
 

Esforç (12 a 18 anys) 

L'adolescència és un moment vital en què se succeeixen grans canvis, físics, intel·lectuals i 
emocionals, que afecten tots els aspectes fonamentals de la vida dels vostres fills. Aquests canvis, 
i la necessitat constant d'autoafirmació, fan de l'adolescència una etapa d'inestabilitat, de dispersió 
i falta de concentració. Per això, és especialment important que sovint els recordeu els objectius 

que tenen marcats i els demaneu o els exigiu, si cal, l'esforç necessari per aconseguir-los. 

Cal també tenir en compte que estar motivat és important per realitzar un esforç. En aquest sentit, 
cal cercar estímuls adaptats als interessos dels vostres fills. D'altra banda, convé tenir present que, 
a mesura que els vostres fills obtinguin resultats, se sentiran motivats per aconseguir reptes més 

complexos. 

Per fomentar el valor de l'esforç en els vostres fills, en aquesta edat seria convenient que: 

• Els ensenyeu a contrarestar i subratllar els pros i els contres dels models d'èxit fàcil que molt 
sovint es projecten en els mitjans de comunicació. 

• Els ajudeu a establir metes realistes adequades a les seves característiques, capacitats i 
interessos. 

• Els ajudeu a tolerar les frustracions en cas que no assoleixin els objectius de manera del tot 
satisfactòria. 

• Els feu entendre, des del primer moment, que és a partir de l'esforç i la capacitat de superació 
que podran aconseguir els objectius. 

• Els ajudeu a trobar les seves pròpies motivacions personals per aconseguir els diferents reptes. 

• Marqueu normes de conducta per ajudar-los a controlar els seus impulsos i fomentar-los l'esforç. 
Aquest va prenent forma a mesura que els vostres fills es fan més autònoms, més responsables 
i madurs. Aquest entrenament els ajudarà a portar les regnes de la pròpia vida. 

• Els potencieu la seva autonomia personal, deixant que siguin ells principalment els que resolguin 
les seves dificultats. És important, però, que feu un seguiment de la seva evolució. 

• Sigueu exigents amb les seves responsabilitats diàries. Aquestes han de ser cada cop més 
complexes en tots els àmbits (família, escola, amistats...). Al mateix temps això els farà sentir-
se útils i independents. És important, però, fer-los saber que valoreu l'esforç que fan. 

• Parleu amb ells dels seus estudis per tal de fer-los veure que l'esforç és una condició necessària 
per aconseguir un bon rendiment escolar. 

• Els feu veure que la constància, el treball, la renúncia (potser no podran veure una sèrie si tenen 
deures per acabar) i la concentració són condicions necessàries per a l'èxit escolar. 

• Els feu veure que les discussions no han de ser destructives (no es resol el problema i genera 
malestar) sinó constructives (es parla sense crits i es resol el problema). 

 

Família Escola: Junts x l’educació. http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-
familia/educacio-valors/esforc/12-18-anys/ 

 

Vídeo del filòsof Francesc Torralba on ens parla sobre les dificultats que trobem per educar en 

l'esforç. https://www.youtube.com/watch?v=n6fltpaY_H4 
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