
Molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses, poden canviar el món. 
Proverbi africà.
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Des de l’any 2017, la Baula escrivim una columna setmanal al Regió 7 sobre 

aspectes d’educació i criança. Amb aquesta col·laboració, busquem difondre 

qüestions i reflexions al voltant de la infància, l’educació, l’escola, la família... 

Per tal que puguin ser útils per a les persones que ens llegeixen. 

En aquests articles recollim la nostra experiència en l’acompanyament a equips 

de professionals de l’àmbit educatiu i social durant més de 20 anys.

La nostra voluntat sempre ha estat la de qüestionar i la de fer reflexionar, ja que 

pensem que les veritats absolutes no aporten res en el nostre creixement 

personal i és a partir de posar-nos en joc, d’aprofundir a partir d’una idea, de 

confrontar-nos constantment entre teoria i pràctica que podem fer passos 

endavant per tal de criar, educar o actuar d’una manera cada vegada més 

alineada amb els nostres criteris i valors personals.

A partir de tots els articles setmanals que portem publicats, hem volgut fer una 

tria que creiem que us poden ser interessants per tal de no deixar de reflexionar 

sobre aquests temes, tant si sou educadores, mestres o mares o pares, com si 

us interessa el món de l’educació i la criança.

Esperem que pugueu trobar algun article que us sigui d’interès o que us ressoni 

segons les vivències que estigueu tenint amb els vostres infants, en el sí de la 

família o en el vostre paper educador.

Gràcies per la confiança!!

Clara Puigventós i Gemma Torregrosa de la Baula
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Voldríem poder reflexionar sobre les emocions, la seva finalitat i com funcionen 

com a mecanisme adaptatiu al nostre entorn.

Donem per bones determinades emocions com l’alegria, la confiança o la 

sorpresa mentre en cataloguem d’altres com a negatives: la ira, la por, la 

tristesa o el fàstic. Les emocions negatives les neguem o les menystenim 

perquè no són tan ben acceptades com les altres. Però, per què les classifiquem 

unes com a bones i les altres com a dolentes? Aquest és un factor plenament 

cultural i que ens fa que no puguem expressar públicament de la mateixa 

manera una emoció que una altra. Les mal dites emocions negatives les 

soterrem a dins nostre, les obviem, fem veure que no les sentim i en poques 

situacions som capaços de mostrar-les fora. No volem pas dir que no calgui que 

modulem el nostre comportament en funció de les situacions, però si que cal 

que puguem reconèixer aquestes emocions, que les puguem validar i fins i tot 

puguem entendre per què estem sentint d’una determinada manera.

És per això que volem situar les emocions com a mecanisme biològic per a la 

nostra supervivència i que tenen diferents funcions vitals per a nosaltres. Això 

ens condueix a pensar que cada emoció porta intrínsecament lligada una funció 

adaptativa com pot ser, per exemple, la funció de la protecció quan sentim por 

o la del rebuig quan sentim fàstic. En ambdós casos ens ajuden a evitar 

possibles accions greus per a nosaltres com córrer algun perill o menjar un 

aliment en mal estat.

A nivell social podem veure com determinades emocions influeixen en la 

interacció social i ajuden a comprendre l’estat emocional de l’altre. Emocions 

com l’alegria afavoreixen l’establiment de relacions interpersonals i la creació 

de vincles, mentre que la ira pot generar respostes de confrontació o conflicte.
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A nivell de motivació o de passar a l’acció, les emocions també tenen un paper 

fonamental. L’emoció de sorpresa, per exemple, ens prepara per estar actives 

en funció del què vindrà. Ens ajuda a estar obertes a explorar i experimentar.  

Pel contrari, la tristesa és inoperant, ens limita la motivació i reduïm 

l’activitat. En aquest cas doncs, les emocions poden funcionar com a 

motivadores o inhibidores de l’acció de manera que ens procuren una 

experiència determinada en funció del que estem vivint, ajudant-nos en cada 

moment.

Ara bé, en el tema de les emocions poques vegades som plenament 

conscients d’allò que estem sentint i, a més, poques vegades sentim una única 

emoció de manera pura (només alegria o només por) pel que això ens dificulta 

la manera que tenim d’expressar-nos i de donar sortida a aquesta emoció.

En el camp emocional ens queda molt tros per córrer i volíem posar el nostre 

granet de sorra escrivint sobre les emocions tant les  reconegudes com a 

negatives com les positives per tal de redimensionar-les, posant l’òptica en les 

seves funcions i en com ens són un suport vital necessari. 
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La ira és una emoció molt present en les nostres vides ja que es relaciona 

directament amb la supervivència, quan ens sentim en perill, atacats o amenaçats 

ens posem a la defensiva i en actitud d’atacar, per si ens fes falta, per tal de 

protegir-nos. És a dir, generem energia per actuar assegurant la nostra 

supervivència davant del que percebem com un atac cap a nosaltres.

Amb la ira, doncs, sentim una enorme energia que ens creix i que necessita ser 

alliberada. Si ho fem de manera irracional o descontrolada ens pot allunyar 

realment del nostre objectiu i pot tornar-se destructiva, i això és el que cal que 

tinguem clar. No es tracta d’obviar aquesta emoció i negar-la ja que l’energia creada 

s’ha de dissipar d’alguna manera, sinó que es tracta de poder canalitzar-la sense 

que es torni en destructiva per a qui la rep. I què ens cal per poder controlar la ira? 

Tot d’habilitats que s’adquireixen al llarg de la vida, pel que és evident que als 

infants els costarà un temps poder dominar-la i reconduir-la. En primer lloc tenir 

consciència de les causes. Què és el que m’ha fet enfadar concretament? Què és el 

que em produeix aquesta frustració? Poder raonar les causes serà el primer pas cap 

a l’acceptació de la ira i el poder controlar-la. Calen també habilitats comunicatives 

per tal de posar nom a allò que ens ha molestat o ens ha enfadat i poder demanar 

correctament a l’altra persona que aturi allò que ens fa mal o ens disgusta. En 

aquest cas cal haver practicat l’assertivitat, poder demanar allò que necessito de 

manera justa i tenint en compte l’altre. Un altre element clau és l’empatia. Si sóc

capaç de posar-me al lloc de l’altre, d’entendre les seves motivacions m’ajudarà a 

racionalitzar la seva actitud i puc arribar a reduir la meva frustració o el meu enuig 

pels seus actes. 

Tinguem en compte també els factors que influeixen sobre l’emoció, ja que alguns 

d’ells els podem controlar. Molt sovint, en infants petits, la ira va de la mà de la 

irritabilitat. Cal poder reconèixer si el que els passa té a veure amb tenir totes les 

necessitats cobertes de gana i son, aquests moments poden esdevenir crítics ja que 

tenen una sensació desagradable que, a vegades, no saben identificar. 
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Com veiem, les habilitats necessàries per canalitzar la ira no s’adquireixen d’un 

dia per l’altre i són capacitats que molts adults no acabem de dominar encara del 

tot. Per tant, com podem ajudar als nostres fills i filles en aquesta tasca de 

controlar i canalitzar la ira que senten? Com ja hem dit, el primer pas seria no 

negar aquesta emoció, no fer-lo sentir culpable o avergonyit per sentir-la. El que 

cal és reconèixer-la i legitimar-la i, si és el cas, el que cal reconduir és la manera 

d’expressar-la o treure-la enfora. És important doncs, permetre l’emoció i donar 

eines per tal que a l’hora de mostrar-la no sigui mitjançant l’agressivitat, ni ferint 

o fent mal a l’altre. Posem paraules al que senten, intentem que raonin l’origen 

del seu malestar i, tot i que legitimem el que senten, no acceptem que per 

aquest motiu puguin fer mal als demés o ferir-se ells mateixos. Ajudem-los a 

buscar altres vies per treure aquesta energia, picant un coixí, prement un 

objecte amb força, fent un crit i ajudem-los també a tornar a la calma, respirant 

controladament, relaxant el cos, sent conscients de l’energia generada i traient-

la a poc a poc enfora...
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La por és un sentiment natural en l’infant i de fet és un signe d’alerta que actua com 

a sistema de seguretat per a ells, un infant sense por és un perill! Els nens tenen 

pors des que neixen, quan son bebès als sorolls forts, a la separació de la mare i 

quan van creixent a la foscor, als monstres i a no encaixar en un grup… El primer 

que hem de fer quan la nostra filla manifesta por és posar-hi paraules, dir-li que això 

que està sentint és por, que és un sentiment natural, per tant ni dramatitzar ni 

treure-li importància, deixar que ens expliqui l’origen de la seva por i escoltar-la 

amb atenció, sobretot mai ridiculitzar-la. Hem de pensar que per molt que a 

nosaltres ens semblin coses banals, ells estan sentint la por d’una manera molt real.

Posar-nos al seu lloc, dir-li que nosaltres també tenim por a vegades i explicar-li què 

fem per superar-la, també els pot ajudar. Fer una llista del que ens fa por a tots dos, 

i pensar trucs que ens poden ajudar a superar-les, de tant en tant revisar la llista i 

treure’n alguna quan estigui superada, li donarà a l’infant força per continuar 

enfrontant les altres. Podem jugar per aproximar-nos a situacions que provoquen 

por als nostre fills per proporcionar-los un entorn segur on entrenar aquestes 

estratègies d’afrontament. Per exemple jugar a trobar coses que haurem amagat 

en la foscor amb un lot, primer anem amb ell i després que ho faci sol. Podem tenir 

un objecte “màgic” que ens dona valentia quan la necessitem, i el nen el pot tenir 

amagat en un lloc secret per agafar-lo quan li faci falta.  

Quins signes d’alerta hem de tenir? Doncs quan veiem que el motiu que origina una 

por s’allarga més d’un any i que les seves conseqüències afecten a l’infant de 

manera física, deixar de menjar, enuresi o encopresi diürna, quan ja fa temps que 

controlava els esfínters, no voler sortir de casa, etc. O bé quan la causa no s’adiu a 

l’edat que és normal, per exemple un nen de 10 anys que sent una por incontrolable 

amb la separació de la mare. En aquests casos recomanem consultar a un 

especialista. La resta de pors, seran evolutives i permetran als nostres fills créixer 

sans i adaptant-se als sentiments que van sentint i aprenent-los a gestionar. 
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Sobretot mai hem de fer-los xantatge amb la seva por per aconseguir alguna 

cosa d’ells, no permetre que altres adults ho facin, per exemple dir que sinó 

mengen o es porten bé, vindrà un monstre i se’ls emportarà… 

Una eina molt recomanable es ensenyar-los a respirar profundament, això té 

efectes immediats de relaxació, el control de les reaccions fisiològiques que 

comporta la por els ajudarà també a en el pla psicològic. I hem de respectar el 

temps que necessitin quan es troben afrontant la situació, deixem-los el seu 

temps (que no és el nostre) i el seu espai per créixer al seu ritme i fer-se gran a la 

seva manera, acompanyem-los de manera respectuosa a la vegada que gaudim 

junts dels seus grans reptes assolits. Quan hagi superat una por, podem fer 

alguna cosa especial junts, celebrar-ho a mode de petit ritual d’iniciació.
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La tristesa és una emoció primària que es caracteritza per la falta d’energia, per 

portar-nos a un recolliment interior i que té una relació directa amb la pèrdua. Pot 

ser una pèrdua en el sentit literal de la paraula, però també pot ser relacionada amb 

unes expectatives o creences que han acabat diferint de la realitat i això ens ha 

entristit. Quan sentim tristesa és perquè creiem que no hi ha acció que ens pugui 

ajudar a canviar la realitat, per això, la tristesa es caracteritza per una falta 

d’energia (al contrari que les altres emocions), la qual ens deixa inactius i 

introspectius per tal de deixar pas a l’acceptació. Es tracta de sentir que ens deixem 

anar, que deixem de “forçar” la realitat i iniciem l’acceptació de la pèrdua o de la 

nova realitat.

La tristesa també es caracteritza perquè és una emoció que demana de l’altre. 

Demana comprensió, empatia, atenció, suport o simplement interès. Això ens 

ajuda a sentir-nos reconfortats, no només en el moment de dolor, sinó per a més 

endavant, ja que un bon suport emocional en moments de tristesa ens donarà 

seguretat de poder comptar amb aquelles persones en altres moments de 

necessitat. Per això és molt important, com en totes les emocions considerades 

negatives, que legitimem la tristesa, que la permetem i la recolzem ja que forma 

part dels nostres processos interns i és una emoció en la que som molt vulnerables i 

necessitem certa empatia. Si no l’obtenim i, a més, veiem com es menysté el que 

sentim o bé se’ns ridiculitza acabarem negant aquesta emoció i no ens permetrem 

sentir-la amb el que no ens haurem donat prou temps de recolliment o 

d’introspecció per avançar en l’adaptació a una nova situació o realitat. Això també 

pot passar perquè associem tristesa a debilitat de l’ésser, i també perquè vivim en 

una societat enfocada a l’obtenció de la felicitat i del plaer a qualsevol preu i aquest 

preu, pot ser negar-nos aquesta emoció tan bàsica. 

Davant d’un infant que està trist se’ns poden remoure moltes coses, potser perquè 

nosaltres com a adults no ens permetem sentir aquesta emoció o potser és que 

tenim dolors i patiments no escoltats o no resolts i veure’ls en l’altre ens fa
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connectar amb els nostres propis i volem que passi aviat per tal de continuar 

obviant-los. I també, i molt important, perquè no hi ha res pitjor que veure patir 

un fill o filla. És per això que sovint proposem solucions ràpides i fàcils als seus 

problemes o bé els restem importància amb el que pot suposar de falta de 

respecte cap a ell/a: això et preocupa? Va, si no n’hi ha per tant! Ja veuràs com 

tot s’arregla... Amb això volem fer desaparèixer per art de màgia aquest 

sentiment que ens incomoda, però cal que siguem conscients que estem parlant 

d’un procés pel qual hem de passar per tal que tot es posi a lloc dins nostre, que 

creixem quan busquem solucions per nosaltres mateixos, quan ens sentim 

escoltats i recolzats quan, encara que l’altre no pugui posar-se del tot al meu 

lloc, m’escolta, em respecta i em dona suport en els meus propis processos. 
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La gelosia és un sentiment habitual que tots poc o molt haurem sentit algun cop, és 

un sentiment generat per la por a perdre l’amor de l’altre,  en el cas dels infants, 

l’amor dels seus pares. És un sentiment que implica a una tercera persona que entra 

en escena, un germà que arriba a casa i que ens desplaça del centre de l’atenció i 

l’amor dels nostres pares, o això creiem.. Per tant, les mares i pares tenim la clau 

perquè aquest sentiment sigui passatger i poc punyent o durador i pertorbador pel 

nostre fill/a. 

El primer que hem de tenir en compte és no generar falses expectatives, nosaltres 

estem molt contents davant de l’arribada d’un altre fill a la família, però hem de 

pensar amb la mirada d’un infant, que esperarà ell? un company de jocs… que es 

troba? un bebè que al principi ni li somriurà i a sobre s’endurà tota l’atenció, les 

mans i els pits de la nostra mare, les mirades i amanyacs de totes les visites… de 

sobte es tornaran invisibles…. Per tant, avancem-nos a ajustar les seves 

expectatives i a pensar què passarà cada vegada que vingui algú a veure al nou 

membre de la família, quin paper tindrà el nostre fill gran? Com hem dit ja altres 

vegades, és molt important escoltar i acollir els sentiments que ens expressi, 

mostrar empatia i sobretot mai renyar-lo pel que està sentint. Es difícil per ell 

reconèixer que està sentint gelosia, per tant expliquem-li i donem-li eines per 

superar-los, no el culpabilitzem i el fem sentir malament perquè rebutja al seu 

germà petit. Sovint la gent pregunta al germà gran, que te l’estimes? Doncs mira 

depèn del dia o del moment ens podria dir...  davant de l’infant, que ens està 

sentint, preguntem a la mare, que està gelós? Encara no entenem quina és la 

intenció del que pregunta, que es el que vol saber ? Evitem aquestes preguntes, 

fem comentaris positius de tots dos nens/es i sobretot no parlem dels infants 

davant d’ells, ni com a mares i pares expliquem sentiments íntims a persones que 

no coneixem, els nens/es es mereixen un respecte igual que els adults. 

Per ajudar-los a superar moments de gelosia, que són un patiment pel nostre fill/a, 

siguem conscients que el que ens demana és amor i atenció, i donem-los-hi, 

abracem-lo més, diguem-li que l’estimem molt cada dia,  oferim-li que ens demani 

una abraçada quan la necessiti. Un bebè pot absorbir gran part del nostre temps, 
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pensem una organització del temps i de l’espai inclús de les joguines per 

incorporar als dos fills, perquè el gran no se senti desplaçat o sol. Pensem en 

quantes coses pot ajudar-nos a fer el nostre fill gran per atendre i cuidar al petit i 

així el fem partícip, però sinó li interessa ajudar-nos, no el forcem, no en té cap 

obligació.

Quan anem descobrint coses del petit no ho fem per comparació amb el gran, si 

que podem dir-li al gran que quan ell era petit també feia allò... ensenyar-li 

fotos. Però sempre parlar de com és cada fill o filla, dels seus atributs sense 

haver-los de comparar entre ells, això alimenta la gelosia en comptes de generar 

vincle entre ells. Hi ha molts contes que ens poden ajudar a parlar d’aquest 

sentiment amb el nostre fill/a, ja sabem que triangular amb un element que no 

sigui directament el que està sentint els facilita parlar-ne.
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L'avorriment és una emoció humana molt valuosa. Malgrat puguem pensar que 

avorrir-se és negatiu perquè podem experimentar sensacions de desplaer, hem de 

pensar que totes les emocions tenen un propòsit i un sentit i el de l’avorriment és el 

de convidar a la creativitat i a la motivació.

Com dèiem, l’avorriment és l’oposat al plaer. En una societat hedonista i de la 

immediatesa tenim la creença que l’ocupació i l’activitat són productives i, per tant, 

positives i font de plaer, mentre que el no fer res és perdre el temps, és apatia o 

indiferència i és per això que apostem per la hiperestimulació o la 

hiperprogramació de tots els espais de la vida, la nostra i la de les nostres criatures. 

Cal poder començar a desterrar certes creences. En relació a l’avorriment, la 

neurociència ens diu que quan el cervell està immers en alguna activitat té certes 

àrees del cervell activades, segons la naturalesa de l’activitat que estiguem fent, 

mentre que quan ens avorrim s’activen totes les àrees del cervell, el que permet 

afavorir la connexió entre àrees que a priori no estaven vinculades. Això és el que és 

la creativitat, aquesta relació d’idees i pensaments normalment no relacionats 

entre si.

Quan ens avorrim, el nostre cervell busca estímuls. Si aquests estímuls no són 

immediats, si deixem una mica d’espai entre la sensació d’avorriment i l’activitat 

immediata, el cervell s’ocupa de buscar els estímuls internament, cercant idees, 

enllaçant pensaments, connectant amb un mateix i cercant allò que ens pot fer 

estar bé. El cervell doncs, es posa primerament en alerta, cercant, però després 

l’absència de soroll extern pot fer que, per ella mateixa, la ment es relaxi, faci sorgir 

noves idees i es permeti ser més creativa o disruptiva. Quan la ment no està 

“obligada” a fer cap activitat ni a pensar en res en concret es dispara sola cap a 

noves idees i pensaments, ja que per a trobar estímuls s’obliga a fer alguna cosa 

diferent.

Avorrir-se també permet desenvolupar un autoconeixement més profund d’un 

mateix i, per tant, també una millor presa de decisió en la nostra vida futura ja que 

estem deixant espai per a conèixer-nos i també llibertat per a prendre decisions no 

predeterminades per una programació de les activitats massa estricta.
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Com a pares i mares, hem de començar a permetre’ns i permetre als nostres fills 

i filles espais lliures, no programats, espais per a no fer res. És normal que, 

davant d’aquests moments, molts infants se sentin perduts o es posin nerviosos 

i vulguin sortir ràpid d’aquesta sensació. Cal que puguem acompanyar-los en la 

tranquil·litat d’aquest no fer res, de deixar volar la imaginació i la ment cap a 

nous llocs, d’inventar plegats nous pensaments. Podem aprofitar per fer llistats 

d’idees a fer en moments d’avorriment o a imaginar maneres de passar el temps 

diferents. El que és positiu és acompanyar aquesta emoció ajudant a les nostres 

criatures per tal de reconduir aquesta primera sensació d’intranquil·litat davant 

de l’avorriment en oportunitat per desenvolupar la creativitat i la connexió amb 

un mateix. Tot plegat sense caure en la immediatesa de l’estímul i de l’activitat, 

sense oferir d’immediat alternatives a l’avorriment. Podem suggerir, insinuar, 

ajudar a imaginar, però no proposar directament una activitat plaent que els 

tregui de seguida d’aquest avorriment. 

No hem de tenir por a l’avorriment, l’hem de poder permetre per tal d’activar la 

ment tot creant, inventant, imaginant i explorant per a poder generar noves 

realitats tot agafant consciència de les nostres capacitats.
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El sentiment de gratitud, potser poc estès quan parlem d’educació emocional, 

creiem que és molt important ja que desperta moltes competències clau en els 

nostres fills i filles. 

La gratitud va més enllà de l’automatisme de dir gràcies quan rebem alguna cosa, 

que qui mes qui menys inculca als seus fills, a base de repetir-los que les coses es 

demanen si us plau i es donen les gràcies quan es reben. La gratitud de la que volem 

parlar aquí, és la que neix amb el reconeixement que rep l’infant de les pròpies 

capacitats. Quan li diem al nostre fill que bé que fa tal cosa és gratitud (sempre que 

sigui veritat, ja hem comentat que l’adulació només porta autocomplaença i no 

aprenentatge). Quan reconeixem un aprenentatge que ha fet, una millora en algun 

aspecte, a part d’altres coses, estem ensenyant a la nostre filla a reconèixer en els 

altres aquestes bondats també. Per tant, l’estem ajudant a observar i adonar-se'n  

en els altres de les coses positives que fan, a no passar-les per alt i a reconèixer-les 

obertament. Només qui ha rebut pot també donar, ningú pot donar sense haver 

rebut quelcom dels altres abans. No se si us ha passat que els vostres fills quan es 

van fent grans, des que aprenen a vestir-se sols, o a menjar sols us diuen jo puc, jo 

sol, no m’ajudis... No volen que envaïu el seu temps d’aprenentatge individual 

imposant el vostre suport. Però si que mica en mica aneu explicant que saber rebre 

és part del saber donar. Que reconèixer les pròpies febleses o limitacions, 

permanents o temporals ens fa en realitat més forts perquè ens predisposa a la 

millora i a l’esforç. Que, per tant, dir gràcies forma part del reconèixer que l’altre 

ens ha donat alguna cosa, que nosaltres podrem donar més endavant a algú altre 

també. Així, la gratitud està lligada també a la humilitat de deixar-se ajudar, i de 

reconèixer que necessitem de l’altre, que sovint és quelcom que ens costa a tots. 

Està molt bé la conquesta individual d’algun aprenentatge, el sentiment de plaer 

que et suposa saber que ho has pogut fer tu sola. Però que també hem de poder 

combinar-ho amb situacions d’aprenentatges amb els altres, en els que cadascú 

aporta allò que sap i que es genera aprenentatge compartit.
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El segon aspecte important en relació a la gratitud té a veure amb el concepte 

actual del mindfulness, o sigui prendre consciència del present que ens envolta 

per poder valorar-ho. El sentiment de gratitud ens ajuda a ser feliços. Perquè 

quan més t’adones del que tens, material o no, de la bellesa que t’envolta quan 

observes un paisatge, quan assaboreixes aquest menjar que menges... més  

t’inunda la sensació de felicitat. 

Per tant aquest és un aspecte molt important que hauríem de treballar-nos 

segurament infants i adults. Saber aturar-nos cada dia alguna estona per valorar 

allò que estem vivint, pensar que podria ser d’un altra manera i que tenim la sort 

de viure-ho en positiu. I donar les gràcies als altres en veu alta, o en el teu 

interior per tu... Hi ha petites coses que podem fer per fomentar aquest donar 

les gràcies i valorar les coses del dia a dia. Donar les gràcies al pare o a la mare 

cada dia pel menjar que han fet, fer-ho nosaltres els adults també. Sobretot 

recordem donar-los les gràcies als nostres fills també. No hi ha millora de 

fomentar i reconèixer el sentiment de gratitud que quan ho sents a la pròpia 

pell.
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La sorpresa és una emoció primària que ve a ser l’avantsala de la resta d’emocions: 

la sorpresa de trobar un gust estrany en el menjar que desencadena en fàstic o en 

plaer, per posar un exemple. Així, veiem que per ella mateixa la sorpresa no es pot 

considerar ni una emoció positiva ni negativa sinó que resultarà de l’emoció que 

l’acompanyi. 

La sorpresa ens prepara per a possibles reaccions davant d’un fet imprevist o que, 

d’alguna manera, ens ha impactat emocionalment i comporta, per una banda, la 

pèrdua de control sobre allò que està passant i, alhora, bloqueja o interromp 

qualsevol altra activitat que estiguem fent, focalitzant els nostres sentits en allò 

que ens ha generat la sorpresa. Cal que tinguem en compte també que la sorpresa 

amplifica les emocions o sensacions posteriors que sentim, per tant, aquella 

emoció serà més forta. Pensem en la por que sentim davant d’un ensurt, quan ens 

acompanya la sorpresa de l’inesperat, de quan sentim por provocada per altres 

elements menys concrets o tangibles. 

Una de les utilitats més grans de la sorpresa és que ens ajuda a actualitzar i 

estructurar el nostre marc mental, ja que aconsegueix que aquest trontolli. 

Precisament, sentim sorpresa davant d’un fet que no encaixa en el nostre marc 

previsible i això fa que ens replantegem i actualitzem constantment aquest marc 

per tal d’ajustar-lo al que estem vivint. Aquest ajustament del marc mental el que 

ens pot provocar també és que acabem normalitzant i neutralitzant tot allò que en 

un moment donat ens va impactar emocionalment. Quan ens sorprenem és perquè 

hem viscut alguna cosa que s’escapa de la nostra estructura cognitiva i és aquí on 

radica el seu enorme potencial, ja que ens dona l’oportunitat d’obrir la nostra ment i 

evolucionar cap a formes de pensar més obertes i flexibles. 

Veiem doncs que amb totes les seves característiques la sorpresa és la gran aliada 

de l’educació i de l’aprenentatge: ens genera un estat on tots els nostres sentits 

estan enfocat a allò que ens ha impactat, tenim la ment en blanc i estem en alerta, 

disposats a crear coneixement per actualitzar el nostre marc mental i la nostra 

estructura cognitiva. Si a més, unim la sorpresa a emocions positives i plaents, les
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quals s’intensifiquen pel factor sorpresa, estem generant major impacte de 

l’aprenentatge. 

Ara bé, amb l’edat és fàcil que deixem de sorprendre’ns tant i amb tanta intensitat 

com ho fan els infants, els quals es sorprenen per les més ínfimes coses: el lent 

caminar d’un cargol, una marieta que voleia, els colors del cel al capvespre... però 

aquesta capacitat la podem fer perdurar en el temps no donant les coses per fetes, no 

estant de tornada de tot, amb la capacitat d’obertura cap a noves situacions. Si temem 

la incertesa que ens produeix la sorpresa perquè perdem el control sobre allò que està 

passant ens estem perdent la possibilitat d’adaptar i flexibilitzar el nostre marc 

mental, d’aprendre coses noves i de meravellar-nos per les petites grans coses com fan 

les nostres filles i fills. Ells es sorprenen per tot també perquè estan connectats a l’aquí 

i l’ara i són capaços de percebre amb major intensitat els petits canvis de l’entorn, cosa 

que nosaltres no hi parem atenció i perdem aquesta possibilitat de meravellar-nos. 

Com amb tot: aprenguem més d’elles i ells!!! 
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En l’imaginari popular la tendresa és un sentiment que és reserva per a les relació 

pares-fills,  o pels cadells d’animals o per quan veiem una mostra d’amor sincer en 

tercers. I no hauria de ser així, hauríem de poder i voler mostrar tendresa també 

vers companys de feina, amigues i germanes. És un sentiment que té atributs 

negatius que al nostre entendre no són certs.  Mostrar tendresa és un signe de 

debilitat, la tendresa deixa entreveure la teva debilitat per l’altre, i hem estat 

educats en la cultura d’amagar a la resta allò que ens pot fer dèbils. Per evitar 

donar-los informació sensible, que ens pugui fer mal. Doncs pensem que és just al 

contrari, per mostrar tendresa cal ser molt segur d’un mateix, cal no tenir por dels 

propis sentiments i expressar-los obertament a l’altre. 

La tendresa és mostrar admiració, afecte i reconeixement, amb un gest de 

tendresa sobretot ens donem a l’altre. En és fàcil quan els nostres fills són nadons 

mostrar-los tendresa, ens surt sol, és inevitable quedar-nos embadalits mirant-los. 

Però sembla que aquest sentiment va perdent força amb cada any que compleixen i 

quan tenen 12 anys sembla que la tendresa s’ha quedat en un calaix. És important 

parlar, mirar, abraçar i donar petons amb tendresa sempre, i sobretot als nostres 

fills i filles. La tendresa és un sentiment que fa créixer les arrels del nostre vincle 

amb ells i que són a la vegada models de relació que els permetrà construir 

relacions sanes amb altres persones.

La tendresa és quelcom subtil, a vegades contraposat a les explosions d’amor que 

també podem sentir i són molt positives. 

La tendresa són mostres d’amor silencioses, que fan saber a l’altre que els mirem 

amb el cor, sempre, no només quan fan coses que ens agraden molt.

La tendresa és agafar-li la ma mentre estem al sofà. És fer-li un petó perquè si, 

quan no s’ho espera. És dir-li que ens encanta estar amb ella, que teníem moltes 

ganes de veure’l quan arriba a casa. És posar-li uns trossets de fuet a més de 

l’entrepà o la fruita perquè sabem que li encanta. 
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Tendresa és fer broma amb complicitat, tendresa és fer-li una foto sense que ho 

sàpiga i enviar-li quan creiem que necessita saber-se mirat. 

Tendresa és una nota d’ànims a la cartera abans d’un examen. Tendresa és veure 

junts un àlbum de fotos i recordar plegats. 

La tendresa és no dir res quan el teu fill està trist o disgustat, i abraçar-lo perquè 

senti que hi som. 

La tendresa no és un sentiment carrincló que sentim quan llegim una novel·la 

amb final feliç. La tendresa és la subtilesa de l’amor, la quotidianitat de l’amor. 

És centrar la mirada en les petites coses de l’altre i veure-les amb el cor i 

demostrar-li, dir-li que el veiem amb el cor i que ens agrada. 

Si entrenem aquest sentiment amb els nostres fills i filles els estarem fent un 

regal immens, d’autoestima i d’amor que aprendran a fer també als altres.
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La culpa és un sentiment que ens permet adaptar-nos a les normes establertes en 

el nostre entorn. Quan ens sentim malament per no haver complert amb allò que 

creiem que esperen de nosaltres, ens permet reflexionar-hi i adaptar el nostre 

comportament a aquell acceptat o volgut. 

Aquest sentiment va íntimament lligat amb la construcció de la consciència moral 

que s’inicia a partir de l’any de vida.

Tot i que així a priori semblaria que és un sentiment positiu en realitat, la barreja 

que en fem amb altres sentiments la distorsiona. Sovint barregem culpa amb 

vergonya quan sentim que no tenim la capacitat per fer les coses millor, o amb 

l’autoestima baixa, quan creiem que no som prou bons pels altres, o amb la por de 

no ser estimats quan pensem que si l’altre s’ha disgustat amb nosaltres ens pot 

deixar d’estimar. I és en aquesta barreja de sentiments on la culpa s’amara de tota 

la resta, on la culpa es converteix en un sentiment molt negatiu pel qui el sent 

d’aquesta manera. Viscut així, no ens ajuda, al contrari ens paralitza i ens 

empetiteix. 

Per tant és vital com  pares que anem amb molt de compte a utilitzar el sentiment 

de culpa dels nostres fills amb altres finalitat que no siguin estrictament les que 

hem descrit a l’inici. O sigui que quan trenqui alguna cosa, pequi a alguna persona, 

hem de vincular la nostra explicació amb el resultat de la seva acció i que aquesta 

tingui una conseqüència natural i directa. 

Però mai afegir altres components, com que si piques a un nen no t’estimarà ningú, 

o quan piques ets lleig i no m’agrades. La culpa és un sentiment positiu perquè ens 

ajuda a  adonar-nos-en que hem actuat malament i a empatitzar amb el que 

haguem provocat, a prendre consciència de la repercussió dels nostres actes. Per 

això, tampoc no és positiu treure-li ferro a tot el que fa el nostre fill i no donar-li cap 

importància. Si llença totes les coses per terra, ho ha de recollir ell, si ho fem 

nosaltres, no l’estem ajudant a que s’adoni de les conseqüències dels seus actes. No 

buscarem generar en els nostres fills cap sentiment de culpa, sinó que s’adoni dels
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seus actes, del que han provocat en objectes o persones i que hi reflexioni i pensi 

en les conseqüències i en com ens podem estar sentint els altres. El que senti ell 

o ella serà una conseqüència d’aquest adonar-se que el seu comportament ha 

estat equivocat. Però haurem d’enfocar-lo a la reparació del dany més que no 

pas a exterioritzar el sentiment de culpa, obligant-lo a demanar perdó encara 

que no ho senti així. Els infants que tenen un sentiment excessiu de culpa poden 

oscil·lar entre els dos extrems de la seva exteriorització, amb somatitzacions 

físiques, mal de cap o de panxa, aïllant-se del món que els envolta per por a ser 

jutjats, per por a equivocar-se o no atrevint-se a provar coses noves perquè 

creuen que no ho sabran fer. O, pel contrari, intentant constantment mostrar-se 

hàbils i útils, intentant agradar als altres, sobretot als adults de referència, 

buscant l’aprovació constant de tot el que fan, posant el focus més en la 

recompensa que en l’acte en sí. Com en totes les coses, la infància és una època 

clau que determina la construcció de la persona que serem en l’adultesa, però un 

sentiment de culpa mal elaborat tindrà un paper fonamental en tantes facetes, 

l’emocional, la laboral etc.. que cal ser molt curosos i estar atents als sentiments 

dels nostres fills per ajudar-los a situar els seus actes sense altres sentiments 

negatius que no el deixin créixer amb un imatge positiva d’ella mateixa.
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La frustració és un dels sentiments que més aviat experimenten els nostres fills i 

filles de ben petits. O sigui, quan no aconsegueixen allò que volen, o quan 

desitgen alguna cosa que no poden tenir, que sembla el mateix però en aquest 

cas no ho és. L’infant quan neix busca sentir-se plenament complert amb allò que 

necessita, al principi són coses que acostuma a poder obtenir amb facilitat, 

menjar, dormir, sentir-se segur i protegit en braços dels seus pares. Serà clau el 

nostre paper perquè els infants acceptin i comprenguin que no obtindrà mai tot 

el que desitgen, en el moment que ho desitgen. Així com trencar el lligam entre 

la frustració i la ira com a expressió del malestar que senten. Els infants tenen la 

frontera entre el real i l’imaginari tant difosa que sovint no són capaços de 

discernir tant clarament els límits entre ambdós com ho fem nosaltres. Si això li 

sumem que el seu concepte temporal només té un temps, el present, per tant 

que tot ho volen aquí i ara perquè el demà els resulta etern. Tenim dues claus 

important tant per ajudar-los a acceptar la situació real com el sentiment que els 

genera aquest fet.

Un dels aspectes que haurem d’introduir és la diferencia entre el desig i la 

realitat. Sovint ens agradaria tenir coses, anar a llocs, estar amb persones i no ho 

aconseguim. Una tècnica que podem utilitzar amb els infants és jugar a 

imaginar-ho, gaudir pensant-ho, reviure les emocions que teníem quan estàvem 

en aquelles situacions ens pot fer més suportable l’espera a que el desig es faci 

realitat. O bé a pensar que mai podrem fer-lo realitat però desitjar-ho, 

fantasiejar-hi ens pot provocar sensacions plaents. Els infants es transporten 

amb tanta facilitat al món de la fantasia que teatralitzar una situació pot ser una 

bona tècnica per superar la frustració. Sovint els infants demanden coses que 

saben que no podran obtenir com una via per canalitzar el seu malestar. Ho hem 

de detectar, i lluny de pensar que ens “pren el pèl” o que és un “mimat”, hem de 

poder ajudar-lo a detectar quin és l'origen del que està sentint. 
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D’altres, la frustració pot esdevenir el resultat d’un desig impossible però que 

ells no saben que ho és, per tant també hem d’ajudar-los fent-los preguntes o 

explicant-los que allò no podrà ser i perquè. Tampoc hem de permetre que la por  

al sentiment que tenen quan es frustren els paralitzi d’intentar fer les coses. Si 

no he de guanyar la cursa, ja ni surto a córrer, com que quan vaig pujar a l’arbre 

vaig caure no hi torno a pujar. La frustració és un sentiment passatger que dona 

pas a d’altres com la por, la baixa autoestima, la por al ridícul o al que pensaran 

de mi. Per tant no hem de defugir la frustració, hem de treballar amb els infants 

l’acceptació dels fets, dels sentiments, encara que em resultin dolorosos per 

aprendre a superar les dificultats o les negacions i continuar tenint ganes de 

tornar-ho a intentar. Quelcom que és més difícil encara, aprendre del que estem 

sentint per convertir-ho en forces per fer-ho de nou, fer-ho millor. Especialment 

en els joves, que comencen un camí cap a l’adultesa, descobrint-se, és 

especialment important dotar-los d’eines que els permetin acceptar els propis 

límits sense aturar-los, reconèixer els propis errors i els dels altres per millorar.
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La vergonya és una emoció que hem pogut sentir totes les persones en diverses 

situacions. A diferència d’altres emocions no es troba una qüestió adaptativa en el 

fet de sentir vergonya. Si bé és cert que al relacionar-se amb la por o la inseguretat, 

el sentir vergonya té un punt de prevenció i d’autoprotecció davant de 

determinades situacions que preveiem que ens poden ferir o sentir-nos humiliats. 

Malgrat tot, el fet de sentir vergonya es dona molt sovint sense saber exactament 

què és el que temem o de què ens hem de prevenir i protegir. 

La vergonya és diferent en infants que en adults. Quan els nens i nenes són petits, 

la vergonya comença a aparèixer en el moment que comencen a prendre 

consciència del seu jo, de que són persones diferents a les altres, i es comença a 

forjar el propi autoconcepte i autoestima. En aquesta construcció, els altres, 

sobretot els adults, hi tenen un paper important i els infants poden sentir que és 

millor preservar-se dels missatges i judicis dels adults ja que poden interferir en 

aquesta construcció i en la seva seguretat. En aquest sentit, els infants estan 

aprenent a relacionar-se amb l’entorn i les persones i qualsevol nova situació 

requereix que necessitin estar un temps observant i analitzant abans d’actuar i la 

vergonya no és res més que voler “desaparèixer” del lloc per tal de poder-lo 

conèixer abans de relacionar-s’hi. Els infants, doncs, poden sentir vergonya 

sobretot davant de noves persones o de noves situacions. El fet de que es trobin 

una persona coneguda però en un context diferent a l’habitual també els provoca 

vergonya ja que no deixa de ser un esdeveniment nou, per tant no ens haurà 

d’estranyar que es mostrin vergonyosos quan es troben la seva mestra pel carrer ja 

que no és el context habitual on interaccionen amb ella.

En aquests primers estadis de la vergonya cal intentar comprendre’ls, escoltar-los i 

respectar-los. Totes en major o menor grau hem sentit vergonya, pel que podem 

empatitzar molt fàcilment amb el que estaran sentint en aquell moment. Malgrat 

racionalment no puguem entendre perquè de cop reacciona de manera vergonyosa 

davant la seva mestra amb la qui té molt bona relació, cal que puguem empatitzar

igualment amb la seva emoció, no relativitzar-la ni menystenir-la. Donem-li temps i 

deixem-lo en el seu afany de “desaparèixer” que porta la vergonya, sigui entre les 

nostres cames o sigui de manera menys evident. 
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Si respectem la vergonya en aquests primers moments en els que apareix i no 

forcem l’infant sinó que li respectem el seu temps i espai per adaptar-se a les 

noves situacions segurament la presència tant constant de la vergonya anirà 

dissipant-se. Si la vergonya persisteix amb l’edat, el millor antídot es prendre’n 

consciència, reflexionar sobre què ens produeix vergonya i intentar enfrontar 

petits reptes per superar-la. Sempre des del respecte cap al nostre fill o filla es 

tractaria que pogués anar fent petits passos per atrevir-se a fer determinades 

coses que fins a aquell moment li feien vergonya. Petites accions com pagar a la 

botiga, demanar la comanda o saludar un familiar poden anar enfortint la seva 

percepció de si mateixos i vèncer una certa vergonya paralitzant. En tot cas, 

com dèiem, sempre des del respecte, sense forçar-los i reconeixent sempre els 

esforços que fan. I, sobretot, sense etiquetar-lo, no cal que us justifiqueu 

constantment davant d’estranys dient que la vostra filla és molt vergonyosa... si 

creieu que us heu de justificar, podeu dir que necessita un cert temps, que és el 

primer cop que ve a aquest lloc, etc. 
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L’enveja és un sentiment de desig cap a coses que posseeix una altra persona, 

siguin aspectes materials o no. Aquest sentiment neix per comparació amb els 

altres, respecte al que tenim o pressuposem que tenim nosaltres i el que tenen o 

pressuposem que tenen les altres persones. S’han fet estudis que demostren que 

quan obtenim una recompensa, ens sentim bé i cert plaer o alegria, però aquesta 

joia es pot incrementar si observem que la nostra recompensa és major que la dels 

altres. En sentit contrari, quan comparem la nostra recompensa amb la dels altres i 

hi sortim perdent, el plaer inicial disminueix substancialment i apareix l’enveja. Així 

veiem que aquest sentiment pot ser perniciós en tant disminueix o impossibilita la 

nostra felicitat i també perquè fa minvar la nostra capacitat empàtica envers els 

altres. Amb l’enveja som capaços de sentir satisfacció en la dissort dels demés, 

sobretot d’aquells de qui tenim enveja, pel que cal anar molt en compte i aprendre 

a controlar aquesta emoció.

L’enveja no és un sentiment evitable, però si que podem mirar de controlar-la tant 

en nosaltres mateixes com a l’hora d’ajudar als nostres infants i acompanyar-los en 

la gestió de les emocions. Un primer pas és poder reconèixer i conèixer l’enveja. 

Saber què és el que sentim, perquè ho fem i intentar reconduir-ho per tal d’evitar 

deixar-nos endur per l’enveja. És important doncs, poder verbalitzar l’emoció per 

tal de racionalitzar-la de manera conscient i poder situar les coses al seu lloc, obrir 

el focus i entendre que potser allò que desitges no ho tens, però que posseeixes 

altres coses que et poden fer gaudir igual.

Pensem també que nosaltres com a adults som models per als nostres fills i filles, si 

tenim sovint aquest sentiment d’enveja cap als altres, si menystenim les nostres 

pròpies qualitats o si ens comparem constantment, és fàcil que imitin les nostres 

conductes. Per tant, hem de començar nosaltres per aprendre a gaudir de les coses 

bones que ens passen, de cercar en nosaltres mateixes els nostres propis objectius, 

ja que això repercutirà també en la construcció de la personalitat dels nostres fills. 
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Un factor que ja hem apuntat abans és que l’enveja es construeix a través de la 

comparació. Aquesta és una altra cosa que podem evitar fer, comparar 

constantment els nostres fills i filles, sigui entre germans o sigui amb altres nens 

i nenes, sobretot, si la comparació es fa en forma de judici i hi hagi qui surti 

guanyant i qui surti perdent d’aquesta comparació. En aquets sentit, apuntar 

que l’autoconcepte i, sobretot, l’autoimatge, és construeix a partir de 

comparacions amb els altres: soc baixeta perquè els altres són més alts que jo. 

Atorgar connotacions positives o negatives a les qualitats que resulten 

d’aquestes comparacions és el que pot derivar en una baixa autoestima i en un 

sentiment d’enveja respecte als altres que si posseeixen les qualitats positives 

que jo no tinc. Cal doncs, evitar comparar sempre que es pugui o, si més no, 

intentar comparar-nos només amb nosaltres mateixos per tal de poder anar 

valorant en el què hem anat millorant. Aquest exercici és recomanable que el 

puguem anar fent també amb les nostres filles i fills, per tal que aprenguin a 

posar el focus en si mateixos, ja si que només el posen en els altres, segurament 

els pot portar a sentir enveja i frustració, sent les causes més poderoses de la 

infelicitat.
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És important que reflexionem profundament sobre com ens comuniquem i 

relacionem amb els nostres fills i filles. Massa sovint acabem acudint a recursos 

fàcils, apresos potser en la nostra infància i que hem acabat normalitzant sense 

posar-hi una mica de sentit crític. 

Comencem pels xantatges... Són aquelles condicions que posem als nostres fills i 

filles per tal que facin allò que volem en aquell moment. Aquestes condicions 

normalment no tenen a veure amb les conseqüències lògiques d’allò que estan fent 

o deixant de fer, sinó que van dirigides a la part emocional dels nostres infants, 

normalment els xantatges apel·len a la por a perdre allò que els agrada. Frases 

com: si no t’acabes el plat no et menjaràs el gelat, si no t’estàs quieta no tornarem 

mai més, tu si vols queda’t... nosaltres marxem... i un llarg etcètera de frases i 

situacions en les que amenacem i fem xantatges als nostres fills i filles per tal que 

facin allò que nosaltres volem. Quan deixem anar aquest tipus d’amenaces el que 

estem fent és, per una banda, manipular les criatures i, per l’altra no 

responsabilitzar-los dels seus actes ja que les seves actuacions no acaben tenint 

una conseqüència o unes repercussions que se’n deriven. A més, establint aquest 

tipus de xantatge el que estem és aportant model i no ens haurà d’estranyar que si 

utilitzem freqüentment aquest recurs el nostre fill o filla acabi intentant manipular i 

fent xantatge als altres. A nosaltres els primers. Hauran après que és la millor 

manera d’aconseguir allò que es vol de l’altre. 

Una altra repercussió directa d’utilitzar xantatges i amenaces és la que té a veure 

amb l’autoestima dels infants, sobretot si utilitzem xantatges de caire emocional, 

amb la nostra estimació, protecció o presència com a moneda de canvi. Si no et 

portes bé ja no t’estimaré, si no fas això marxaré i et quedaràs sol, etc. La fragilitat i 

la inseguretat que els crea sentir aquestes paraules de les persones que 

precisament els han de proporcionar amor i seguretat és molt gran. Demanem-nos, 

a més, si és veritat allò que estem expressant. Realment deixarem d’estimar al 

nostre fill o filla perquè s’ha portat malament? Veritat que no? Doncs no ho diguem
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més. No apel·lem a la seva por o inseguretat sinó que intentem afavorir la seva 

autoestima, reforçant aquells bons comportaments que sí que tenen, expliquem 

les conseqüències lògiques dels seus actes, és a dir les repercussions directes 

d’allò que estan fent, negociem, posem límits clars, i fem de model per a 

complir-los i així aconseguirem que es puguin responsabilitzar dels seus actes i 

no culpabilitzar-se dels mateixos.

A banda del xantatge, sovint podem estar utilitzant altres recursos per 

relacionar-nos amb els infants que no tenen una base en el respecte i l’amor cap 

a ells. Realment no acabem de comprendre d’on sorgeixen determinats models 

de relació amb els nens  i nenes que se situen en una pugna o competició o en 

una falta total de respecte i empatia cap als infants. Com a pares i mares som 

hereus d’aquests models i cal que puguem ser prou crítics i reflexius per tal de 

canviar-los. Aquesta manera de relacionar-nos passa per empipar els nens i 

nenes perquè sí, fer-los bromes de mal gust, menystenir-ne les seves emocions, 

ridiculitzar-los, fer-los treure de polleguera per després subestimar-ne les seves 

reaccions... 

Posem consciència en com ens estem relacionant amb els nostres fills i filles i 

qüestionem-nos des d’on ho fem i quines conseqüències se’n deriven. Els 

xantatges, les manipulacions o les ridiculitzacions mai seran la via per a 

acompanyar els nostres infants cap a una autoestima i un autoconcepte positius.
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La disciplina positiva és una corrent educativa creada per la psicòloga Jane Nelsen

que parteix d’alguns preceptes que ens semblen molt de sentit comú, però en canvi 

que sovint ens costen d’aplicar a casa. La disciplina positiva advoca per relacions 

d’igualtat, no cal tenir una posició de poder sobre els nostres fills per educar-los. I 

sovint ens passa que quan no ens en sortim amb arguments utilitzem el poder que 

ens dona els ser els seus pares per imposar el nostre criteri. 

Un altre pilar fonamental és defugir dels càstigs com a xantatges per aconseguir 

que els nostres fills facin el que nosaltres volem. Això funciona a curt termini, però 

quan desapareix l’amenaça del càstig la conducta que volem modificar torna a 

aparèixer. Caldria que ens orientéssim més a resultats i a conseqüències naturals. 

Sovint els càstigs que posem als nostres fills no tenen relació amb l’acte que no 

volem que faci. Si la nena no vol menjar, li direm que després tindrà gana, no que 

no veurà la tele per exemple. Quan un nen té un comportament disruptiu hem de 

poder anar al fons de l’emoció que genera el comportament,  i no quedar-nos en el 

comportament només i voler anul·lar-lo. Per tant contra més connectats estiguem 

amb els nostres fills i filles, més fàcil ens serà entendre que li passa i perquè ens ho 

expressa d’aquella manera.  

Això no vol dir que si el seu comportament ha comportat conseqüències no el fem 

responsables de les mateixes, però no el castiguem ni el culpabilitzem des d’un 

sentit repressor. Contra més treballem perquè s’adoni del que està sentint quan fa 

certes coses, abans ell tindrà les estratègies per verbalitzar-nos el sentiment sense 

haver de passar a l’acció. La Disciplina positiva parla de posar límits amb amor, 

dona molta importància a que hi ha hagi regles a casa, que cadascú posi les seves, 

però que siguin poques, estables en el temps i fermes. I que expliquem les 

conseqüències de saltar-se-les, quan posem aquests límits no cal posar-se a cridar, 

ho podem fer igualment amb amor i fermesa. 
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Un altre principi d’aquesta teoria és que els errors són grans oportunitats 

d’aprenentatge, i això que ja ho sabem tots, sovint ens costa aplicar-ho als 

nostres fills, no els permetem equivocar-se, no els permetem que s’adonin de les 

conseqüències de les seves errades, perquè no els deixem equivocar-se i per tant 

aprendre per ells mateixos. Costa molt, és cert, veure com el teu fill està a punt 

d’equivocar-se i no fer res... però quan ho proves i veus el gran aprenentatge que 

suposa per a ell, et tornes fan de l’assaig i error, evidentment sempre que no 

corri risc ni ell mateix ni ningú altre. Un aspecte que ens agrada d’aquesta 

corrent és que cal  motivar en comptes d’adular, és veritat que sovint afalaguem 

als nostres fills, dient-los coses boniques i està bé, però creiem que encara és 

millor si el que els hi diem l’anima a créixer, a millorar, a tornar-ho a intentar, 

perquè l’afalac et deixa complagut amb tu mateix i no et genera les ganes de 

créixer que et dona la motivació. Us animem a que poseu en pràctica alguna 

d’aquestes coses. Comenceu primer per una, i quan la tingueu integrada en la 

vostra manera de fer, seguiu per un altre. Podríeu començar per la de canviar els 

càstigs per les conseqüències naturals i la responsabilitat? 
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Les persones tenim la necessitat de classificar les coses. És normal, ens ajuda 

a viure i a entendre’ns el poder posar un nom a un grup de coses, persones o 

objectes, poder dir, per exemple, que una taula és una taula encara que de 

taules en puguin existir de ben diferents entre elles. Aquestes classificacions 

serveixen per a facilitar-nos la vida, el problema són els atributs que donem a 

cada classificació, és a dir, el fet que estiguem donant significat a aquell 

objecte comporta que li estem atorgant una sèrie de característiques 

intrínseques.

Aquest factor humà, però, sovint ens posa en evidència dues coses sobre les 

quals hem de reflexionar: per una banda, no tot ni tothom és classificable ni, 

tanmateix, tot i poder-se classificar, no té els atributs que es podria esperar 

d’aquella classificació o etiqueta. En aquest sentit, cal anar amb molt de 

compte a l’hora de classificar les persones i, en especial, als infants ja que és 

d’aquí que poden partir molts conflictes d’identitat i també ser font de 

discriminació per no ajustar-se als paràmetres establerts.

Un altre aspecte a abordar sobre l’ús d’etiquetes en infants és el que 

s’anomena l’efecte Pigmalió. El nom prové de la mitologia grega on Pigmalió

era un artista que va crear una escultura i la va anomenar Galatea. Pigmalió es 

va enamorar de l’escultura i la tractava com si fos una dona real. Finalment, la 

deessa Afrodita, en veure aquesta entrega, va acabar convertint l’escultura en 

una dona de veritat. Les seves creences, doncs, al final es van acomplir. En 

educació, l’efecte Pigmalió s’ha constat en diversos estudis i es pot concloure 

que si tenim determinades creences o expectatives respecte als nostres fills i 

filles, aquestes influiran en el seu comportament tant si és en positiu com en 

negatiu. Els infants construeixen el seu autoconcepte a partir del que van 

veient i sentint al seu voltant i de les valoracions que es fan dels seus actes. 

Així, comentaris constants sobre com n’és de despistada acabaran fent que, 
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efectivament, sigui despistada ja que haurà interioritzat que aquesta 

característica forma part d’ella. Així doncs, cal que anem amb compte a l’hora 

de realitzar certes afirmacions i no etiquetem els infants de manera 

permanent i categòrica. 

Ara bé, el que si que és recomanable que puguem posar en pràctica de l’efecte 

Pigmalió és la influència en positiu que puguin tenir les nostres expectatives 

respecte l’infant. Si, enlloc de tenir creences negatives o d’utilitzar etiquetes 

categòriques, mostrem confiança en les seves capacitats, si creiem que pot 

canviar determinades actituds, llavors estarem afavorint de manera evident en 

aquest canvi i en que realment pugui sortir-se de les dificultats.
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Des de ben petits els nostres fills i filles reclamen ser autònoms, molts no saben ni 

parlar però ja demanen menjar sols, no els agrada que els peixem nosaltres o que 

els vestim nosaltres i ho volen fer per ells mateixos. 

Nosaltres a vegades per comoditat, perquè no ens deixi la cuina com un quadre de 

Picasso o perquè tenim pressa no els potenciem aquesta autonomia, i preferim ser 

pràctics i fer-ho nosaltres per ells. És important que en la mesura que puguem els 

deixem fer, els deixem intentar-ho, perquè aquesta és la seva principal font 

d’aprenentatge, l’assaig i error. Però és que a més de l’aprenentatge d’habilitats o 

destreses, també aprenen coses com la tolerància a la frustració quan no se'n 

surten. Augmenta la seva autoestima amb cada nova conquesta, se senten bé 

aconseguint fer coses per ells mateixos, sense necessitar de la nostra ajuda. 

A mida que van aconseguint noves fites l’autonomia va donant pas també a la 

responsabilitat, saben que quan una cosa l’han de fer per ells mateixos, ningú 

vindrà a fer-la per ells. I tot el que haguem fet per fomentar aquesta autonomia de 

petits, seran fruits que recollirem quan amb 10 anys no haguem de perseguir-los 

perquè recordin agafar el llibre de l’escola per estudiar per l’examen de l’endemà i 

evitarem demanar per whatsapp a altres mares que ens passin les fotos de les 

pàgines que “entren” a l’examen. De ben petits amb 3 o 4 anys ja podem penjar el 

calendari de l’escola amb imatges perquè recordin quin dia tenen psicomotricitat i 

cal que portin xandall, o tallers i han de portar la bata per poder-se embrutar a gust. 

Els podem preguntar cada dia a la tarda, quina activitat tenen l’endemà per 

preparar amb ells el que calgui i a mida que es van fent grans retirar la nostra 

presència. Quan surten de l’escola podem demanar-los que mirin si tenen alguna 

cosa anotada a l’agenda, encara que siguin molt petits, agafaran l’hàbit de fer-ho, 

per quan siguin grans no calgui que els hi recordem nosaltres. Petits exercicis com 

aquests, cadascú que pensi els que millor funcionin pel seu fill o filla, ajuden a 

treballar l’hàbit de l’autonomia en companyia dels pares i internalitzar 

l’autoresponsabilitat com a part d’aquesta autonomia personal. 
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Una gran part d’aquestes conquestes personals depenen de nosaltres, els adults. 

Com dèiem en l’article de Disciplina Positiva, que les seves accions tinguin 

conseqüències naturals i els hi permetem descobrir-les és clau per què 

aprenguin a ser autònoms.  Cadascú que les apliqui amb la rigorositat que 

vulgui, sinó volen vestir-se i és l’hora de marxar a l’escola, els podem portar en 

pijama, portar la roba a la bossa perquè es vesteixin pel cotxe o ajudar-los a 

vestir-se. També és molt important que nosaltres respectem la seva manera de 

fer les coses, no pretenguem imposar el procés i el resultat. Ells tindran els seus 

criteris i les seves preferències, tot allò que no sigui una norma, han de tenir el 

marge de llibertat per fer-ho com vulguin. Sobretot recordeu que la norma és 

prèvia a l’acció, sinó és un missatge que mina l’autonomia dels vostres fills. Si no 

ho han fet com vosaltres voleu, i els hi dieu després que els hi ha costat un gran 

esforç aconseguir-ho, la propera vegada potser ni ho intentaran!
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La ignorància és un do, sí. Només reconeixent que hi ha moltes coses que no 

sabem, se’ns obren moltes més possibilitats d’aprendre que no pas si tanquem la 

porta a nous coneixements pretenent que ja ho sabem tot. De fet, quan més 

coneixem, més ens fem conscients de tot el que ens queda per conèixer i del camí 

que se’ns obre al davant. 

En l’educació, en el dia a dia amb els nostres fills i filles, se’ns presenten multitud de 

situacions en les que ens confrontem de ple amb la nostra ignorància. Preguntes 

dels nostres infants que no sabem respondre, reflexions seves que ens toquen en 

molts aspectes que no dominem. Com reaccionem? Què fem quan ens pregunten 

coses que no sabem? Podem afrontar aquestes situacions de moltes maneres 

diferents però, que comporta cadascuna? Si ens inventem la resposta o responem 

tirant pel dret, potser és que ens fa por reconèixer la nostra ignorància, o bé pot ser 

que no volem defraudar als nostres fills. En aquests casos, el nostre ego ens pot 

estar jugant una mala passada ja que potser amaga algun temor profund a 

equivocar-nos, a fallar, a no ser impecables. En aquest sentit, hem de tenir molt 

present que els nostres fills i filles no ens volen impecables. Ens volen tal com som, 

amb els nostres dons i defectes, amb les nostres llums i ombres. I, precisament, 

quan neguem la nostra ignorància, quan l’amaguem darrera una capa 

d’infal·libilitat i de falsa perfecció, estem donant un missatge a les nostres filles i 

fills. Els estem dient que no s’hi val a equivocar-se, que no es pot fallar, que no cal 

que siguem honestos amb nosaltres mateixos i que no està ben vist reconèixer el 

nostre desconeixement. Per tant, els estem tancant el camí al saber, a les 

preguntes que generen altres preguntes, a la reflexió. 

Si, per contra, davant d’una pregunta incòmoda o difícil dels nostres fills 

reconeixem que allò no ho sabem, si els hi retornem la pregunta per a veure què 

pensen ells al respecte, si proposem buscar junts la resposta, els estem donant 

eines per al lliure pensament i per a l’aprenentatge. És a partir de formular-nos 

preguntes que aprenem a pensar, si trobem de seguida una resposta fàcil, estem 

tallant aquesta possibilitat. 
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A més, cal que aprofitem aquestes edats en que els infants estan sempre 

demanat el per què de les coses o en els moments en que estan més receptius a 

nous coneixements. Creiem fermament que si els infants ens pregunten és 

perquè estan preparats per a saber les respostes i podem aprofitar tant per 

posar en valor el nostre coneixement o desconeixement sobre un tema com 

també per ajudar-los a reflexionar i a treure les seves pròpies conclusions. En la 

mesura que veiem la possibilitat, podem retornar-los la pregunta: i tu, què en 

penses? Sovint ells ja tenen una resposta formulada al cap i amb la seva 

pregunta volen validar-la a través nostre. 

Sempre és un bon moment per ajudar a pensar i a reflexionar als nostres fills i 

filles, tot això els donarà eines molt potents per al seu desenvolupament però, a 

més, si ho fem des de la consciència de la nostra ignorància els estem 

reconeixent la possibilitat d’equivocar-se i els estem obrint un llarg camí cap al 

coneixement. 
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Us ha passat que el vostre fill o filla durant un període determinat de temps només 

us vol a vosaltres per tot? Des que s’aixeca fins que se’n va a dormir vol que el 

vostre cos, les vostres mans i el vostre cor siguin seus, exclusivament seus. I el que 

pot ser una satisfacció puntual quan li preguntes al teu fill, avui amb qui vols anar a 

dormir? I t’escull a tu.. es converteix en un malson quan no pots fer res sense ell o 

ella, perquè tots necessitem d’un espai, d’un temps al dia per nosaltres ni que siguin 

10 minuts. No passa res perquè ho sentiu així, que sentiu que voleu que el vostre fill 

que teniu penjat del coll us doni un respir.... però penseu que mentre més us sentiu 

així segurament més us voldrà perquè sentirà que vosaltres us en voleu desfer... per 

una estona, es clar. 

Per tant, primer cal que pugueu gestionar l’emoció que us genera, sense sentiments 

de culpa, si podeu estar bé per a ell perfecte, si necessiteu el vostre espai també 

està bé. Si heu de marxar una estona  a donar un vol feu-ho, el vostre fill us 

preferirà absents una estona i amb energia després que amb la sensació que no 

voleu estar amb ell. En general això és quelcom que acostuma  passar més amb les 

mares perquè donar el pit crea una dependència física insubstituïble. Alguna 

tècnica per introduir a la teva parella en la cura i atenció del vostres fill és que 

tinguin moments que siguin només seus, en els que tu no hi siguis, i que aquests 

siguin els seus rituals, per exemple l’hora del conte o del bany, alguna cosa que 

comparteixin ells dos. Els infants acostumen a necessitar i a buscar les rutines, si el 

seu adult de referència per una activitat és un concret, sempre el buscarà perquè 

això li aporta seguretat. Els infants funcionen diferent a nosaltres, sobretot els més 

petits, quan marxem una setmana per feina, no espereu que us vinguin a rebre 

corrents amb els braços oberts. Us podeu trobar que us rebutgen i busquen la 

protecció d’aquell qui l’ha cuidat en la vostra absència. No, no us estan castigant 

com diuen algunes veus... i sí, us ha trobat a faltar, i sí, us continua estimant com 

sempre. La vostra absència li ha pogut generar algun sentiment de inseguretat, 

canvia el seu entorn, les seves rutines, li heu de deixar un temps perquè es torni a 

apropar a vosaltres, potser seran 10 minuts... 
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Pot ser que fóssiu el seu adult únic i absolut durant un temps, i que de la nit al 

dia, vulgui a la vostra parella, i no vulgui fer res amb vosaltres, i ara sigui ell o ella 

qui s’hagi convertit en el seu tot absolut.  Gaudiu del vostre moment, gaudiu 

veient com s’estimen i es vinculen de manera diferent amb la teva parella. 

Controleu la gelosia i, sobretot, les reaccions que ens pugui generar el rebuig 

sobtat del nostre fill o filla. Us continua estimant igual que quan us ofegava 

d’amor, però necessita altres vincles i els infants són a vegades de tot o res i amb 

les emocions sobretot, són molt intensos. És bona senyal que aprengui a 

vincular-se amb d’altres persones i que aprengui a viure sense tu constantment, 

tot i que aquest fet a vegades ens provoqui una certa tristesa.
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Suposem que haureu sentir dir aquestes paraules moltes vegades, o us les han dit 

a vosaltres mateixos advertint-vos sobre els vostres fills i filles. Hi ha imaginaris 

col·lectius sobre la criança que s’han instal·lat en els nostres models de criança i 

que hem de poder extirpar. Perquè les falses creences comporten actituds de 

resposta sobre allò que es creu, que no són gens adequades segons el nostre 

parer. Per què creiem que un nadó que acaba de néixer pot arribar a prendre el pèl 

a la seva mare? Per què s’adorm quan està en braços però en canvi plora si el 

deixen al llit? Pensem-hi... no ens està prenent el pèl, un nadó no té aquesta 

capacitat cerebral, ens està dient simplement que li agrada més estar als nostres 

braços, se sent més segur, més protegit, més calentó, sent els nostres batecs igual 

que quan estava a la nostra panxa. Qui no escolliria si pogués estar acotxat per la 

mare en comptes d’anar-se’n a dormir sola? Deixem de pensar i de dir que els nens 

i nenes ens prenen el pèl, pensem què vol dir que ens prenen el pèl. Que tenen la 

capacitat d’enganyar-nos d’una manera premeditada, i que això ens ho fan a 

nosaltres per fer-nos mal? Els nostres fills i filles ens estimen, a vegades malgrat 

totes les errades que comentem amb ells, ens troben meravellosos i els millor 

pares i mares del món. Recordem això quan ens vingui aquesta idea tant arrelada 

que els nens son una espècie d’éssers malèvols que per sortir-se’n amb la seva 

utilitzen diferents estratègies per enganyar-nos. Els nens i les nenes juguen, 

sovint es passen el dia jugant i la nostra manera de veure la vida i les tasques del 

dia a dia estan tant allunyades de la seva, que creiem impossible que ells puguin 

estar jugant, quan nosaltres tenim mil coses a fer i no descodifiquem el seu 

comportament com el que realment és, simplement un joc la majoria de vegades. 

No busquem dobles intencions en el que fan. D’altres és cert que no els agrada el 

que els hi hem fet per menjar o el que els hi diem que han de fer i busquen les 

seves estratègies  per no haver-ho de fer. Qui no ho fa això? Però això no és 

perquè ens vulguin prendre el pèl com si els seus actes estiguessin motivats per la 

idea de guanyar-nos la partida i imposar la seva voluntat a la nostra pel simple 

plaer  de sentir el poder que tenen sobre nosaltres. Els nens, els nostres fills i filles 

que ens estimen infinit no pensen aquestes coses, només no els agraden els pèsols 

i no volen menjar-se’ls, final de la història. I quan la famosa frase del teu fill t’està
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prenent el pèl ve acompanyada de la premonició, de si no ho pares ara, quan 

sigui gran serà pitjor, i ja t’estàs imaginant que passar dels pèsols a la tortura 

psicològica deu ser el més natural... Si us plau, tots els visionaris del món sobre 

els fills dels altres, no cal que compartiu les vostres neurosis, perquè no els 

ajudeu, si no es que teniu una fórmula perquè el nen es mengi els pèsols sense 

crits ni amenaces. Els nens i les nenes necessiten límits clars, i quan intenten 

saltar-se les normes haurem de valorar si es tracta d’un límit que no poden 

saltar-se,  o de quelcom que podem negociar amb ells. Però és molt important 

que enfrontem tant els límits com la flexibilitat en la gestió d’altres normes des 

de l’amor i el convenciment que els nostres fills no són uns manipuladors ni 

tenen plans ocults per minar la nostra autoritat. Ells com nosaltres tenen gustos 

i preferències i la seva pròpia voluntat i tenen les seves petites lluites per poder 

gaudir d’allò que prefereixen. Això és quelcom de molt positiu, de fet n’hauríem 

d’estar contens, és signe d’autonomia i de no submissió, ara això ens comporta 

haver de gestionar la seva autonomia i no sempre és fàcil. Posem en quarantena 

allò que s’ha dit sempre sobre els nens i les nenes i reflexionem-hi abans 

d’abraçar-ho i actuar segons uns prejudicis que només ens ho posen més difícil 

en la ja complicada d’educar als nostres infants.
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“L’educació emocional té com a objectiu donar a l’ individu recursos i estratègies 

conductuals, cognitives, emocionals i d’interacció social que permetin tenir un 

major control de la pressió tant interna com externa i evitar d’aquesta manera 

que es tradueixi en estrès, prevenir-lo de possibles trastorns i millorar la seva 

salut psicològica”(Salmurri, 2004).

Se n’ha parlat molt sobretot vinculat a les escoles sobre la necessitat de donar als 

infants eines de gestió emocional. Hi ha opinions molt a favor i d’altres que 

pensen que aquest temps és restat de les matèries acadèmiques i per tant són 

més crítics. 

Però i com a pares i mares? Què és ser pare?  Que és educar als nostres fills? Són 

preguntes del milió per les quals no hi ha una única resposta vàlida. Però si que 

ens serveix per connectar alguns conceptes per si us ajuden a reflexionar. Sovint 

quan estem en la voràgine diària, que no ens permet precisament reflexionar, i 

repassem al final del dia què hem fet quan hem estat amb els nostres fills o pels 

nostres fills, hi surten desenes de coses, fer-los el menjar, portar-los  a l’escola, 

ajudar-los a fer els deures, portar-los a bàsquet, recollir-los de bàsquet, comprar 

mentre l’esperem, dutxa, rentadora, tallar ungles, preparar carteres, nota a la 

mestra... Acabem el dia esgotats, nosaltres segurament no ens hem ni pogut 

plantejar què de tot això que hem fet és per nosaltres, perquè nosaltres no tenim 

espai, no ens donem espai propi, no ens hi cap! 

Però els nostres fills, que reben de tot això que fem “per a ells“? Com estàs tu 

fent tot això? Hi ets en realitat per a ells? Com estan ells? Ho saps? Els hi 

preguntes? Teniu temps per xerrar de com esteu? Amb això volem dir que 

segurament hi ha coses de la llista que les haurem de fer, però d’altres que 

podrem deixar de fer, o que les podem fer amb ells.  Sovint aquesta llista 

interminable de coses son fruit de decisions preses sense tenir en compte la 

importància del que realment és important quan parlem d’educar als nostres fills. 

Perquè, què passarà si deixa de fer alguna extraescolar i aquella és la tarda de 

tots dos? A vegades ens costa deixar de fer coses compulsivament, ens han  
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educat en el món de la productivitat, sinó fem alguna cosa és que estem perdent el 

temps. Seure i parar una tarda a la setmana per estar amb la nostra filla, fent el que 

sigui, compartint alguna cosa plegades, o el no fer res plegades, és una activitat 

sovint molt més valuosa que moltes de les extraescolars a les que puguem 

apuntar-los.  Serà un temps per connectar-nos amb els nostres fills, per parlar amb 

calma, no mentre estem fent altres coses i llancem les preguntes de rigor, que tal 

el cole? Ell contesta bé... i fi de la conversa. Per interessar-nos realment per les 

seves coses, per saber com està emocionalment el nostre fill, és quelcom molt 

important, és la base sobre la qual podrà aprendre totes les altres coses que 

segurament tenim tant clares que són importants. Però qui pot aprendre res, si viu 

angoixat a l’escola perquè li fan el buit els amics, perquè s’ha barallat amb la seva 

millor amiga? Qui pot aprendre sense interès ni motivació? Saps si el teu fill té un 

bon concepte de si mateix o creu que no serveix per estudiar? Saps si la teva filla 

pateix perquè té un neguit que no sap com dir-te? Perquè posem per davant 

l’anglès, la dansa, la robòtica i el futbol? Perquè no donem un espai a  acollir 

emocionalment als nostres fills i a poder parlar, contenir i treballar les seves 

necessitats afectives? Segurament perquè abans ningú ho ha fet amb  nosaltres, 

de petits algú et va fer aquestes preguntes? Llavors serà difícil que ens surtin de 

manera espontània, ens ho haurem de treballar!
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Els teus fills et fan enfadar, i tu crides perquè ells no et fan cas, t’enfades perquè 

ja els hi has dit quatre vegades que vagin a dormir i ni cas. Et sona? Doncs avui 

volem compartir amb tu, dues idees clau, els teus fills no et fan enfadar, qui 

t’enfades ets tu  i els teus fills no tenen la “culpa” de les teves reaccions, està a 

les teves mans controlar-les. Si, si és una mica indignant quan ho sents o ho 

llegeixes per primer cop, perquè el primer que et ve al cap és la justificació de 

les mil i una coses que fan els teus fills que justifiquen que tu t’enfadis i 

reaccionis d’una determinada manera. Però això que escrivim no és per fer 

sentir malament a ningú, al contrari en realitat és alliberador quan t’adones de 

veritat que si el control i la responsabilitat està en tu, pots fer alguna cosa per 

canviar-ho. Perquè quan ens enfadem amb els nostres fills, ens sentim 

malament, i aquest sentiment potser dura tot el dia, si només llevar-se hem 

tingut una baralla, i li hem acabat cridant, segurament passarem un mal dia, a 

ningú li agrada enfadar-se amb els seus fills. Doncs bé la bona noticia és que 

pots controlar els teus sentiments, pots no enfadar-te, pots decidir que tot i no 

agradar-te el comportament que estan tenint les teves filles en aquest 

moment, no és inevitable que t’enfadis, pots no fer-ho, pots respirar, comptar 

fins a 10, marxar de la situació abans d’explotar, això serà un altre article, 

tècniques per controlar la ira... Avui us volem dir només això, pots controlar les 

teves emocions i cal que ho facis, perquè d’això en dependrà també la teva 

resposta vers els teus fills. I la derivada d’aquest fet, és deixar de culpabilitzar 

als teus fills del que tu sents i del que tu fas, que ells trenquin el llum perquè 

juguen amb la pilota al menjador no està naturalment vinculat a que a tu cridis 

feta una fúria. Això no vol dir que el que han fet estigui bé, ni que no hagi de 

tenir conseqüències. Però no és el motiu del teu sentiment de ràbia, frustració o 

ira i menys dels teus actes. Quan els teus fills fan quelcom que no és el que 

esperes, concentra’t a pensar quina tecla interna et toquen que et dispara la ira. 

Et sents desafiada? Sents que perds el control sobre els seus actes perquè creus 

que els teus fills t’han d’obeir? Sents que no et fan cas perquè no et valoren? 
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Cadascú tindrà els seu motius, i  trobar-los és imprescindible per enfrontar-s’hi i 

treballar-los. Perquè aquest és l’autèntic motiu del que sents no els actes de les 

teves filles.

Et convidem a pensar, a valorar el que et diem i a començar a fer canvis. En 

realitat passat el primer moment de sentir-te malament pensant que potser has 

estat justificant-te en els altres arribaràs també a noves conclusions. Això et fa 

més forta, més segura de tu mateixa, perquè t’adones que tens les eines per 

canviar allò que no t’agrada. I més important encara, tens les eines per no sentir 

ira per exemple i canviar el tipus de sentiment que et generen els actes dels teus 

fills. Aquest descobriment és balsàmic per a un mateix i per la família sencera 

quan es posa en pràctica. No és fàcil i requereix d’un treball intern important, de 

despullar-se d’excuses i enfrontar-se a una mateixa, però poques coses com 

aquestes tenen una recompensa tant gran, us animem a intentar-ho!
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Quan som mares i pares sentim una barreja d’emocions molt forta. Sobretot els 

primers mesos i anys de vida tenim un còctel de sentiments que en podríem dir 

contradictoris però que ens acompanyaran en major o menor mesura al llarg de 

la criança: amor, passió, tristesa, dubte, por, responsabilitat, angoixa, alegria, 

patiment,... En aquest estat i marc mental sovint ens podem deixar endur 

massa per aquests sentiments o, depenent quin tarannà tinguem, podem 

tornar-nos excessivament racionals i voler criar seguint un manual 

d’instruccions que no contempli l’esfera humana. Com amb tot, la gràcia està 

en l’equilibri, mesurar el que sentim, relativitzar determinades situacions, ser 

més flexibles. El perill principal, però, des del nostre punt de vista, és que en 

aquesta societat en la que vivim en la que teoritzem i donem explicacions 

constants de tot i per a tot, on sembla que ens aterri el desconeixement i on 

cada cop som més lluny de la nostra essència com a éssers humans, el que la 

criança esdevingui una “ciència” on les coses s’han de fer o deixar de fer seguint 

directrius pediàtriques, psicològiques o pedagògiques ens allunyem del nostre 

instint, d’allò que ens diuen les nostres entranyes en relació a com hem d’actuar 

en relació a la nostra criatura. 

En aquest sentit, també hi ha el fet que volem ser millors mares i pares per als 

nostres infants i en aquest context és molt valuós poder llegir, formar-nos i 

informar-nos sobre tot allò que ens amoïna. El coneixement mai és sobrer, el 

que reivindiquem és que el coneixement s’ha de posar de part o ha de 

combinar-se amb el nostre instint, amb les nostres creences i sentiments més 

profunds i arrelats. 

Es tracta de poder viure una criança coherent amb nosaltres mateixes. Dient-ho 

sembla fàcil però sovint ens entra el dubte, llegim una informació que contradiu 

el que nosaltres estem fent, algú ens explica una experiència diferent a la 

nostra i això ens fa pensar que no ho estem fent bé. Per exemple: llegim sobre 

la importància dels límits i, immediatament ja ens genera el dubte: ho estaré 

fent bé? Aquell dia al súper potser hauria d’haver estat més o menys estricta... 
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o com quan ens diuen: doncs el meu fill des del mes que dorm tota la nit i ja 

pensem que ho devem estar fent tot malament perquè el nostre amb un any es 

desperta tres i quatre cops cada nit...

El coneixement i la informació haurien de servir per connectar-nos més amb 

nosaltres mateixes, per desangoixar-nos i per visualitzar que no hi ha una única 

manera vàlida de criar els nostres infants, sinó que n’hi ha tantes com mares i 

pares. Que el que ens cal és poder fer aquesta escolta i connexió amb nosaltres, 

amb el que som, amb el que creiem, amb el que sentim i, a partir d’aquí validar 

tot això per criar de manera conscient i coherent, entenent que la contradicció i 

el dubte també formen part de la naturalesa humana i que els hem d’acollir i 

escoltar però sense permetre que envaeixin totes les nostres accions i 

pensaments. 
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En el joc i en la vida, guanyem i perdem i aprenem a base d’aquestes 

experiències. Totes les vivències són font d’aprenentatge, tant siguin positives 

com negatives. De les positives podem aprendre que allò que hem fet té una 

bona recompensa,  i de les dolentes que no tot és fàcil, que a vegades ens cal 

esforç, tornar-ho a provar, intentar i idear noves estratègies per aconseguir 

alguna cosa, sabent quins són els passos que hem d’evitar. En els casos que hem 

guanyat després de perdre moltes vegades abans, la satisfacció és més gran, 

sobretot si ens hi hem esforçat, si hem intentat posar-hi cap per provar coses 

noves. Si guanyem d’entrada, la satisfacció és immediata i aquesta també és 

potent, però no compta potser amb tot l’aprenentatge que ens ha portat el 

camí de l’esforç i de la sensació que acompanya l’assoliment d’un repte que 

hagi comportat una superació personal.

En la criança dels nens i nenes és important treballar aquests conceptes. Quan 

veiem que el nostre fill o filla no tolera bé perdre o es frustra molt ràpid quan 

allò que està intentant li costa una mica més del què es pensava. Hauríem de 

poder fomentar la constància i l’esforç i el fet que perdre no suposi una 

deshonra ni un fracàs. Com es diu sovint, la gràcia està en el camí, en el procés, 

en l’activitat i no tant en el resultat final. 

En aquest sentit, cal que siguem curoses en com juguem amb ells i com 

treballem el guanyar o el perdre. Deixar-los guanyar en un joc de taula perquè 

no s’enfadi si perd pot fer que se senti satisfeta una estona però no li aporta res 

gaire positiu perquè no ha guanyat perquè hagi jugat millor, hagi fet una més 

bona estratègia o hagi tingut més sort, sinó perquè l’hem deixat guanyar o, fins 

i tot, li hem permès fer trampes per sortir-se amb la seva. 

En el joc, com en la vida, hi entren diversos factors, l’esforç que dediques a 

assolir els teus objectius, la manera com encares les possibles dificultats, les 

habilitats que tinguis i també hi tenen un paper l’atzar i la sort. 
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En aquest sentit, jugar també et prepara per la vida, en com vas fent el camí per 

assolir els teus reptes i en com els assoleixes. Si ens frustrem amb la primera 

dificultat que ens trobem perquè no hem guanyat a la primera potser ens farà 

tirar la tovallola massa ràpid. Si hem après a perdre, i entenem el perdre com 

una possibilitat per tornar-ho a intentar i aquest cop fer-ho millor, això també 

ens donarà eines per al futur poder encarar la vida.

Vivim en una època molt competitiva i això també es tradueix en el que viuen els 

nostres infants. Sembla que el perdre o fracassar en alguna cosa sigui el pitjor 

que pugui passar quan, en realitat, són aquests factors el que ens fan créixer i 

millorar més que no pas les victòries que haguem obtingut sense esforç. En 

aquest sentit, dir també que és important saber guanyar. A vegades, 

determinats triomfs són provinents de l’atzar o de la sort i no volen dir que siguis 

millor que un altre. És lícit estar feliç quan es guanya i celebrar-ho, però cal tenir 

sempre empatia amb qui perd i, per això, per a posar-nos a la seva pell, cal que 

haguem perdut abans alguna vegada.
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Que demanes als teus fills i filles que facin ? Vivim en un món que infantilitza als 

infants per algunes coses i els adultitza per altres. Hauríem de deixar que els 

infants fossin infants i que anessin creixent en cada etapa, gaudint del que els 

pertoca en cada moment. 

Infantilitzem els infants, amb el nostre afany de protegir-los, quan no els 

deixem fer per ells mateixos, quan els parlem amb diminutius o amb paraules 

que substitueixen les reals. Els fem més petits dels que són en realitat, quan no 

confiem en la seva potencialitat i no els proposem reptes nous. Quan només els 

plantegem coses que sabem que els agraden o saben fer i no els animem a 

prova coses noves, reptes que els costin un esforç. Els fem petits quan no els 

deixem caure, quan no els deixem equivocar-se, quan els advertim 

constantment de les conseqüències del que encara no han fet, sense deixar-los 

que ho aprenguin per ells mateixos.

Els fem adults quan els imposem un horari d’activitats de 10 hores 

ininterromputs 6 dies a la setmana. Els fem adults quan esperem que un nen de 

2 anys es comporti com un adult, que gestioni la frustració sense tirar-se al 

terra o plorar i ens enfadem amb ell quan ho fa. Els fem adults quan pensem 

que un infant de mesos “ens està prenent el pèl” o “ens fa xantatge” perquè 

l’agafem en braços o perquè vol alguna cosa de nosaltres. Els fem adults quan 

els deixem veure continguts a la televisió o les xarxes socials que no entenen i 

no seiem amb ells per acompanyar-los i mediar entre el contingut i ells. Els fem 

adults quan esperem que un infant petit arribi  a casa d’uns amics i saludi 

amigablement a tothom, en comptes de sortir corrent per amagar-se darrera el 

sofà, i ens enfadem amb ell i li exigim en públic que doni petons a tothom. Els 

fem adults quan no permetem que es vesteixin segons els seus gustos i estils i 

els imposem convencions socials amb una diferenciació de gènere obligada.

Què els hi demanes? Què esperes del teu fill o filla? 
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Sovint la càrrega  d’expectatives, frustracions que projectem en ells és tant gran 

que no els permetem ser qui ja son en realitat. Què esperes del teu fill?, és un 

pregunta amb trampa, perquè en realitat això ja ens situa en una relació 

d’esperar que el nostre fill ens retorni alguna cosa, faci les coses d’una 

determinada manera, la nostra, no pas la seva. Esperar quelcom, és projectar 

obligacions, és no donar la possibilitat a l’altre de mostrar-se tal i com és. Et 

permets conèixer la teva filla, sense prejudicis, sense clixés? Donar-los un espai 

propi, perquè es pugui mostrar tal i com és, amb totes les seves potencialitats, 

és un autèntic regal per a ells. I un exercici d’humilitat per nosaltres, perquè el 

que esperem d’ells, volem per elles, és millor que el que ells puguin triar o voler?  

No ens convertim en els seus propis botxins intentant ser els seu màxims 

protectors.
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Amb el setembre s’inicia l’activitat escolar i milers de nens i nenes comencen una 

nova etapa vital sigui en una escola bressol o sigui a l’escola de primària. Aquest 

inici d’escolarització és un procés que s’anomena adaptació, entenent de manera 

implícita que els infants i famílies s’han d’adaptar a aquesta nova etapa de la seva 

vida i que, l’escola, en molts casos, pot facilitar aquest procés o bé deixar que passi i 

ja arribarà el dia que l’infant s’acabi adaptant a la nova situació. Ara bé, aquest 

procés, de partida, no és fàcil i, depenent de molts factors, pot suposar un procés 

de patiment i d’angoixa per als nostres fills i filles i per a nosaltres. 

Que l’adaptació, de sempre, comporti plors i patiment, s’ha acabat considerant 

normal quan no ho hauria de ser. No hauria de ser normal que alguns infants i pares 

i mares pateixin aquesta situació. Com en tot, cada infant i família és diferent i, per 

tant, viurà i experimentarà aquest procés també de diferent manera. Hi pot haver 

infants que s’adaptin ràpidament i no demostrin o expressin cap patiment però n’hi 

pot haver d’altres que estiguin durant mesos plorant i patint la separació o 

l’absència dels seus pares o, simplement, que no vulguin i no els agradi l’escola. 

Hem de tenir present doncs, que en tot aquest procés de l’adaptació escolar, hi pot 

haver una barreja de sentiments de tristesa, d’ira, d’inseguretat o por que cal que 

puguem acompanyar per tal que el patiment dels nostres fills i filles sigui el menys 

traumàtic possible. Per a fer-ho, hem de conèixer primerament que la relació entre 

pares i fills parteix del que s’anomena vincle d’aferrament. Aquest vincle, en els 

primers anys de vida, garanteix la seguretat física i emocional dels infants i, per 

tant, és pertinent pensar que davant la separació i l’absència de la persona o 

persones amb les que s’ha establert aquest vincle d’aferrament, els infants pateixin 

i se sentin insegurs, tristos o enfadats, depenent de la vivència de cada infant. Si a 

l’absència del pare o mare hi afegim un espai nou i desconegut amb tot el que 

comporta, gegantí a ulls d’un infant, amb persones que no coneixem, el sentiment 

de desemparament es pot comprendre fàcilment. 

I què podem fer com a pares i mares en aquesta situació? Primerament conèixer 

com es treballa aquest procés a l’escola on anirà el nostre fill o filla. Veure si la seva
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manera de tractar l’adaptació es correspon amb com nosaltres ho volem fer. 

Que ens puguin garantir certa flexibilitat segons vagi anant el procés, si el nostre 

fill s’ha adaptat de manera fàcil i ràpida que no calgui allargar més el procés o, a 

la inversa. Si el que veiem és que la normativa de l’escola respecte al procés 

d’adaptació, no és com voldríem ho hem de poder parlar amb l’escola per trobar 

una solució que sigui la millor pel nostre fill o filla. Però, sobretot, cal que 

puguem acompanyar al nostre fill o filla en el seu patiment, en les seves 

emocions, posant paraules al que estan sentint, legitimant aquestes emocions, 

entenent-los i respectant-los. Entenent que ens necessitaran més durant 

aquests primers dies o mesos, que ens demandaran atenció i presència i que 

hem de respondre a aquestes necessitats. Podem ajudar en aquest procés amb 

diferents recursos que puguin aportar certa seguretat emocional al nostre fill en 

aquesta nova etapa com un objecte de transició de casa-escola amb el qual 

perpetuar cert aferrament o bé fer-los imaginar un fil imaginari que ens uneixi a 

pesar de la distància. Podem  posar fotos nostres a l’agenda perquè les pugui 

mirar quan ens enyori, dibuixar-hi o escriure-hi coses com un element que ens 

vincula a tots dos ambients, casa i escola. Demanar a la mestre que ens expliqui 

amb detall les activitats que faran cada dia, per poder anticipar-les i així saber 

que quan s’acabi l’activitat de pintar ja vindrà la mare. Pensem en idees que 

s’adaptin a nosaltres, més màgiques o més reals, però que els ajudin a sentir que 

la separació és física però no emocional i que estem amb ells recolzant-los en les 

seves vivències.
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El tema de l’alimentació infantil preocupa, i molt, a molts pares i mares. En els 

primers anys de vida ens fixem molt en el què mengen, la introducció dels diferents 

aliments, les quantitats, la varietat, que sigui saludable… no diem que tots aquests 

aspectes no siguin importants, però en aquest article volem fer incís en l’aspecte 

educatiu de l’alimentació i del temps dels àpats en família. La preocupació per 

alimentar correctament i equilibradament els nostres fills i filles, sovint deixa en un 

segon pla la manera en com podem fer dels àpats espais educatius, profitosos i 

saludables per al desenvolupament equilibrat dels infants. 

L’entorn i espai on mengem, l’autonomia de l’infant, la conversa, la confiança, la 

complicitat i l’escolta, entre d’altres, són factors que condicionen les estones del 

menjar i sobre les quals podem incidir per tal que aquests moments siguin el màxim 

de tranquils i saludables en tots els aspectes. 

Analitzem primer l’entorn i l’espai dels àpats. És silenciós, tranquil, afavoreix el 

diàleg? És important que, quan mengem, siguem conscients del moment sense 

elements que ens destorbin o que ens distreguin. Fent de l’espai dels àpats un 

moment agradable i tranquil, dialogant i menjant plegats i evitant exercir un 

excessiu control dels nostres fills perquè mengin o no s’embrutin o agafin els 

coberts, es tracta de no centrar el diàleg en el menjar ni en el seu comportament i 

així, reduïm la possibilitat de generar nervis i estrès. És clar que hem de poder anar 

recordant certs aspectes i no deixar creuar segons quins límits amb el menjar, però 

no convertim els àpats en una pugna, a veure qui pot més. En aquest sentit, és 

recomanable també disposar de temps i no anar amb presses per tal de gaudir 

d’aquest moment en família.

Afavorir l’autonomia dels infants en la seva alimentació és fonamental per al seu 

correcte desenvolupament. Hem de deixar, quan són petits, que provin i 

experimentin amb el menjar i la cullera i, quan són més grans, que puguin decidir 

quan ja estan tips o quan no els ve de gust un determinat menjar. Quan són més 

petits, doncs, cal que tinguem en compte que tot aprenentatge requereix 

d’entrenament i és normal que s’embrutin o que no dominin la cullera a la primera 

de canvi. 
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El que cal, sobretot, és afavorir que tinguin el seu moment i el seu espai per provar i 

que siguin partícips del moment de l’alimentació per tal que puguin començar a 

discernir el plaer o desplaer que els proporcionen determinats aliments, que puguin 

ser conscients de quan ja en tenen prou o tenen més gana, que puguin vivenciar les 

qualitats del menjar que tenen al plat, etc. Es tracta de poder empoderar-los en 

l’activitat quotidiana de la pròpia alimentació.

Amb infants més grans, hem de poder respectar els seus gustos i preferències, però 

a l’hora, hem de poder també explicar la importància de menjar de tot i menjar bé i 

també de respectar la feina de qui ha cuinat i ha permès que puguem gaudir d’un 

plat a taula. En aquest cas, va molt bé que puguin participar de tot el procés que 

impliquen els àpats: decidir el menú, anar a comprar, cuinar, parar i desparar la 

taula... D’aquesta manera, participant en el procés i decidint de manera conjunta, 

no hi ha una lluita entre el que volem com a pares i la seva individualitat. Com 

diem, gaudir d’un espai sense distraccions,  amb  temps  i d’una implicació activa 

per part de tots. Però també, és un bon moment per retrobar-nos després d’un dia 

de feina, de preocupacions i d’anar de bòlit, per compartir, per escoltar i relaxar-

nos i gaudir de la companyia amb un bon àpat.
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Segurament aquesta és la pregunta que tota mare i pare fa quan els seus fills i filles 

surten de l’escola. Com t’ha anat avui? Segurament, la gran majoria de fills i filles 

responen amb un concís “bé!” i, generalment, amb aquesta resposta s’acaba la 

conversa que preteníem generar amb els nostres infants sobre el seu dia i les seves 

vivències a l’escola.  

Realment, què volem aconseguir amb aquesta pregunta? Que ens expliquin què 

han fet a l’escola? Volem saber si han estat contents, tristos, enyorats, 

emocionats...? O la fem per compromís, com quan demanem a algú com li va, tot 

esperant que ens respongui que bé, sense realment pretendre que ens expliqui la 

seva vida? O quan arriba la parella a casa i li demanem si li ha anat bé a la feina però 

no esperem que ens expliqui de manera minuciosa tots i cadascun dels detalls del 

què ha fet en el seu treball?

Depenent com responguem a aquesta pregunta caldrà que canviem o no 

d’estratègia, perquè és evident que amb el “bé!” dels nens i nenes a la pregunta no 

podem pas copsar molt les experiències que haurà tingut aquell dia a l’escola. Com 

a molt, podrem sobreentendre que no ha tingut cap conflicte prou greu i important 

com per canviar la seva resposta de “bé” a “malament”. 

Què és, doncs, el que volem saber? Demanem exactament això i siguem el màxim 

de clars i concisos. Si volem saber com està en la seva relació amb els companys i 

companyes demanem-li això. Intentant fugir de les preguntes que es puguin 

respondre amb una sola paraula com sí, no, bé... Per exemple, els podríem 

demanar: amb qui has jugat avui a l’hora del pati? I a què heu jugat? A partir d’aquí 

es pot generar una conversa de manera molt més espontània que ens permetrà 

conèixer molt més del seu dia a l’escola. 

També hem de poder comprendre que hi ha molts i nens i nenes que quan surten de 

l’escola volen desconnectar-ne realment i fer-los un interrogatori de 3r grau és el 

que menys els ve de gust de fer. Potser han sortit de l’escola amb una idea
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determinada al cap: “quan arribi a casa continuaré construint allò que ahir vaig 

deixar a mitges” i nosaltres, amb les nostres preguntes, l’anem desenfocant del 

seu objectiu i aconseguim que es vagi irritant. Respectem doncs, també la seva 

decisió de parlar i explicar-nos coses quan ella vulgui. Podem perfectament 

esperar a l’hora de sopar per entaular una conversa distesa i relaxada sobre com 

ens ha anat el dia a cadascú de la família, o podem aprofitar que hem d’anar 

comprar per anar comentant el tema mentre anem omplint el cistell. 

El que si és recomanable és prestar atenció al que ens expliquin els nostres fills i 

filles, tant derivat de les preguntes com de manera espontània, no només com a 

mostra de respecte cap a ells, sinó per saber i conèixer el que estan treballant a 

l’escola, els projectes que desenvolupen, si hi ha hagut algun conflicte entre els 

companys,... d’aquesta manera podem ser encara més directes a l’hora de 

demanar-los sobre aquests aspectes concrets, alhora que a ells també els ajuda 

a situar-se i a connectar escola amb casa. 
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A través de les rutines i de l'atenció i cures bàsiques als nostres infants petits posem 

en joc capacitats d'autonomia, d’autoconeixement, motrius, de vinculació,... 

Aquestes capacitats són les essencials per, a través de la seguretat i de l'afectivitat 

que proporcionen, construir un desenvolupament harmònic de l’infant. Les 

activitats de cura i higiene, els moments i espais dedicats a les rutines i els hàbits, es 

redimensionen i es doten d’un component altament educatiu a partir del qual es 

construeix també coneixement.

Per tal que aquestes activitats quotidianes siguin significatives educativament, ens 

referenciem a alguns principis de la pedagogia de Pikler-Lóczy. Aquests principis 

són el valor de l’activitat autònoma, el d’una relació afectiva privilegiada, la 

necessitats d’afavorir en l’infant la presa de consciència de si mateix i el valor del 

lliure moviment.

Donant valor a l’autonomia dels infants, es tractaria de no fer per ells/es el que 

puguin fer sols. Aquest principi el vinculem amb la flexibilitat i la paciència per tal 

que els infants puguin disposar del temps que necessitin per realitzar una rutina. 

Deixem aquest temps sense interferir perquè els infants provin i ho tornin a provar 

els cops que els faci falta. Els aprenentatges de qualitat es donen quan s’han 

realitzat autònomament, quan han après per ells mateixos els recursos i estratègies 

que necessiten per a assolir-ho. Els podem guiar, pautar, indicar, però no fer-ho per 

elles i menys si no ens demanen ajuda. Per tant, intentem no donar pressa, esperar 

i respectar.

En el moment de les rutines hem de poder anticipar i explicar sempre els nostres 

actes cap a ells (ara anirem a canviar-te el bolquer, ara et posaré crema), a 

respectar-los en tot moment i a donar la cura necessària als nostres actes i gestos 

per crear un vincle i una connexió amb l’infant. Mirant, tocant, parlant, somrient, 

acaronant, calmant, establim aquest vincle afectiu que els proporciona la seguretat 

que estarem presents quan ens necessitin. Aquest vincle també es reforça en la
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confiança i el respecte que tinguem cap a ells/es. Confiem i respectem que són 

ells els que saben quan tenen gana i quan no, quan tenen calor o quan tenen 

son.

Mitjançant aquesta actuació autònoma l’infant va prenent consciència de si 

mateix. En els moments de vida quotidiana, aprèn a reconèixer les seves 

necessitats vitals, a tenir recursos per satisfer-les i, paulatinament, a cert 

autodomini i autocontrol en aquests impulsos. Com comentàvem abans, el 

respecte i confiança cap a l’infant faran que, de manera autònoma, prengui el 

domini d’ell mateix i dels seus processos. 

Per últim, Pikler parla de motricitat lliure o lliure moviment. Es tracta de no 

forçar moviments ni postures en els infants petits quan encara no tenen un 

control real sobre elles. Amb això estem afavorint l’autoconeixement de les 

seves pròpies limitacions i de l’esforç per superar-les. Així mateix, és bo 

aprofundir en el que sí saben fer i dominen, demanem-los la seva col·laboració 

en aquestes activitats de la vida quotidiana i tinguem paciència per esperar la 

seva iniciativa i participació en les mateixes. 64



La celebració de les tradicions a les escoles sorgeix en la transició democràtica en la 

que les escoles catalanes havien de refermar la seva identitat i consolidar aquestes 

festes des d’una perspectiva cultural pròpia i identitària. Actualment, trobaríem 

justificacions sobre que les celebracions d’aquestes tradicions serveixen per 

apropar la cultura popular als infants nouvinguts i també per a perpetuar-les, 

donant una certa identitat cultural als nens i nenes. Ara bé, hem reflexionat prou 

sobre com aquestes activitats ens ajuden o no en l’assoliment dels objectius 

educatius? Les fem per costum, tradició, inèrcia o les dotem d’un component 

educatiu molt clar? Es segueixen perpetuant en el calendari escolar sense fer-hi 

esment i es fan perquè toca? 

Hi ha un altre factor important en l’anàlisi d’aquestes tradicions i costums culturals 

celebrades a l’escola i és precisament l’origen judeocristià de la majoria d’elles. Com 

compaginem la laïcitat de l’escola amb la celebració d’aquestes tradicions 

populars? És evident que les tradicions culturals tenen a veure amb la nostra 

història i que provenim d’on provenim. El fet que l’origen de la majoria de 

celebracions populars tinguin a veure amb factors religiosos no ens hauria d’eximir 

d’incorporar-les a l’escola, donat que transcendeixen aquest fet i tenen un pes 

cultural específic. Ara bé, creiem sincerament que és un repte de l’escola el poder 

tant explicar l’origen d’aquestes tradicions com incorporar-les en el 

desenvolupament de l’escola d’una manera respectuosa amb totes les creences 

religioses i des d’un treball d’aproximació a les religions des d’un interès cultural i 

històric. 

Creiem doncs que, actualment, no hi ha prou debat i reflexió sobre aquest tema i 

que és molt necessari per tots els components que té. No només els que hem 

vingut abordant fins ara sinó analitzant com es relacionen aquestes activitats amb 

els objectius educatius del centre i com les portem a terme si realment ens estem 

creient que l’infant ha d’estar al centre de l’educació. Amb això ens referim a que, 

en moltes ocasions, hem observat celebracions on no és té en compte per a res a 

l’infant: castanyeres a l’escola bressol que fan por als infants i acaben tots plorant
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desconsoladament; infants incòmodes amb el que els han posat per disfressar-

se a l’escola que només volen que treure’s la disfressa o la perruca o el què sigui 

que els han col·locat al cap i anar a jugar; infants que s’han hagut d’aprendre el 

poema de Nadal sense entendre’n del tot el significat i que se senten violentats 

a l’haver de pujar a un escenari a recitar-lo per als pares; i un llarg etcètera de 

situacions on els educadors hem posat l’activitat per davant dels interessos i 

necessitats dels infants. 

Seria, doncs, potser l’hora de renovar conceptes i replantejar-nos el perquè i 

també el com treballem aquestes tradicions a l’escola. Estem en un moment on 

no pot prevaldre l’així s’ha fet sempre que ens porta a una immobilitat 

permanent i que no ens deixa avançar cap als canvis que volem i en els que 

creiem fermament. Començar per aquí ens ha de servir per reproduir la reflexió 

en altres àmbits i esferes de l’escola i iniciar un moviment en el que no podem 

donar res per bo si no prové d’una reflexió en profunditat i d’un consens en el si 

de la comunitat educativa.
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Tot i que us pot semblar un concepte nou en pedagogia, associant aquesta idea al 

que s’ha vingut anomenant criança respectuosa, el concepte de lliure moviment el 

va desenvolupar Emmi Pikler a mitjans del segle XX. 

La importància d’aquest concepte ve lligat al que és la importància del moviment 

en la primera infància. Els infants aprenen a través del moviment abans que del 

raonament. En els primers anys de vida les diferents capacitats estan 

profundament interrelacionades, sobretot abans de l’aparició del llenguatge, els 

infants es comuniquen amb tot el cos i és a través d’ell que, a mesura que aprenen i 

desenvolupen les seves habilitats corporals van estructurant el pensament, 

comencen a tenir cert control emocional i també desenvolupen habilitats de relació 

amb els altres i el seu entorn. És a través del moviment que es potencia i es reforça 

l’autoestima i l’autonomia dels infants. A partir de la vivència del propi cos i del 

plaer que els proporciona el moviment van prenent consciència del jo i van 

construint la seva identitat així com aprenen a conèixer i acceptar els límits, tant els 

propis com els de l’entorn. 

Agafant consciència, doncs, de la importància del moviment en la primera infància, 

Pikler va concloure que per tal que aquest desenvolupament motriu fos significatiu 

per a l’infant s’havia de donar de manera espontània a través del propi interès, 

motivació i joc i, així, s’afavoriria l’autonomia de l’infant.

Tot això pot semblar molt fàcil, però no ho és gens! Des de que neixen als nadons 

els fem agafar postures, els forcem a enlairar el cap posant-los de bocaterrosa, els 

posem asseguts entre mil coixins quan encara no s’aguanten, els posem drets i els 

fem caminar, etc. Ens sembla que quan abans avancin el seu desenvolupament 

motriu millor i que som nosaltres, els adults, els que els hem d’ensenyar a fer-ho. 

Pikler ens diu que els infants estan més que preparats per anar aprenent de manera 

autònoma i al seu ritme, també pel que fa al moviment i al desenvolupament
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motriu i, per tant, la nostra missió com a adults que acompanyem criatures és la 

d’observar, respectar i, com a molt, animar en les seves descobertes i 

assoliments. Aquesta ajuda externa que els proporcionem sempre a fi de bé, 

segons Pikler és perjudicial ja que si col·loquem al nadó en una posició que 

encara no domina per si mateix, li impedim el moviment, ja que per si sol/a no 

podrà sortir d’aquesta posició. També, al ser una postura forçada i no natural per 

a ell, els músculs estaran en tensió i, a més, estarem frenant la seva autonomia, 

al dependre absolutament de l’adult.

No cal confondre lliure moviment amb deixar fer sense més. Pikler planteja que, 

per tal que hi hagi un creixement harmoniós, cal que existeixi una relació 

afectiva amb l’adult que li ha de proporcionar aquest vincle i seguretat per al seu 

desenvolupament. És a dir que cal que l’adult acompanyi l’infant amb estima i 

respecte però sense interferir de manera molt incisiva per tal que l’infant pugui 

buscar de manera autònoma recursos i estratègies per superar reptes i obstacles 

i es desenvolupi en plenitud.
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El joc és l’activitat d’aprenentatge per excel·lència. En aquesta activitat es posen en 

joc, mai millor dit, molts dels aspectes que anem tractant en aquesta columna 

setmanal: l’autonomia, la importància de la nostra mirada, les emocions, el 

respecte cap als infants... Per tal que els nostres fills i filles puguin gaudir de la 

riquesa que suposa el joc lliure hem de tenir en compte algunes quantes 

indicacions. 

Hem de poder tenir material de joc i joguines que siguin el màxim de 

inespecífiques, això vol dir que puguin ser usades per a diferents accions. 

Recordarem encara aquell anunci en que un nen obria regals i el que més 

l’emocionava era un pal, o ens haurem trobat amb la nostra filla de dos anys que li 

agrada més la caixa o el paper de regal que els regal en si mateix... i això és perquè 

aquests tipus d’objectes obren un ventall de possibilitats insospitats. Un pal el 

podem fer servir per fer forats en la terra, per fer de carretera, per imaginar que és 

una pinta i raspallar-nos el cabell, pot servir d’espasa i un llarg etcètera que només 

cal comprovar quan els nens i nenes l’utilitzen per al seu joc. Si intentem tenir 

materials d’aquest tipus a l’abast dels infants, estarem promovent que el seu joc 

sigui més lliure i en puguin extreure les vivències o aprenentatges que necessitin en 

cada moment. 

A l’hora d’apropar-nos al seu joc cal que ho puguem fer des del màxim respecte, 

pensant que allò que estan realitzant és una activitat, en realitat, molt seriosa, ja 

que és a través del joc que es comencen a elaborar coneixements i aprenentatges 

que li seran essencials a la vida. Recordem que som un model per als nostres infants 

i, per tant, qualsevol judici de valor que fem sobre la seva activitat pot fer que la 

modifiqui. El més adequat és introduir-nos en el seu joc en un pla d’igualtat, sense 

coartar-los ni jutjar i acompanyar-los en aquesta activitat per tal que sigui més rica. 

Sabem que molts cops aprofitem que estan jugant tranquils o tranquil·les per a fer 

coses. “Ara que està jugant amb els cotxes, vaig a posar la rentadora...“ però com 

dèiem abans, es tracta d’una activitat molt seriosa, la qual també podem 

acompanyar i ajudar a que en treguin el màxim profit. 
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Oi que molt sovint acompanyem la tasca de fer els deures? Doncs seria una mica 

el mateix. Si el nostre fill o filla està jugant tranquil·lament, observem-los i 

mirem-los detingudament. Com juga? Quins objectes utilitza? Què verbalitza? I 

pensem si podem enriquir el joc d’alguna manera: aportant més material, fent 

preguntes obertes sobre allò que està fent, introduint-nos nosaltres en el seu 

joc, etc. Hi ha diverses maneres de fer-ho, sempre i quan tinguem present que 

hem de ser molt respectuosos i curosos amb ell/a i el seu joc i no hem d’envair-

los amb la nostra presència ni amb les nostres idees...

Per tant, observem, respectem i enriquim el seu joc per tal que sigui el màxim de 

lliure possible i en puguin extreure allò que necessitin en cada moment. És la 

seva vàlvula per exterioritzar i representar emocions i vivències soterrades, per 

experimentar amb els límits, per construir i destruir escenaris imaginaris... és, 

resumint, una de les activitats més riques i gratificants que es poden fer a la 

vida.
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La neurociència i la seva aplicació en diversos camps entre els que destaca 

l’educació està revolucionant la manera d’entendre com aprenen els nens i suposa 

l’adaptació de moltes de les maneres d’educar que fins ara creiem que eren vàlides. 

En altres casos conèixer com funciona el cervell humà, només ha refermat les idees 

que ja tenien alguns pedagogs com Montessori .La fonamentació teòrica ens ajuda 

a entendre el comportament dels infants, a saber que no podem esperar que es 

comportin com a adults ni que aprenguin certes coses quan nosaltres ho volem. En 

els propers articles anirem desgranant les diferents parts del cervell per conèixer 

una mica millor com es desenvolupa cadascuna i quines parts controla del nostre 

comportament. 

El primer que hem de tenir en compte és que quan naixem el nostre cervell és molt 

immadur i que no s’acabarà de formar fins als 25 o 30 anys. Naixem amb totes les 

neurones però no les tenim connectades entre si. Per tant és biològicament 

impossible que un infants d’1 any s’esperi, els infants d’un any no poden esperar 

perquè funcionen amb el cervell reptilià, el primari, el que ens permet sobreviure i 

que busca satisfer les nostres necessitats bàsiques. O sigui que quan un nadó té 

gana plora com si s’estigués morint és perquè ho percep així. Un infant de 4 anys té 

el cervell més evolucionat i també comença a utilitzar el cervell límbic, on sobretot 

preval la percepció sensorial, es mouen per sentiments, per la cerca del propi plaer  

Fins ben enllà del segle XX o sigui on la majoria de pares i mares d’avui en dia ens 

hem criat, es  criava sota el paradigma que calia sotmetre a l’infant a la voluntat de 

l’adult perquè fos dòcil i obedient. Quan un infant plorava es creia que els pares ho 

estaven fent malament perquè el plor s’associava a les rabietes d’infant consentit. 

L’expressió dels sentiments dels infants es produeix de manera molt efusiva, i els 

adults acostumem a no tolerar gaire bé quan es produeixen, especialment les 

negatives. Per què plora perquè se li ha trencat el plàtan com si s’hagués mort algú? 

Perquè no pot racionalitzar perquè no té les sinapsis fetes, funciona amb emocions 

i percepcions.

No és fins als 6 anys que es comença a formar el neocòrtex o la part del cervell 

racional que ens permet entendre els raonaments i les lògiques . Per tant com és
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que molt sovint hem pensat que un infant de dos anys ens estava manipulant? 

És biològicament impossible ja que no té el neocòrtex format que és on es 

produeix aquesta capacitat. Saber que un infant encara no ha adquirit el 

pensament lògic ens ha de fer canviar la manera per exemple de com afrontem 

la seva gestió emocional. No els podem dir no t’enfadis, no ploris, explica’m el 

que et passa. No ho podrà fer, no hi està preparat. Els 3 cervells conviuen i 

s’interralacionen, deixant que un o altre porti la veu cantant, també en els 

adults.  Saber que la majoria dels nostres fills a partir de les 8 del vespre 

funcionen amb el cervell reptilià, o sigui  tenen gana i estan cansats ens ajudarà 

a saber que no és el moment dels raonaments ni de els lògiques, és moment de 

menjar i anar a dormir intentant que el nostre cervell d’adult no passi també a 

mode reptilià quan ens sobrepassen les emocions dels nostres fills i filles i aquí 

comencen els crits i els nervis de tothom.
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Com ja us comentàvem en l’anterior article conèixer el nostre cervell, en concret 

com es forma el cervell d’un infant en pot ajudar molt a millorar la criança dels 

nostres fills i filles. També en un món amb tanta informació amb tants models de 

criança a tenir una base científica que ens reforci o bé ens contradigui en algunes de 

les creences sobre com cal criar als infants o perquè es comporten d’una 

determinada manera. 

Els infants neixen amb molt poques connexions entre les seves neurones i 

bàsicament aquestes estan orientades a la supervivència. La zona del cervell 

encarregada de mantenir a l’infant viu o sigui que controla el batec del seu cor, la 

seva respiració es diu cervell reptilià. Com el seu nom indica és la part del cervell 

més primària i instintiva. És el que es posa en funcionament quan algú ens llença 

alguna cosa i l’esquivem per no prendre mal. És instintiu, la reacció del nostre cos 

no passa per raonar la resposta més adient entre diverses de possibles. Actuem 

instintivament. Recordem això per entendre com actuen els infants més petits d’un 

any que necessiten dormir, menjar, sentir-se segurs, nets i no tenir malestar físic. 

Però també recordem que aquesta part del cervell no deixa de funcionar a mida que 

ens anem fent grans i anem adquirint noves capacitats . Això vol dir que els infants 

els primers anys de vida van alternant els comportaments predominants segons les 

situacions que es van trobant. I saber desxifrar en quin moment es troba el nostre 

fill o filla ens serà molt útil per adaptar la nostra resposta. Si el nostre infant té por i 

no vol anar a dormir sol no servirà de res voler raonar amb ell i donar-li explicacions 

molt lògiques. Si el nostre infant està frustrat o enfadat perquè no anirem al cine 

com li havíem dit, no vulguem que entengui que cal que accepti d’una manera 

racional la situació. El millor que podem fer és acceptar i atendre la seva emoció. 

Per entendre millor als infants i saber desxifrar-los , el primer és començar per 

nosaltres mateixos. Sovint creiem que som éssers racionals, però al llarg del dia 

nosaltres també passem per diferents fases en les que prima el nostre cervell 

reptilià o emocional. Un bon exercici és anar anotant al llarg d’un dia les coses que
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ens han passat i com ens han fet sentir i com hem actuat. I a continuació penseu 

com ens hagués agradat que ens acompanyessin en cadascuna d’aquestes 

situacions. Si hi pensem veureu com d’equivocades són les nostres respostes als 

ulls dels nostres infants i perquè sovint no ens entenem. És com si cada cervell 

parlés un idioma diferent i quan ell ens parla en francès nosaltres responem en 

xinès. Prendrem prestat del Dr Alvaro Bilbao l’exemple de l’arbre perquè 

tinguem en compte que el cervell dels humans es composa d’arrels, tronc i 

branques. Els adults ens ocupem sobretot de les branques, ens preocupa els 

coneixements, la part racional dels nostres fills i filles. Però cal tenir en compte 

que l’arbre necessita de les tres parts i que en cada etapa evolutiva cal alimentar 

la part que necessita l’infant. Quan són petits atendre les seves necessitats 

primàries i bàsiques de la millor manera possible.  Si volem que els nostres fills 

siguin persones equilibrades, que sentin, pensin i actuïn amb coherència cal que 

totes les necessitats de les diferents parts dels seus cervells siguin tractades amb 

igual importància, sobretot perquè unes es construeixen i es connecten amb les 

altres.
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En el sistema límbic hi trobem les neurones encarregades de gestionar les nostres 

emocions però també l’aprenentatge, i és molt important saber que els 

aprenentatges vinculats a emocions són els que perduren. A emocions negatives, si 

et deixen sense menjar cada vegada que no saps alguna cosa i passes gana 

segurament no ho tornaràs a oblidar. Però és clar no és la manera com volem que 

els nostres fills i filles  aprenguin. Per tant tot allò que desperti en els nostres fills 

una emoció positiva, l’emoció, la descoberta, la sorpresa, la felicitat, ho aprendrà i 

ho recordarà d’una manera molt més permanent que amb el mètode tradicional de 

la memorització i repetició. Per això, si volem que un infant aprengui quelcom és 

important per exemple motivar-los amb un element de sorpresa, que farà captar la 

seva atenció i tenir ganes de descobrir què hi ha més.... També vincular el que aprèn 

amb quelcom que li sigui útil a ell o ella, que pugui aplicar a la seva vida d’infant, 

que li agradi que li interessi. 

El segon aspecte important que cal tenir en compte és que els infants entre els 2 i 

els 6 anys estan desenvolupant connexions entre les neurones del sistema límbic i 

que totes elles són importants, també les que no ens agrada veure, el plor, l’enuig, 

l’expressió de la frustració. Tapar les emocions negatives, no donar peu a que les 

pateixin perquè intentem de seguida que la situació que li crea malestar 

desaparegui, no està ajudant als nostre fills a fer les connexions que necessiten i 

que són un aprenentatge per ella. Pots llegir els nostres articles sobre emocions, no 

ens estendrem aquí, però si que tinguem en compte que es troben en la fase 

d’aprendre a gestionar l’emoció el sentiment que els hi genera amb l’acció o 

resposta. Que aquest aprenentatge pot durar fins als 25 anys i per tant siguem 

coherents a l’hora de posar expectatives en els nostres fills de 2 , 6 o 14 anys.

El tercer aspecte és que abans dels 6 anys encara no hi ha una connexió gaire 

madura amb la part del cervell frontal o racional. Hem de saber que durant aquests 

anys els nostres fills i filles fan connexions entre les necessitats personals i  internes, 
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la gana, la son, la seguretat i les externes del món que els envolta a través del 

plaer/ desplaer.. Per tant que aspectes com l’anticipació de resultats, la 

planificació, la cerca d’estratègies per resoldre conflictes, són coses que 

segurament no està preparat per fer. Hem de conèixer els límits que el 

desenvolupament biològic suposen per moltes de les coses que esperem dels 

nostres fills i filles, comportaments racionals i no tant emocionals, que 

entenguin quan els hi expliquem les coses des de la vessant lògica quan ells no 

estan preparats per fer-ho. Que canalitzin les seves emocions amb expressions 

menys extremistes, que no plorin com si estiguessin patint un dolor extrem quan 

se’ls hi trenca una galeta. Però és que és necessari que ho facin, és positiu que 

passin per aquesta faceta si volem que després continuïn evolucionant i 

connectant amb altres parts més racionals i més acceptades socialment. Us 

convidem a que llegiu alguna cosa més sobre el cervell dels infants, per entendre 

que no ho fan perquè són uns malcriats, entendre que no ens estan prenent el 

pèl. Que ho estan vivint i sentint així i que hem d’acceptar l’etapa que viuen, 

igual que ens encanta quan veiem com gaudeixen de qualsevol petita cosa. 
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Aquesta seria la part del cervell que ens diferencia dels animals però sabeu quanta 

estona al dia fem servir la part racional del nostre cervell? Perquè tot i que l’hem 

estat explicant per parts, el nostre cervell està interconnectat i el cervell reptilià o 

primari està ben actiu duran moltes estones del dia. Quan tenim gana o son és ell el 

que ens avisa. Quan el nostre fill o filla no es vol vestir al matí i estem fent tard és el 

sistema límbic qui es posa en funcionament quan fem un crit. Per tant, no pensem 

que a mida que ens anem fent grans un cervell deixa pas a l’altre més evolucionat, 

totes tres parts conviuen amb més o menys harmonia. Però podem identificar d’on 

provenen certes respostes, primer les nostres per després poder acompanyar millor 

als nostres fills i filles.

A la capa més externa del cervell, al neocòrtex o matèria gris és la zona on s’integra 

i es consolida tota la informació que arriba a través dels sentits. Seria la zona que 

analitza la informació que ja hem processat en altres ocasions per poder respondre 

de manera adequada a cada nova situació.  També es localitza en aquesta zona el 

control i la gestió dels impulsos per tal de donar a les nostres emocions respostes i 

conductes socialment acceptades. Hi ha moltes altres coses com el càlcul i el 

llenguatge que es regulen en aquesta part del cervell. És important conèixer 

aquestes dades, per tal de poder ajustar millor la nostra conducta al 

desenvolupament de cada infant. Cal que pensem que aquesta part del cervell no 

comença a connectar-se amb les altres dues de manera activa fins al 6 anys i que 

del 6 als 12 és quan es produeixen les principals connexions, però que no és fins als 

25 o 30 que finalitza la seva formació. Per tant no podem esperar que infants 

menors de 6 anys tinguin comportaments que no poden tenir biològicament 

parlant. També és interessant tenir en compte aquests aspectes per tal d’ajustar 

contingut escolar al desenvolupament real dels infants, com per exemple aprendre 

a llegir i a escriure. Per aprendre a llegir cal connectar 3 parts del nostre cervell, la 

que reconeix cares que ara haurà de reconèixer les lletres, la que connecta el símbol 

gràfic amb el so per tant la zona del llenguatge i la que atribueix significat a les 

paraules. Això els infants no estan biològicament preparats per fer-ho fins als 7 

anys. Això no vol dir que hi hagi infants que ho puguin fer abans però iniciar de
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manera general l’aprenentatge de la lectura als 4 o 5 anys, només produirà 

frustració als infants que no podran aprendre-ho perquè el seu cervell encara no 

els hi ho permet. Més que voler que els infants facin coses per les que no estan 

preparats, conèixer com funciona el cervell d’un infant i com es va 

desenvolupant ens permet acompanyar-lo amb molta més qualitat. Seguint 

amb el mateix exemple, parlar molt amb els nostres fills, que els infants tinguin 

riquesa de llenguatge en el seu entorn, llegir-los llibres, els preparà millor per 

poder connectar significats quan estiguin preparats per aprendre a llegir. 

Entendre d’una manera lògica com funciona el cervell del nostre fills, ens pot 

ajudar molt en la criança. Sovint ens donarà pistes de com actuar si pensem 

quina és la part del cervell del nostre fill que està marcant les seves conductes, 

quan té gana o son no serviran de res les explicacions lògiques. També ens 

permetrà entendre que les seves conductes poden no ser lògiques des del nostre 

punt de vista d’adult amb un cervell completament format, però és que ells no 

tenen una altra possibilitat d’expressar-se perquè encara no ho pot fer. El 

coneixement i les dades objectives, aporten nous significats a aspectes que 

potser fins ara estaven tenyits per culpabilitzacions, desconfiances o matisos 

que no ens ajudaven a acompanyar als nostres fills i filles com el nostre instint ja 

ens deia i que ara la neurociència il·lumina amb informació. Us animem a que 

continueu aprenent coses sobre el nostre cervell, que és el gran desconegut 

però que en canvi és el qui pilota les nostre vides.
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Que els infants aprenen per imitació és quelcom que coneixem, però fins a quin 

punt és important conèixer com funciona el procés d’imitació? Doncs és bàsic en 

l’aprenentatge dels infants. 

Proveu de fer l’exercici de dir-li  a algú que us imiti dient-li que faci quelcom com per 

exemple posa’t la ma de manera horitzontal al nas i tu fes-ho però posant la ma 

vertical . Que creus que passarà? Doncs que segurament t’imitarà el gest i no farà 

cas del que li has dit.

Els infants  ho aprenen gairebé tot per imitació, als que teniu més d’un fill o filla us 

haurà passat que recordeu que el primer dels vostres fills li va costar aprendre a fer 

una certa cosa i en canvi el segon ho va fer amb la meitat del temps i el tercer creieu 

que ja va néixer sabent-ho fer. I no és que vosaltres milloreu l’espècie amb cada 

naixement és que les neurones mirall funcionen en els infants especialment entre 

ells perquè s’hi afegeix la motivació de voler ser com els germans grans.

Els infants no ens escolten, ens aprenen mentre nosaltres fem. Per això és tant 

fonamental ser-ne conscients, i pensar que som models pels nostres fills. Ser 

coherents, és molt important, entre el que diem i el que fem. Donar-los lliçons 

sobre no dir paraulotes o voler que saludin a l’entrar als llocs si nosaltres insultem 

mentre conduïm i no diem res a l’entrar a les botigues, no té cap sentit. Les 

neurones mirall són la base fisiològica de l’empatia, són les que ens permeten 

plorar quan un amic ens explica que li ha passat una desgràcia i sentir-la com a 

pròpia. Són les que ens permeten emocionar-nos amb una pel·lícula o un llibre. Les 

neurones mirall són com l’efecte de llegir el cervell de l’altre, això vol dir que val la 

pena tenir present que els infants són grans observadors, de tot el que 

comuniquem, i si tenim en compte que comuniquem en un 80% pel llenguatge no 

verbal, no serveix de res voler mentir o amagar una situació a un infant, la percebrà. 

Per això diem sempre als nostres articles que expliquem les coses als infants, 

perquè tenen una capacitat de percepció molt superior a la nostra, i com que tenen 

major mancança en la interpretació, si els deixem sols interpretant perquè els 

amaguem les coses sovint treuen conclusions equivocades. 
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Aprenen, per exemple, a amagar els seus sentiments o a no expressar-los o a 

que sentir certes coses està malament o no serà acceptat. Els infants com ja 

hem explicat en els articles anteriors estan governats bàsicament pel cervell 

reptilià i el límbic, són incapaços biològicament parlant de fer servir el 

raonament en la majoria de situacions. Som els adults els que tenim aquesta 

capacitat perquè tenim les 3 parts del cervell completament  desenvolupades. I 

és gràcies a les neurones mirall que els nostres fills i filles poden empatitzar amb 

nosaltres, aprendre del nostre comportament lògic i racional. Per això quan ens 

posem a cridar, els agafem físicament perquè cedeixi en un comportament, en 

realitat estem deixant que ens governi el cervell  límbic, l’emocional i el reptilià, 

el més primari, quan ens posem agressius. Què creieu que farà l’infant?  Tenir un 

comportament racional? Ell que no hi està preparat? Doncs no, és clar, cridarà 

més que nosaltres si pot. I aquí és quan podem aprofitar les neurones mirall per 

posar-les en contra nostra i continuar cridant. O a favor nostre i deixar que sigui 

el nostre neocòrtex qui dicti les normes, i esperar que les neurones mirall del 

nostre fill facin la seva part i deixi de cridar per poder parlar. Els adults som 

nosaltres, som els únics que podem escollir sobre quina part del nostre cervell 

actua en cada cas, els infants encara no poden, estant bàsicament governats per 

les emocions. Però deixem també que les nostres neurones mirall s’emmirallin 

en ells perquè  podem aprendre moltes coses  també.
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En la nostra societat, aquest continua sent un tema del que ens costa parlar, 

continua sent un tràngol molt difícil de posar-hi paraules entre els adults, 

doncs imagineu-vos quan ho hem d’explicar als nostres fills i filles. S’ha mort 

l’avi… i ara què li diem? 

És important que els nostres fills i filles sàpiguen que poden parlar amb 

nosaltres de qualsevol cosa. Sovint hi ha temes tabús a casa, o dels que 

defugim parlar, els infants ho capten de seguida. Hem d’estar oberts a 

escoltar, i això vol dir a deixar que parlin i preguntin el que vulguin. Que les 

converses comencin arrel d’una pregunta seva, no prepararem una 

conferència sobre el tema, contestem al que ells volen saber quan ho 

necessiten saber. Ells tenen els seus processos de comprensió i assimilació 

de la informació, deixem-los que ho facin a la seva manera. Siguem sincers 

sempre, no vulguem endolcir la informació pensant que els estem protegint 

de patir perquè en realitat els hi fem un flac favor, no els estem ajudant a 

entendre i a preparar-se per altres morts. L’avi no està dormint, o ha marxat, 

l’avi s’ha mort. Posem les paraules concretes, deixar coses en abstracte o 

que poden portar a dubtes només pot provocar que tingui por a l’hora d’anar 

a dormir o que pensi que quan nosaltres marxem no tornarem mes. Si 

considerem que és millor que el nostre fill o filla no vagi a l’enterrament 

expliquem-los que hi passarà i perquè pensem que és millor que no hi vagin. 

Pensem amb un ritual de comiat per a ells, preguntem-los-hi què volen fer 

per acomiadar-se de l’avi i preparem-lo amb ells. No passa res si, quan en 

parlem, plorem amb ells, que els nostres fills i filles ens vegin plorar no és 

cap signe de debilitat, al contrari, els estem ensenyant que els sentiments de 

tristesa són normals i que si ens surt exterioritzar-los amb el plor doncs no 

passa res. Recordem que som model per a ells, si nosaltres ens amaguem, 

ells també ho faran. Els infants aprenen quan juguen, podem aprofitar el joc 

per explicar-los la mort també, quan juguem a metges i pacients o amb una 

pista de cotxes si hi ha un accident. No estem trivialitzant la mort, l’estem 

apropant al seu llenguatge també, el joc simbòlic és un llenguatge 
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d’infant que els hi fa tot plegat més comprensible. Pensem en alguna manera 

d’acompanyar el dol d’un infant, quan tingui ganes de parlar amb l’avi, podem 

escriure-li una carta o fer-li un dibuix. Quan vulgui parlar d’ell per recordar-lo 

podem fer un àlbum amb les seves fotos perquè el pugui mirar i es senti més 

connectat a ell. Podem fer la “caixa de l’avi” i guarda-hi records que tinguem 

d’ell. Podem posar una foto de l’avi i l’infant a la seva habitació. Podem fer una 

petita celebració cada any en record seu, fer alguna activitat que ens agradava 

fer junts. Al contrari del que acostumem a fer els adults, que és no parlar-ne, o 

amagar els sentiments de dol, tristesa o enyor, exterioritzar-los i acompanyar 

als infants a que també ho facin, els ajudarà a viure la mort de l’esser estimat 

sentint-se acompanyats, compresos i estimats. I, a més, els estarà preparant 

amb molts aspectes, per afrontar situacions de patiment que viurà en un futur 

amb eines per gestionar-ho millor.
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Segons un estudi de la Universitat de Utah les dones van anant desenvolupant 

períodes vitals més llargs (més enllà de la menopausa) per l’efecte evolutiu que 

significa contribuir en la cura dels nets i netes. De fet, som de les poques espècies 

que té àvies i avis perquè han aportat al llarg de la història de la humanitat un 

recolzament a les mares que ha afavorit l’evolució de l’espècie humana. 

Aquest estudi ens ha fet reflexionar, com hagués estat l’evolució del món sense 

aquesta figura? Com s’hagués configurat la societat? Com ens ho faríem ara sense 

els avis i àvies de les nostres criatures? En aquestes reflexions, pensem no només 

en l’efecte de la cura i atenció dels fills quan els pares estan treballant sinó també 

posant en valor el llegat cultural, històric i familiar que transmeten les àvies i els 

avis. Així, ens trobem que la figura de les àvies i els avis és un figura cabdal en 

moltes famílies perquè aporten, per una banda, cura i atenció als infants quan els 

seus pares treballen però també perquè aporten un model educatiu diferent del 

dels pares de les criatures, aporten saviesa, coneixement i memòria històrica i 

familiar i, sobretot, un vincle molt potent amb els seus nets i netes basat en un 

amor mutu.

En la relació amb les netes i els nets, les àvies tenen un menor nivell d’exigència del 

que tenien en l’educació dels seus fills, és per això que la relació sovint és molt més 

relaxada i permissiva. Aquest fet, que a vegades com a pares ens amoïna, no ha de 

suposar cap problema, perquè els infants poden entendre perfectament que 

existeixen regles i normes diferents segons els contextos i les circumstàncies, per 

tant, aquesta permissivitat no s’ha de veure de forma negativa, sinó com un 

element més per a l’enriquiment personal i desenvolupament dels infants. Pensem 

que existeix un benefici mutu en la relació de les àvies i avis amb els nets, ja que 

tots dos gaudeixen d’una relació privilegiada, diferent, que els aporta noves visions 

i coneixements sobre la vida, que els reafirma i aporta una bona dosi d’autoestima, 

tant en creure en les pròpies capacitats de les àvies com en el reforç de la 

construcció de la pròpia identitat dels infants, estimats pel que són i amb unes 

bones arrels familiars des d’on créixer. 
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Ara bé, aquesta relació sempre ha de ser vista com un privilegi que tenim en 

l’actualitat (moltes famílies i infants no poden gaudir-ne per moltes raons 

diferents) i mai com una obligació per part dels avis i àvies. Si els traiem la 

voluntat d’aquesta aproximació i cura dels seus nets, convertint-la en obligació, 

els estem posant una càrrega que va en detriment de la qualitat de la seva 

relació. Segons l’Institut d’Estadística espanyol, l’11% dels avis donen de dinar 

diàriament als seus nets i netes i un 17% en tenen cura tot el dia en èpoques de 

vacances. Donem-hi valor, no només pel benefici que ens aporten per cuidar 

dels nens quan anem a treballar, sinó per la riquesa que aporta a àvies i nets 

aquesta relació, pel vincle que es crea i pel llegat i memòria que aporten als 

nostres fills i filles. 
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La sexualitat és un espectre més de la naturalesa humana. Ara bé, l’aproximació 

que en fem ve molt determinada per segles d’història on la sexualitat ha estat un 

tema tabú, amb multitud de prejudicis i falsos mites al darrera. En l’actualitat, pares 

i mares, ens trobem en una societat pretesament oberta on molts d’aquests tabús i 

mites semblen llunyans i antics, on aparentment sembla que la sexualitat està més 

present i en tenim més informació a l’abast. Tot i així, cal que siguem honestes amb 

nosaltres mateixes i reconeixem que la sexualitat continua sent tabú, que no ens és 

gens fàcil parlar de segons quins temes amb els nostres fills i filles per vergonya, 

perquè pensem que no ho entendran o que els estem donant informació que no els 

toca per edat. I ja ens està bé pensar això, perquè realment és un tema que ens 

incomoda. 

Cal que siguem conscients d’aquest llegat social i cultural que portem a sobre i que 

ens pot interferir a l’hora d’aproximar-nos a la sexualitat com el que realment és, 

una part indissociable de la naturalesa humana que ens acompanya tota la vida, des 

de que som al ventre de la mare fins que morim. Per tant, l’aproximació que hi fem 

l’hem de poder fer des de la naturalitat més absoluta. Si acceptem aquesta 

naturalitat, veurem que el pes i les connotacions que hi donem són això, resultat 

d’un llegat cultural que ens condiciona.

Encara que no en siguem conscients, els pares i mares eduquem en afectivitat i en 

sexualitat als nostres fills i filles des de que neixen. És oportú, doncs, pensar que si 

hi posem consciència, paraules i acompanyament, podem ajudar a que els nostres 

infants siguin uns adults que gaudeixin de relacions afectives plenes i sanes.  Així 

mateix, mai és d’hora per parlar de sexualitat. No cal que assentem al nostre fill de 

4 anys i li fem una llarga xerrada sobre sexualitat, sinó que podem aprofitar moltes 

situacions quotidianes per parlar obertament i sense tabús, anomenant a les coses 

pel seu nom i acompanyant-los en la seva curiositat per aprendre. Parlar dels 

òrgans sexuals sense utilitzar eufemismes, afirmar i reconèixer sentiments i 

afectivitats des de la naturalitat que abans reivindicàvem. Un altre factor que a 

vegades s’obvia quan es tracta la sexualitat amb els fills és que ens acostumem a 

centrar en la part més física i anatòmica i menystenim altres factors com
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l’afectivitat, la identitat sexual, el plaer o els rols de gènere. Tots aquests factors 

són indissolubles de la sexualitat humana i el component emocional que els 

acompanya és prou potent per tal que els tinguem en compte. Si només en 

centrem en els trets físics o en l’acte sexual des d’una perspectiva anatòmica no 

ajudem a que els nostres fills i filles puguin reconèixer en ells mateixos aquesta 

afectivitat, el plaer, l’emoció o puguin desenvolupar-se naturalment en la seva 

pròpia identitat sexual. Pensem que, tot i portar imprès un llegat cultural 

repressor en quan a la sexualitat, actualment el sexe és present per tot arreu, 

anuncis, pel·lícules i sèries amb un alt component sexual i també existeix molta 

facilitat per accedir a continguts directament pornogràfics a través d’internet. Si 

obviem l’educació sexual i emocional des de casa, pensem que la informació que 

rebran els nostres fills i filles serà aquesta, perquè si tenen curiositat i no està 

coberta, buscaran com obtenir informació. El perill doncs, és doble, no només 

aprendran un model sexual distorsionat i molt sovint deslligat de l’afectivitat, 

sinó que a més, no tindran qui els acompanyi en el seu desenvolupament des del 

respecte pels seus propis processos.
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Al llarg de la seva vida, els nens i nenes acaben trobant-se en situacions en que 

posen en joc l’ètica per a resoldre-les. L’ètica depèn dels valors familiars, de la 

construcció que han s’han anat fent sobre el bé i el mal, allò que és correcte envers 

la societat i un mateix i allò que no. 

En aquesta construcció, hi tenen un paper important els relats i contes infantils on 

el personatge dolent (el llop o l’ogre) està clarament definit i actua segons uns 

paràmetres molt marcats. El paper dels personatges “bons” pot estar més 

desdibuixat i, fins i tot, tenir algun comportament reprovable, però, en qualsevol 

cas, actua com l’antítesi del personatge dolent. 

Els infants tenen certa necessitat de classificar les coses per comprendre-les i en el 

cas del bé i del mal també ho fan. El que passa és que la realitat té infinitat de 

matisos més que no pas els contes o pel·lícules infantils, sobretot respecte a la 

naturalesa dels personatges. I, en aquest sentit, els infants sovint veuen actituds de 

companys o adults que els costa de classificar i això fa que se’ls generin certs 

dilemes morals o ètics. Aquesta nena és la meva amiga, però ha picat a una altra 

nena... He sentit que el meu pare mentia a una altra persona per telèfon dient que 

havia de marxar i no podia parlar i no és pas veritat... Les persones que piquen a les 

altres o les que menteixen són dolentes, llavors la meva amiga i el meu pare també 

ho són. Hem posat dos exemples, però hi ha infinitat de situacions que es poden 

trobar els nens i nenes i que acaben jutjant i interpretant segons la construcció 

permanent que fan de la seva moral i ètica. Davant de les situacions esmentades, el 

nen pot ignorar el que ha vist, comentar-ho i iniciar una conversa al respecte, 

prendre decisions respecte a la relació que estableix amb la seva amiga i el seu 

pare, o sentir emocions noves respecte ells: tenir por de la seva amiga, desconfiar 

del pare, etc. Tot plegat és lícit. Però cal ser conscients dels possibles processos que 

comporten aquestes decisions.

Com en tots els àmbits de l’ésser humà, aquest aspecte també s’ha d’acompanyar. 

Els nostres fills i filles no només han de poder tenir certa seguretat respecte a la
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nostra manera d’actuar sinó que els hem de fomentar un esperit crític i reflexiu 

respecte a la conducta humana. Per una banda, hi ha tants matisos de 

comportaments com persones i, per l’altra, cal que disposin de prou elements 

per poder jutjar les conductes de les altres sense caure en estereotips. Com 

dèiem abans, els infants tenen la necessitat de classificar les coses, també les 

persones i els seus comportaments. Això els és vital per a l’aprenentatge però cal 

que els ajudem a anar introduint qüestions que els facin reflexionar per tal de no 

caure en aquests estereotips que, sovint, són font de discriminació cap a les 

persones. 

És important doncs fomentar aquest esperit crític i reflexiu perquè al llarg de la 

vida se’ls presentaran molts dilemes ètics, cada cop més complexos i han de 

poder comptar amb les eines suficients per poder-los encarar no només jutjant 

la situació des de la majoria dels angles sinó també prenent les decisions 

oportunes de manera lliure per tal de convertir un dilema ètic en una oportunitat 

d’actuar èticament. 
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Per parlar de gènere hem de començar situant el concepte enfront del que és el 

sexe de les persones. Segons l’IEC sexe és el ”conjunt de peculiaritats biològiques, 

fisiològiques i orgàniques que divideix els individus d’una espècie en mascles i 

femelles”. Per la seva banda, el gènere seria el conjunt de característiques i atributs 

psicològics, socials i culturals que s’assignen a les persones en funció del sexe i que 

s’adquireixen en el procés de socialització de les diferents cultures al llarg de la seva 

història. Per tant, podríem suposar que el sexe fa referència a allò biològic i innat i 

el gènere a allò social i adquirit. 

Amb l’aparició del llenguatge els infants comencen a identificar-se en un o altre 

gènere i, amb el pas del temps, a desenvolupar els rols assignats amb els possibles 

matisos de la personalitat de cadascú, però amb l’innegable pes del paper associat 

a cada gènere. Aquests comportaments i rols associats a cada gènere és el que 

s’anomenen estereotips de gènere, els quals són les expectatives compartides 

socialment sobre com han de ser i han de comportar-se tant homes com dones. Els 

estereotips de gènere igual que molts altres aspectes culturals, els assimilem i els 

incorporem en la nostra socialització pel que estan presents en aquest imaginari 

col·lectiu que es transmet culturalment.

És molt interessant que com a mares i pares siguem molt conscients i ens fixem en 

els estereotips de gènere, tant en els que assumim nosaltres com els que 

transmetem a les nostres filles i fills. Començar a prendre consciència d’això ens 

ajudarà per poder intentar ser més equitatives i justes en els tractaments 

diferenciats que fem, a posar la mirada en aquestes diferències per tal d’intentar 

esmenar-les dins de les nostres possibilitats i també per aprofundir en els 

condicionants de gènere que tenim i que a vegades poden ser limitadors per a 

nosaltres o per als nostres fills i filles. 

Al voltant del gènere hi ha molt a reflexionar com a pares i mares de criatures: 

prenc determinades decisions en funció de si és nen o nena? Deixaria que el meu fill
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fes ballet o la meva filla futbol? Com m’afectaria si els altres nens i nenes es 

burlessin d’ell/a per aquest fet? Deixaria que el meu fill anés amb un vestit a 

l’escola? O posar-se arracades amb deu anys? Demano o espero més 

col·laboració a casa de la meva filla que del meu fill? Em sorprendria que la meva 

filla em digués que vol ser informàtica? Per què?

Com veiem, són molts els interrogants que ens planteja la qüestió del gènere en 

l’educació dels nostres fills i filles. Una bona pregunta que ens podem fer davant 

de determinades decisions que prenem respecte a ells/es és demanar-nos: Això 

que estic decidint, suma (l’ajuda a créixer, a desenvolupar-se, a reafirmar-se) o 

resta (li pren autonomia, responsabilitat, el debilita com a persona)? 

Segurament, moltes de les decisions que prenem de manera inconscient en 

funció dels estereotips de gènere estaran restant en les nostres filles i fills.
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La nostra cultura posa al centre de la vida social els àpats com un dels elements 

principals, seure al voltant d’una taula a menjar mentre ens relacionem és quelcom 

molt habitual i que quan tens fills a vegades es converteix en un malson per tots. 

Pels fills perquè s’avorreixen, ells no troben el plaer que nosaltres sentim al parlar 

durant llargues estones, els infants necessiten moure’s. Per nosaltres, perquè ens 

agradaria poder estar tranquils gaudint de la conversa en comptes d’estar pendents 

de si els nens criden, tiren el menjar a terra o s’aixequen de taula i molesten als de la 

taula del costat. 

Per això cal tenir alguns elements en compte, quants som? Els nens podran seure a 

prop nostre o farem taula de grans i taula de petits? Quan preveiem que durarà 

l’àpat? És un restaurant que té lloc per jugar a fora?  En funció d’aquestes respostes 

planifiquem amb els nostres fills i els anticipem el que passarà. Sempre que sigui 

possible a l’hora de decidir lloc, demanem que sigui un lloc que els nens també hi 

trobin un espai per jugar, que no s’hagin de quedar a la taula asseguts més de dues 

hores perquè serà difícil evitar els conflictes. Si vols tenir un àpat en el que puguis 

parlar tranquil·lament amb els teus amics, queda per sopar sense nens, sinó cal que 

introdueixis als nens a la conversa, cal que pugueu fer alguns jocs senzills que es 

puguin fer a taula mentre esperem l’àpat. Un recurs molt útil és la motxilla dels 

restaurants, on el nostre fill hi dugui objectes com colors i una llibreta, un conte, un 

trencaclosques, un rubikub coses que permetin distreure’s mentre potser els adults 

estem parlant. Parlem amb ell abans sobre que menjarà, i no triem allò que menys 

li agradi, posem-nos-ho fàcil. Si podrà utilitzar el mòbil pactem quan serà, després 

de dinar? Que ho sàpiga a l’avançada i fem-ho sempre així no canviem la norma 

cada vegada perquè es passarà el dinar demanant-nos el mòbil. Anticipem també si 

hi ha altres nens que tindran mòbil només asseure’s i nosaltres no cedirem, parlem-

ho abans amb ell i recordem que cada família té les seves normes i les nostres són 

aquestes que ja coneix. L’ideal, si hi ha confiança, és que el tema de l’ús del mòbil 

durant els àpats el puguem parlar, i que acordem entre tots els adults quan els hi 

deixarem a tots els infants a l’hora. 
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Comencem practicant en petit comitè, sortim a menjar a fora primer la família, 

que el nostre fill conegui el nou context amb la nostra companyia només. És 

important tenir clar que si els nostres fills son molt moguts, són petits i haurem 

d’estar 3 hores asseguts en un espai que no els deixarà moure’s i a que a més 

demana silenci per part dels altres comensals, potser no és el lloc més adequat 

per anar-hi. A vegades quan ens trobem amb el pollastre muntat, pensem però 

si era evident que això acabaria així, perquè no he pensat abans?  No ens faci por 

dir que no podem anar a un restaurant concret perquè ens ho passarem tots 

malament i no gaudirem de l’àpat ni pares ni fills, si podem proposem un canvi i 

sinó esperem a que les condicions ens siguin més propicies i preparem dinars a 

casa per seguir gaudint de la bona companyia al voltant de la taula mentre els 

nens també tenen el seu espai de llibertat.
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Una eina molt útil per resoldre dubtes o buscar recursos sobres educació i criança 

és llegir. Hi ha infinitat de llocs on poder trobar informació de tot tipus, ara bé és 

important sempre passar-ho pel propi filtre. No aplicar res, tal i qual ho hem llegit 

perquè sovint no ens funcionarà. A vegades és més important la idea que ens 

aporta que la manera concreta com altres ho han portat a terme. Per això ja us 

avancem que us explicarem una eina que ens agrada molt ja que té moltes 

possibilitats per com n’és de senzilla, però que el més important és el contingut que 

hi ha darrera i per tant podeu fer-ho tot o només una part i no cal que sigui en el 

mateix format. Les reunions familiars són un espai de trobada per parlar d’una 

manera més formal del que ho podríem fer en qualsevol conversa mentre mengem 

per exemple. Una de les coses per tal que esdevingui un espai de paraula i per tant 

de trobada és que tots hi estiguem d’acord, que acordem les regles del joc en 

aquest espai. Que acordem un lloc que sigui l’idoni per aquestes trobades. Si els 

infants son molt petits, és millor que no hi hagi gaire distraccions en el lloc escollit, 

ja que els hi costarà concentrar-se en el que parlem. Podem adequar un espai amb 

coixins i recollit que sigui el “nostre espai de trobada”. Haurem de pensar en la 

temporalitat, cada quan farem les reunions, us recomanaria fer-les cada setmana o 

cada quinze dies. Ja que una de les funcions d’aquest espai és poder resoldre 

conflictes i dificultats que hi hagi hagut durant la setmana, si hem d’esperar gaire 

per resoldre-ho ja no tindrà la utilitat desitjada. Que seria posposar la resolució de 

conflictes, que quan els resolem en “calent” acabem cridant o amenaçant o 

barallant-nos, petits i grans. Quan sabem que tindrem un espai on en podrem 

parlar, on altres persones ens donaran el seu punt de vista i on finalment sabem que 

en traurem alguna solució, aquest espai pren molta importància. Som capaços de 

poder esperar. I aquest temps resulta molt valuós per parlar de les coses d’una 

manera molt més objectiva. Sovint quan en parlem ja som capaços de trobar la 

solució per nosaltres mateixos.  Per tant és important que reservem aquest espai a 

l’agenda familiar si volem crear l’hàbit d’instaurar les reunions familiars i també 

perquè els infants li donin la importància i li trobin la utilitat que pretenem.
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Si tenim un espai escollit podem penjar-hi un full que ens permetrà anar 

apuntant els temes dels que volem parlar, és un recurs per quan els petits s’estan 

barallant, aturar la baralla i dir que vagin a escriure què ha passat i que en 

parlarem a la reunió familiar. Sempre i quan el tema pugui esperar, és clar. Les 

dinàmiques que fem servir per resoldre temes, exposar el problema, que tothom 

doni solucions i de totes les solucions proposades que els “afectats” n’escullin 

una i la portin a terme, serveix també perquè ho acabem traslladant a la vida 

diària i no cal esperar a les reunions per poder parlar de les coses.  A la següent 

reunió repassarem les coses que ens havíem proposat, i valorarem com ha anat. 

Les reunions familiars són un recurs molt valuós per tenir un temps de qualitat 

per parlar i escoltar-nos. Estem acostumats a parlar mentre fem mil coses, 

sobretot els adults, sovint els infants no troben ni l’espai per explicar-nos les 

seves coses. Que entre tots acordem que tindrem un temps per nosaltres, per 

parlar de les nostres coses en família i un espai per resoldre els nostres conflictes 

amb assertivitat, és un regal que us podeu fer, i que només us costarà l’esforç de 

posar-vos-hi!

Un aspecte que podem incloure en les reunions és que tots els membres de la 

família donem les gràcies a cadascun dels altres per alguna cosa. Al principi ens 

pot costar, ens pot fer vergonya, però a mida de fer-ho, tots n’anem aprenent, i 

veureu que és màgic. Pel qui ho diu, perquè de sobte t’adones de coses que 

potser donaves per descomptades, i donar les gràcies et fa adonar que moltes 

coses tenen valor i que sovint no ho valorem. Pel qui ho rep, perquè se sent 

valorat i estimat, perquè ens anima a continuar sent amables amb els de casa a 

fer petites coses per fer la vida més fàcil als altres, a ser generosos. A casa sovint 

posem la òptica en allò negatiu que fan els altres, l’aspecte negatiu és el que 

ocupa més espai en nosaltres, en les nostres converses, si un es desendreçat, 

posarem el focus en això. En canvi el fet d’haver de pensar sobre algun aspecte 

positiu, t’obliga a posar-te unes ulleres diferents, a veure en tots els altres coses 

boniques i a donar-los les gràcies. Us sorprendrà veure com infants petits de 3 o 

4 anys són capaços d’agrair coses que els fan feliços i d’escoltar amb satisfacció 

quan els altres els agreixen coses a ells o elles. La reunió familiar, que li podem 

dir així o com més ens plagui, ha de ser un espai revestit d’una certa formalitat, 

és quelcom important, és quelcom que li donem un valor. 
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Per això cal vestir-lo d’alguns rituals, preparar l’espai, tenir una llibreta especial 

per anotar les coses, que hi hagi fotos si els infants no saben llegir ni escriure. Si 

ens costa gestionar el torn de paraula podem tenir un símbol com el bastó de la 

paraula per ajudar a parlar i escoltar-nos. Parla només qui té el bastó i la resta 

escoltem. La reunió familiar també ens pot servir per parlar dels esdeveniments 

que petits i grans tindrem la propera setmana, marcar-los al calendari, recordar 

si hem de preparar alguna cosa abans, organitzar-nos entre nosaltres i anticipar 

si per exemple el pare o la mare hauran de marxar uns dies fora de casa i que els 

infants es preparin emocionalment.  Les reunions familiars són espais de paraula  

i espais d’igualtat, tots els membres de la família som iguals, totes les propostes 

son escoltades i tingudes en compte. Això és quelcom nou pels adults 

acostumats a “manar” sempre sobre els infants, ens atorga un paper diferent 

que hem d’aprendre i també als infants que se senten respectats com a iguals i 

tinguts en compte pels seus pares en un rol diferent.  

En aquest espai físic on ens reunim, podem posar-hi també objectes que ajudin 

als infants en moments que estiguin enfadats a relaxar-se, o quan estiguin 

tristos a trobar consol, des de ninos especials a un radiocasset amb música, un 

coixí desestressant, un rellotge de sorra per prendre’ns un temps i respirar...  

Poques coses que ens costin tant poc, ens retornaran tant com un espai per la 

família, per trobar-nos, mirar-nos, escoltar-nos i acollir-nos, proveu-ho i us 

sorprendreu!! 96
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