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La Xarxa de Debat Educatiu amb i per a les Famílies la formem un grup de mares, pares, avis, àvies i professionals 
de diferents àmbits. Compartim vivències, recursos i estratègies per a l’educació dels nostres fills i filles. Els 
diferents punts de vista de totes les persones que hi participem fan que els debats s’enriqueixin, ens permetin 
esvair pors i neguits i ens ajudin a prendre decisions i a actuar de la forma més adequada.

Presentació

Recordeu que les orientacions que 
hi ha en aquest llibret s’hauran 
d’adaptar a les situacions que 
tingueu a casa a cada moment i al 
desenvolupament maduratiu de 
cada infant.

Us presentem el cinquè llibret de la col·lecció 
de publicacions de la XEF. S’hi recull el debat que 
s’ha portat a terme, al llarg de tres cursos, sobre la 
millora de la convivència.
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De què parlem

Què ens passa?

Què entenem per covivència?

“Es deixa portar pels altres i no sap dir que no.”
“No m’explica què li passa.”
“Fa temps que el noto trist / la noto trista.”
“Comenta que hi ha companys i companyes que fan bromes que no 
li agraden.”
“Li costa relacionar-se amb els altres. No té amics o amigues.”
“Sempre es vol sortir amb la seva.”
“A vegades menysprea els altres perquè són diferents.”
“Li costa respectar els altres i les coses que no són seves.”
“El professorat em comenta que sempre està enmig dels conflictes.”

La convivència és l’acte de conviure, és a dir, de relacionar-se de forma respectuosa envers les altres persones.
 Requereix pluralitat de persones, per això la socialització entre els individus des del naixement és fonamental.
 Es dóna en espais compartits amb altres, com poden ser l’escola, la feina, la llar, el veïnat o l’espai públic, entre d’altres.
 La convivència positiva o enriquidora es basa en el diàleg, les normes o codis de comportament i els valors: el respecte, 

l’honestedat, la tolerància, la solidaritat, entre d’altres.
 La convivència negativa o problemàtica es basa en la intolerància, l’engany, l’abús i la transgressió, entre d’altres.
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Aprendre a conviure és aprendre a ser per-
sona, a saber-se comportar i a respectar 
els altres, l’entorn i a si mateix. Aprendre 
a conviure és aprendre a ser, estar, fer, dir, 
pensar i estimar.

 ESTIMAR: Acceptar-se i valorar-se. Comprendre, acceptar 
i valorar l’altre i allò que hi ha al nostre voltant. Tenir cura d’un 
mateix, dels altres i de l’entorn.

 ESTAR: Estar i comportar-se de forma adequada a cada lloc.
 FER: Mostrar habilitats socials com són l’amabilitat, la generositat, 

maneres respectuoses de parlar i respondre, saludar.
 SER: Adquirir maduresa, autonomia emocional, seguretat i valors 

com la justícia, la solidaritat i la cooperació.
 DIR: Dominar i fer un ús respectuós del llenguatge corporal, 

visual i verbal (el to de veu, el vocabulari, les bromes).
 PENSAR: Reflexionar sobre les creences, aspectes culturals, 

estereotips i les actituds que ens afecten.

Si eduquem els infants en tots aquests àmbits, tenint en compte el 
seu desenvolupament maduratiu, afavorirem que siguin persones 
capaces de conviure de forma positiva i que tinguin recursos per 
evitar l’assetjament.

Aprendre a conviure

JO I ELS ALTRES
COM 

CONVIURE

ESTIMAR
Comprendre

i valorar

ESTAR
Conductes

PENSAR
Actituds

FER
Habilitats

socials

SER
Maduresa i
seguretat

DIR
Llenguatge

verbal i
corporal

A continuació us presentem 10 aspectes que des de la XEF 
considerem que afavoreixen una bona convivència.
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1 Autoestima i seguretat
en si mateix
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L’autoestima és un sentiment sobre el propi jo, una valoració global que una persona fa d’ella mateixa.
És estimar-se, acceptant el propi potencial i les limitacions tant físiques com psíquiques. 
La seguretat en si mateix és sentir-se competent i capaç. Es construeix amb la valoració, la mirada i la confiança de l’altre i 
va molt lligada a l’autoestima.

 Acceptant els fills i les filles tal com són: el seu físic, els seus gustos, la seva condició sexual, les seves capacitats i les  
seves limitacions.

 Evitant comparar-los amb altres persones, sigui altres infants, nosaltres de petits o personatges públics com futbolistes o 
cantants.

 No ridiculitzant-los ni fent comentaris despectius o feridors (“ets això, sembles allò”). Evitant els comentaris que ataquen 
la persona i centrant-se en els fets (“no m’agrada això que has fet”).

 Escoltant les criatures, no menystenint allò que expliquen si és important per a elles.
 Donant-los responsabilitats i confiant en les seves capacitats. Valorant les conductes i les actituds encertades que tenen 

els fills i filles.
 Establint rutines, normes i límits a casa.
 Afavorint que infants i joves tinguin confiança en  si mateixos. Deixant que assumeixin petits riscos, segons l’edat. 
 Demostrant que es tenen en compte les seves necessitats i interessos, fomentant la col·laboració en les tasques 

domèstiques, demanant l’opinió en certs temes familiars segons l’edat i la maduresa: escollir vacances, la decoració, el menú 
de dissabte...

Com els ajudem a aprendre
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Autonomia2
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 Deixant temps i espai perquè els infants puguin experimentar i assolir petits reptes personals adequats a cada edat: men-
jar sense ajuda, anar sols al vàter, anar a comprar, tenir cura dels propis materials, participar en tasques domèstiques, fer 
gestions, tornar sols a casa des de l’escola/institut.
 Evitant protegir els infants excessivament, deixant que assumeixin petits riscos controlats i adequats a l’edat. Confiant en 
ells.

 Deixant que prenguin decisions encara que no ho facin com volem i que el resultat no sigui tan satisfactori.
 Fent que assumeixin les conseqüències de les seves decisions i accions.
 No omplint tot el temps lliure d’activitats programades i dirigides, deixant-los temps per al joc lliure i fins i tot l’avorriment.
 Ensenyant-los des de ben petits a prendre decisions: “Avui vols pera o poma?” “Posem botes o sabates?” “Et poses el 
despertador i esmorzem junts?”

L’autonomia és la capacitat que té la persona de fer i decidir per si mateixa.
És gràcies a l’experimentació que els infants aprenen habilitats bàsiques com moure’s, parlar, vestir-se, alimentar-se i altres 
més complexes com organitzar-se el temps o conviure.  
Permetre l’autonomia requereix evitar repetir allò que s’ha demanat als nens i nenes i deixar espai perquè experimentin les 
conseqüències dels seus actes.
 

Com els ajudem a aprendre
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Empatia3
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L’empatia és la capacitat que té la persona de posar-se en el lloc de l’altre i d’entendre’l. És la capacitat de “llegir” les 
emocions i estats d’ànim de les altres persones, d’entendre què senten, pensen o necessiten. 

Afavoreix la comunicació i la solidaritat. Si bé és una qualitat innata, l’empatia es pot aprendre a partir del modelatge de 
l’adult.

 Explicant i comentant situacions en què les bromes fereixen els sentiments de l’altre.
 Reflexionant sobre situacions reals que els fills i les filles hagin viscut o presenciat, preguntant-los com se sentirien si els 

fessin certes bromes o certs comentaris i animant-los a preguntar a d’altres com ho han viscut. 
 Oferint exemples i models d’empatia a través de situacions quotidianes, personatges de contes, joc simbòlic...
 Explicant que ningú és perfecte, que tothom sap fer unes coses millor que d’altres.
 Ajudant-los a observar les reaccions de les altres persones per conèixer com se senten i preguntant-los després què han 

observat.
 Ajudant-los a reflexionar sobre com es pot sentir alguna altra persona després d’una situació de conflicte, donant-los pistes: 

“Potser està trista perquè li has pres la joguina.” “Segurament està enfadada. Saps per què? Vols que li ho preguntem?”

Com els ajudem a aprendre
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Expressió de sentiments 
i emocions4
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 Buscant algun moment per poder explicar com ha anat el dia quan som a casa. Trobant espais en família per parlar del que 
ens agrada o ens preocupa posant paraules a diferents sentiments i emocions.

 Posant paraules a les accions, els seus motius i les emocions que ens generen. 
 Ensenyant a dir les coses que ens agraden o desagraden com també d’aquelles que ens fan patir o ens fan mal, d’una 

manera respectuosa; parlant dels problemes i de com ens fan sentir.
 Aprofitant qualsevol activitat per parlar d’allò que fem i de per què ho fem, o del que veiem i de com ens fa sentir.
 Explicant contes i posant veu als personatges, tot exterioritzant sentiments o estats d’ànim.
 Ensenyant a identificar i compartir els sentiments i emocions propis. 

 Tenint en compte el que ens expliquen dels seus sentiments i emocions i fent-los adonar que els escoltem.

L’expressió de sentiments i emocions és la capacitat de deixar sortir, reconèixer i anomenar els sentiments i les emocions, 
tant positius com negatius. Es poden expressar amb paraules, amb la mirada, la postura, els moviments, la veu, el tacte, 
l’expressió del rostre, l’ús de l’espai, la proximitat o fins i tot el silenci.
Una persona que entengui i reconegui els propis sentiments, entendrà més fàcilment els de les altres persones i podrà ser 
més respectuosa.
Reconèixer i valorar les situacions que generen sentiments com l’estima, la compassió o d’altres facilita la convivència.

Com els ajudem a aprendre
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Habilitats socials5
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 Afavorint que es relacionin amb els nens i nenes de la seva edat i les altres persones: anant a comprar, acompanyant els 
adults en diferents encàrrecs, visitant amics i familiars, fent activitats culturals...

 Ensenyant les fórmules de cortesia (bon dia, gràcies) i a utilitzar-les en cada context.
 Ensenyant a manifestar de manera clara, franca i respectuosa les pròpies opinions i emocions.
 Parlant  i comentant amb les criatures les seves conductes, mostrant tant l’acord com el desacord.
 Parlant amb respecte als nostres fills i filles, escoltant-los activament.
 Reconeixent els errors que cometem davant els nostres fills i filles, demanant-los disculpes: “Veig que t’ha molestat... 

perdona.” 

Les habilitats socials són les conductes necessàries per relacionar-se amb les altres persones de manera efectiva i mútuament 
satisfactòria. Contribueixen a l’acceptació per part dels companys i companyes, el professorat i la família, i porten a una 
millor adaptació social.

Aquestes conductes són apreses i per tant poden ser ensenyades. Cal practicar-les en diferents situacions.

Com els ajudem a aprendre
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Resolució positiva 
de conflictes6
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 Afavorint les relacions, les interaccions i les experiències de qualitat amb altres infants: anant al parc, fent activitats en 
cooperació amb altres persones, fent excursions, tallers, cuinant...

 Essent bons models: adoptant una postura personal madura, responsable i adequada a l’hora de fer front als possibles 
conflictes personals, laborals o familiars.

 Argumentant i preguntant el perquè de les conductes de les criatures. Escoltant com veuen els infants la situació, mostrant 
tant l’acord com el desacord.

 Observant constantment i deixant temps i espai per tal que els nens i les nenes intentin resoldre les situacions de conflicte. 
Si és necessari ensenyar el procés i si cal intervenir, fer-ho amb respecte i positivament.

 Ensenyant-los a defensar les seves opinions sense actituds violentes ni agressives.
 Fomentant el diàleg com la manera més positiva de resoldre els conflictes.

La resolució positiva de conflictes comporta treballar un conjunt de capacitats per a gestionar, transformar i resoldre els 
conflictes d’una forma positiva i adequada als interessos propis i/o dels altres.
Els conflictes són habituals en les relacions, la qüestió és de quina manera es resolen. Cal aprendre a identificar-los i explicar-
los per poder gestionar-los i resoldre’ls d’una forma pacífica i respectuosa amb un mateix i els altres.
Els conflictes es poden preveure i buscar com plantejar la situació perquè no arribin a produir-se.

Com els ajudem a aprendre
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Respecte7
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 Essent un bon exemple: mostrant respecte envers si mateix, els altres i l’entorn.
 Respectant i acceptant l’altre vingui d’on vingui i sigui com sigui.
 Respectant les diferents idees i opinions. Ensenyant a no menysprear les opinions dels altres des de ben petits.
 Tenint una actitud respectuosa amb els espais i les coses que s’han de compartir.
 Promovent les relacions amb els iguals: fent activitats en cooperació amb altres persones.

 Abstenint-se de fer bromes que puguin molestar, tant a casa com a fora de casa. Animant els infants a imaginar com es pot 
sentir l’altra persona.
 Fomentant experiències compartides amb persones amb diferents capacitats, orígens, creences... Interessant-se per les 
seves vivències i destacant el que se’n pot aprendre.

El respecte és la capacitat de reconèixer i valorar el conjunt de qualitats que té una persona.
Quan la persona percep que se la valora, té sentiments positius i també pot generar actituds i conductes positives com la 
cura o l’estima.
Respectar la diferència
És la capacitat de valorar a una altra persona tot i ser diferent en creences, religió, procedència, manera d’actuar, aspecte 
físic, etc.
Respectar i valorar les diferències com un fet enriquidor és una actitud positiva que afavoreix les relacions d’igualtat i 
d’entesa amb els altres.

Com els ajudem a aprendre
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Responsabilitat8
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 Fent-los reflexionar sobre quines conseqüències tenen els seus actes, tant si són positius com negatius.
 Evitant els càstigs que no tenen relació amb allò que ha fet l’infant o el jove. Si el seu acte ha tingut conseqüències 

negatives envers els altres, cal fer-los reflexionar i buscar una acció que pugui impedir que es repeteixi. A més a més cal 
reparar la situació provocada.

 Deixant-los prendre decisions en alguns aspectes (la roba, el menjar, l’hora de tornar…). Cal tenir clar, però, que no tot és 
negociable.

 Fent que la nena o el nen noti que se’l té en compte: demanant-li la seva opinió, segons l’edat, en alguns temes familiars 
com les vacances, la decoració, triar el menú de dissabte….

 Fomentant la col·laboració en les tasques domèstiques, començant per encàrrecs petits i tasques senzilles que vagin 
augmentant amb l’edat. Confiant en la seva capacitat i habilitat per resoldre les tasques encomanades.

 Ajudant-los a reflexionar abans d’actuar, fent que s’adonin de les conseqüències de les seves accions.

La responsabilitat és la capacitat d’assumir les conseqüències de les decisions i accions pròpies i de complir les obligacions 
i els deures propis.

És important deixar espai als infants per tal que raonin les possibles repercussions de les seves decisions i assumeixin la 
responsabilitat d’allò que fan i diuen.

Com els ajudem a aprendre
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Saber estar de forma adequada 
a cada situació9
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 Establint i fent respectar en l’àmbit familiar unes normes que siguin clares, estables i adequades a l’edat.
 Fent entendre i respectar les normes i el comportament adequat a cada lloc (a casa d’altres persones, al metge, a l’escola, 

al carrer, al transport públic...).
 Adequant el tracte a les persones segons el lloc o la institució que representen.
 Explicant per què es necessiten normes per conviure. Fent entendre que serveixen per ser respectuosos amb els altres en 

els espais que es comparteixen (posar la música fluixa per no molestar, no embrutar perquè ens agrada trobar-ho net, no 
malmetre el mobiliari urbà que és de tots...).
 Donant respostes clares per tal que aprenguin què es pot fer i què no.

Saber estar de forma adequada a cada situació és la capacitat de valorar i respectar les normes socials que fan possible 
la vida col·lectiva i el respecte mutu.

Com els ajudem a aprendre
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Tolerància a la frustració10
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 Explicant que ningú és perfecte, que tothom sap fer unes coses millor que unes altres.
 Deixant que les criatures s’equivoquin. Permetent que experimentin els errors com una experiència positiva d’aprenentatge.
 Deixant que el fill o la filla creixi amb l’oportunitat d’equivocar-se, no intervenint sempre per posar-ho tot massa fàcil.
 Ajudant a identificar el sentiment de frustració de la nena o el nen. Motivant-los per tal d’afrontar la situació amb una 

actitud positiva.
 Acompanyant-los quan hi ha petites frustracions en lloc d’estalviar-los-les. Explicant que les coses no sempre surten com 

volem i que no sempre podem aconseguir-ho tot.
 Vivint amb naturalitat les situacions d’assaig-error, on la prova seguida de l’error o l’encert condueixen a l’aprenentatge.

Tolerar la frustració significa ser capaç d’afrontar els problemes i les limitacions que ens trobem al llarg de la vida, tot i les 
molèsties o les incomoditats que puguin causar-nos. Per tant, es tracta d’una actitud que es pot educar amb la pràctica.

Ens permet perdre la por a equivocar-nos i aprendre a afrontar els errors amb una actitud positiva, amb més energia i 
coratge, estimulant la capacitat de superació.

Com els ajudem a aprendre
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Què entenem per bullying

Què és l’assetjament?
Què fem si sospitem que el nostre fill/filla pateix bullying?
I si el nostre fil/filla té comportaments o actituds agressives amb un altre?
Com s’aborda al centre educatiu? Quins són els protocols d’actuació?
Podeu consultar les orientacions del Departament d’Educació de la Generalitat en aquest enllaç:
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/com-ajudar-fill/prevencio-deteccio-assetjament/

Els adults som models per a les criatures. Les experiències que compartim seran una guia per als seus valors. Per això és 
important que parlem, juguem, donem respostes clares a les seves preguntes, evitem els crits, les actituds impositives i 
violentes. 
Si respectem a les persones grans, a les persones diferents, les actituds diverses, etc., les nenes i els nens aprendran a fer-ho 
també. Cal que posem atenció en el nostre llenguatge, perquè el to i el vocabulari que fem servir també els servirà de model.
Cada membre de la família ha d’assumir el rol que li correspon. No tots ocupem el mateix lloc a la família o a l’escola. No 
tot és negociable. Les persones adultes tenim la responsabilitat de la cura dels infants i per tant són qui hem de prendre les 
decisions que ocupen la vida familiar. Serà bo anar practicant la presa de decisions dels nens i nenes amb aspectes menys 
rellevants, deixant-los escollir entre diferents opcions acotades.

Orientacions per acompanyar el procés educatiu
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Vídeos
 Desenvolupament de l’autoestima i la seguretat en un mateix.

Curt https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o
 Desenvolupament de l’autonomia.

Curt https://www.youtube.com/watch?v=UD3NN1qDrhM
 Gestió de conflictes, habilitats socials i responsabilitat.

Curt https://videos.guiainfantil.com/44000/44660.mp4

Articles
 José R. Ubieto, “¿Educamos a los niños para que sepan gestionar las 

emociones o sean adultos responsables?” La Vanguardia, 13/10/2016 
https://www.lavanguardia.com/vida/20161013/41948052536/el-divan-
educacion-ninos-gestionar-emociones-adultos-responsables.html

 FAROS Sant Joan de Déu, “Claus per millorar l’autoestima dels teus 
fills.” https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/claus-millorar-lautoestima-
dels-teus-fills

 FAROS Sant Joan de Déu, “El arte de educar, porque los hijos no 
vienen con manual de instrucciones.” https://faros.hsjdbcn.org/es/
articulo/arte-educar-porque-hijos-no-vienen-manual-instrucciones



TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ
1. Mengem de colors, mengem sa!
2. Temps per gaudir, temps per descobrir!
3. Créixer i conviure. Normes i límits
4. Ús saludable de les noves tecnologies. Connect@’t!
5. El camí de la convivència


