
EDUCACIÓ EN VALORS (Generalitat de Catalunya) 

 

0-3 anys 

Esforç 

L'esforç és un valor que s'ha d'aprendre de ben petits, de manera progressiva i amb tasques 

pràctiques que vagin augmentant de dificultat. 

Podeu fomentar l'esforç en els vostres fills a partir d'1 any i mig aproximadament, posant-los 

petites fites en l'activitat diària, fites que puguin assumir però que els suposin un esforç personal. 

En aquesta etapa cal acompanyar-los, animant-los a esforçar-se i valorant-los la feina feta. 

Per fomentar el valor de l'esforç en aquesta edat seria convenient que: 

• Els acostumeu progressivament a utilitzar els coberts a taula. 

• Els ajudeu a menjar cada cop de manera més autònoma, sense l'ajuda d'un adult. 

• Els acostumeu a acceptar una alimentació cada cop més variada. 

• Els ajudeu a endreçar les joguines i els llibres a la prestatgeria. 

• Els feu col·laborar cada cop més a l'hora de vestir-se. 

• Els feu col·laborar en les rutines del bany. 

• Els feu intervenir en les feines més senzilles de casa. 

• Els expliqueu contes o històries on, gràcies a l'esforç, els protagonistes puguin aconseguir 

els objectius que persegueixen. 
 

 

 

Consum 

Des de ben petits els vostres fills reben estímuls, a través dels aparadors o de la televisió, que els 

porten a demanar més coses de les que necessiten. Però en aquesta edat els infants depenen molt 

de l'adult; d'aquí que sigueu vosaltres els principals responsables del seu consum. 

És justament durant la infància dels vostres fills quan heu de començar a treballar els hàbits i les 

actituds propis d'un consum responsable, i que haureu d'anar reforçant durant l'adolescència i la 

joventut. És important que des de ben petits els ajudem a valorar les coses que tenen i que no 

visquin pendents del que els falta. 

Per fomentar el valors del consum responsable en aquesta edat és convenient que: 



• Feu que els vostres fills s'acostumin des de ben petits a utilitzar materials simples per 

manipular, experimentar... No és imprescindible comprar-los joguines sofisticades en aquesta 

edat. Els podeu oferir elements quotidians, com capses, pots, taps, papers, roba, pinces, claus, 

rodets... perquè puguin omplir, buidar, llençar, apilar, fer soroll... 

• Eviteu acumular productes per als vostres fills. En molts casos no responen a les seves 

necessitats reals. 

• No caigueu en la temptació de comprar-los tot allò que us demanen. És important 

començar a dir-los "no". 

• Procureu que tinguin poques joguines i ben escollides al seu voltant. L'excés pot provocar, 

també en aquesta edat, que no les apreciïn. 

• Regaleu joguines i jocs que permetin compartir en família moments de relació i vincles 

afectius i comunicatius, com jocs de taula per jugar en parella o en grup, jocs musicals, contes 

per explicar, titelles... 

• Potencieu els jocs no materials, com la lectura de contes, petites representacions teatrals, 

jocs tradicionals de rotllana… 

• Ensenyeu als vostres fills a fer un bon ús de les joguines, cuidant-les, conservant-les i 

endreçant-les quan acaben de jugar. Així contribuirem a posar fi a la cultura de comprar i 

llençar. 

• Recordeu que, malgrat ser petits, els vostres fills observen les vostres actuacions. Els 

infants aprenen més amb les vostres accions que no pas amb les vostres paraules. 
 

 

Responsabilitat 

La responsabilitat és la capacitat que tenen els vostres fills per dur a terme els compromisos 

adquirits i assumir les conseqüències de les seves accions. Ser responsable exigeix 

comprometre's, és a dir, decidir el que s'ha de fer i actuar en conseqüència. La responsabilitat és 

imprescindible per a ser persones autònomes. Es tracta d'aconseguir que els vostres fills sàpiguen 

què han de fer i com ho han de fer, a casa, a l'escola, amb els amics, i que ho duguin a terme. 

En la nostra societat s'ha estès la idea que per tal que els nens siguin feliços se'ls ha d'evitar 

dificultats i contrarietats i així, sense voler, se'ls sobreprotegeix. Aquesta actuació impedeix o 

dificulta el procés d'adquisició de responsabilitats i de maduresa personal tan importants per a la 

seva formació. 

És important potenciar la responsabilitat en un doble àmbit: el personal i el social. 



En l'àmbit personal la responsabilitat es pot desenvolupar en diferents entorns (familiar, escolar, 

amics). Dins de l'àmbit familiar, és bo que els vostres fills participin en les feines de casa com una 

responsabilitat compartida, és a dir, sabent i comprenent que la feina de casa és cosa de tots els 

membres de la família. L'encàrrec és una eina educativa, que ajudarà els vostres fills a tenir una 

actitud madura i responsable. La confiança que els demostreu envers les activitats encomanades 

els farà sentir més responsables. D'altra banda, la participació en les feines de casa farà que se 

sentin integrants actius en la família. 

Dins l'entorn escolar, la responsabilitat té a veure amb el compromís dels vostres fills amb el seu 

procés d'aprenentatge i amb l'assoliment dels objectius escolars. En aquest àmbit, la 

responsabilitat dels nens i joves també té a veure amb l'hàbit d'estudi i amb saber compaginar 

l'oci amb les seves obligacions. 

Pel que fa a l'entorn dels amics, cal que també els nens i joves tinguin una actitud  responsable, 

que siguin capaços de comprometre's amb les seves relacions  personals, mantenint una actitud 

de respecte i sabent posar-se en el lloc dels altres per entendre'ls i ajudar-los. 

En l'àmbit social, els vostres fills han d'entendre que formen part d'una societat que els exigeix 

uns deures, com són la conservació i cura del que és públic, la participació en activitats socials, el 

respecte i la conservació de la natura, la convivència pacífica..., de manera que si són nens i joves 

responsables desenvoluparan valors com el compromís i la solidaritat, i esdevindran persones 

respectuoses amb els altres i amb el medi ambient. 

D'altra banda, és important saber que el compliment de les responsabilitats reforça l'autoestima, 

és a dir, els vostres fills se sentiran satisfets amb ells mateixos pel que han pogut realitzar de 

manera autònoma i, a la vegada, els proporcionarà una major motivació per iniciar nous reptes. 

En general, per fomentar el valor de la responsabilitat en els vostres fills caldria: 

• Donar-los uns encàrrecs concrets i adequats a la seva edat i característiques personals. 

• Reflexionar amb ells sobre les accions o responsabilitats que han d'assumir i per què, 

concretar-les, escriure-les i fer-ne un seguiment. 

• Ser exigents amb les seves responsabilitats diàries, però també saber-les valorar. No cal, 

però, que aquest reconeixement es converteixi en un premi material. 

• Mostrar-los confiança quan els encomanem alguna responsabilitat. 

• Marcar normes de conducta per aconseguir ajudar-los a complir les seves responsabilitats. 

• Potenciar l'autonomia personal en els vostres fills i deixar-los que siguin ells mateixos els 

qui resolguin les pròpies dificultats, evitant actituds sobreprotectores que impedeixin el 

desenvolupament d'una conducta responsable. 



• Ensenyar-los a conèixer les pròpies capacitats i límits perquè sàpiguen en què es poden 

comprometre. 

• Ajudar-los a reflexionar abans d'actuar i fer que s'adonin de les conseqüències de les 

seves accions. 

• Ensenyar-los a ser perseverants i pacients davant les dificultats i no buscar resultats 

immediats. 

• Ajudar-los a corregir els errors aprenent de les pròpies accions i a entendre el fracàs com 

una part de l'aprenentatge. 

• Ensenyar la responsabilitat a partir de contes, històries i llegendes exemplificadors. 

• Ser un model positiu per als vostres fills. Els nens i joves sovint imiten els pares o els 

tenen com a referents. 

 

Respecte 

En aquesta edat els nens estableixen les primeres relacions afectives amb els pares. Pare i mare 

sou les figures referents. Per això és molt important per a ells que valoreu positivament tots els 

seus progressos: menjar sols, aprendre a caminar, controlar els esfínters, parlar... D'aquesta 

manera els fills aniran agafant seguretat en ells mateixos i aprendran a valorar-se... 

Cal que comenceu ben aviat a introduir, de mica en mica, les primeres normes, que han de ser 

clares: no cridar ni fer massa soroll per no molestar els altres, no tocar el que no és adequat a la 

seva edat... 

És necessari fixar límits i acompanyar-los d'accions que les reforcin. Per exemple, si vol menjar 

més galetes cal saber dir prou, però també s'ha de reforçar amb una acció, com pot ser apartar 

les galetes i deixar-les fora del seu abast. 

Els pares també heu de saber dir “no” quan fan rebequeries, quan el seu comportament pot 

molestar els altres... Aquests missatges els han d'arribar amb frases curtes i senzilles, 

acompanyades de gestos o expressions coherents amb les paraules, per tal que entenguin 

perfectament el que se'ls està dient. 

El seu interès per tot el que és nou fa que descobreixin la natura (les plantes i els animals que 

tenen a casa, els arbres del parc...). Els pares podeu aprofitar aquest interès per començar a 

desenvolupar el respecte pels éssers vius i la natura en general. Per fer-ho podeu fer servir 

contes, titelles o pel·lícules. També val la pena aprofitar el temps de família per gaudir de la 

natura amb respecte. 

En general, per desenvolupar el respecte en els vostres fills és convenient que: 



• Valoreu i reforceu els petits progressos que fan els vostres fills per aconseguir la seva 

autonomia personal, felicitant-los perquè vagin guanyant cada cop més confiança en ells 

mateixos. 

• Estimuleu l'expressió d'emocions i sentiments per part dels vostres fills, sense permetre, 

però, les rebequeries. 

• Els feu adonar de les seves pròpies emocions i les dels altres, parlant i jugant amb ells,  

utilitzant ninos, contes, jocs d'imitació... 

• Els ensenyeu a parlar amb un vocabulari correcte. 

• Utilitzeu normes bàsiques de cortesia (gràcies, si us plau...) amb els vostres fills per tal 

que les interioritzin i comencin a utilitzar-les progressivament. 

• Mantingueu la calma i una actitud seriosa quan els vostres fills tenen unes reaccions poc 

adequades: rebequeries, plors sense motiu. No les permeteu. 

• Sigueu constants i pacients a establir pautes de comportament, com escoltar i obeir 

l'adult. 

• Els elogieu i els feu manifestacions afectives quan tenen un comportament respectuós 

(cura dels objectes, demanar si us plau...) 

• Mostreu interès i complicitat amb els comentaris dels seus educadors. 

• Inicieu-los en l'hàbit de cuidar, recollir i endreçar les joguines... 

• Els inicieu en rutines per cuidar l'entorn: les plantes, les flors, els bancs del parc, els 

seients de l'autobús... 

• Els expliqueu contes que parlin de temes relacionats amb la cura de la natura. 

• Feu que us acompanyin quan recicleu objectes o deixalles. 
 


