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AGAFEM EL TREN DE  PRIMÀRIA A 

SECUNDÀRIA.       

M. Helena Tolosa 

1. CANVIS.CANVIS.CANVIS...... 

 

 Personals - adolescència/pubertat  

 Escolars / curriculars  

 

2. Canvis escolars i curriculars 

Primària : 6 CURSOS (6-12 anys)  

1. Adquirir base comuna que els permeti assegurar el seu desenvolupament  personal  i 

social 

2. Proporcionar elements bàsics de cultura 

3. Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi  

4. Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i 

comprensió oral i escrita.  

Secundària: 4 CURSOS (12-16 anys) 

1. Proporcionar elements bàsics de cultura 

2. Preparació per accedir a la Formació Professional específica de Grau Mig o al Batxillerat. 

3. Adquirir una formació per fer front als deures i exercir els drets dels ciutadans  

4. Preparació per a la incorporació a la vida laboral  

   Toni Argent 

Principals canvis 

1. Nou edifici, nous companys, nou 

professorat… 

2. Relació amb els pares, amics, 

professors… 

3. Desaparició de l’àlbum  

4. Més i noves matèries, professors, 

apunts, deures  

5. Utilització de l’agenda  

6. Domini tècniques d’estudi  

7. Importància de l’hàbit de treball i 

estudi  

8. Crèdit de síntesi  

9. Més càrrega horària  

10. Relació més distant amb els tutors  

11. Més heterogeneïtat de companys de 

classe  

12. Més  temps lliure  i,més necessita 

d’organitzar-se i planificar-se 

La diferència de cultura de centre en la transició de primària a secundària fa que 

l’alumnat experimenti canvis en les relacions socials que poden incrementar-li 

l’ansietat, el nerviosisme, les preocupacions o el nerviosisme, les preocupacions o el 

rendiment  
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Segons Anderson i altres (2000), l’alumnat afirma que les classes són més 

difícils, que el professorat és més estricte, que les normes són també més 

dures, que els costa més fer amics i que es troben més solsi 

3. Canvis propis de la pubertat i l’adolescència  

 

PRE-ADOLESCÈNCIA: 10, 11 I 12 ANYS. 

PUBERTAT: Espai curt de temps on es donen tots els canvis fisiològics.  

ADOLESCÈNCIA: Comença amb la pubertat, és un fenòmens social, s’acaba amb 

l’arribada de la pròpia autonomia i la independència social. Segons cada cultura, 

aquesta serà en una edat o en una altra. 

• Crisi = trencament de l’equilibri familiar i provoca canvis  

CALDRÀ contextos on s’afavoreixi el desenvolupament. 

 Els canvis són físics, psíquics i socials. Canvia la manera de pensar i la manera de 

veure i viure. 

EL CERVELL S’ESTÀ REORGANITZANT!Passem el ccleaner i es revisa quines connexions 

neuronals es fan servir i quines no... I s’aplica la llei de “o las usas o las pierdes”! 

4. Quins conflictes? 

a) Dificultats per ells, els fills i filles: 

 - tenir criteri davant de la multiculturalitat i  informació desbordant que arriba 

Dificultats per nosaltres, pares i mares: 

- Voler ser col·legues o amics 

- Aferrar-nos a ells ( perquè la vida no ens segui buida, perquè hem perdut el 

nostre projecte personal, perquè la parella no funciona  per cobrir les meves 

necessitats afectives,...) 

b) ATENCIÓ A LES EXTRAESCOLARS I A LA GESTIÓ DELS TEMPS... 

c) No poden anar estressats a primer d’ESO!!!. 

d) AGENDA I PORTAR EL MATERIAL! 

e) Els seus drets, els de vostè.  

f) La por a l’enfrontament  

g) Estímuls, estímuls, estímuls,.... Que si no les neurones tanquen vies d’entrada i 

de sortida!!!! 

h) Necessitem dopamina... Donem un entorn afectiu i experiències plaents a casa! 

i) Amor i afecte ... Ser absolutament ferms i conseqüents sempre ... ens pot 

costar una distància afectiva important. 

Cal orientar als adolescents vers tres  fites del ser adult: 

1.  Responsabilitat: es tradueix en orientació al treball i disciplina 

2. Autonomia: autonomia de pensament, física i iniciativa.  

3. Identitat: qui sóc, què puc fer, què vull fer.  
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Valora aquests punts en el moment present!  

Tingués en compte que caldria que es mantinguessin durant la secundària!!!!! 

 1 2 3 4 5 

 És una prioritat per mi ajudar-lo a créixer com a persona      

 Conec  el nom dels amics/es dels meus fills      

 Conec els seus ídols i les seves preferències      

 Gaudeix amb el treball escolar      

 Li agrada anar a l’escola      

 Treballa  a casa i fa els deures      

 La seva carpeta està ordenada      

 Demana ajuda quan ho necessita      

 És fàcil d’influenciar      

 Els hi dediqueu una estona d’atenció exclusiva cada dia      

 Tenen  responsabilitats      

 Tenim una bona comunicació      

 Compartiu el temps lliure i l’oci familiar      

 Compartiu (pare/mare) els mateixos criteris davant del fill      

 Valoreu positivament l’escola      

 Teniu una bona comunicació amb el tutor      

 Respecta les  normes, rutines      

 Dorm i menja bé      

 Llegeix      

 Detecteu necessitats educatives especials dels vostres fills      

 Confieu  que els fills  tenen capacitats per aprendre i 

rendir en la justa mesura de cadascú 

     

 Utilitzeu molt el premi i el càstig  per estimular el 

rendiment escolar 
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