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CAPACITACIÓ PARENTAL D’HABILITATS EDUCATIVES EN 
EL BON ÚS DE LES TIC 

PREVENCIOPUNTCAT 

 
 

PREVENCIOPUNTCAT és una associació  que neix l’any 
2000, per la inquietud de diversos professionals que es 
mouen al voltant de l’educació, i que especialment 
treballem amb adolescents, des de l’ensenyament i els 
serveis socials, per tal de : 

 

 
1. Promocionar 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, seminaris, exposicions, publicacions i 
conferències. 
 
3. Assessorar entitats i particulars en la promoció i la 
difusió de les habilitats de vida. 
 
4. Reunir a tota la comunitat interessada en la promoció 
de les habilitats de vida.  

 

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

  

QUI SÓN? 
PREVENCIOPUNTCAT 

• • • 

Ricard Jiménez i Pere 

Salvador, són els 

fundadors de 

PREVENCIOPUNTCAT,   

una parella singular que 

des de fa més de 10 anys 

recorren Catalunya fent 

conferències i tallers per 

orientar pares i mares 

sobre quin ha de ser el rol 

parental en el difícil i 

delicat moment de 

l'adolescència dels fills. 

Pere Salvador és llicenciat 

en Geografia i Història , 

professor i director de 

secundària i actualment 

Inspector del 

Departament 

d’Ensenyament  

Ricard Jiménez és 

diplomat en Educació 

Social i llicenciat en 

Ciències del Treball. 

Educador social en 

nombrosos centres 

residèncial i instituts de 

secundària  actualment 

treballa  a l'Ajuntament 

de Sant Fost 



CAPACITACIÓ PARENTAL D’HABILITATS EDUCATIVES EN EL BON ÚS DE LES TIC 

 

• • • 

 � 2 

OBJECTIUS  

 

• Informar, assessorar o guiar els pares sobre el desenvolupament, aprenentatge i 
socialització de l’adolescent, clarificació de la posició familiar en relació l’ús de les TIC 

• 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 amb l’ús de les TIC  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 Inter 
generacionals. 

• Crear un espai de debat sobre problemes quotidians  amb les TIC que es troben 
en l'educació dels  fills/es 

• Prevenir problemes en el desenvolupament de l’adolescent o en las relacions 
familiars, millorant les habilitats comunicatives 

• 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 optimitzant el desenvolupament adult a través d'un dels seus rols bàsics ( la 
paternitat/maternitat). 

• Modificar els factors de risc i els factors de protecció mitjançant l’augment del 
coneixement sobre TIC per part de les famílies 
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METODOLOGIA  

 

L’ús de les PANTALLES (tv, consoles, mòbils, tabletes, phablets, etc...)  presenta un 
creixement a totes les franges de la població, però allà on poden sorgir més dubtes i 
qüestions és entre els pares i  mares que acompanyen als adolescents i joves.  

Treballarem  amb als pares  des d'un enfoc que presti atenció al propi desenvolupament 
dels pares i esperant que creixin com adults i com pares, amb un discurs directe i 
pragmàtic, que localitza amb precisió quins són i on s'originen els punts de fricció més 
comuns quan tenim adolescents a casa. 

Amb bones dosis de sentit de l'humor i sentit comú a parts iguals, les nostres xerrades, 
tallers i conferències s'allunyen de l'encarcarament i de la correcció  

Entre els mètodes didàctics a emprar   posen l’  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 dinàmiques per examinar actituds i sentiments i les que 
permeten rebre recolzament emocional i social. 

La participació de mares i pares 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 tres sessions de 120 minuts cadascuna, que proposem es 
desenvolupin a hores que facilitin la presència dels pares i mares, AFAVORIN LA 
CONCICLIACIÓ  DE LES PERSONES QUE HI PARTICIPIN,  subdividides aiixí:  

1a sessió .  COMUNICACIÓ INTERPERSONAL , l’adolescent,  viu a casa ? On i amb 
qui viu?  

2a sessió     NORMES I LÍMITS Resolució de conflictes Límits i negociació 

3a sessió     POSICiÓ FAMILIAR SOBRE LES TIC. Parlem a la cara, que  sabem i que 
volem saber de les TIC, i com ens hem de posicionar nosaltres i ells 
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1 SESSIÓ : COMUNICACIÓ PERSONAL 

 

Parlar i escoltar, dues habilitats fonamentals per mantenir una bona 
convivència a casa i  imprescindibles per ajudar a fer créixer als nostres 
fills petits i grans. 

En un ambient relaxat i comunicatiu, volem escoltar i parlar del que 
necessitem per ser bons comunicadors. 

És la nostra primera sessió i volem aprofitar per situar-nos en el context de 
la forma més apropiada : parlant. 

 

Qui som nosaltres, qui són ells? 

Què volem, com ho volem? 

Què fem quan comuniquem? Només comuniquem quan parlem? 

Les paraules prohibides. 

La comunicació no verbal, el gest i l’actitud. 

L’expressió del sentiment i el respecte. 

El feedback. 

Interpretar i avaluar? 

La visió de l’altre i l’empatia. 
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2 SESSIÓ : NORMES I LÍMITS 

A partir de l’experiència que temin, han elaborat un model per educar els fills que es 
tradueix en un decàleg de punt al voltant de les normes i els límits  Està pensat 
especialment per als adolescents, que tenen entre 13 i 18 anys: 

 

1.  NO PUC ESCOLLIR ELS AMICS DEL MEU FILL PERÒ SI EL LLOC ON ELS HAN 
DE FER. 

Nosaltres podem incidir en: on,  com i quines són les seves amistat, veiem com. 
 

2. ELS ASES CAMINEN AMB PASTANAGUES; PERÒ TAMBÉ HO FAN A 
BASTONADES  
 
La necessitat de recompensar els conductes saludables dels joves, es important pels 
adolescents, tanmateix cal posar un límit clar a les situacions.  
 
3. DEFENSEM A 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 esser 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. 
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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. 
 

Exercim l’autoritat en tot moment i no ho hem de perdre de vista  
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3 SESSIÓ : POSICIÓ FAMILIAR SOBRE LES TIC. Parlem a la 
cara, que  sabem i que volem saber de les TIC, i com ens hem de posicionar nosaltres i 
ells 
En una societat com la nostra, plural i universal, una societat 2.0, la dificultat és 
notable i posa a prova contínuament a mares i pares d’infants i adolescents 
tecnològicament avançats i competents. I és que les trapelleries i rucades també són de 
categoria  2.0. Ara ja no es tracta de gestionar l’hora d’anar a dormir o de tornar a 
casa, el temps de dedicació a l’estudi i a les tasques de la llar, les amigues i els amics, 
o la relació amb els parents i amb el veïnat. Ara cal gestionar l’ús del telèfon mòbil i les 
seves aplicacions, les xarxes socials, el desfici per la imatge personal i la crisi de 
l’autoritat a casa,  a l’escola i al carrer. 

Què fa que els adolescents es quedin embadalits amb aquests aparells? Donarem 
resposta a aquestes i altres preguntes obertes, alhora que estarem atents els senyals 
d’alerta que puguin presentar els joves / 
Que tot  això de les Pantalles  no ens espanti , que encara , sortosament, ens 
queda el sentit comú.  

Com es veu, les pantalles  són part essencial de la quotidianitat dels joves S'han 
naturalitzat en les seves vides i formen part important de la seva identitat. Per als 
adolescents d'avui, els mitjans de comunicació i les tecnologies són un dels pocs espais 
que els pertanyen, els parlen d'ells i a ells. Els permeten entendre qui són, com se'ls 
defineix socialment, i com és i funciona la societat on viuen. Entre els mitjans, les 
pantalles són sens dubte fonamentals en la construcció de la seva identitat. Per això, 
precisament, no sorprèn que els pares triïn les pantalles (especialment de televisió i 
Internet) quan se'ls pregunta què creuen ells que exerceix major influència en la 
formació dels nens.  

 

 

 

 

 

 


