
 

 

 

 

 

LA RESILIÈNCIA EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS  
 

La resiliència és la capacitat que té el ser humà per enfrontar-se a les dificultats, problemes i 

adversitats de la vida, superar-les i transformar-les. Un nen o nena que hagi viscut alguna 

experiència traumàtica i de gran dolor a una edat primerenca, pot recuperar-se’n i sobreposar-

se’n a través de la resiliència, i ser capaç fins i tot de sortir-ne enfortit. Es podria dir que la 

resiliència és l’enteresa més enllà de la resistència. 

 

És important, en l’educació que es dóna als infants, que els ensenyem a desenvolupar la 

resiliència, a través de conductes, del control de pensaments i d’actituds que ells poden 

aprendre amb l’exemple i l’orientació. 

Com podem desenvolupar la resiliència infantil en 1 0 passes: 

1. Fer i tenir amics:  Ensenya i anima el teu fill/a a fer i tenir amics. Paral·lelament, 

desenvolupa una xarxa familiar forta perquè els infants es sentin emparats i acceptats. 

Les relacions socials enforteixen la resiliència dels infants i els aporta suport social.  

2. Ensenyar als nens i nenes a ajudar els altres: Ajuda el teu fill/a fent que ell/a ajudi els 

altres. A través de treballs voluntaris apropiats a l’edat i de petites tasques que els donis, 

els infants es sentiran valorats.  

3. Mantenir una rutina diària:  Ajuda el teu fill/a a establir una rutina diària i a seguir-la. 

Respectar la rutina és un sentiment reconfortant, especialment per als més petits; 

necessiten saber que estan complint i fent bé les seves tasques.  

4. Combatre la inquietud i la preocupació:  Tan important com seguir una rutina és no 

obsessionar-s’hi. Ensenya el teu fill/a a concentrar-se en els seus propòsits però també 

a reposar i fer coses diferents. Els infants han d’estudiar però també jugar i divertir-se. 

5. Ensenyar els nens i nenes a cuidar-se:  És important que cuidem la nostra salut, la 

nostra aparença, el nostre descans… Això ho hem d’inculcar als nens i nenes, des de 

petits. Amb l’exemple, podem ensenyar-los a cuidar-se, a què s’estimin, fent esport, 

jugant, menjant i dormint bé, etc. 



6. Animar els nens i nenes a proposar-se fites:  Dates importants com l’inici de l’any o un 

aniversari, són ideals per ensenyar els nens i nenes a establir algunes fites en la seva 

vida, alguns objectius que ells poden assolir. Així, experimentaran el valor d’allò 

aconseguit, i gaudiran dels elogis; aprendran que tenir desafiaments els fa sentir-se 

“grans”. 

7. Alimentar una autoestima positiva: Ajuda el teu fill/a a recordar com va poder lidiar 

satisfactòriament amb dificultats en el passat i llavors ajuda’l a entendre que aquests 

desafiaments passats l’ajuden a desenvolupar la fortalesa per manejar desafiaments 

futurs. 

Ajuda’l a què aprengui a confiar en ell mateix per a resoldre els problemes i prendre les 

decisions adequades. Ensenya-li a prendre’s la vida amb humor i la capacitat de riure’s 

d’ell mateix/a. 

8. Ensenyar els nens i nenes a veure la part positi va inclús en les coses dolentes: 

Fomentar una actitud positiva enfront les adversitats ajudarà els nens i nenes a 

enfrontar-se a les dificultats amb optimisme i positivisme. Han de saber que després 

d’una tempesta sempre ve la calma i que no s’han de desesperar. 

9. Estimular l’autoconeixement en els nens i nenes:  Cal ensenyar els nens i nenes que 

amb tot s’aprèn i es creix. Ajuda el teu fill/a a veure com allò a què s’enfronta el pot 

ensenyar a entendre de què està fet.  

10. Acceptar que el canvi és part de la vida:  Els canvis sovint poden ser terribles per als 

nens i nenes i adolescents. Ajuda el teu fill/a a veure que el canvi forma part de la vida i 

que les fites que s’han convertit en inabastables, es poden reemplaçar per noves fites.   
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