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1. Respecta al teu fill 
Per a ell és molt important que no es critiquin les seves idees, la seva manera 

de vestir, de caminar i les decisions. És complicat però necessari. Ells haurien 

de fer el mateix cap als pares. 

 

2. Motiva’l 

Tots els éssers humans tenim més habilitat per unes coses que per unes 

altres. Observa què és el que se li dóna bé al teu fill, reconeix-ho. I en allò en 

que té dificultat, dóna-li suport. Si tu tampoc hi tens facilitat, busca ajuda. Fes-

li veure que encara que no puguem ser els millors en tot, sí que podem donar 

el millor de nosaltres. No deixis d’estimular-lo amb paraules d’ànim, un 

somriure, una abraçada i atenció. 

3. Dona-li confiança en si mateix 



La confiança sol ser un dels aspectes més difícils d’establir, perquè no 

coneixem tothom qui tracten, perquè al carrer hi ha perills, i perquè tenim 

dubtes del que vam inculcar als fills de petits. Si vas cometre errors, hauràs 

de parlar-ne amb ell i rectificar, estar atent, sense deixar de creure en ell. 

4. Prohibeix-te prohibir 

En aquesta edat el que menys vol sentir és “Et prohibeixo”, més que negar 

alguna cosa, és com una invitació a fer tot el contrari. Si consideres que algun 

hàbit, o actitud o acció no és correcta per al teu fill, evita aquesta frase i canvia-

la per una explicació del que és i la conseqüència que pot portar.  

5. Coneix i accepta els seus amics 

Busca formes i moments peer conèixer els seus companys d’escola i amics del 

carrer. Evita prejutjar la seva vestimenta o pentinats, més aviat escolta’ls, 

observa’ls i parla amb ells. Et donarà una idea més fidel de qui són. 

6. Estableix disciplina, no càstigs 

Un dels errors més freqüents dels pares és voler intimidar amb un càstig que 

sovint no es pot complir. A canvi pots establir regles amb sancions i drets, sigues 

molt ferm amb el compliment dels acords per ambdues parts. 

7. No facis Bullyng parental 

Ni la violència verbal ni la física són acceptades a cap edat pels fills. Canvia la 

teva estratègia: si estàs massa alterat, respira fons, deixar d’escoltar, i amb to 

calmat suggereix-li la calma i una conversa per unes hores més tard, quan els 

dos pugueu expressar bé el que sentiu i suggerir una solució. 

8. No li regalis coses que no s’ha guanyat 

Comprar objectes cars als fills sense calcular abans la utilitat que li poden oferir, 

pensant que són una motivació, són un senyal d’error. 

Tractar els nostres fills en aquesta etapa de la vida, mai serà 

fàcil, estan passant per molts canvis físics i mentals. L’estimació 

sempre serà la nostra principal motivació i l’eina per travessar 

aquesta etapa vital de construcció personal cap a l’adultesa. 

 

Compren què et diu l’adolescent 

 



 

 

 


