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Expectatives del adult i
percepcions de l’infant

 La majoria dels conflictes i discussions entre
pares i fills  es relacionen amb un desajust de
les necessitats. Mentre que l'adult té una
expectativa d'ordre, higiene, educació, rutina,
etc,  els infants tot això simplement no els
sembla important.

Els pares i mares inverteixen molta energia en
què els seus fills i filles es comportin de manera
adequada segons les normes socials. Això crea
discussions i marca dues posicions oposades,
dos "bàndols".



“Els nens petits tenen sentiments
petits"

  Sovint  actuem com si fos cert que a
menor edat corresponguin menys
sentiments i menys dignitat.

 Preguntem-nos per què de vegades la
manera de tractar el nostre fill no es
correspon amb el respecte que tenim cap
a qualsevol persona adulta.



 Quan en Pau, en plena festa d'aniversari
d'un amic, la seva mare comença netejar-
li els pantalons sacsejant-lo amb força i
increpant furiosa: “Ets un marrà!! Mira
com t'has posat! Sempre has de ser el
més desastre!

 La mare està posant en Pau en evidència
davant de tots. Els seus sentiments seran
de vergonya i rebuig cap a la mare.



 Imaginem per un moment que en una reunió d'amics,
la nostra parella es taca la camisa i, en veu alta i amb
to de retret li diem: "Ets un autèntic desastre, sempre
fas igual, mira com t'has posat, fa vergonya anar amb
tu a qualsevol lloc ... ”

  Si l'escena es planteja entre pares i fill, adquireix
normalitat, perd dramatisme. Fins i tot veuríem amb
relativa normalitat el pensar en un càstig si el fill
contestés una impertinència.

 Parem-nos a pensar: per què ens sembla normal
destinar-li un tracte al nostre fill que de cap manera
destinaríem a la nostra parella? No podem deduir que
realment ens oblidem de pensar que té sentiments i
reaccions que depenen en gran mesura de la nostra
actitud amb ell?



 Els nens tenen sentiments igual o més
intensos que nosaltres. Sovint ens n’
oblidem i pensem que el fet de no tenir ni
el poder ni la maduresa de l'edat adulta és
sinònim de no sentir el que passa al seu
voltant.



Com actuen amb un bon tracte?

 Quan reben un tracte considerat, reaccionen
amb actituds de col.laboració.

 Pronunciar una frase amable per demanar-
los alguna cosa en comptes d'una ordre
autoritària i carregada de retrets genera en
ells sentiments d'agraïment que els animen a
identificar-se i col · laborar amb la persona
que no mana, sinó que demana, recorda,
suggereix.

 No és màgia: igual que els adults, els nens
responen segons els estímuls que reben,
s'adapten al tracte rebut.



I amb un tracte irrespectuós?

 Quan reben un tracte desconsiderat acaben
per assumir conductes negatives i fins i tot
agressives.

 L’infant sent aversió cap a aquells que el
tracten malament, que no tenen en compte la
seva dignitat.

 Amb aquests sentiments és difícil que tingui
ganes de seguir les indicacions que ha rebut.
Al contrari, és probable que per despit,
tendeixi a desobeir.



 El respecte que els tenim als fills es
manifesta en la qualitat del tracte que els
atorguem i en l'atenció que posem en
tractar de no envair sense permís els
seus espais d'autonomia



No és el mateix, per exemple, dir :

Suposo que aquest matí no has pogut
deixar endreçada la teva habitació.
M'agradaria que ho fessis ara

Ets un porc, sempre ho deixes tot de
qualsevol manera! Fes el favor d’endreçar
la teva habitació d’una vegada que
sempre he d’estar darrera teu!

.



Aprenen Aprenen per per imitacióimitació

 Els infants aprenen a relacionar-se i
comportar-se per imitació i per contagi

  Aprenen imitant les paraules que senten.
Però en aprendre a parlar no només
adquireixen aquesta habilitat, sinó que
adquireixen amb les paraules uns
continguts, unes actituds, unes maneres
de comunicar-se.



 Tan important com les habilitats que
adquireixen són les idees, actituds i
sentiments que els han envoltat i que també
aprendran per imitació.

 Pensem per un moment què aprendrà un
nen quan rebi dels seus pares un tracte més
delicat, respectuós i considerat, i quan, les
paraules que hagi escoltat des de petit
expressin idees valuoses i sentiments
positius ...

 Per contra, quina forma de relacionar-se i
quins valors tindrà un nen  que ha viscut en
un ambient de manca de respecte,
d'autoritarisme, de desconsideració ...



Com ho hem de fer perquè ells
siguin respectuosos?

 Cuidar el to de veu
 Aprendre a posar límits
 Esperar el millor d’ells i valorar

positivament els seus èxits
 Sol · licitar la seva ajuda i participació per

resoldre els problemes que es presenten
  Canviar el manar per el demanar. (Us

heu adonat de la quantitat d'ordres que
reben cada dia: vine aquí, calla, estudia
...?)



Proposta pràctica

 Proposta de cinc tàctiques que, sense ser
fórmules màgiques  ajudaran a crear un
clima  de respecte  basat amb la col ·
laboració, evitant l'hostilitat i
l'enfrontament.

1. Descripció del problema
2. Donar informació.
3. Enunciar molt breument.
4. Comentar els propis sentiments.
5. Escriure una nota.



Exemple quotidià

1. Descriure: Veig que la motxilla ha quedat a
terra.

2. Donar informació: Aquesta motxilla té el seu
lloc a la teva habitació.

3. Enunciar: Recorda, la motxilla!

4. Comentar els propis sentiments: tinc la
sensació que no m’estàs escoltant i això no
m’agrada.

5. Escriure una nota: Estic desubicada, perduda
com una agulla en un paller! Si us plau,
guardeu-me al meu lloc.



Davant d’una conducta
irrespectuosa …

 Deixar clars els límits i les normes ( han
de ser adaptades i coherents a l’edat de
l’infant)

 Donar explicacions i raonar amb l’infant

 Oferir alternatives

 Corregir sense atacar ( fer de models)



 Exigir que compleixi amb les seves
obligacions, però no donar moltes ordres
seguides. S’ha d’estimular la seva
responsabilitat i compromís .

 Desaprovar només la conducta i no
l’infant

 Controlar les emocions (comptar fins a
10)

 Reforçar positivament la conducta
correcta



Com acabar amb aquestes
conductes?

Acabarem amb elles a travès de l’Extinció.

 L’extinció es produeix quan deixem de reforçar o
recompensar una conducta ( l’infant no
aconsegueix el que desitja si no ho demana de
manera adequada, per tant, deixarà de parlar de
manera inadequada perquè veu que no li resulta
útil. Hem deixat de reforçar la conducta que
volem eliminar.

 Si a un comportament no li segueixen
consequències de cap tipus, anirà disminuint
fins  a desaparèixer.
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