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Els consells us recorden que penseu abans de fer
qualsevol cosa, us recomanen el valor i la utilitat de les
bones formes i us conviden a somriure molt. Us
indiquen que cal fer una mica d’exercici cada dia, que cal
dormir prou per estar sans i aprendre bé, que
necessiteu respirar bé i a fons i us mostren el gran valor
dels aliments saludables, que són autèntics tresors a
sobre de la taula. Us ajuden a cultivar bons hàbits de
lectura, us animen a aprofitar bé el temps, us recepten
que cal dedicar prou temps a les tasques escolars, us
encoratgen a recollir el que hagueu fet servir i us
indiquen que deixar les coses al seu lloc ens permet
estar a casa com enlloc.

S’han acabat els sidrals, les samfaines i els desgavells
Eviteu els portafarcells i feu cas a aquests consells 
La veu de la saviesa, la té una velleta: 
Seguiu els consells de l’àvia Oliveta

*Al final dels consells trobareu ampliació de les propostes que faig
als vostres fills i filles.

Ana Isabel del Río. 
Blog:  http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/

Què diuen els Consells de l’àvia Oliveta? 
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ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

1. Si fas el que toca quan toca, guanyaràs temps per 
gaudir com una foca.

2. El teu somriure és el millor regal per als altres.
3. Quatre accions que valen un 10: 

- Demanar el que vulguis amb un: si us plau!
- Donar les gràcies
- Saludar i acomiadar-te 
- Quan calgui, disculpar-te.

4. Si el teu cervell vols enriquir, trenta minuts al dia 
has de llegir.

5. Una hora al dia el cos has de moure amb alegria.

6. Si penses abans de parlar i penses abans 
d'actuar, més bons resultats obtindràs.

7. Si dorms tot el que necessita el teu cos, tindràs la 
ment desperta i el cos fort com el d’un ós.

8. Si respires tres vegades profundament, posaràs en 
ordre el teu cos i la teva ment.

9. Si vols una vida escolar ben bona, a repassar i fer 
els deures, dedica-hi cada dia una estona.

10.Quan la feina has acabat, deixa-ho tot com ho has 
trobat.

11.Estima i valora els bons aliments: gaudeix de la 
fruita, la verdura i el peix. T’ajudaran a estar més 
bé!

12.Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc.



Si fas el que toca quan 
toca, guanyaràs temps per 

gaudir com una foca 
© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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El teu somriure 

és el millor regal per als altres

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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1. Demanar el que vulguis amb un      
si us plau!

2. Donar les gràcies 

3. Saludar i acomiadar-te

4. Quan calgui, disculpar-te

4 ACCIONS 
QUE VALEN 

UN 10

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Si el teu cervell vols enriquir,
trenta minuts al dia has de llegir

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Una hora al dia, 
el cos has de moure 

amb alegria 
© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Si penses abans de parlar 
i penses abans d'actuar ,

més bons resultats obtindràs
© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Si dorms tot el que 
necessita el teu cos, 

tindràs la ment desperta 
i el cos fort com el d’un ós

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui

http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/�


Si respires tres vegades profundament,
posaràs en ordre el teu cos i la teva ment

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Si vols una vida escolar ben bona, 
a repassar i fer els 

deures,   dedica-hi cada dia una 
estona

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Quan la feina 
has acabat, 
deixa-ho tot 

com ho has trobat
© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Estima i valora els bons aliments: 
gaudeix de la fruita, la verdura i el peix.

T’ajudaran a estar més bé!

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Un lloc per a cada cosa 
i cada cosa al seu lloc

© Ana Isabel del Río i Jordi Albéstegui
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Una hora al dia, el cos has de moure amb alegria.

Les evidències científiques demostren que és necessari que els nens practiquin
activitat física intensa durant –almenys– una hora al dia. Els beneficis són molts:
milloren els aprenentatges, la memòria, la gestió de l’estrès, la salut cardiovascular, el
desenvolupament i la salut del cervell, redueix l’angoixa i la depressió, i permet
prevenir l’obesitat, la diabetis i la tensió alta. L’esperança de vida augmenta cinc anys
i la qualitat de vida, també. En el cas de les persones adultes, es recomana practicar
un mínim de dues hores i mitja d’activitat física moderada: que puguem parlar, però no
cantar.

Més informació:  
http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2012/12/el-ejercicio-fisico-es-fundamental-para.html

Estima i valora els bons aliments. Gaudeix de la fruita, 
la verdura i el peix. T’ajudaran a sentir-te bé!

L’alimentació ha de ser equilibrada i variada. Cal establir bons hàbits des del principi.
Alguns aliments són especialment importants i beneficiosos per a la salut, en canvi es
mengen en menor quantitat del que seria recomanable. Per tal d’ampliar aquesta
informació i establir hàbits alimentaris més saludables, adjunto un enllaç amb materials
elaborats i compilats per la FaPaC, de diversa tipologia, tots útils i enriquidors.

Més informació: 
I-Famílies FaPaC http://www.fapac.cat/2012/05/Lalimentaci%C3%B3-dels-nostres-fills

Si dorms tot el que necessita el teu cos, 
tindràs la ment desperta i el cos fort com el d’un ós. 

Els nens espanyols no dormen les 10 hores diàries recomanades. Alguns no ho fan a
causa de trastorns del son, altres per hàbits familiars inadequats. Les conseqüències
són: un empitjorament de la salut, somnolència diürna, reducció del rendiment
acadèmic, dificultats per regular la conducta, disminució de l’atenció, augment de
l’obesitat i prematur deteriorament físic i mental en l’edat adulta.

Més informació:
http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2012/12/el-60-de-los-ninos-espanoles-no-duerme.html

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río

ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 
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Si el teu cervell vols enriquir,
trenta minuts al dia has de llegir.

El desenvolupament del llenguatge es troba a la base de la resta d’aprenentatges. Per
tal de desenvolupar un llenguatge ric, cal que els nostres fills i filles estiguin “exposats”
a les paraules i la comunicació, en contacte amb el màxim nombre de vocables. Entre
mirar una hora la televisió i llegir una hora, hi ha una diferència del 50% de paraules: el
que llegeix està en contacte amb més paraules, més variades i de major riquesa
lingüística que si només mira la televisió (tot i que hi ha programes i programes...).
Trenta minuts diaris de lectura és el mínim recomanable durant l’educació
primària, quantitat que ha d’augmentar de forma progressiva durant el creixement.

Més informació: Despertar l'hàbit lector. Generalitat de Catalunya

Si vols una vida escolar ben bona, a repassar
i fer els deures, dedica-hi cada dia una estona.

Si volem que els nostres fills i filles assoleixin un bon rendiment acadèmic, hem de
procurar que tinguin un bons hàbits de treball individual fora del centre educatiu. Els
nens i nenes que reben suport dels pares per fer els deures milloren el rendiment
acadèmic, augmenten l’autonomia, desenvolupen la capacitat de regulació i
augmenten el seu autoconcepte acadèmic.
La millor manera d’aconseguir que els nostres fills i filles facin les feines a casa és
establir un temps diari fix per fer deures i per estudiar o repassar. Cal ajudar-los a
planificar i dividir les tasques, cal donar-los suport i orientació mentre les duguin a
terme i cal també motivar, fer pensar, reforçar la constància, l’eficiència i l’eficàcia.
I –sobretot– estigueu en contacte amb els/les docents dels vostres fills.

Més informació:
Full de la FaPaC: Podem ajudar-los en les tasques escolars?
Materials de la CEAPA: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en los estudios?

Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc
Si dediquem temps a aconseguir que els objectes que fan servir els nostres fills i filles 
tinguin el seu lloc i que ells mateixos deixin cada cosa on correspon, desenvoluparem 
hàbits que milloraran la convivència a casa, els permetran tenir una vida autònoma 
futura més satisfactòria i aprendran habilitats necessàries per ser treballadors més 
eficients. Desenvolupar la capacitat organitzativa i els bons costums, com l’ordre –tant 
a l’escola, com a casa i a la feina– esdevindrà font de satisfacció personal i millor 
rendiment acadèmic i laboral. 

Més informació: 
Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años. 
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río

ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 

http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola/menuitem.5b21aabe12191ad9aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=219cee33b5ae3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.fapac.cat/sites/all/files/file/Publicacions/Fulls d'assessorament/full47.pdf�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=0708c3fe-6b60-4da4-a37f-b03a3f54d486&groupId=10137�
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf�


Si fas el que toca quan toca,
guanyaràs temps per gaudir com una foca.

Hem de procurar que els nens i nenes aprenguin a organitzar millor el seu temps. Per
vèncer aquesta dificultat amb què es troben, cal que els ajudem a planificar el temps, a
fi que respectin totes les necessitats, interessos i obligacions a què s’han d’enfrontar.
Amb aquest consell volem ajudar-vos a aconseguir que els nens aprenguin que si fan
el que toca, sense postergar tasques i dedicant-se al que s’ha acordat fer en aquell
moment, estaran més contents i satisfets en totes les àrees de la seva vida i podran
millorar el seu rendiment acadèmic. Aquesta habilitat és bàsica per a un bon
funcionament a l’aula, ja que si segueixen els ritmes marcats, els aprenentatges i
resultats milloraran. Cal planificar el temps per a totes les coses importants i, per
descomptat, per jugar al parc i a casa, per gaudir de la família i les amistats, per llegir
en família, per fer activitats culturals i altres coses junts, com sortir a passejar. I també
per fer deures, activitats extraescolars, competició esportiva... i les 10 hores de son
diàries. Una distribució del temps correcta i equilibrada només és possible si el temps
dedicat a la televisió i les pantalles està limitat (més informació sobre l’ús adient de la
televisió en l’article enllaçat).

Més informació:
Establir rutines, Ministerio de Educación http://ficus.pntic.mec.es/spea0011/ptsc/spetrt.htm
Planificadors setmanals (en castellà), elaborats per Orientación Andújar.

Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc

Si dediquem temps a aconseguir que els objectes que fan servir els nostres fills i filles 
tinguin el seu lloc i que ells mateixos deixin cada cosa on correspon, desenvoluparem 
hàbits que milloraran la convivència a casa, els permetran tenir una vida autònoma 
futura més satisfactòria i aprendran habilitats necessàries per ser treballadors més 
eficients. Desenvolupar la capacitat organitzativa i els bons costums, com l’ordre –tant 
a l’escola, com a casa i a la feina– esdevindrà font de satisfacció personal i millor 
rendiment acadèmic i laboral. Per ampliar: Desarrollo de conductas responsables de 3 
a 12 años. 

Més informació:
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conductas.pdf

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río
ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 
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Quatre accions que valen un 10: saludar, acomiadar-
te, donar les gràcies i, quan calgui, disculpar-te

Aquí mostro només 4 habilitats socials, per fer veure la importància d’ensenyar 
aquestes habilitats als nens i nenes, a fi que puguin posar-les en pràctica de forma 
quotidiana. Aquestes habilitats permeten afrontar més bé les situacions comunicatives 
i els conflictes, i alhora ajuden a construir relacions interpersonals més autèntiques. 
L’aprenentatge de diverses habilitats de relació i de comunicació facilitaran la gestió de 
les pròpies emocions i les dels altres. Aquestes habilitats s’ensenyen, tenen un fort 
contingut cultural i cal entrenar-les des de casa, de forma sistemàtica i intencional. 
Posarem a l’abast dels nostres fills i filles eines que els permetin tenir relacions socials 
més satisfactòries i els facilitin abordar els conflictes de forma més eficaç i amb menys 
desgast personal. Un nen o nena que tingui molta destresa en l’ús de les habilitats 
socials tindrà relacions més plenes i el seu nivell de benestar augmentarà. Les 
habilitats socials obren la porta al respecte i a la dignitat. 

Més informació: 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/e_padres/html/aprender_mejorar_habilidades.htm

Si penses abans de parlar i penses abans d'actuar,
més bons resultats obtindràs.

Cal que els nostres fills i filles reflexionin envers tot el que fan, el que pensen i el que
senten. Però aquesta habilitat no és innata i han de desenvolupar-la a base de posar-
la en pràctica en situacions reals. Cal reforçar en els nens la capacitat per pensar en el
que pensen, el que senten i el que fan. També en el que ja ha passat, el que està
passant i el que passarà. La capacitat de reflexionar es desenvolupa a base
d’entrenar-la en situacions quotidianes o acadèmiques. Permet una millora en la
regulació de les emocions i el control de la impulsivitat, la regulació del pensament, la
planificació de les accions, controlar l’atenció, mantenir una fita... Cal que els nostres
fills i filles siguin capaços de reflexionar sobre el que convé fer en cada situació, tenint
en compte els interessos propis, els dels altres i el respecte a les normes morals que
regulen la relació entre les persones i el respecte a la dignitat. Aquestes capacitats es
desenvolupen i evolucionen amb l’edat i les experiències.

Per això, cal temps per pensar en el que diran i en el que faran i decidir allò que sigui
més oportú. http://www.cefe.gva.es/eva/docs/programas_exp/verdadero_reto.pdf

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río

ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/html/aprender_mejorar_habilidades.htm�
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Si respires tres vegades profundament, 
posaràs en ordre el teu cos i la teva ment.

Seria ideal que tots els nens i nenes rebessin formació per aprendre a respirar
conscientment, que practiquessin durant la seva vida tècniques de relaxació, com ara:
ioga, meditació i altres tècniques que permeten entrenar la ment i augmentar la
consciència corporal. Mantenir a ratlla l’estrès perjudicial, el nerviosisme, l’angoixa, els
pensaments rumiatius... és possible posant en pràctica alguna d’aquestes tècniques.
La més senzilla i fàcil de practicar en qualsevol moment i a qualsevol lloc és la
respiració conscient. Si nosaltres en fem ús i ensenyem els nostres fills a recuperar-se
físicament, mentalment i emocionalment fent servir aquest tipus de respiració, els
donarem una herència que els acompanyarà la resta de la seva vida.

Més informació:
http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es/2012/02/los-beneficios-de-la-respiracion.html

El teu somriure és el millor regal per als altres.

Segons el Dr. Lee Berk, l’humor és com una vàlvula de seguretat que ens permet
alliberar tensions, preocupar-nos menys, relaxar-nos i oblidar-nos de tot durant una
estona. El somriure és un potent protector de la salut i les relacions, aporta
vitalitat, energia i augmenta l’activitat cerebral. És un recurs eficaç per fer front a
l’estrès, la depressió i la tristesa. Cal tenir cura del bon humor a les llars, relacionant-
nos entre nosaltres de forma més amable i respectuosa. Aquest és un fonament de la
felicitat i el benestar personal. Per tal de guarir les ferides d’una crítica o un insult
calen cinc accions positives, tal com ha demostrat John Gottman al llarg de les seves
investigacions sobre les relacions de parella. Quan les interaccions entre persones no
guarden aquest equilibri, ens sentim neutres o infeliços. Podem cultivar en els nostres
fills i filles el bon humor i el somriure ample i sincer. Però és important que nosaltres no
el perdem davant situacions dures o estressants, per tal d’afrontar-les de forma més
eficaç i per facilitar la convivència i la comunicació fluida.
Les emocions són contagioses, per tant, és millor contagiar alegria que no pas enuig.
Les emocions positives fan que millorin les relacions socials. Emocions com l’alegria
fan que disminueixi el nostre estrès, la qual cosa provocarà –indirectament- pensar de
forma més ètica, més creativa i més respectuosa. Les emocions negatives (com
l’enuig) fan que els altres ens puguin rebutjar; les emocions positives ens apropen als
altres: cal cultivar-les, tot acceptant també la presència i la necessitat de les altres
emocions.

Més informació:
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1281.pdf

Guia per les famílies, per Ana Isabel del Río

ELS CONSELLS DE L’ÀVIA OLIVETA 

Nota: si el vincle d’algun arxiu es trenca, copieu el títol al vostre navegador i podreu restablir  l’enllaç 
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               ANA ISABEL DEL RIO  
Pedagoga i màster en Educació 

               per la Ciutadania i en Valors 
 

Xerrades i tallers curs 2014-2015 
Primera infància, primària i secundària. Formats 

Durada de cada sessió Xerrades, 1.5 h ó 2h. Més durada, segons la vostra demanda.  

Tallers i escoles de pares: 2 hores. Altres durades: a mida del grup. 

Disponibilitats horàries Ajustades a les vostres necessitats. També dissabtes o diumenges.    

L’oferta inclou recursos per organitzar la xerrada (cartell, imatges, instruccions)  

Dossier d’ampliació per assistents i per famílies que no han pogut assistir a la formació.  

Per tots els assistents, regal de consells educatius per pares i familiars i pels fills i filles.  
 

Temes i continguts clau  

1. EDUQUEM la intel·ligència emocional 

2. COM GESTIONAR les nostres emocions i ensenyar els fills a regular les seves 

3. COM AJUDAR els nostres fills i filles en els estudis: com aconseguir l’èxit i evitar el 

fracàs escolar. 

4. COM AJUDAR els nostres fills i filles amb els deures   

5. EFECTE PAPÀ: la importància de la figura paterna a l’educació dels fills i a l’escola.  

El potencial pendent de desenvolupar.  

6. COM APROFITAR EL TEMPS D’OCI i les vacances per millorar els aprenentatges  

7. ESTRÈS. Eines per fer-li front. Com mantenir a ratlla l’estrès familiar: pares i fills 

recuperant la calma.  

8. HABILITATS SOCIALS i capacitat de comunicació. El cultiu de les relacions  

9. CULTIVAR LA LECTURA. Com desenvolupar el gust per la lectura des de casa   

10. DOLÇA FERMESA: com gestionar la conducta dels fills i posar límits de forma 

positiva. 

11.  BULLYING i rebuig a les aules. Quan tots els alumnes no tenen les mateixes 

oportunitats.  

12. 10 CLAUS per l’èxit acadèmic  

Fo
rm

at
s XERRADA i col·loqui, sobre un tema específic 

TALLER. Diverses sessions, centrats en un tema 

ESCOLA DE PARES (2-3-4-5 sessions dissenyades a mida)  
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Rendiment acadèmic 

 

Com ajudar els nostres fills i filles en els 

estudis: com afavorir l’èxit i evitar el fracàs 

escolar 

Les famílies tenim una influència determinant en el rendiment acadèmic i en 
la satisfacció vital dels nostres fills i filles. Són les nostres pràctiques diàries les que més influeixen 

en el seu rendiment i funcionament escolar. Per les famílies que tenen fills i filles amb bon 
rendiment, per les que tenen fills i filles amb dificultats, per tots: com construir una eficaç 
implicació familiar. Amb la nostra implicació podem millorar el seu rendiment un 30%! 

 
Testimoni de Carolin Wolfer, Massanes: "Que la IMPLICACION familiar tenga un resultado tan 
rápido y eficaz no tenia claro. Ana leyó un testimonio de una Mama de un hijo en 1º de ESO. ¡Era 

impresionante la mejora que tuvo en tan poco tiempo, y la tranquilidad recuperada en casa que 
eso supone! Me encantó la frase: "Si no podem canviar la resposta, canviem la pregunta"  

 

 

Com ajudar els nostres fills i filles amb els 

deures 

 
Pràcticament tots els nens i nenes tenen tasques escolars per fer a casa.  
Quin ha de ser el nostre paper envers els deures? Hem d’ajudar-los? Com? 
Posen molts o pocs deures a les escoles? Què els ajuda més?  

 
Avanço una clau: Amb el suport familiar, nens i les nenes obtenen millor rendiment acadèmic.  

 
Testimoni de Rosa, Escola Joan Perich Valls "Aquest any hem pogut tornar a gaudir dels 
missatges encoratjadors de l'Ana. Explica, comparteix... tot allò que sap d'una manera molt 
entenedora. Et planteja reptes i encoratja a complir-los amb petits canvis. Es una professional que 
suma, que integra... que transmet optimisme.” 
 
 

 

10 CLAUS per l’èxit acadèmic 

 
 

 
Hi ha aspectes clau per un bon funcionament acadèmic i per garantir el benestar dels fills. Aquesta 
xerrada aglutina els missatges clau de totes les xerrades que ofereixo, oferint una brúixola pels 
pares, centrant-nos en les variables fonamentals per un bon funcionament acadèmic que, alhora, 
garanteix el benestar dels fills. Abordarem la lectura, la intel·ligència emocional, habilitats socials, 
gestió de l’estrès, descans, alimentació, activitat física, son, ...    

 
Testimoni de Chus: "L'Ana Isabel, a més de saber-ne molt, sap transmetre-ho. És propera, 

exemplifica les seves explicacions constantment, connecta amb els assistents d'una manera molt 
humana, aporta quantitat de material perquè tu puguis ampliar, etc. Recomano les seves xerrades 
a tots!!!!" 
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Intel· ligència emocional 

 

Rendiment acadèmic 

Cultivar la lectura. Com desenvolupar el 

gust per la lectura des de casa 

Una de les claus per millorar el rendiment acadèmic és el foment de la 
lectura. Tenir fills lectors és el somni de la majoria de famílies. Des de casa 

podem fer moltes coses per millorar la competència lectora dels fills i, sobretot, per aconseguir que 
estimin la lectura. A la sessió donarem recomanacions per evitar que acabin odiant la lectura. 

Destacarem les accions que promouen a casa el gust per la lectura i, finalment, donarem eines 
pràctiques per cultivar la lectura quotidiana i el goig de llegir en família.   
 
Testimoni, Marina: “M'ha encantat la teva feina, els documents que has adjuntat i la metodologia 
que has emprat. Se't veu una persona amb molts coneixements vers la matèria que toques i amb 
moltes aptituds per donar-los a conèixer. La veritat és que s'agraeixen moments com els 
compartits amb tu l'altre tarda, després de la bogeria en la què estem abocats dia a dia.” 

 

Eduquem la intel·ligència emocional 

Que als nostres fills i filles la vida els vagi bé s’explica més per la 
intel·ligència emocional que pel seu coeficient intel·lectual. La intel·ligència 
emocional s’ensenya: els pares i mares podem ensenyar-la i entrenar-la. Ens 

aproparem al concepte d’intel·ligència emocional, al paper dels pares en el seu desenvolupament i 
a les estratègies que podem posar en marxa des de la família per desenvolupar una vida emocional 
saludable i feliç.  

  
Testimoni de Natalia, Masia la Guineueta:“Em va encantar, molt profitosa. Vaig aprendre 
maneres de millorar la relació amb els meus fills de 3 anys i de 2 mesos. A la xerrada veus que la 

majoria de d’adults tenim els mateixos problemes i que tots fem el que podem. Amb les pautes et 
quedes més tranquil·la.” 
 

Com gestionar les emocions a la vida familiar: 

regular les emocions dels pares i  ensenyar 

els nostres fills i filles a regular les seves 

 
Donarem eines per facilitar la gestió de les emocions dels pares i dels fills. També donarem pautes 
per tal de facilitar l’ensenyament de la gestió emocional als nostres fills. Què fer quan tenen 
ansietat a l’escola o amb els deures? Què fer amb la timidesa extrema? Què podem fer quan hi ha 
gelosia entre germans? Com disminuir les baralles entre germans? Com canalitzar la ràbia? Com 

atendre la tristesa? Abordarem estratègies i recursos per equilibrar les emocions desagradables i 
escoltar els missatges que les emocions ens donen a pares i a fills i filles.  
Testimoni de Susanna: “Personalment, m'ha ajudat a reflexionar i de tant en tant faig revisió 
dels seus consells. Són xerrades que no et deixen indiferent i que t'ajuden a reprendre l'alè en 
moments en què creus que tot és molt difícil.” 
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Conducta i relacions socials 
 

 

Habilitats socials i capacitat de comunicació 

 

En el fons de tota interacció es troba la capacitat de comunicació, que cal 
cultivar de forma especial durant la infància. La comunicació és factor clau 
per un bon ajust emocional i escolar. Una bona convivència i una bona 

comunicació amb els fills són factors clau per un bon desenvolupament. Íntimament relacionada 
amb la capacitat de comunicació es troben les habilitats socials. Les habilitats socials són un 

element protector fonamental per la vida en societat: faciliten les relacions i la integració als grups, 
disminueixen els conflictes i augmenta el nivell d’acceptació dels iguals, permeten fer front a 
situacions de crisi de forma més eficaç, permeten fer front a la pressió entre iguals o de la societat 
de consum, ...  
 
Testimoni, AMPA Sant Marc: "La teva exposició ha estat molt clara i entenedora. I el teu 
tarannà amable i proper ha captat des del primer moment l'atenció de tots els assistents."  

 
 

DOLÇA FERMESA: com gestionar la conducta 

dels fills i filles i posar límits de forma positiva 

Com posar límits? Com dir no als nostres fills? Càstigs i premis: sí o no? De 
quina forma gestionem la conducta? I les rebequeries? Què fem amb la 
frustració dels nostres fills i amb la nostra? Els pares i les famílies necessitem 

eines que ens ajudin a gestionar les conductes inadequades dels nostres fills i eines que ens ajudin 
a ensenyar les conductes que esperem d’ells. Tot això es pot fer de forma eficaç i respectuosa, des 
de l’amor i el respecte a les relacions familiars.  
 
Testimoni, Isabel: “Me n’adono de que crido massa. Gràcies per fer-me pensar i animar-me a 
educar amb més calma.”   

 

 

Bullying i rebuig a les aules: quan tots els 

alumnes no tenen les mateixes oportunitats 

A totes les aules i grups infantils i adolescents es produeixen situacions 

de rebuig i també d’assetjament entre iguals. Un 28% dels alumnes 

poden ser rebutjats o ignorats a primària. El rebuig, que pot acabar en bullying, acaba implicant a 

tota la classe, afectant a tots d’una manera o altra: qui exerceix violència psicològica, física o 

rebuig; els espectadors que permeten injustícies o qui pateix bullying o rebuig. Cap nen o nena 

està al marge d’aquesta situació.  Que les aules on estudien els nostres fills i filles siguin espais 

més respectuosos i cooperatius depèn també de nosaltres, les famílies. Quina és la posició a l’aula 

dels nostres fills i filles? I el nostre paper? 

Testimoni, Míriam: “El dolor social fa molt mal. No ens hauríem d’oblidar d’això.”   
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Les més impactants 

 

Efecte PAPÀ: la importància de la figura 

paterna a l’educació dels fills i a l’escola.       

El potencial pendent de desenvolupar.  

Les figures paternes, juntament amb les figures maternes,  són fonamentals per garantir una bona 
vida, un bon desenvolupament personal i també escolar. Nens i nenes que reben el suport i la 
presència –també- del seu papà tenen millor rendiment acadèmic, menys problemes de conducta i 
millor ajust social i psicològic. Activar a les llars i a les escoles més implicació del papà beneficia a 
tots: fills i filles, el propi papà, la mamà, les famílies i les escoles.  
 
Testimoni de Mario: “Gràcies pel teu suport, Ana! Estem més contents a casa i les coses 
funcionen millor. No era conscient del que influeix a les nenes el que jo faig.”     
  
 

ESTRÈS. Eines per fer-li front. Com mantenir a 

ratlla l’estrès familiar  

 

L’estrès pot tenir conseqüències funestes a la salut i a la convivència, per 
això cal fer-li front per recuperar l’energia, la salut i gaudir del que tenim. 

Les càrregues de la llar i fer de pares pot ser molt estressant. Els alts nivells d’estrès afecten als 
adults i afecten especialment els nostres fills, amb conseqüències greus pel seu desenvolupament 
psíquic i la seva salut. Situacions com ser rebutjats o ignorats a l’aula, sobrecàrrega d’activitats, la 
crisi econòmica i el seu efecte a les llars, .... els poden afectar negativament. Cal conèixer l’estrès 
per prevenir-lo i fer-li front. Farem especial incidència en l’estrès infantil i acadèmic, abordarem 
estratègies per gestionar-lo quan apareix i per prevenir i abordar situacions habituals d’estrès.  
 
Testimoni de Cristina: “Estic molt desbordada sempre i em passo el dia donant ordres a les 
nenes i acabem tots dels nervis. M’han agradat molt els consells que has donat.” 
 

 

Com aprofitar el temps d’oci i les vacances 

per millorar els aprenentatges 

 

El temps d’oci i les vacances son una magnífica oportunitat per trobar 
moments de connexió amb els fills i, també, per fer activitats que reforcin i 

donin valor als aprenentatges escolars. Quan arriben les vacances, alguns nens poden perdre 

fins a 3 mesos d’aprenentatges escolars, mentre altres tornen amb millores o sense pèrdues: 
el que no es fa servir, es perd.  A la sessió abordarem com aprofitar la nostra vida, les nostres 
rutines familiars, per aconseguir un oci de qualitat que, també, els ajudi a reforçar els 
aprenentatges. Podem reforçar els aprenentatges mitjançant la lectura i altres claus eficaces. 
Podem marcar la diferència. Voleu conèixer més claus?    
  
 

Testimoni de Sonia O.: ¡Gracias por tus consejos! Muy acertados, como siempre. 
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ANA ISABEL DEL RIO                  

Pedagoga i màster en Educació 
per la Ciutadania i en Valors 

  

Tallers ampliació curs 2014-15 
Educació infantil, primària i secundària 

 
Formats: A partir de dues sessions. Jornades de treball. Escoles de pares. 

Treball individual entre sessions i fitxes de treball individualitzat per reflexionar i posar en 

marxa accions de millora.  

 
Intel·ligència emocional per famílies: què 

podem fer els pares per desenvolupar-la  

 

Què és la intel·ligència emocional. El paper dels pares i les famílies en el desenvolupament emocional. 
La importància del vincle afectiu. Coneixement i gestió de les emocions bàsiques. Desenvolupament de 
competències emocionals. Gestió de l’estrès: eines i recursos per famílies i fills/es. La felicitat, el 
benestar i la millora de les relacions a la família. Abordatge de les dificultats i objectius de les famílies 
en l’educació dels fills i filles.  

 
Com aconseguir que les coses  

vagin bé a l’escola     

El paper de les famílies és clau per garantir un bon funcionament acadèmic. El 

fracàs escolar a l’ESO arriba al 30% dels alumnes i un 50% dels alumnes arriben a 

assolir, com a molt, la secundària obligatòria: com prevenir aquesta situació des de casa. Estratègies 

per la millora del rendiment acadèmic de nens i nenes que no presenten dificultats específiques i pels 

que presenten dificultats d’aprenentatge, maduració lenta, etc... Com implicar-nos eficaçment. El 

poder de les expectatives. Com desenvolupar l’interès per la lectura. Estil educatiu, comunicació i 

vincle afectiu: claus fonamentals. La comunicació i el treball conjunt amb el centre educatiu: tutories i 

participació al centre. Com ajudar els nostres fills i filles amb els deures: estructura i supervisió.  

 

Dissenyeu la vostra escola de pares 

Disposeu de 12 activitats que podeu combinar segons els interessos de la vostra organització. Escolliu 
les sessions que us interessen i posem el títol que considereu més adient.  
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Ana Isabel del Río. Materials xerrades i tallers.  Informació blog 

 Blog personal 

SECCIONES 

   Página principal   Citas y reflexiones breves   Música sugerente  
 Testimonios  Videos y documentales  Oferta de servicios 

 

 

A continuación, enlaces a artículos de mi blog dirigidos a familias. 

Encontraréis material diverso relacionado con la educación y los cuidados 

de los hijos.  

 

ENLACE A ARTICULOS 

Cómo ayudar a nuestros hijos en los estudios, favorecer el éxito y evitar el fracaso 

Los niños menores de 2 años no deberían ver televisión y... ¡prudencia con los menores de 6! 

Nuestros hijos deben beber suficiente agua para rendir bien en los estudios  

Qué podemos hacer los padres ante el BULLYING  

La medicina de la SOLIDARIDAD. Visión de Jorge Luis Tizón, psiquiatra.  

El ejercicio físico es fundamental para un buen desarrollo de nuestros hijos  

El 60% de los niños españoles no duerme las 10 horas recomendadas 

Orientaciones sobre el sueño infantil  

Pirámide de la dieta mediterránea  

Cómo preparar una buena comida de fiambrera para nuestros hijos  

La televisión influye en la autoestima de los niños  

Los rituales cotidianos protegen la salud emocional de nuestros hijos  
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ENLACE A ARTICULOS 

 

La felicidad a través del perdón: desde el Hooponopono a Sonja Lyubomirsky  

31 consejos para ver televisión en familia 

La televisión y nuestros hijos 

Los beneficios de la respiración consciente  

La imprescindible relación padre-hija y su relación con una vida saludable y feliz 

Test para evaluar la calidad de la relación padre-hija 

Elementos protectores ante los riesgos de la vida en sociedad  

Una clase dividida. ¿Por qué discriminamos? ¿Existe discriminación en las aulas? 

Enseñemos a nuestros hijos a consumir: a la sociedad no le interesa hacerlo  

Recuerden cuidar lo que realmente importa 

Ante las separaciones de parejas con hijos, ¿qué papel juega usted? 
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Xerrades i tallers 

Oferta adreçada a ajuntaments, consells comarcals i entitats socials, AMPA’s, 
llars d’infants, escoles d’educació infantil, primària i secundària.

També disponible per a xerrades i tallers privats de grups de pares i famílies.

Escola de pares

Sessions de treball de diversa durada on s’aborden les inquietuds, dubtes i 
suggeriments de les famílies, per tal de respondre a les necessitats del grup. 
Les trobades poden ser setmanals, quinzenals o mensual. Es poden fer entre 
3 i 6 sessions de treball i reflexió conjunta. 

Col·laboració en projectes públics o privats 

Suport a famílies amb dificultats en l’educació dels fills i filles: fracàs escolar,
problemes de comportament, orientació, motivació, falta d’hàbits, etc.

Disponibilitat per cooperar i posar en marxa programes educatius:
programes de formació de pares, programes de prevenció de fracàs escolar,
participació i implicació de les famílies, ... etc.

Atenció particular. De forma presencial o a distància

Millora del rendiment i/o descens dels suspensos en només un trimestre.
Abordatge de dificultats diverses en l’educació dels fills i filles: pautes 
educatives, integració a l’escola, falta d’habilitats socials. 
Metodologia innovadora i eficaç, dotant d’autonomia i recursos a la família. 
Resultats des de la primera visita. Processos curts i efectius.

Fracàs escolar  
Dificultats al medi escolar

Problemes de comportament
Millora del rendiment acadèmic

Assessorament, orientació i suport a famílies
Col·laboració amb entitats educatives

Contacte: delrioanaisabel@gmail.com
Bloc, Ana Isabel del Río.  http://anaisabeldelrio.blogspot.com/
Pàgina a Youtube

ANA ISABEL DEL RÍO
Pedagoga i màster en Educació per la Ciutadania i en Valors
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Blog personal. Ana Isabel del Río 

http://anaisabeldelrio.blogspot.com.es  

 

Entrevistes de ràdio. 

http://www.ivoox.com/podcast-podcast-ana-isabel-del-rio_sq_f1104471_1.html 

 

Segueix-me a twitter. Nou! 

https://twitter.com/anaisabeldelrio 
 

Canal youtube Ana Isabel del Río  

 

Linkedin. Trobar-nos o validar les meves 

aptituds. 

 

facebook: educació, creixement personal, 

benestar, compromís social. 

 

google+. Notícies pròpies i altres. 
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