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Les organitzacions referents en Promoció de la salut a nivell mundial 
estan d’acord en què les anomenades “habilitats per a la vida” 

(l’autoconeixement, l’empatia, l’assertivitat, les relacions interpersonals, la 
presa de decisions, la gestió de problemes i conflictes, el pensament creatiu 
i crític, la gestió de les emocions i els sentiments i la gestió de les tensions i 
l’estrès) són clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida, 
la seva salut i la capacitat per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi.

Diverses investigacions han posat de relleu una clara relació entre les 
habilitats per a la vida i els estils de vida de les persones (reducció dels 
consums de tabac, alcohol i altres substàncies, conductes sexuals més 
segures, alimentació saludable...), especialment en infants i adolescents. 
També s’ha demostrat que l’escola és un espai ideal per introduir aquests 
aprenentatges de forma estructurada, especialment en aquells centres 
que atenen infants en situació de vulnerabilitat social i econòmica, ja que la 
manca de recursos i oportunitats dels progenitors provoca una situació de 
desigualtat que cal trencar.

En aquest sentit, s’ha posat de relleu que el treball de les habilitats per 
a la vida a l’escola contribueix a una convivència més harmònica entre 
els estudiants (concretament, en els centres on es treballen es produeix 
una reducció de les baralles i de l’assetjament entre l’alumnat i una major 
col·laboració i disciplina); fa que millori la relació entre els alumnes i 
els docents; propicia un canvi en l’estil educatiu, que passa a ser més 
participatiu i menys autoritari i porta associat un millor rendiment acadèmic. 

Conscients de tot això, des de Dipsalut – d’acord amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya- hem endegat el Programa 
«Sigues tu», eines i actius per a la salut, que a través del recurs pedagògic 
L’Aventura de la vida, pretén facilitar l’aprenentatge de les deu habilitats 
bàsiques per a la vida als nens i nenes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària. Es fa de 
forma coordinada amb altres agents del territori i donant eines als docents i 
a les famílies per avançar en aquesta direcció.

Us demanem la vostra imprescindible implicació per tal de poder tirar 
endavant aquest treball de les habilitats per a la vida; i donar així eines als 
nostres infants perquè puguin tenir un major control sobre la seva vida i la 
seva salut.

Josep Mª Corominas i Barnadas

Vicepresident de Dipsalut



Un dels objectius prioritaris de l’educació és potenciar al màxim el des-
envolupament integral i harmònic de les persones. L’àmbit escolar té 

l’avantatge d’arribar a tota la població infantil i juvenil, i de poder realitzar 
un treball sostingut que afavoreixi la consolidació progressiva d’hàbits i 
actituds saludables.

En la nostra societat hi ha diferents problemes que poden afectar els 
nostres joves, entre d’altres el fenomen de les drogodependències. 
Sovint, tendim a pensar que les drogues són un problema aliè a nosaltres 
i que només afecta determinades classes socials. La realitat, però, és 
que els joves estan dins d’una societat en què existeixen drogues i se’n 
consumeixen i que, per molt que se’ls intenti dificultar l’accés, sovint 
aquest no es pot im pedir.

En conseqüència, la prevenció adquireix un paper rellevant perquè els 
nois i noies, davant d’una situació de risc, sàpiguen donar-hi una resposta 
adequada. Això vol dir, entre d’altres, educar la capacitat crítica dels joves 
per poder analitzar la informació i fer front a la pressió de grup prenent les 
decisions que ells creguin oportunes.

Les habilitats necessàries per fer front a possibles situacions de risc 
s’han de desenvolupar des d’edats primerenques, adequant les diferents 
intervencions als diferents moments evolutius.

En el currículum escolar, tots aquests aspectes queden concretats en l’eix 
transversal de l’Educació per a la Salut a l’Escola i defineixen l’educació per 
a la salut com un procés de formació i responsabilització dels individus.

Des de la Subdirecció General de Drogodependències i la Fundació Catalana 
de l’Esplai hem adaptat el programa L’Aventura de la Vida per treballar 
amb nois i noies de tercer, quart, cinquè i sisè de primària la prevenció de 
drogodependències. Són edats en què els consums no s’han iniciat o no 
estan consolidats i, per tant, faciliten realment la intervenció preventiva. És 
un objectiu prioritari per a nosaltres oferir materials i formació als mestres 
per poder incorporar aquests continguts en els projectes educatius dels 
centres i en els seus dissenys curriculars.

Joan Colom Farran
Subdirector General de Drogodependències.

Direcció General de Salut Pública, Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya



Mares i pares som autodidactes. Aprenem a educar cada dia, entre bolquers, 
discussions, carícies, desitjos, dubtes, alegries, plors i sopreses. A ningú el 
preparen prou per aquest ofici. La vida diària ens agafa per sorpresa i així ens 
dóna l’oportunitat d’aprendre a cada instant. El nostre avantatge és que totes les 
persones tenim la humanitat i la capacitat suficient per fer-ho. 

Aquesta guia s’adreça a tots aquells que vulguin autoformar-se per orientar millor 
les seves filles i fills d’entre 8 i 12 anys. Està pensada per a mares i pares que els 
ensenyen a ser més respectuosos amb ells mateixos i amb els altres, ciutadans, 
amb capacitat de transformar-se  i de transformar i, molt especialment, amb 
capacitat per fer front al desafiament de l’alcohol, el tabac i la resta de drogues que 
actualment estan presents en el món adolescent.

Els deu passos que li proposem en aquestes pàgines no s’assemblen massa als 
que es fan durant una caminada, un cap de més prioritari que d’altre; més aviat 
s’assemblen als que es fan quan es balla. Són moviments que, mentre s’aprenen, 
tenen entitat per separat i es poden assajar de manera mecànica; però un cop “sona 
la música” i s’aconsegueix la destresa, fluiran amb gràcia i talent, sense un ordre 
seqüencial, amb harmonia, barrejant-se els uns amb els altres.  Tot i que en aquesta 
guia es mostren numerats, no pensem que n’hi hagi algun de més prioritari. Són 
deu passos que s’afegeixen a l’aprenentatge com a mare i/o pare, amb el deure 
d’educar-los i ser feliços, per viure de forma intensa i saludable. 
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Resseguint els continguts d’aquesta guia, vostè descobrirà que està construïda 
sobre tres grans eixos:

 El diàleg com a estratègia central per educar, amb el qual es possible 
expressar amb claredat a les nostres filles i fills el que pensem i, a la vegada, 
ens permet escoltar amb atenció el que ens han de dir. 

 L’autonomia com a objectiu essencial de l’educació de les nostres filles i 
fills, perquè puguin prendre decisions que enforteixin el seu benestar. 
Autonomia que va de la mà de la confiança en què cada persona té la 
capacitat de resoldre els desafiaments de la vida diària, sempre que els 
eduquem per fer-ho. 

 L’afecte familiar com a llaç d’unió que apropa i aporta la seguretat necessària 
per fer front als dubtes i incerteses. Aquest afecte ple i desinteressat, mai 
complaent, és el que permetrà que les nostres filles i fills puguin recórrer al 
suport del pare o la mare quan els faci falta, és la certesa de l’acollida; és la 
confirmació permanent de saber que la família pot aconseguir la força i les 
“vitamines” que la vida exigeix

Som conscients que no existeixen mares ni pares perfectes, i que és tan possible 
encertar com equivocar-se. També som conscients que totes les persones som 
educables i millorables i que una gran responsabilitat sobre el desenvolupament 
dels nostres fills i filles recau en l’educació que els dóna la seva família.  Aquesta 
guia assenyala deu aspectes clau per a millorar el nostre rol a l’hora d’educar-los i 
acompanyar-los. Endavant. El convidem a descobrir aquests passos, a fer-se’ls seus 
i a donar-los el seu toc i gràcia personal.
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Les nostres filles i fills poden parlar millor sobre temes com ara l’alcohol, 
el tabac, les drogues il·lícites, la sexualitat, la convivència, l’assetjament… 

quan compten amb mares i pares que els saben escoltar.

Si un nounat descobreix que quan té gana i plora o està incòmode, apareix algú per 
atendre’l, poc a poc experimentarà el plaer de la confiança. Si uns anys més tard, 
quan tingui por d’anar al dentista, ho fa saber i troba comprensió, anirà enfortint 
no només la seva confiança sinó també l’afecte per la seva família. Si quan arriba a 
l’adolescència, comença a fer-se preguntes sobre el seu cos i troba en el seu pare 
i/o mare una actitud d’afecte, atenció i diàleg, sabrà que a casa té gent que l’estima, 
i que és capaç d’escoltar-lo i de dialogar sobre tot el que l’intriga de la vida.

Des que neixen les nostres filles i fills, aprenen a escoltar, dia a dia, enfocant l’atenció 
en identificar els pensaments, sentiments i necessitats que ens comuniquen. La 
mare o el pare que escolta es caracteritza per encetar diàlegs tan característics 
com ara:

 Comprendre, abans de jutjar o amenaçar.

 Valorar el que s’ha escoltat en comptes de criticar, menysprear o 
 ridiculitzar el que ens expliquen. 

 Tenir una vida diària plena d’actuacions coherents amb el que els 
 demanem que facin.

 Proposar alternatives davant els fets, en comptes de recitar llistats de 
 consells, o de voler fer veure que té respostes per tot.
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Per aprende a escoltar
1 Expliqui amb les seves pròpies paraules, els comentaris que li faci la seva 

filla o fill, per comprovar que els entén

Com passa amb la resta de gent, les teves filles i fills necessiten parlar de quan 
s’empipen, de quan estan tristos i se senten frustrats per la vida diària. Quan estan 
disgustats, necessiten comprensió, no solucions. Les solucions es poden treballar 
un cop s’han “esplaiat”. Una forma de mostrar que els entenem és repetir-ho amb 
les seves pròpies paraules.

Fill: En Joan em cau malament; va convidar tothom a la seva 
festa d’aniversari menys a mi. 
Mare: Sembla que estàs disgustat amb en Joan per no haver-te 
convidat a la seva festa. 
Fill: Sí. Bé, la veritat és que volia anar al seu aniversari. 
Mare: Llavors, a més d’estar molest estàs trist? 
Fill: Sí, … penso que si no em va convidar, va ser perquè jo 
tampoc ho vaig fer quan vaig fer el meu aniversari.

Això és el que s’anomena “escoltar de forma reflexiva”, una acció que persegueix 
tres propòsits: fer saber a l’altre que vostè li ha fet cas, i ha entès el  que li estava 
dient; permet a les teves filles i fills escoltar en paraules d’altres les seves pròpies 
afirmacions, i d’aquesta manera facilita que reconsiderin els seus sentiments.
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2 Utilitzi frases encoratjadores que demostrin el seu interès i mantinguin la 
conversa viva.

L’ús de frases breus i encoratjadores durant la conversa pot transmetre als seus 
fills i filles que els seus assumptes us importen, per exemple:

 
Filla:  Ahir, la Paula ens va donar una cervesa a la Maria i a mi. Com 
jo no en volia, la vaig llençar, però la Paula es va enfadar.

Pare: Et veig preocupada per la reacció de la Paula. Parla’m d’això.

Filla: No vaig saber què fer quan me la va donar.

Pare: Sembla que estaves confosa i no vas saber què fer. Ara que ja 
ha passat tot, creus que podries haver actuat d’una altra manera?

Filla: Li podria haver dit: “no, gràcies, no en vull”.

Pare: És difícil dir que no a una amiga. Com penses actuar d’ara en 
endavant, si la situació es repeteix?

Després d’aquesta conversa, la filla tindrà molt clar que el seu pare s’interessa 
pel que li passa, que valora el diàleg i que confia en la seva capacitat per trobar 
respostes pròpies al desafiament de l’alcohol.

3 Dialogui amb alguna cosa més que amb paraules 

Mentre dialoga, ofereixi un somriure, una abraçada, faci contacte visual, agafi la 
seva mà, és a dir, utilitzi el seu cos per dir-li que és allí i que té està completament 
disposat a escoltar. Quan parli, utilitzi un to de veu amable i reflexiu, sense que 
sembli sarcàstic o que vol controlar la seva vida privada i sense que sembli que ho 
sap tot. Mentre dialoga amb la seva filla o fill, escolti també què transmet el seu 
rostre i el seu cos:
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per exemple

Filla: Ahir em vaig barallar amb en Xavier.

Mare: De veritat?

Filla: Sí, però no m’importa, tinc més amics al col·legi.

Mare: (Posteriorment, l’ha estat observant i ha vist que estava 
distreta i callada tota la tarda. Així que s’anima a preguntar 
mentre s’apropa a ella i l’abraça afectuosament).

Filla, aquesta tarda t’he vist decaiguda. Sembla com si estiguessis 
una mica trista.

Filla: Sí, una mica, és que en Xavier era un bon amic.

Mare: Parla’m d’això … 

L’exemple anterior mostra que les paraules i el llenguatge corporal sovint 
expressen coses diferents. En aquests casos, atengui al llenguatge corporal i 
incorpori els seus missatges a la conversa. Així, el diàleg es desenvoluparà enriquit 
amb paraules, gestos, postures i totes les vies de comunicació que tenim les 
persones.

Tota bona relació es conrea quan s’escolta, fa falta escoltar perquè creixi la 
confiança i per mantenir viu el diàleg, sense que sigui important la dificultat del 
tema que s’hagi de tractar.
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Saber 
     estimar-se
a un mateix
Diuen que les cases necessiten finestres i miralls. Les finestres serveixen per 
observar el món més enllà de la posició d’un mateix i descobrir que hi ha moltes 
versions del món  Els miralls serveixen per mirar cap a dins i reconèixer que només 
el meu món té: els seus colors, les seves formes i espais.

La formació de les persones també necessita de miralls i de finestres. Les finestres 
són les oportunitats que tenim de conèixer altres persones i les seves maneres de 
ser. I els miralls per tal de no perdre de vista qui som, per reconèixer aquest matís 
únic que ens caracteritza.

Les famílies que serveixen com a miralls per veure’ns reflectits (en el sentit 
d’estimar-nos i també en el de veure’ns) ens ajuden a acceptar-nos tal com som 
i a descobrir la capacitat de millorar allò que no ens agrada i de transformar-nos.

Quan els infants creixen veient imatges íntegres d’ells mateixos i, alhora 
desenvolupen sentiments d’acceptació pel que són, la seva autoestima 

s’enforteix i les possibilitats que tenen d’abusar de l’alcohol, del tabac o 
bé d’altres drogues, disminueix.
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Per aprendre a estimar-nos
1 Elogiï l’esforç, no només l’èxit

Durant la vida diària repetim contínuament propòsits i expressem la nostra 
temptativa per aconseguir-los. Durant aquest camí, és inevitable i desitjable que 
alguns cops s’encerti i en d’altres no. Mares i pares podem ajudar les nostres filles i 
fills a llegir aquestes experiències i a aprendre’n. Algunes claus que poden ser útils 
són

 Elogiï l’esforç i no nomes l’èxit. Que sàpiga que no sempre es guanya. La 
vida és com la geografia: té valls, muntanyes, depressions, pics, platges, … 
una mica de tot. Un esforç seriós té tant de mèrit com una fita aconseguida.

 Revisi conjuntament amb ells si les fites que es va fixar són realistes o no. 
Ofereixi pistes de com posar-se metes possibles. Una expectativa massa 
gran pot anticipar un fracàs segur, i aquesta experiència repetida amb 
freqüència pot suposar una gran decepció. 

 Eviti entrar en el terreny de les comparacions. Sempre hi haurà persones 
que fan les coses millor o pitjor. 

 Quan analitzi críticament el que ha succeït, no perdi de vista que es 
reflexiona sobre els comportaments (una agressió, un descuit, esforçar-se 
poc per alguna cosa) i no sobre la persona.

Positiu: Et felicito, ara ets de l’equip de bàsquet, és un honor. 
Endavant!

Negatiu: T’has fet de l’equip de bàsquet del col·legi? Ara has de 
ser-ne el capità

Positiu: És veritat que la teva germana té millors notes que tu, 
però no es tracta d’una competició. Al col·legi es va a aprendre i tu 
ho estàs fent. Et felicito!

Negatiu: Fins quan seràs qui treu les pitjors notes en aquesta casa? 

Positiu: No crec que siguis una persona agressiva. Em sembla que 
el teu comportament amb la directora del col·legi va ser agressiu.

Negatiu: I des de quan ets tant agressiu amb la directora del 
col·legi?
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2 Expressi de forma apropiada els seus sentiments

Les persones que sempre s’han sentit protegides per l’afecte de la seva família, 
aconsegueixen la seguretat i la força per resistir la pressió a l’hora de consumir 
alcohol, drogues il·lícites, tabac, o a l’hora d’actuar de forma irresponsable. 

No importa si a la família està passat per un procés de divorci, si els resultats 
acadèmics no són els que s’esperava o si hi ha problemes de convivència familiar. 
El més important és demostrar-los sempre que els estima. Cal fer-los saber que 
l’afecte que senten per ell o per ella no és negociable ni depèn d’altres situacions. 
Fins i tot en moments de crisi i de problemes, comparteixi els seus petons i 
abraçades, digui’ls que els estima, faci bromes, rigui’s de vostè mateix, afegeixi 
alegria i bon humor a les seves converses. 

Durant la infantesa, la paraula de la mare i del pare es considerada com la llei. 
Per això, la manera com corregeix ha de ser l’apropiada. Expressi amb fermesa, 
afecte i claredat el comportament que vostè vol que modifiqui el seu fill o filla. Eviti 
utilitzar paraules que fereixin, que fan mal i que posen en compromís el seu afecte.

Positiu: Per a mi és important que la casa estigui ordenada. 
Em molesta que deixis les teves coses per terra. És la teva 
responsabilitat tenir les teves coses ordenades.

Negatiu: Ets un desconsiderat! Quan aprendràs a deixar les teves 
coses al seu lloc?
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3 Estableixi responsabilitats

Tota convivència requereix normes i sancions que siguin negociades i respectades. 
Faci que siguin explícites perquè tots tinguin clar quins límits hi ha a casa. La vida 
diària i la convivència familiar són un excel·lent laboratori per aprendre a ser una 
persona responsable, a posar-se fites i a assolir-les, a tenir una imatge positiva d’un 
mateix.

Algunes normes i responsabilitats que es poden acordar 
en família:

• Cadascú planxa i recull la seva roba

• Entre tots es manté la cuina neta

• Tothom aprèn a cuinar

• Cadascú manté endreçada la seva habitació

La norma té més valor pedagògic quan, en cas de no complir-la, hi ha una sanció. 
Faci saber des del principi quines són les sancions i posi-les en pràctica quan 
s’incompleixen les normes.

18

per exemple
notes



26 27

 

L’adolescència és una etapa intensa. Hi ha persones que volen continuar sent 
nens, i d’altres que volen esdevenir adults. En mig d’aquesta tensió apareixen els 
grups d’amics i amigues. Alguns d’ells s’animen a explorar el món adult i troben 
en el consum d’alcohol i el tabac una manera de sentir-se adults. La pressió que 
s’experimenta és forta: si consumeixes, ets més gran (un sentiment que volen 
alguns adolescents); si no ho fas, segueixes sent un nen (un sentiment que gairebé 
ningú vol acceptar públicament). Situacions similars es viuen davant la sexualitat, 
les tasques escolars, la violència o l’ús indiscriminat d’Internet. 

Aquestes pressions grupals es poden aprendre a gestionar si, quotidianament, es 
practica i es dialoga sobre aquesta interessant tensió entre ser una persona única i, 
a la vegada, formar part d’un grup.

Les filles i fills que han après a ser persones assertives, respectuoses, 
afectuoses i segures d’elles mateixes, tindran més probabilitats de 
gestionar la pressió de grup, mantenint actituds i comportaments 

germs i positius. 

pressió de grup
Gestionar la
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1 Enforteixi l’habilitat de comunicar el que se sent, es pensa i es necessita

A aquesta habilitat l’anomenen comunicació assertiva. Consisteix en què les 
persones puguin reflexionar amb calma sobre el que estan vivint i després 
comunicar amb precisió el que senten, el que pensen i el que necessiten. Això els 
ajuda a que facin només allò que realment volen fer, frenant la pressió d’un grup 
que els convidi a fer alguna cosa amb la qual no estan d’acord. 

El següents tres exemples ens deixen veure com enfortir la capacitat 
de ser persones assertives davant la pressió.

• Ofereixi suport perquè no puguin dir que no. Que siguin 
conscients que tenen dret a fer-ho. Convidi’ls a fer una pausa 
en el moment en què sentin la pressió, que s’aturin a buscar 
dins d’ells mateixos què volen fer i com volen expressar-ho. Els 
ha de fer veure que la reacció del grup davant la seva negativa 
servirà per saber si realment se’ls pot considerar amics, si els 
aprecien com son o si l’acceptació depèn de si es comporten 
de la mateixa manera i fan el que ells volen. 

• Previngui situacions en les quals es pot presentar la pressió. 
Un grup d’adolescents que va de colònies, o que passa una 
tarda a casa d’algú, o que se’n va de festa una nit. En situacions 
com aquestes, es poden presentar pressions per consumir 
alcohol o tabac. Parli amb les seves filles i fills davant d’aquests 
fets: què farien si … els ofereixen alcohol, què farien si un 
amic consumeix drogues?  I si decideixen jugar a treure’s la 
roba. Eviti oferir les respostes, millor plantegi les preguntes i 
dialogui. La clau és entrenar-se.

• No esperi a l’adolescència per enfortir aquesta habilitat. Des 
de ben petits, els nens poden conèixer-se a ells mateixos i 
saber què volen fer realment, i així després poden aprendre 
a comunicar-ho sense passivitat ni agressivitat. S’aprèn a 
gestionar aquestes pressions practicant i dialogant cada dia, i 
no en una xerrada formal sobre aquestes qüestions. 
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És un plaer tenir amistats, sentir el seu calor, compartir temes per pensar i per riure, 
sentir que formes part d’un objectiu compartit. També és un plaer convertir-se en 
una persona única, forjada al ritme del que li agrada i del que no li agrada, de les 
capacitats i debilitats particulars, dels somnis que cadascú vol conrear per a la seva 
pròpia vida. Ensenyi a valorar les dues possibilitats.

2 Ensenyi a valorar l’individualitat i l’amistat

Dues propostes ens mostren com ensenyar-los aquestes accions:

Persones amigues: Entenen quan tens un problema i et volen 
ajudar; els agrades tal i com ets, estan amb tu quan altres 
persones es burlen de tu o et donen problemes; t’expressen els 
seus desacords sense obligar-te a ser com elles 

Persones no amigues: Et jutgen per la manera de vestir o per no 
fer el que elles volen; volen que faci coses que et poden fer mal 
o crear-te problemes; desapareixen quan hi ha dificultats. 

• Valorar l’individualitat. Faci un llistat de persones a les que estima 
i admira. Què tenen de particular aquestes persones, què les fa 
úniques? Tot seguit, enfoqui la conversa cap a vostès: què els 
fa ser úniques i únics? Aquestes reflexions ajuden a reconèixer i 
valorar el que ens fa diferents i quin sentit té conservar i enfortir 
aquesta individualitat.

• Explorar el sentit de l’amistat. Què és una amiga o un amic? I una 
persona que no és amic o amiga? Dialoguin sobre les respostes, 
facin llistats de quins trets caracteritzen els uns i els altres. Poden 
sorgir respostes com ara:

29
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Un refrany africà diu sàviament que per educar una persona  
fa falta la tribu sencera. 

El primer món que habitem és el ventre de la mare; el segon és la família. Després 
ve l’escola, el carrer, les organitzacions socials, la feina i així, mica en mica, ens 
anem instal·lant de manera permanent al món social. Quan, a més d’ocupar-nos de 
la nostra vida personal, comencem a formar part i a intervenir en la vida col·lectiva, 
ens anem convertint en ciutadans i ciutadanes. 

La proposta és ser pares i mares de nenes i nenes propis i també dels aliens, 
d’aquells que viuen en la mateixa comunitat. Es tracta d’ajuntar-se amb altres 
famílies que tenen filles i fills com els seus, d’intervenir en les reunions de mares 
i pares a l’escola, de demanar als governs que facin i compleixin les normes que 
serveixen per protegir els infants del consum d’alcohol, del tabac i de la resta de 
drogues, de l’abús sexual i d’altres tipus d’agressions i, en general, demanar-los 
que en les seves decisions posin sempre per sobre l’interès de les nenes, nens i 
adolescents. Es tracta d’actuar per enfortir una ètica de tenir cura segons la qual 
tots siguem capaços de protegir la nostra família i, a la vegada, siguem capaços de 
fer que tota la societat i l’entorn siguin llocs segurs i saludables per créixer. 

Actuar amb
responsabilitat

43

ciutadana
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Una de les claus de la cultura ciutadana té a veure amb estar disposat a corregir i 
a deixar-se corregir. Les tres propostes que es formulen busquen això,  proximitat 
entre els que desitgen i poden adequar el món perquè sigui respectuós i ajudi a 
formar els infants i adolescents. 

És com fer un trencaclosques on cada família té una peça que és part de la imatge. 
Trobi’s amb mares i pares de la seva comunitat que formin part d’altres associacions 
o amb les famílies dels amics de les seves filles i fills. Tenen en comú amb ells l’interès 
per formar-los de la millor manera.

1 Reuneixi’s amb pares, mares i famílies properes

Hi ha diversos asssumptes per tractar en aquestes converses:

•Intercanviar opinions sobre els horaris de sortida i d’arribada, 
sobre els diners que reben, sobre les rutines de cadascú.

• Parlar sobre l’alcohol, el tabac i altres drogues, la forma en què 
eduquen, què expliquen, què saben i què no saben.

• Aconseguir acords bàsics o, com a mínim, conèixer-se, 
intercanviar, corregir-se i deixar-se corregir si fos el cas.

ciutadana
Per actuar amb

responsabilitat
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2 Integri’s en l’associació o en l’escola de mares i pares

45

Un infant passa a l’escola la major part del dia. Allí hi ha associacions que reuneixen 
pares i mares de família. En aquestes entitats es pot esbrinar què fa l’escola davant 
d’aquests temes relacionats amb el consum. És recomanable confrontar maneres 
de fer per tal que el que es fa a casa tingui ressò amb el que es fa a l’escola, i a 
l’inrevés. Convé deixar de banda la idea que aquestes reunions serveixen per rebre 
queixes sobre el comportament de les seves filles i fills, o que no tenen interès.

Gràcies a aquestes associacions: 

• A més d’escoltar els especialistes, les reunions poden esdevenir 
un espai en què les famílies comparteixin les seves creences i 
estratègies comunicatives, els seus dubtes i suggeriments, etc. 

• És possible incidir en les polítiques escolar perquè incloguin 
aquests temes en el projecte educatiu del centre, perquè noies 
i nois es converteixin en protagonistes de les seves respostes 
davant la sexualitat, la violència, el tabac, l’alcohol i la resta de 
drogues.

• Es poden programar activitats conjuntes entre docents, pares i 
alumnes per compartir una pel·lícula, un recital o qualsevol altra 
activitat cultural en la que es parli dels temes de forma lúdica.

per exemple
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Hi ha diferents maneres de pressionar i de donar suport als governs 
en aquest tipus de polítiques:

• Unint diferents associacions de famílies interessades en el 
tema i formulant al govern propostes conjuntes.

• Denunciant davant dels mitjans de comunicació quan alguna 
norma de protecció no es compleixi. 

• Proposant al govern local que compti amb el suport de les 
associacions de pares i mares per formular noves normes o per 
aplicar les existents. 

per exemple

notes

És important oferir una formació familiar i escolar ferma i clara sobre l’alcohol, 
el tabac i les altres drogues. Tot i això, és imprescindible que la societat no negui 
amb fets el que nosaltres diem. Si a casa es proposa que l’alcohol no sigui una 
alternativa de diversió per a menors d’edat, no té sentit que grans corporacions 
empresarials en promoguin el consum, o que hi hagi espais on s’ofereixi alcohol als 
adolescents o es pugui comprar fàcilment.  A més, com a societat hem d’educar-
nos per protegir les nenes i els nens d’aquests riscos i, si és necessari, adreçar-se a 
les autoritats perquè legislin i que facin complir les lleis que protegeixen les nenes, 
els nens, els adolescents i els joves.

3 Intervingui en les polítiques del seu govern sobre consum d’alcohol,
 tabac i altres drogues
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oci

presa de decisions
responsabilitat

ciutadana

Dialogar
estimar-se a un mateix 

exemple
valors

pressió grupal

escoltar
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Si vostè té al seu càrrec l’educació d’una per-
sona que té entre 8 i 12 anys, el convidem a 
obrir aquesta guia i a recorre els 10 passos que 
proposa. Els hem recollit amb un doble propò-
sit: per un costat, enfortir el vincle que tenen 
amb aquesta persona; i, per altre, oferir-li ei-
nes per fer front en família a l’omnipresència 
de l’alcohol i de la resta de drogues a la nostra 
societat. 

Aquesta és una publicació feta a mida de ma-
res i pares que tenen ganes d’aprendre, amb 
voluntat de transformar-se. Com en el cas del 
ball, aquests passos serviran per trepitjar-nos 
menys i gaudir-nos més. 

estils de vida saludables
les seves filles i fills
per
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