Prevenim des de casa
La relació de la família amb l'escola
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Un factor que redueix el risc que els fills prenguin drogues és el fet
que se sentin vinculats de manera estreta amb lescola, cosa que
també ajuda a prevenir problemes com el fracàs escolar o
labsentisme.
Sí, però... això no depèn més dells que de nosaltres? Vull dir que,
tot i que els pares volem que les coses vagin bé, són els fills els qui
han destudiar i els professors els qui han densenyar...!
És cert. No és solament cosa dels pares, però, podem fer-hi molt. Per
exemple:
- Anar a les reunions que convoqui lescola o lAMPA, si més no en un
dels dos llocs. El fet que els fills vegin que els pares sesforcen per
assistir a les reunions els indica que els pares donen valor a lescola
i als estudis.
- Participar en actes lúdics o festius que organitzin lescola o lAMPA,
com ara festa de fi de curs, sortides, etc.

- Evitar criticar i menys encara desqualificar davant dels fills
lescola, el professorat, els monitors del menjador, etc.
- Procurar que els fills disposin a casa dun entorn adequat (aïllat,
sense soroll, etc.) per fer els deures i que, des de petits, adquireixin
lhàbit de dedicar diàriament un temps i un espai fixos a aquesta tasca.
- Ajudar els fills a fer els deures, que no vol dir fer-los-els nosaltres!
I, si el tema va més enllà dels nostres coneixements, cercar lajut
daltres persones, com ara un germà gran o un professor de reforç.
- Supervisar lacompliment de les tasques escolars, parlant del tema
amb els fills i amb el tutor/la tutora. En les reunions amb el tutor/la
tutora també és important interessar-nos per la motivació dels fills a
classe, pel comportament que tenen a lescola (dins i fora de laula) i
per la relació amb els companys.
- Preguntar als fills/les filles com els va a lescola. No tan sols si treuen
bones notes o no, sinó també sobre la relació amb els companys i el
professorat, si sho passen bé o no, quina assignatura els agrada més,
etc.
Vaja!... que afavorir la implicació dels fills en lescola passa per la
implicació dels pares en lentorn escolar.
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