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Autonomia

Base i procés per a l’adquisició: d’hàbits, habilitats, 
actituds i comportaments 
L’autonomia personal (moral o decisòria) és la capacitat 
de l’individu per fer eleccions, prendre decisions i ... 

Des de la psicologia, l'autonomia es descriu com la 
capacitat que té una persona de sentir, pensar i prendre 
decisions per si mateix. Implica una sèrie de 
característiques referents amb l'autogestió personal com: 
l'autoestima, l'actitud positiva davant la vida, l'anàlisi 
correcta de les normes socials i l'autosuficiència.

Capacitat dels éssers racionals de poder exercir 
control sobre les seves accions i col·laborar en el 
context on viu.



Autonomia
Paper de l’acció adulta
Participació: organització, distribució 
de responsabilitats. 
Negociació: té sentit? A l’escola? A 
l’empresa? A la societat? o cal assumir 
criteris?

Actitud adulta
Claredat de criteris, arguments (els 
justos), estabilitat, coherència, 
constància.

L’autonomia es manifesta amb 
actituds 
● On? 
● Quan?
● Com potenciar-les? 
● Quin guiatge? 

L’autonomia es manifesta amb 
conductes: Tenir autonomia no és ser 
obedient quan ens manen (protestant o 
no) sinó fer-ho sense control perquè 
s’ha assumit uns criteris i es 
comprenen i assumeixen les 
conseqüències...

Camps: 
Salut: alimentació, dormir.
Desplaçaments: compres a prop, passejar 
el gos, anar sol/a a l’institut...
Cura del cos: higiene, roba...
Funcional: materials, agenda, objectes.
Afectiva/emocional: autoafirmació, 
autoestima, soledat, criteris, decisions.



EDAT PAPER 
ADULT: què 

proposar, 
quins criteris 

donar

ACTITUD 
ADULTA: 

com respondre 
davant les 
reaccions 
infantils

CONTEXTOS CAMPS d’autonomia

0-3

Com? 
Experimentant, 
confiant, 
deixant temps.

On? A l’escola i a casa
Quan? Hàbits, joc, pati.

3-6

Funcional: 
acompanyar a fer i 
desfer la motxilla. 
Guiatge, “invertir 
temps” i deixar triar 
dins d’un ventall (ex: 
quin xandall si toca 
psico)

Propostes recollides  per 
edats «Autonomia» 



EDAT PAPER 
ADULT: què 

proposar, 
quins criteris 

donar

ACTITUD 
ADULTA: 

com respondre 
davant les 

reaccions infantils

CONTEXTOS CAMPS 
d’autonomia

6-9 Com? Deixar-
los parlar, 
explicar com 
ha anat, deixar 
que 
s’equivoquin, 
que prenguin 
decisions, 
ajudar  a posar 
paraules a les 
emocions, 
ajudar a 
reflexionar, ser 
empàtic, no 
jutjar i donar 
confiança. 
Donar 
responsabilitat
s i felicitar 
quan es fan bé 
les coses.

Quin guiatge? 
Primer escoltar i 
observar 
situacions. Donar 
confiança i fer 
sentir-se 
estimat/ada. 
Davant del fracàs 
encoratjar a 
continuar endavant

On? A l’escola, a la família, 
activitats extraescolars.
Quan s’explica una activitat 
feta, són capaços de fer 
coses per un mateix. 
Estimar-se o no tal com és, 
a l’èxit i al fracàs.

Afectiva emocional: 

9-12



EDAT

PAPER 
ADULT: què 

proposar, 
quins criteris 

donar

ACTITUD 
ADULTA: 

com respondre 
davant les 

reaccions infantils

CONTEXTOS CAMPS 
d’autonomia

+12
O

12-15

L’adult no és 
responsable 
de les 
irresponsabilit
ats dels infant.
Poder 
negociar la 
flexibilitat 
d’aplicació de 
la norma, no la 
NORMA!
Com 
potenciar-
les? Estímuls, 
cohesió de 
grup.
Participació: 
compromís en 
una activitat 
esportiva.
Prendre 
decisions 
segons 
l’interès.
Negociació: 
assumir 
responsabilitat
s, consensuar 
criteris i 
afavorir 
arguments.

L’adult ha de tenir 
clar que ha de 
deixar 
progressivament 
pas a les decisions 
del menor.
Admetre els errors 
que puguin tenir.
Assumir que totes 
les vivències són 
un aprenentatge 
(encara que 
aquestes siguin 
negatives, 
Quin guiatge?

 Acompanyament 
en etapes 
anteriors, intercanvi 
d’opinions, diàleg.
Hi ha respostes 
adultes de 
sobreprotecció i 
poca 
responsabilitat
Dificultat de 
mantenir el 
compromís.  
Haver de repetir les 
demandes?

On? A casa, a l’entorn 
social
Quan?

Salut: esport, 
coneixen problemes 
de salut.
Desplaçaments: 
Cura del cos: 
coneixement dels 
canvis.
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