
COM PUC MOTIVAR 
EL MEU FILL EN ELS ESTUDIS?



No podem educar 
des de la nostra por







L’entorn no ajuda: 
- Distraccions
- Tot sense esforç
- “Motivats” contra “Popus”
- Poca personalització dels estudis



Busquem motius a curt termini per voler 
estudiar:

• Per passar un estiu espectacular

• Per poder triar estudis

• Demostrar que soc capaç/Fer callar 
boques

• Per trobar feina/Més possibilitats

• Que els pares em deixin tranquil

• Poder seguir amb els mateixos 
companys...



Descobreix què motiva el teu fill
Observa i/o recorda...

• Tipus de joc: Cuidar ninos, 
construir, desmuntar, 
ordinador, … Volia ser 
alguna cosa concreta?

• Interessos: Animals, pedres, 
cases, màquines….

• Personalitat: Mogut? 
Prefereix sol o acompanyat? 
Autònom? Líder? Sensible? …

• Cal que vegin els estudis com la porta cap 

als seus somnis!



Les pors també frenen 
la motivació dels 
nostres fills. Estiguem-
hi atents!

- Has de fer-ho millor...

- I si no soc tan llesta com 

em pensava?

- Si lo intentas y no lo 

consigues pensarán que 

eres tonto...

- Etc.



L’atur depèn molt del nivell d’estudis!



“Som aquí perquè n’hem suspès 5”?
Els fills són els responsables dels seus estudis



Caçador de tendències, Gestor de 

reputació digital, Techno-artista, 

Experts en SEO i SEM, Expert en Big 

Data, Tècnic impressió 3D, Analista de 

genoma...

No sabem de què treballaran;

no jutgem la seva vocació

Filosofia, Filologia, Escultura!

Sense distincions de gènere.



Les etiquetes pertanyen al passat, i no ajuden a 
construir el futur. Evitem-les!



CAL MOTIVACIÓ OBLIGADA: Conte: Milionari 

texà dona mà de la filla (i heretarà la fortuna) a 

qui creui piscina plena de cocodrils; si no, pous 

petroli; si no, terres. Australià ho fa. Què vols? 

Ni mà, ni pous ni terres: només saber el no del 

malparit que m’ha empès a l’aigua.

El més important és el primer 

pas: anima’l a fer-lo!
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