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DOTZE PROPÒSITS EDUCATIUS 

GENER 

Acords educatius entre els progenitors. 
La unificació de criteris i pautes ajuda i facilita la tasca educativa i proporciona seguretat, ja 

que la manca d’unitat i criteri educatiu provoca que l’infant se senti perdut i insegur o que 
acabi decidint i fent ell el que vol, per això la unificació de criteris. Va bé saber dins quins 

paràmetres es pot moure i què s’espera d’ell. 

FEBRER 

Protegir, acompanyar i acollir. 
L’infant necessita protecció, però no sobreprotecció. Educar comporta haver de plantejar 

dificultats a l’infant que l’ajudin a madurar i a créixer, no és bo evitar la confrontació o 

l’enfrontament, ja que educar implica entrar en conflicte molt sovint. 

MARÇ 

Valoració personal. 
L’infant està en procés de construcció de la seva personalitat, per tant ha de sentir-se 

valorat i apreciat. El desprestigi i la desvalorització minen l’autoestima. L’adult mai no ha de 
posar-se en el mateix nivell que el menor quan aquest s’enfada o s’enrabia. 

ABRIL 

Constància. 
Cal mantenir-se ferm en les decisions, aquestes han de ser fàcils i còmodes de dur a terme 
així es podran mantenir. L’adult és qui exerceix l’autoritat, va bé rumiar abans les accions i 

les conseqüències. La tasca educativa s’ha de pensar i reflexionar, sovint no és bo 
improvisar, ni deixar-se portar per la tensió o el propi estat d’ànim del moment. 

MAIG 

Ser coherent. 
Utilitzar el sentit comú, no totes les conductes tenen les mateixes conseqüències, per tant 
cal saber adequar la resposta a les circumstàncies. Ni premiar, ni sancionar de forma 

desproporcionada, ni desmesurada. 

JUNY 
Proposar fites que garanteixin l’èxit i que valgui la pena fer l’esforç. 
Inculcar valors com a tenacitat i la motivació. Si l’objectiu és inabastable s’acaba cedint 
sense que s’hagi aconseguit el repte proposat. 

JULIOL 
Valorar a l’infant com a un individu únic, singular i inigualable. 
Cada ésser humà és especial i té unes peculiaritats que el fan únic i irrepetible, amb les 
seves mancances, però per sobre de tot amb les seves virtuts. 

AGOST 

Posar límits o marcs de referència. 
Per poder integrar-se en la societat, ensenyar a valorar els riscos,  fer veure fins on es pot 
arribar. L’infant es troba immers en un món caòtic i ple de normes, li va bé que l’adult 

l’ajudi a organitzar-se, necessita referents. 

SETEMBRE 

Definir la jerarquia familiar. 
Ajudar a definir el rol i el paper de cadascú dins la família, la qual cosa també facilitarà la 

feina per integrar-se en la societat. Tothom té un paper i ser pare o mare comporta 

prendre decisions per exercir l’autoritat, que no pas l’autoritarisme, davant els fills. 

OCTUBRE 

Ser un bon model. 
L’infant s’emmiralla en els que l’envolten, per tant cal ser un bon exemple. Copien tant el 

que està ben fet com el que està mal fet. Cal vigilar les incongruències per evitar el 
descrèdit. 

NOVEMBRE 
Fomentar una actitud positiva. 
La valoració personal, educar des de la disciplina positiva, amb afecte per afavorir 
l’autoestima. La crítica i el descrèdit són nocius. 

DESEMBRE 
Atorgar responsabilitats i obligacions segons l’edat. 
L’infant sovint pot fer moltes coses per si mateix, però l’adult limita les seves possibilitats. 
Cal supervisar la incoherència entre exigir massa en algunes coses o poc o gens en d’altres. 
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