vida, especialment de totes les 
habilitats socials que garanteixin una vida més sana i saludable. 
 
2. Difondre les bones pràctiques mitjançant l’organització de tallers, 
seminàris, expòsicions, publicacions i conferències. 
 
3. Assessorar entitats i particulars en la promoció i la difusió de les 
habilitats de vida. 
 
4. Reunir a tota la comuniat interessada en la promoció de les 
habilitats de vida.  
 

 
Fonamentalment busquem donar estratègies a pares i mares per 
participar positivamente en el procés educatiu dels seus fills, ens 
centerem específicamente amb joves-adolescents. 
 
 

I és la novetat del projecte actual és que es centra amb pares i 
mares de nois adolescents, ja que entenem que l'adolescència és 
una etapa de recerca de la identitat física i psicològica-i també un 
procés d'adquisició d'independència.  
 
Per aquest motiu, és un moment especialment sensible per a les 
relacions pares-fills, alhora que decisiu, i és aquí on es centrarà la 
nostra intervenció, amb accions que recolzin i reforcin el seu rol i la 
participació de pares i mares en la part del procés educatiu. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 

 2.1. Objectius generals 
 
Elaboració d'un manual pràctic que permeti la creació d'un Marc 
referencial , adaptat  a les circumstàncies de cada comunitat 
educativa,malgrat que és poden reformular segons les necessitats i 
preferències dels assistents , aptituds del personal implicat i recursos. 

2.2. Objectius específics  
 

� Informar, assessorar o guiar els pares sobre el 
desenvolupament, aprenentatge i socialització de l’adolescent. 

 
� Transmetre als pares i mares informació significativa d'aspectes 

directament relacionats amb el procés evolutiu i psicosocial dels 
seus fills/es 

 
� Dotar d'estratègies i recursos psicològics que serveixin per a 

resoldre situacions conflictives que es generen en la 
convivència diària i d'esta manera, augmentar l'autoestima i 
confiança dels pares/mares de cara a la correcta resolució 
d'aquests conflictes. 

 
� Afavorir els canals de comunicació a fi d'ajudar en la resolució 

de conflictes intergeneracionals. 
 

� Crear un espai de debat sobre problemes quotidians que es 
troben en l'educació dels  fills/es 

 
� Prevenir problemes en el desenvolupament de l’adolescent o en 

las relacions familiars. 
 

� Garantir o potenciar de manera adient el desenvolupament, 
l'aprenentatge i el creixement personal-social del jove. 

 
� Construir les aptituds, la comprensió, la confiança i el 

recolzament dels pares i mares optimizant el desenvolupament 
adult a través d'un dels seus rols bàsics ( la 
paternitat/maternitat). 

 
� Promoure la participació dels pares i mares en la  construcció 

d'un entorn comunitari afavoridor de l'educació 
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3. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 

3.1 Metodologia 
 
Treballarem  amb als pares com a adults en tant que adults des d'un 
enfoc que presti atenció al propi desenvolupament dels pares i 
esperant que creixin com adults i com pares. Es considera de gran 
importància la satisfacció amb els rols de la paternitat/maternitat, 
alhora és bàsic treballar la relació pares fills. 
 
Entre els mètodes didàctics a emprar   posen la  èmfasi en l'anàlisi i 
desenvolupament de les competències dels pares: grups de discussió, 
inclusió de models, jocs de rol, demostracions... 
 
Són d'especial importància les tècniques disponibles per examinar 
actituds i sentiments i les que permeten rebre recolzament emocional 
i social. 
 
La participació de pares i mares és essencial per al bon funcionament 
del procés educatiu, es rebutja  expressament un model expert 
conferenciant/alumne que ho ha d'aprendre tot. Al contrari, es 
parteix del fet que molts dels pares i mares estan fent prou bé el seu 
i que els cal una orientació L'expert té un rol no tant d'impartir "la 
doctrina correcta" sinó de dirigir el diàleg, proposar dinàmiques i, 
evidentment ajudar els pares i mares a enfocar el seu rol. 
 
S’ha plantejat cinc sessions de 90 minuts cadascuna, que 
proposem es desenvolupin a hores que facilitin la presència dels 
pares i mares, per tant siguin preferentment fora del marc 
laboral estàndard és a dir sempre més tard de les 19.00 hores,  
subdividides així: 
 
1a sessió .   L’adolescent,  viu a casa ? On i amb qui viu?  
2a sessió     Resolució de conflictes  
3a sessió     Quin idioma parla? I jo en què parlo?   
4a sessió     Qui paga la llum? 
5a sessió     Límits i negociació 
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3.2.DESENVOLUPAMENT SESSIONS 

 

3.2.1. PRIMERA SESSIÓ 

L’adolescent,  viu a casa ? On i amb qui viu? 
 
La primera de les sessions és la més delicada, els pares i mares que 
hagin vingut han de sortir amb una gran impressió , d’utilitat dels 
continguts allí treballats, en aquest sentit treballarem tot el que fa 
referència als aspectes evolutius de l’adolescent, els estils educatius i 
l’autoconeixement de la tasca educativa. 
 
Aquesta sessió  donarà voltes tota l’estona a aquesta pregunta: 
 
Què fà que aquells nens/es tant bones persones i que ens 
feien tan cas s’hagin tornat amb aquests essers egoistes que 
viuen al costat nostre? 
 
Farem servir el Power Point adjunt com a suport gràfic de la sessió: 
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3.2.2. SEGONA SESSIÓ 

Resolució de conflictes 
 
 
Per aquesta sessió s’ha dissenyat un Power –Point específic, basat en 
els principis que fonamenten la nostra intervenció educativa, es 
tracta d’una barreja entre les perspectives psicològiques clàssiques i 
la didàctica educativa diària.  
 
El material en el disseny del qual ha participat dos equips educatius 
complementàries, dos professors del departament de naturals de 
l’IES LES TERMES, i paral·lelament dos Psicopedagogs, es centra en 
la recerca de l’assertivitat com l’única manera efectiva de resoldre els 
conflictes. 
 
Per això és defuig del plantejament clàssic dels estils de comunicació, 
per buscar un de nou, basat en la pràctica educativa diària, i on és 
parla del comportament de diferents animals, amb la recerca de 
l’òptim per resoldre els conflictes. 
 
 
Es busca que els pares siguin capaços per ells mateixos de   la crear 
estratègies per fer front al conflicte en l’adolescència, l’etapa 
de confrontació per natura  , dotant a mares i pares d'eines i 
habilitats per aquesta finalitat. 
 
 

 
 



Dinàmiques de grup d’enfortiment del Rol Parental 

  8 

 
 

3.2.3.. TERCERA SESSIÓ 

 Quin idioma parla? I jo en què parlo? 
 

   
Aquesta sessió versarà al voltant de dos conceptes fonamentals: 
 
1. L’escolta activa 
 
2. La comunicació i la negociació èxitossa en les relacions 
interpersonals. 
 
Entenem que si ens comuniquem bé amb general amb tothom però 
especialment amb els adolescents , negociem bé. Des d’aquesta 
posició veure’m diferents habilitats negociadores i quins són els estils 
naturals que marquen el nostre tarannà. 
 
Tanmateix per arribar a la negociació caldrà que ens adonem de la 
importància d’escoltar bé, només ens podrem comunicar eficaçment 
si prèviament ens hem escoltat conscientment, el que s’anomena 
l’escolta activa, interrelacionarem amb els seus principis a partir de 
dos curtmetratges. 
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3.2.4. QUARTA SESSIÓ 

Qui paga la Llum? 
 
Aquesta sessió estarà integrament dedicada a parlar de Normes  i 
limits de l’educació . Donarem les pautes que creiem oportunes per a 
que els pròpis pares i mares possin els limit i ho farem des del nostre 
ja famòs decàleg educatiu, que en format Power-point ens 
acompanyarà tota la sessió. 

 
1 NO PUC ESCOLLIR ELS AMICS DEL MEU FILL PERÒ SI ON 
ELS HAN DE FER 
Aquesta afirmació fa referència a la influència de l’entorn en els 
adolescents i la pressió de grup, com fer-hi front. 
2. ELS ASES CAMINEN AMB PASTANAGUES; PERÒ TAMBÉ 
HO FAN A BASTONADES 
La necessitat de recompensar els conductes saludables dels 
joves, és important pels adolescents, tanmateix cal posar un límit 
clar a les situacions. 
3. DEFENSEM LA LLIBERTAT, SEMPRE QUE SIGUI 
CONDICIONAL 
Som els pares i les mares per tant les normes cal que les posem 
nosaltres, ha d’esser així, donem pautes per a fer-ho, no em de 
deixar mai que les normes les posin els adolescents. 
4. EDUQUEM FENT PASSAR UNA MICA DE GANA I UNA 
MICA DE FRED 
Cerquem la responsabilització dels joves , fugim del “no passa 
res” on ens ha dut la societat de consum., treballem la cultura de 
l’esforç 
5. A CANALLA I MINYONS NO PROMETIS SI NO DONS 
Cal ésser conseqüent amb els propis actes per tal de fer front 
ales actituds juvenils. 
6. NO ENS BARALLEM SI NÓ GUANYEM 
Contextualitzar les accions és molt important tant pel jove com 
per l’adult. 
7. REIVINDIQUEM LA NOSTRA QUOTA D’AMOR 
No podem deixar perdre el Vincle afectiu amb els postres fills, cal 
que sempre estigui obert. 
8. EL QUE NO VULGUIS PER TU, NO HO VULGUIS PER 
NINGÚ.  
L’educació exigeix coherència 
9. ENSENYEM A PENSAR, TAMBÉ A SENTIR I A FER.  
El fil emocional no s’ha de trencar. 
10. SI SOM ELS AMICS DELS NOSTRES FILLS, ELLS ES 
QUEDEN ORFES. 
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3.2.5.CINQUENA SESSIÓ 

 

 Límits i negociació 
 
 
Aquesta última sessió serà conjunta a càrrec dels dos professionals 
que han fet les altres, en Pere i en Ricard. Entenem que mitjançant 
les relacions familiars els fills han de tenir garantides tres necessitats 
bàsiques , de les que dependrà la qualitat de les relacions familiars: 
 
 

 Una relació afectiva  que proporcioni seguretat sense caure en 
el proteccionisme. 

 
 Una cura atenta, adequada fonamentalment a les necessitat 
canviant de seguretat i autonomia que s’experimenta 
alcalescència 

 
 Una disciplina coherent, sense autoritarismes però tampoc 
negligències, que ajudi a fitxar els límits i les normes de 
socialització 

 
Aquesta sessió tindrà especial interès i cura en respondre totes les 
inquietuds dels pares presents alhora que animar-los en el camí, 
finalitzarà amb el curt adjunt, on es parla de la consecució de somnis. 
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