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VALORS, ESCOLA I FAMÍLIA 

Quins són els valors que vols que els teus fills portin a la vida,           

i aportin a la societat. 

 

“ Els valors són claus per motivar, cohesionar i treballar la identitat i caràcter dels joves 

d’avui, que són els ciutadans de l’endemà.                                                                                           

Hem de passar de preocupar-nos de quin món deixarem als nostres joves,                                             

a ocupar-nos de quins joves deixarem en el nou món”.                                                                            

JJ Vergé Oms 

 

L’escola d’avui és clau per a reforçar i a fiançar els valors de família, perquè els nostres fills, 

arribin a l’edat adulta amb l’equilibri emocional suficient per a ser ells mateixos i poder 

afrontar la seva vida i les seves relacions amb èxit. 

Tots els pares esperem i esperem que així sigui, quant el repte és passar a l’acció com a 

pares, aporta’n el nostre esforç i dedicació, conjuntament amb els docents de l’escola perquè 

així sigui. 

Et proposem una sessió taller, on jugaràs, compartiràs, reflexionaràs, amb altres pares 

com tu, inquiets i compromesos, sobre els valors que el sistema educatiu ha d’activar i 

promoure, per a acompanyar als teus fills a ser ells mateixos.  

L’objectiu de la proposta és compartir, treballar i enfortir el vincle emocional a les famílies i 

a l’escola, des de i amb els valors.  

I ho farem amb els valors doncs són el millor indicador i referent perquè així sigui, quan els 

valors de família estan clars, les famílies se senten i viuen amb més vinculació emocional i 

aquesta és clau per afrontar el repte d’educar als nostres fills, en aquest món tan mogut que 

ens ha tocat viure. 

Els valors alhora són també els millors referents i indicadors per a reforçar l’auto coneixement 

dels nostres fills, doncs d’aquets en depèn l’autoestima que és clau per a assentar el seu 

caràcter i identitat pròpia, perquè es defineixin amb criteri propi i esperit crític suficient per a ser 

no dependents. 
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Maindfulness. Activador de Valors i Facilitador d’Aprenentatges.   

 


