
1

LES FAMILIES I L’ÈXIT EDUCATIU 
DELS FILLS I LES FILLES 



LA FAMÍLIA I L’ESCOLA
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ASPECTES BÀSICS DEL CERVELL
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• 100.000 milions de neurones

• Molta plasticitat neuronal

AMENAÇA
(Evitació)

Amígdala

RECOMPENSA
(Apropament)

Striatum

DECISIÓ
(Raonament)

(Neocortex)



DESENVOLUPAMENT CEREBRAL
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• Cervell extremadament plàstic (maleable) → influència dels seus referents

• El desenvolupament és de radera a davant. Per tant la part frontal és la que més 
triga en madurar.



RELACIÓ EMOCIÓ - RAÓ
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• Còrtex prefrontal: Gestiona la regulació de les emocions, la voluntat, el pensament 
conseqüencial i causal, la planificació, etc.

• Amígdala: gestiona les emocions de por/ràbia (atac / fugida)

• En els infants sistema límbic (emocions) està més desenvolupat que el CPF (raó) 

CONSEQS EDUCATIVES: 
- Els costa regular les seves emocions → Cal ajudar al nen a regular-se, a donar-li 

models positius de regulació, no negatius (increpar-lo, cridar-lo).

- els costa aprendre dels errors i prevuere conseqs → Explicar-li posant-nos a la seva 

‘alçada’, repetir les coses, no posar-nos nerviosos.



CERVELL “BI-MODAL”
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El nen és molt sensible a l’impacte emocional de l’exterior, en especial dels seus 
referents.

Entorn amb... Genera el que se’n diu… Trets observables en el nen

Falta d’afecte, de seguretat, 
d’alegria, de motivació

Crits, pressió,  nervis, etc.

MODE DE SUPERVIVÈNCIA ‘Apagado emocional’ (tristor, 
retraïment), falta d’atenció, 
falta d’interacció, falta 
d’interès i curiositat, baixa o 
nul·la creativitat, rebuig.

Afecte, confiança, seguretat,
tendresa, calma, alegria,
reptes motivadors, etc

MODE DE CREATIVITAT Exploració, creativitat, 
alegria, relació social, estat 
anímic positiu, motivació,
aprenentatge

CONCLUSIÓ: L’educador ha de ‘vetllar’ per generar al nen un ambient de 
confort, calma, emocions positives i saber-li reconduir les emocions negatives.. 

Quin tipus d’emocions transmetem nosaltres? De què depen? 



INGREDIENTS DE LA RECEPTA

TEMPS IMPLICACIÓ

CARINYOAUTORITAT



A CASA, ELS ESTUDIS SÓN IMPORTANTS

www.utilapd.com

Transmetem curiositat. 
aprendre és fantàstic

Ens interessem 
pels estudis

Espai 
diari de feina 

(hi hagi deures 
o no). 

Coneixem el 
que estudien 
(estem al dia)

Responsabilitats
familiars

Eduquem 
l’esforç

Donem exemple
(i fem reflexionar)

Marcar rutines

Valorem 
l’esforç

Ens preocupem per
les dificultats

Tenim relació amb
el centre, professors 

i pares

Posem atenció a les 
seves habilitats i 

a les seves preferències 
‘laborals’

Marcar 
expectatives 
assumibles

Prioritats 
clares 



BON CLIMA FAMILIAR I BENESTAR EMOCIONAL

Evitem els crits. 
Són molt agressius 

pels fills

Transmetem 
confiança, 
encara que 

s’equivoquin

Posem límits clars, 
però sempre raonats

Límits

Corregim conductes, 
no etiquetem 

el nen

Transmetem afecte, 
físicament i verbalment

Vigilem molt 
el llenguatge i el 

nostre estat anímic
Respectem les seves 

emocions perquè 
tenen 

dret a tenir-les

Clima positiu

Parlem molt amb els fills. 
Escoltem i dialoguem.

Acceptació i 
confiança

Provem de no 
excedir-nos 

quan castiguem

Els expliquem cóm ens 
sentim.

Els preguntem cóm es 
senten.


