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    Que és la motivació?
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● Per què estem motivats per fer unes activitats 
i d'altres no?

● Com es genera la motivació? Precedeix 
l'activitat o apareix després?. (Analogia 
Running).

● Com entenem la força de voluntat?
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● Que és estudiar?
● Que volem estudiar?
● Quines formes d'estudi hi ha?
● Com ens organitzem?
● Fer deures és estudiar?
● Que és el primer que fem per estudiar?
● Quina rutina d'estudi tenim?
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● Dues grans variables a l'estudi a casa:

- Ajuda:

* Quant? Com? Quina?...

* Com ho feu vosaltres a casa?

- Temps

* Hi ha un temps d'estudi ideal?

* Com ho feu vosaltres a casa?
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● Cicle de l'ajuda:

 ajuda

+ inatenció                                                          Responsab. Nin

                                                                        Responsab. pares

“No puc”=

ajuda
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● Ajuda:

- Doble missatge de l'ajuda

* Missatge 1

* Missatge 2
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● Missatge 1

“ T'ajudo per què t'estim”
● Missatge 2

“T'ajudo per què crec que tu tot sol no pots”

● Quina creença podem instaurar al nin/a?
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● Sobre les creences: “Efecte Pigmalió”
● Basat en evidència científica
● Estratègies d'intervenció:

* Programar un èxit diari

* Dona més feina sobre allò en que és bò

* Error com inici d'encert: “Edison i les mil 
maneres de no fer una bombeta”.

* Canvi en l'estil de la comunicació + “lupa 
imaginària”.
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● Com més ajuda millor?

● Quina és la quantitat adequada d'ajuda? 
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● Com més temps d'estudi millor?

● Analogia atenció=gas
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● Cicle del temps d'estudi/atenció:

 temps

+ inatenció                                                          Aprofitament

                                                                             temps      

“No acabo”=

temps
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● Conclusions del temps i l'ajuda
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 Tècnica del despertador:

* Consisteix a limitar el temps que dedicarem a l'estudi 
diari i l'ajuda que donarem.

* El temps establert serà acordat amb el nin.

* L'inici i finalització vendran determinats per una alarma.

* Procurarem que sempre sigui a la mateixa hora
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* El temps acordat serà el mateix cada dia sense 
possibilitat d'ampliar-lo ni reduir-lo:

a.- Si acaba abans se l'animarà a què dediqui el temps 
sobrant a avançar altres activitats, estudiar, avançar 
deures, llegir llibre...

b.- Si no ha acabat quan soni el despertador s'haurà de 
deixar sense fer (acord amb l'escola, nota a l'agenda...)

● Que aconseguim?

- bloquejar la rutina de donar massa temps
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● Amb aquesta tècnica també bloquegem l'excés d'ajuda:

* Dues variants:

- Programar amb el nin/a l'ajuda durant el temps d'estudi

- Demanar-li que faci un llistat de dubtes que li vagin 
sortint durant l'estudi i al final del temps dedicarem 10 
minuts a resoldre'ls.
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- Bloquegem dos factors claus: excés de temps i excés 
d'ajuda.

-  Analogia atenció=gas

- Retorn progressiu de l'autonomia a l'infant

- Aconseguim temps per altres activitats també 
fonamentals per al desenvolupament del nin/a (activitats 
socials, esportives, lúdiques...)

- Eliminar concepció de l'estudi com a càstig, avorrit...
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ
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