
La RESILIÈNCIA és la capacitat per a suportar situacions
difícils en la vida i no només superar-les, sinó també
aconseguir eixir-ne ENFORTIT. Com a pares i mares
podem ajudar a desenvolupar aquesta capacitat en els
xiquets/es i adolescents.
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Valorar-te a tu mateix/a és la
base per a actuar amb major
seguretat i anar solucionant els
obstacles.
Pots ajudar al fet que el teu fill/a
augmente la seua autoestima
amb les següents estratègies:
reforçant les seues qualitats,
proposant-li diferents activitats
on puga desenvolupar les seues
habilitats, remarcant les seues
capacitats, etc.

Guanyaran en confiança

En la vida sorgeixen nombroses
dificultats i imprevistos. Ensenya
els xiquets a enfocar-se en les
solucions, a tindre pensaments
positius i a tolerar la frustració.
Això farà que vegen els errors o
dificultats com oportunitats per
a aprendre.

Sempre hi ha un aprenentatge
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Si volem que els nostres fills/es
siguen més feliços, transmet-los la
importància de gaudir el que vivim
i el que SÍ QUE tenim en el
moment present. Centra’t en els
aspectes no materials com la
família, els valors, activitats, el
temps compartit, etc.
Així, l’ajudaràs a superar les
èpoques en les quals es troben
amb limitacions, com l’etapa que
estem vivint actualment a causa
de la pandèmia.

Ser flexible és la capacitat per a
adaptar-se a les diferents
situacions que van sorgint i
acceptar que existeixen
imprevistos. Els xiquets i els
adolescents que són flexibles
toleren millor la frustració. Ajuda’l
a desenvolupar habilitats com
cedir, arribar a acords, negociar,
dialogar, tolerar, buscar
solucions, etc.
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Posar-se en el lloc dels altres i
ajudar els altres, li servirà per a
descobrir les seues pròpies
capacitats, per a contactar amb
sensacions positives, contribuir al
grup al qual pertanyen i sentir-se
en connexió amb els altres.
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A AGRAIR
SEMPRE HI HA ALGUNA COSA 

LA FRUSTRACIÓ
 

AIXÍ TOLERARAN MILLOR 

útils
Ajudar els fa sentir-se 



7.  CUIDEU ELS    

Inculca-li des de xicotet bons
hàbits d’autocura física i
emocional. Estableix rutines tant
en el somni com en l’ alimentació
o l’ús de les tecnologies. Ajuda’l a
identificar i gestionar les seues
emocions, a prendre un temps per
a desconnectar, a fer exercici físic,
etc.

Sentir-se capaç de fer diferents
tasques els ajuda a desenvolupar
un bon concepte de si mateixos/es.
Impulsa la seua col·laboració en
tasques de casa, que prenguen
algunes decisions (adequades per a
la seua edat), permet que intenten
noves activitats encara que al
principi s’equivoquen, no
sobreprotegisques en excés, etc.

8.
 DONA'L

S  

Per a ells/es és important comptar
amb diferents models per a
aprendre, per a compartir
experiències, jugar, sentir-se
acceptat, etc. Encara que la
situació actual puga dificultar-nos
socialitzar, posa al seu abast els
mitjans possibles; i quan siga
possible, tria també espais a l’aire
lliure.
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