


PROMOCIÓN DE LA SALUD EMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS
EDUCACIÓN PRIMARIA: CUARTO, QUINTO Y SEXTO

1

SUMARI

Objectiu i estructura de la guia_______________________________________
L’educació emocional per a la prevenció del consum de tabac ______________
La comunicació és la millor estratègia__________________________________

QUART DE PRIMÀRIA

Repte 6. HABILITATS SOCIALS I INTEGRACIÓ EN GRUPS____________________
Repte 7. PRESA DE DECISIONS I RESPONSABILITAT________________________
Repte 11. EMPATIA I COMPRENSIÓ DE LA DIFERÈNCIA ____________________

CINQUÈ DE PRIMÀRIA

Repte 7. AUTOESTIMA I AUTOCONEIXEMENT___________________________
Repte 8. HABILITATS D’INTEGRACIÓ EN GRUPS __________________________
Repte 3. GESTIÓ DE L’ESTRÈS_________________________________________

SISÈ DE PRIMÀRIA

Repte 4. AUTOIMATGE I AUTOESTIMA _________________________________
Repte 6. PRESSIÓ DE GRUP __________________________________________
Repte 10. PRESA DE DECISIONS_______________________________________

Bibliografia _______________________________________________________

2
3
4

7
9
11

13
16
18

20
22
24

26

PROMOCIÓ DE LA SALUT EMOCIONAL PER A LES FAMÍLIES
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: QUART, CINQUÈ I SISÈ



PROMOCIÓN DE LA SALUD EMOCIONAL PARA LAS FAMILIAS
EDUCACIÓN PRIMARIA: CUARTO, QUINTO Y SEXTO

2

Objectiu i estructura de la guia

En els tres últims cursos de primària, el Programa SI! fomenta el desenvolupament
de les habilitats socioemocionals, les quals s’ha demostrat científicament que
contribueixen a prevenir el consum de tabac en adolescents. Això es deu a què el
consum de substàncies tòxiques repercuteix negativament en la salut
cardiovascular.

En aquesta guia trobareu propostes per a estimular, enfortir i recolzar des de casa la
maduració de les competències que l’ajudaran a dir NO al consum de tabac.
Aquestes habilitats són les següents:

A les pàgines següents trobareu informació general sobre l’inici del consum de
tabac i la importància d’una comunicació positiva i oberta en la prevenció d’aquest
hàbit.

Habilitats intrapersonals

• Responsabilitat i capacitat
d’autocontrol

• Gestió emocional en situacions
d’estrès

• Autoestima i autoconeixement

• Saber resoldre problemes i
prendre decisions

• Actitud crítica davant les
influències negatives

Habilitats interpersonals

• Habilitats socials

• Integració en grups

• Disposar d’estratègies per a
resistir les influències negatives

• Empatia

NO! 
Gràcies 
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L’educació emocional per a la prevenció del consum de tabac

És possible influenciar el meu fill o filla perquè no fumi?

SÍ, ÉS POSSIBLE. Moltes investigacions demostren que es poden dur a terme
intervencions educatives efectives per a evitar l’inici del consum de tabac.

Raons principals per les que un adolescent decideix començar a fumar:

Les actuacions més efectives per a prevenir el consum de tabac són aquelles que
ensenyen competències perquè conegui formes saludables d’obtenir el benestar
emocional. No oblidem que l’adolescent busca ser acceptat pels altres i sentir-se
bé.

El meu fill o filla encara és molt jove per fumar. Per què hauria d’actuar ara?

Entre els 9 i els 11 anys es veuen molt influenciats pel que consideren que és la
«normal social», creure que tothom fuma. Per això, és important en aquestes edats
tallar de soca-rel aquesta falsa creença.

Entre els 10 i 11 anys també és molt important treballar l’actitud crítica, «no
creure’s tot el que veu i escolta», començar a prendre algunes decisions i acceptar
les conseqüències i la responsabilitat dels seus actes. Si no es desenvolupen en
aquest moment aquestes capacitats és més probable que durant l’adolescència
s’involucri en més conductes de risc.

12 anys és l’edat en què la major part dels adolescents comença a fumar, encara
que pot ser que ja ho hagin provat abans, i que alguns comencin de més joves!

Falta d’habilitats 
socials

Utilitza el tabac com a una forma de relacionar-se amb 
altres persones

Baixa autoestima Fa allò que fan els altres

Poca actitud crítica No es planteja les conseqüències de la seva conducta

Falses creences Si creu que fumar té beneficis i en desconeix els 
perjudicis, voldrà fer-ho

No saber afrontar la 
pressió de l’entorn

Es deixa portar pels actes dels companys, encara que en 
el fons opini i vulgui una cosa diferent
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La comunicació: la millor estratègia

La comunicació és un acte bidireccional, això significa que és molt important no
només oferir pautes i límits protectors als fills, sinó també escoltar de veritat i
adequar les pautes educatives a les seves necessitats i característiques
individuals.

Mantenir interaccions positives amb 
altres persones és una de les millors 

maneres de promoure la reflexió 
personal i l’actitud crítica

Per a millorar la comunicació a la família és recomanable:

Escoltar-lo en el moment que ho necessita i d’una manera conscient: mireu-
lo als ulls, sense interrompre el seu discurs.

Demostreu interès per la seva vida, sense controlar-lo. Això no significa
voler saber tot el que fa i amb qui ho fa, sinó com se sent amb el que fa: els
amics, les classes, els anhels i les preocupacions.

 Veure i entendre el que us explica des del seu punt de vista, no des de la

perspectiva d’un adult; això s’anomena empatia. Podeu provar de recordar
com us sentíeu a la seva edat.

Compartiu aficions, ja que els moments d’oci i de relaxament afavoreixen
la conversa espontània.

 Aprofiteu l’hora dels àpats per parlar en família de com us ha anat el dia.

Mostreu les vostres opinions i sentiments per afavorir que faci el
mateix.

RECORDA!

Ara és el moment d’estimular l’actitud crítica

i començar a assumir les conseqüències

de petites decisions
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Com parlar sobre el consum de tabac i d’altres substàncies addictives

Primer:

Segon:

Tercer:

1Per a saber més sobre els efectes del tabac al cor:
http://www.fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/fumar-tabaco-
tabaquismo.html

Establiu una comunicació oberta i estimuleu converses on us mostreu serens i
tranquils, tot deixant que s’expliqui sense tallar-lo i generant un clima de confiança.
Això és el que més impacte té.

Sentir-se estimat i escoltat ajuda a decidir amb criteri, mentre que les amenaces i
les prohibicions (estratègies basades en la por) no són eficaces a llarg termini i, a
més a més, bloquegen la comunicació.

A la guia multimèdia Parlem de drogues de l’Obra Social «la Caixa» es recomana:
«Parlar de manera franca; eviteu crear situacions dramàtiques innecessàries i fugiu
del to catastrofista que acostuma a reforçar les conviccions dels nois i noies. El més
important és trobar un to senzill, raonable i directe, que sigui útil i efectiu per
alertar-lo dels riscos de les drogues».

Estimuleu la capacitat crítica oferint-li informació veraç i adequada1, i estigueu
realment convençuts de les conseqüències negatives del tabac perquè pugui
generar-ne una actitud negativa.

SABIES QUE…?

Si un membre de la meva família fuma, és 

més probable que jo també ho faci. 

Recolzeu-lo perquè pugui dir NO.

Aquí, la comunicació també és molt important. Quan un nen sent ansietat o una
emoció pertorbadora, el fet de poder compartir amb algú els seus dubtes i com se
sent li dóna seguretat i fortalesa en el moment d’afrontar les pressions externes.
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En resum

A tall de síntesi, us deixem un exemple de conversa en què uns pares, després
d’haver parlat amb profunditat amb el seu fill, han acordat deixar que sigui ell qui
ho decideixi.

«—Mira, Óscar —li han dit—, a partir d’ara pots fumar o no fumar. Sabem
que si decideixes fer-ho pot ser que et sentis més gran i important. Però si
decideixes no fer-ho, et sentiràs encara més important! La decisió és només
teva, però les conseqüències de fer-ho també ho seran.»

Deixar que recaigui en ell la responsabilitat de la decisió, en comptes de prohibir,
sembla un argument arriscat, però d’aquesta manera l’Óscar no podrà inculpar dels
seus actes els pares. Fumar o no fer-ho és ara la seva responsabilitat. L’Óscar se sent
desarmat i es mira els pares, que esperen una resposta. Quina deu ser…?

No oblideu que fins ara el vostre fill o filla ha tingut en compte les vostres opinions,
però ara comença una nova etapa en què la majoria dels adolescents es veuen
impulsats a prendre les seves decisions sense tenir tant en compte la vostra
influència.

Per tant, el millor que podeu fer en aquest moment és ajudar-lo a prendre decisions
amb criteri i seguretat, perquè els vostres consells siguin presents fins i tot quan ja
no vulgui escoltar-los.

Què podeu fer des de casa?

A les pàgines següents trobareu pautes educatives, organitzades per cursos (4t, 5è i
6è), per aplicar en família i així poder consolidar l’aprenentatge iniciat a l’aula amb
les activitats sobre les emocions (reptes).

* Material didàctic del Programa SI! per a treballar a l’aula.
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QUART CURS DE PRIMÀRIA

Repte 6 Aprenem un joc nou, el Korball

HABILITATS SOCIALS: INTEGRACIÓ EN GRUPS

En aquest repte han jugat a un joc nou i després han reflexionat sobre el tipus
d’interacció duta a terme amb els companys. Cada alumne ha respost sí, no i de
vegades segons les accions següents:

He passat la pilota als meus companys.
He seguit les regles del joc.
He ajudat a algun company.
He felicitat les accions dels meus companys.
He criticat les actuacions dels meus companys.

També han explorat si poden canviar alguna cosa la propera vegada que juguin
per interactuar millor amb els companys.

Al final de primària poden arribar a conciliar les necessitats, els drets, les
responsabilitats, les opinions i les creences amb altres persones, i poden establir
relacions socials tot respectant-se a si mateixos i als altres.

Saber mantenir bones relacions socials els protegeix del consum de substàncies
tòxiques.

RECORDA! 

Puc aprendre a expressar les meves necessitats i preferències, 

i comprendre i respectar els altres. 

M’hi ajudes?
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QUART CURS DE PRIMÀRIA

Repte 6 Aprenem un joc nou, el Korball

HABILITATS SOCIALS: INTEGRACIÓ EN GRUPS

Com podeu enfortir les habilitats d’integració social? 

Promoveu que sàpiguen cobrir les seves necessitats

Totes les persones necessitem:

 Benestar físic: menjar de forma saludable, moviment i descans (dormir prou
hores).

 Seguretat: sentir protecció, atenció i recolzament. Això implica poder parlar
dels sentiments si sabem que els altres ho respectaran i ho acceptaran
(sense burles, sense judicis, amb una escolta sincera i atenta).

 Autonomia: poder decidir les preferències individuals i expressar-se amb
llibertat.

 Pertinença: sentir que pertanyem a un grup de persones que ens
proporcionen atenció, companyia, acceptació, contacte, empatia, afecte i
respecte.

 Reconeixement: ser acceptat per les qualitats personals.
Oci saludable: activitats que respecten la salut i permeten riure, expressar

humor i sentir diversió.

Ajudeu-lo a explorar si entre les amistats i els grups als que pertany té les
necessitats cobertes, i si no és així, què pot fer per aconseguir-ho.

Promoveu que comprengui i respecti els altres

Ajudeu-lo a explorar si respecta les necessitats dels altres en les relacions amb
altres persones.
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QUART CURS DE PRIMÀRIA

Repte 7 Un pla en acció

PRESA DE DECISIONS I RESPONSABILITAT

En aquest repte es promouen les habilitats de cooperació i de responsabilitat
mitjançant una millora a l’aula. Per a fer-ho, els alumnes necessiten prendre
decisions i veure què poden fer (la seva part de responsabilitat) per a realitzar
una millora en un espai comú.

Permeteu que els vostres fills contribueixin en les tasques domèstiques i
comencin a prendre decisions?

En el repte en família us animem a explorar quines responsabilitats poden
assumir a casa i quines decisions poden començar a prendre.

Com podeu promoure que el fill o filla comenci a prendre 
decisions senzilles i responsabilitat dels seus actes? 

Per a promoure la responsabilitat amb les tasques domèstiques és important
que la presa de decisions sigui consensuada. El que podeu fer és:

- Proposeu entre 3 i 5 responsabilitats que us agradaria que comencés a
assumir.

- Que en triï una i comenci a fer-la.

A mesura que assumeixi més responsabilitats, li donareu més llibertat per a
prendre algunes decisions.

Nota: Depenent del grau de maduresa personal, també es poden incloure a la
llista opcions que proposi.

SABIES QUE…

els jocs de taula requereixen prendre decisions senzilles?

Podeu ensenyar-me a prendre decisions jugant!
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QUART CURS DE PRIMÀRIA

Repte 7 Un pla en acció

PRESA DE DECISIONS I RESPONSABILITAT

Perquè comencin a prendre decisions, podeu començar amb coses senzilles,
aquelles que el resultat de les quals influeix principalment a si mateixos o al
seu entorn més immediat, i les conseqüències no tenen un grau elevat de
rellevància o permanència.

Entre les decisions senzilles que poden prendre en aquestes edats trobem:

 La samarreta, sabates o jaqueta més adients per anar a escola, tenint en
compte el temps, si toca classe d’Ed. Física, si toca classe artística, etc.
L’ideal és decidir-ho la nit abans.

 Les extraescolars que li agradaria fer aquell curs, tenint en compte les seves
preferències, si necessita reforç en alguna matèria, el pressupost que li
marquin els pares, la distància, el temps lliure que li resti, si hi acudeixen els
amics o vol conèixer gent nova, etc.

 El menú d’un dia de la setmana, tenint en compte que sigui saludable, que
agradi a la resta de familiars, que siguin aliments accessibles, que es tinguin
en compte al·lèrgies, etc.

 La pel·lícula que aneu a veure al cine, tenint en compte si és apta per a
l’edat, si agradarà a la resta de persones, si ja heu vist alguna cosa semblant
fa poc, etc.

Perquè paral·lelament desenvolupi una actitud crítica és important:

Que l’ajudeu a preveure què pot passar amb cada una de les decisions.
Que avalueu, una vegada feta l’acció, quina ha estat la conseqüència de la

decisió, i què n’ha après.
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QUART CURS DE PRIMÀRIA

Repte 11 Iguals i diferents?

EMPATIA I COMPRENSIÓ DE LA DIFERÈNCIA

En aquest repte s’explora com cada persona és diferent dels altres, des del
menjar favorit, fins als jocs i activitats lúdiques preferides.

Se’ls ha estimulat a sentir empatia en destacar que les semblances són més grans
que les diferències i, que si una persona és diferent en alguna cosa, és important
valorar-ho i respectar-ho.

Aquesta és una habilitat bàsica per a establir relacions socials satisfactòries amb
altres persones.

En el repte en família us animem a organitzar una tarda de jocs del món, en què
podeu intercanviar jocs amb famílies procedents d’altres països. Totes les
persones, independentment de la cultura o el lloc al qual pertanyen, senten
alegria, tristesa, por i ràbia.

Als 8 anys, els nens ja poden reconèixer correctament les emocions en altres
persones i, per tant, poden respectar i comprendre’n les necessitats.

RECORDA!

L’empatia requereix la capacitat d’estar 

enterament present per a l’altra persona.
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QUART CURS DE PRIMÀRIA

Repte 11 Iguals i diferents?

EMPATIA I COMPRENSIÓ DE LA DIFERÈNCIA

Com podeu promoure que comprengui els altres?

Compreneu-lo i mostreu empatia; aprendrà de vosaltres

És més probable que els nens que reben empatia i comprensió facin el mateix
amb altres persones. L’escolta empàtica implica acceptar l’emoció de l’altre, tal
com es presenta. La persona que escolta així es manté serena i atenta, i ofereix
el temps i l’espai necessaris a l’altre perquè expressi lliurement els sentiments i
pensaments.

Vegem com seria una resposta empàtica amb un exemple:
La Isabella explica quan arriba a casa que s’ha entrebancat i els companys se
n’han burlat.
La persona l’escolta, mira la Isabella i observa que té la mirada abaixada, com si
expressés tristesa, i després d’un moment de silenci i de mirada atenta diu:
«Oh, vaja! Sembla que això t’ha entristit molt... Vols que en parlem?»

Ara vegem exemples del que NO seria una resposta empàtica:

 Jutjar i opinar «Filla, que susceptible que ets de vegades…»
Dubtar i qüestionar «De segur que se n’han burlat?»
 Fer broma i minimitzar «Bééé, a tothom ens ha passat alguna vegada; no deu

ser per a tant!»
 Canviar de tema «Mmm, bé; endreçaràs la teva habitació?»
Donar consells no sol·licitats «Ja t’he dit que és hora que llencis aquestes

sabates»
 Intentar calmar «No et preocupis, demà ja no ho recordaran»
 Intentar animar fent canviar l’emoció de l’altra persona (i, per tant, no

acceptant-la) «Au, vinga! De segur que també t’han passat coses positives
avui!»

Cap d’aquestes respostes té en compte l’emoció que sent la Isabella.
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CINQUÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 7 En busca del meu tresor

AUTOESTIMA I AUTOCONEIXEMENT

Els alumnes han realitzat una descripció de si mateixos en què han seleccionat
les seves qualitats positives (virtuts, punts forts i talents), i també han jugat a
descobrir les dels companys.

Quan un alumne s’estima i es valora a si mateix és menys influenciable per les
pressions externes (mitjans de comunicació, amistats, etc.) que el poden dur a
realitzar accions en contra de la seva salut.

En definitiva, les persones amb una bona autoestima tenen més cura de la seva
salut.

Com podeu promoure que s’accepti i se senti bé amb si 
mateix? 

Oferiu-li oportunitats perquè descobreixi quines són les seves qualitats
innates: allò que li encanta fer de forma espontània (sense que l’acció
depengui de rebre un premi).

Recordeu quins són els jocs que ha seleccionat per iniciativa i amb els que pot
estar hores i hores jugant. Alguns nens gaudeixen amb la lectura; d’altres,
practicant algun esport en concret; d’altres, jugant a fer construccions; d’altres,
ballant o interpretant a diferents personatges, etc. Dins de cadascú hi ha
amagats els talents innats (per exemple si li agrada llegir, pot ser que destaqui
per una qualitat reflexiva; si li agrada jugar a interpretar personatges, pot ser
que destaqui per una capacitat comunicativa, etc.).

Oferiu-li una valoració positiva de les seves qualitats: es tracta de fer de
mirall quan expressa alguna qualitat pròpia. «Et veig molt feliç quan cantes»;
«Se’t dóna molt bé vendre coses».
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CINQUÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 7 En busca del meu tresor

AUTOESTIMA I AUTOCONEIXEMENT

Animeu el vostre fill o filla perquè sàpiga veure i parli de les qualitats
positives d’altres persones.

 Penseu sobre les seves qualitats: llegiu el llistat de qualitats que trobareu a
la pàgina següent. Identifiqueu quines qualitats observeu en el vostre fill o
filla i busqueu-ne exemples.

Nota: A aquestes edats és especialment important evitar que esculli les seves
aficions per acontentar els pares o les persones de referència.

Per exemple, a un pare que li hauria encantat aprendre a tocar el piano però
que no va poder, pot gaudir molt en veure com el fill toca el piano. No obstant
això, pot ser que el nen no ho gaudeixi i que ho faci principalment per obtenir
estima, acceptació i atenció del pare.

La conseqüència d’això a llarg termini pot ser un sentiment de frustració i de
ressentiment, i un sentiment se buidor a l’adultesa.

És important que detecteu quan passa això i impulsar-lo a trobar les seves
aficions. Un indicador important és observar quan expressa una alegria
genuïna, entusiasme i brill als ulls.

RECORDA!

Quan observis entusiasme, alegria i que al teu fill o filla li brillen els ulls, 

seràs a prop de descobrir els seus talents innats!
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CINQUÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 7 En busca del meu tresor

AUTOESTIMA I AUTOCONEIXEMENT

Llistat de qualitats 

Diríeu que el vostre fill o filla és una persona que destaca per ser…

Oberta Cooperativa Fiable Persuasiva Activa Coordinadora Fidel
Polivalent Amable Ferma Flexible Positiva Afable Creativa Pràctica
Àgil de ment Coherent Formal Previnguda Amb criteri Precisa
Alerta Critica Hàbil Productiva Curosa Honesta Puntual Ambiciosa
Culta Imaginativa Ràpida Oberta de ment Complidora Independent
Raonable Analítica Decidida Justa Amb recursos Desimbolta
Laboriosa Reflexiva Assertiva Dialogant Lleial Relacionada Atenta
Diplomàtica Amb capacitat de líder Respectuosa Autèntica Discreta
Lògica Responsable Capaç Forta Madura Resolutiva Amb caràcter
Amb dots de mandat Amb salut Cauta Equànime Manyosa
Segura Clara Eficaç Sensata Coherent Eficient Serena
Col·laboradora Executiva Amb memòria Sincera Comunicadora
Emprenedora Metòdica Sistemàtica Conciliadora Enèrgica
Minuciosa Prudent Concreta Entregada Motivadora Amb confiança
en si mateixa Entusiasta Negociadora Amb tacte Conscient
Objectiva Tenaç Constant Estable Optimista Tolerant Constructiva
Ètica Organitzada De tracte agradable Amb control Exacta
Ordenada Amb dots de venda Emocional Exigent Pacient
Convincent Perceptiva Amb visió comercial Amb conviccions
Extravertida Persistent Voluntariosa

Font: Adaptat de http://web.ua.es/es/ice/documentos/tutorial/material/cuadro-de-
caracteristicas-personales.pdf
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CINQUÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 8 L’autoestima i el grup

HABILITATS D’INTEGRACIÓ EN GRUPS

En aquesta activitat, els alumnes han pres consciència de com determinats
comentaris poden afavorir l’autoestima i l’autoconfiança d’altres persones.

Han reflexionat sobre si certes accions augmenten, disminueixen o conserven
l’autoestima d’una persona.

Exemples d’accions que poden augmentar l’autoestima:

 Tot i que li fa molta vergonya, la Isabella s’atreveix a tocar i a cantar una cançó
amb la guitarra i, en acabat, els amics i amigues l’aplaudeixen.

 El Bruno i el Pedro diuen al seu pare que el menjar que els ha preparat era molt
bo.

Exemples d’accions que poden disminuir l’autoestima:

 La Isabella s’entrebanca i els companys de classe se’n burlen.
 A l’hora de fer equips per a jugar al pati, al Bruno sempre el trien l’últim.

Com a pas cap a la vida adulta, tots els preadolescents i adolescents necessiten
crear un nou grup per a sentir-se’n part, més enllà del grup familiar.

Formar part d’un grup sa i positiu depèn principalment de dos factors: el que
rebem i el que donem a les persones que l’integren.

Molts adolescents se senten insegurs en aquest procés, i no saben com fer-ho,
motiu pel qual trien fumar com a manera de superar l’ansietat.
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CINQUÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 8 L’autoestima i el grup

HABILITATS D’INTEGRACIÓ EN GRUPS

Com podeu contribuir perquè se sentin segurs i s’integrin en 
grups?

Perquè els grups dels que formen part siguin sans i positius, vosaltres hi podeu
col·laborar:

Sigueu un model de com tractar els altres amb respecte i estima
 Si voleu que el tractin amb respecte i estima, la millor opció és que a casa

sigueu respectuosos i afectuosos, així tindrà un model del que és tolerable i
del que no.

Ajudeu-lo a prendre consciència de com els seus actes influeixen en altres
persones: «rebem el que donem»

Reforceu que ser bon amic o company significa voler el millor per a l’altre
 Interesseu-vos per com són els seus amics i com és la relació que mantenen.

Animeu-lo a analitzar si li resulta positiva abans de donar-li la vostra opinió.

Recordeu-li que el valor de les persones va més allà de les notes o de «ser
popular»
 Totes les persones tenim un valor personal que surt abans o després. Podem

ajudar-lo a identificar-ne els seus i els dels amics i companys si comentem
nosaltres mateixos els valors que els veiem i també en les persones del
nostre entorn.

SABIES QUE…

Si m’ajudeu a eliminar dels meus valors

els aspectes materials, m’ensenyeu a valorar allò

que realment és important?
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CINQUÈ DE PRIMÀRIA

Repte 3 Respira al teu ritme

GESTIÓ DE L’ESTRÈS

Els exercicis de respiració són una eina per a prevenir i reduir els efectes de
l’estrès i de l’ansietat. Aprendre’ls, l’ajudarà a calmar-se per si mateix quan senti
estrès, por o ansietat i, per tant, no buscarà altres vies no saludables per tenir
benestar (com fumar).

Us animem a què practiqueu en família els exercicis de respiració que ha practicat
a classe.

Com podeu gestionar l’estrès a través de la respiració?

Per a gestionar l’estrès de manera adequada existeixen diferents tècniques; la
respiració n’és una de les més importants.

1. Escolliu un o diversos moments al dia per a practicar la respiració profunda

La respiració profunda és aquella que utilitza tota la capacitat pulmonar.

En oxigenar millor el cos s’aporta més energia i l’estrès disminueix.

Es pot practicar cada dia durant 5 minuts en diversos moments, encara que no
se senti estrès, ja que ajuda a prevenir-lo: quan ens llevem, abans d’anar a
dormir, abans de menjar, quan arribem a casa després de treballar, etc.

Com fer la respiració profunda

Asseieu-vos còmodament, tanqueu els ulls amb suavitat i col·loqueu una mà 
sobre l’abdomen amb el dit petit sobre el melic. L’abdomen s’ha d’elevar amb 
cada inspiració i, en expirar-lo, ha de tornar a la seva posició original. Quan 
inspireu, compteu fins a 5; i quan expireu, fins a 10. 
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CINQUÈ DE PRIMÀRIA

Repte 3 Respira al teu ritme

GESTIÓ DE L’ESTRÈS

2. Detecteu en quines situacions us pot ser d’utilitat practicar la respiració
profunda

La respiració profunda és útil quan:

 Sentim emocions molt intenses, com quan perdem l’autobús, hem de parlar
en públic o abans de començar un examen.

 El pensament va molt ràpid.
 Ens sentim cansats.

3. Practiqueu la respiració profunda en situacions habituals d’estrès, ja que
quan sentim estrès…

 … no respirem amb tota la capacitat pulmonar.
 … la respiració és més ràpida i superficial; només s’utilitza la part superior

dels pulmons (la part del pectoral) i no la part abdominal (al voltant del
ventre).

 si practiquem la respiració profunda disminueix la irritabilitat, l’ansietat i el
cansament; i augmenta la claredat mental, que permet prendre decisions
més adequades.

RECORDA!

La respiració profunda, practicada amb freqüència,

ajuda a prevenir l’estrès 
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SISÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 4 Em veig com em sento

AUTOIMATGE I AUTOESTIMA

Actualment, els mitjans de comunicació generen una gran pressió per mantenir el
cos segons uns cànons molt determinats. Quan un adolescent s’hi compara, si el
seu cos real no s’assembla a l’ideal de cos que es valora, pot sentir que
l’autoestima (l’apreciació que sent per si mateix) disminueix.

En aquest repte se’ls anima a valorar positivament l’autoimatge,
independentment de si s’ajusta als cànons socialment més valorats, i que
aprenguin maneres de resistir la pressió externa.

Com considereu que està la seva autoestima?
Què creieu que podeu fer per a millorar-la?

Què podeu fer:

 Comprendre quins factors influeixen en l’autoestima en aquestes edats

Els canvis físics que comencen en aquestes edats provoquen inseguretat i és
habitual prestar molta atenció a la imatge corporal. Per a autodefinir-se valoren
com a una cosa molt important l’opinió d’altres persones, i a partir d’aquí,
conformen l’«autoimatge».

Quan aquestes valoracions són positives reforcen l’autoestima, fet que ajuda a
prendre decisions més saludables. Des de l’entorn familiar els ajudeu si:

- Accepteu la preocupació natural que manifesta per la imatge (sabent que és
una necessitat transitòria d’aquesta etapa).

- Escolteu amb respecte i afecte les inquietuds; li alleugerirà l’ansietat i li
aportarà seguretat. Per exemple, un tallat de cabells que no li agradi pot
afectar-lo molt. Encara que als adults ens sembli un fet intranscendent, és
important escoltar-lo i comprendre la importància que té per a ell.
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SISÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 4 Em veig com em sento

AUTOIMATGE I AUTOESTIMA

Oferiu-li una valoració positiva de la seva imatge física

Parlar de les virtuts físiques d’una forma constructiva el prepara per afrontar
tant la seva inseguretat com l’enorme pressió social a la qual estarà sotmès.

«Aquest color t’afavoreix molt», «m’agrada molt com et queda aquesta camisa
blava», «aquest nou tallat de cabells et queda molt bé», «quina pell tan maca
que tens»

 Promoveu hàbits saludables que l’ajudin a sentir-se bé amb el seu cos

Ara teniu una oportunitat excel·lent per a reforçar els hàbits de vida saludables:
la dieta equilibrada i la pràctica d’exercici físic de manera quotidiana.

És la millor manera que se senti bé amb el seu cos, i això l’ajudarà a afrontar els
següents anys amb més seguretat en si mateix i autoestima.

Parleu-ne dels beneficis i practiqueu-los en família!

RECORDA!

Necessito rebre valoracions positives

de la meva imatge…

ja que em sento insegur amb els canvis que 

experimento en el meu cos
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SISÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 6 Ser autèntic

PRESSIÓ DE GRUP

Els alumnes han reflexionat sobre com els propis actes poden pressionar o no
respectar altres persones. Se’ls ha animat a respectar les persones que són
diferents, a expressar-se amb autenticitat, i a superar la pressió de grup que pot
influenciar-los per fer coses que en realitat no volen.

Aquesta habilitat serà molt important per poder dir NO al consum de tabac si en
cap moment se senten pressionats.

Com podeu enfortir-lo per afrontar la pressió de grup? 

Apliqueu les pautes sobre autoestima facilitades en aquesta guia

Una bona autoestima és essencial per afrontar la pressió de grup.

Afavoriu-li des de casa una comunicació oberta, fluida i respectuosa

Si a casa afavoriu que expressi les seves necessitats i opinions, i les tracteu amb
respecte (encara que no sempre ho compartireu), li resultarà més fàcil fer-ho
amb el grup d’amics.

Assageu a casa estratègies per afrontar la pressió de grup

Podeu preguntar-li per una situació en què es va sentir pressionat pels
companys. Exploreu com va respondre i com li agradaria actuar en una situació
similar.

Per exemple, abans d’anar a una festa, podeu assajar com respondria si es veu
pressionat a consumir cap substància. Podeu assajar entre tots diverses
estratègies i també explicar situacions en què us hagueu sentit pressionats a fer
alguna cosa que no volíeu i com vau aconseguir afrontar la pressió.
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SISÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 6 Ser autèntic

PRESSIÓ DE GRUP

Transmeteu-li un recolzament incondicional des de casa

En una situació de pressió de grup és més probable que busqui el vostre
recolzament si té la seguretat que l’acollireu amb afecte, encara que s’hagi
equivocat amb alguna decisió.

Per aprendre a resoldre problemes i a prendre decisions és necessari equivocar-
se.

«Si alguna vegada estàs amb el teu grup d’amics i et sents pressionat i no saps
què fer, truca’m. En aquell moment no et faré cap pregunta. Ja ho parlarem el
dia següent.»

Ajudeu-lo a adonar-se de qui és un bon amic

En aquestes edats l’amistat és molt important. Si existeix una bona comunicació
pot ser convenient parlar sobre les relacions amb els amics i ajudar-lo a
reflexionar qui són realment bons amics:

«Amb els bons amics mai no hauries d’explicar-te o disculpar-te, o sentir-te
fortament pressionat a fer alguna cosa que realment no vulguis fer.»

L’objectiu no és prohibir amics (això pot ser contraproduent), però sí que siguin
capaços de detectar quins són una influència negativa i quins, positiva.

RECORDA!

Si puc tenir opinions diferents amb la família,

aprendré a fer-ho també amb els amics. 
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SISÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 10 Jornades esportives

PRESA DE DECISIONS

En aquest repte s’ha animat els alumnes a organitzar una activitat saludable. Es
pretén que sàpiguen treballar en equip, a respectar-se i a valorar les activitats
d’oci saludable. Fomentem així la iniciativa i la responsabilitat cap a la salut.

S’espera que aprenguin a no deixar-se emportar per l’opinió del grup; per algunes
persones, a l’hora d’escollir les activitats que faran en el temps lliure; o per un
altre tipus de situacions.

Aquesta és una edat d’experimentació i de canvis, i moltes de les coses per les
que s’interessaven abans deixen de ser atractives per a ells. Les que els poden
resultar atractives i que són oci saludable poden no ser a l’abast, mentre que les
opcions no saludables semblen ser molt més accessibles en alguns casos.

L’adolescent necessita buscar noves emocions; provar diferents estils de vestuari,
música, amistats… crear una nova identitat diferent a la del nen o nena que havia
estat fins aleshores i sentir que són ells qui decideixen.

Tot això pot resultar massa nou per als pares; fins i tot poden arribar a pensar que
no el coneixen.

RECORDA!

Continuo sent jo, tot i que una mica diferent.

T’animes a conèixer-me?
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SISÈ CURS DE PRIMÀRIA

Repte 10 Jornades esportives

PRESA DE DECISIONS

Com podeu acompanyar-lo en la presa de noves decisions?

Mantingueu forts vincles familiars

Afavoriu un clima en què es permeti i es fomenti tenir opinions diferents.

Fixeu límits clars, raonables i concrets

Els límits proporcionen el sentiment de seguretat i de ser atès. Quan es dóna
més d’una opció facilitem que compleixi el que s’ha acordat. Per exemple:
Aquest dissabte no es poden fer deures, prefereixes fer-los divendres o
diumenge?

Decidiu en quins aspectes és realment important posar límits: la roba, el color
dels cabells, els estudis, l’oci? És important preguntar-se si els límits que oferiu
són per a promoure la seguretat o si d’alguna manera incideixen en l’afirmació
de la seva identitat.

Recordeu que hi ha coses que ja passaran totes soles i d’altres que són realment
importants.

Permeteu els errors i fomenteu que serveixin per aprendre

Quan es cometen errors se n’aprèn si es reflexiona, i es poden crear recursos
per afrontar la frustració (fet que no passa si són altres persones les que
solucionen els seus problemes).

Augmenteu de forma gradual els privilegis i llibertats

Recordeu sempre que el primer i més important és la seguretat i la salut.
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