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Família

Acordem 
l’educació 
dels fills

OLGA VALLEJO 
FOTO: FRANCESC MELCION 

S
embla que negociar 
és la paraula clau 
quan hem de posar-
nos d’acord amb la 

parella sobre com edu-
quem els fills. Pares i 
mares saben la teoria: 
“Nosaltres som un equip, 
no hem de discutir davant 
dels fills i si tenim desavi-
nences les resolem quan 
estiguem sols”, afirmen 
molts progenitors ben 
convençuts. Però posar-
ho en pràctica quan estem 
immersos en la rutina i tot 
va tan ràpid pot complicar 
el que aparentment sem-
bla senzill.  

Els psicòlegs coincidei-
xen que és imprescindible 
que els pares tinguin un 
espai privat per acordar el 
que necessitin, però falta 
temps per exercir la polí-
tica dels pactes amb tran-
quil·litat. “Viure a corre-
cuita no afavoreix que 
s’exerceixin les funcions 
parentals en condicions”, 
afirma Mireia Planas, psi-
còloga i directora de 
l’Equip d’Assessorament 

Psicopedagògic (EAP) de 
les Corts de Barcelona: 
“Després de 33 anys 
donant suport a professo-
rat i famílies amb nens 
amb dificultats d’apre-
nentatge o emocionals, 
tinc clar que una de les 
claus fonamentals perquè 
els nens creixin amb cert 
equilibri i es desenvolupin 
correctament, amb una 
educació coherent, és que 
els seus pares es posin 
d’acord. No importa si 
tenen punts de vista dife-
rents, i de fet pot ser molt 
enriquidor, però han de 
seure, parlar, arribar a 
acords i pactar. I si no ho 
fan és molt possible que 
repercuteixi negativa-
ment en els seus fills”, 
alerta Planas.  
Parelles trencades 
La Núria ho té clar. Fa dos 
anys i mig que ella i el Car-
les es van divorciar, quan 
la seva filla Mar tenia 5 
anys, però tant abans com 
ara intenten posar-se 
d’acord: “Abans de sepa-
rar-nos teníem poques 
desavinences perquè la 

nena era molt petita i tot 
era molt bàsic. Ens va 
agradar la mateixa guar-
deria, i en les coses de casa 
(«no pintis les parets, no 
saltis al sofà, etc.») jo hi 
estava més a sobre i ell era 
més permissiu, però 
intentàvem no plantejar-
li contradiccions. És veri-
tat que a vegades comen-
çàvem una discussió, però 
quan ens adonàvem que la 
nena era allà, un dels dos 
abaixava els fums, pre-
níem una decisió i després 
ho arreglàvem al darrere. 
Quan ens havíem posat 
d’acord ja podíem donar-li 
una sola instrucció”, 
explica la Núria.  

Tot i que la mare és qui 
té la custòdia, han acordat 
un règim de visites en què 
alternen caps de setmana i 
vacances, una nit entre 
setmana dorm a casa del 
pare i els avis de les dues 
bandes segueixen sent 
molt presents a la vida de 
la Mar. “El primer dia 
d’escola vam anar tots dos 
junts a acompanyar la 
nena i quan hi ha reunions 
per als pares, representa-
cions de música o Pasto-
rets també hi anem tots 
dos. La parella s’ha trencat 
però nosaltres seguim 
sent els seus pares i tenim 
una implicació similar 
amb ella”, explica el Car-
les. Segons la psicòloga 
Mireia Planas és molt 
important recordar que el 
fet que es trenqui la pare-
lla no fa desaparèixer les 
funcions parentals. “És un 
dret i un deure que els 
pares parlin i concretin 
aspectes de l’educació dels 
fills, pot ser complicat 
però tenen l’obligació 
d’arribar a pactes”, 
remarca.  

El diàleg i la negociació dels pares són 
essencials per acordar com volen 
que sigui l’educació dels fills

Una educació 
coherent i 
equilibrada 
passa perquè  
els pares  
es posin d’acord

Que els pares 
tinguin punts 
de vista 
diferents és 
enriquidor, però 
n’han de parlar

POLS FAMILIAR. Com moltes parelles, la Chus  
i el Luis han hagut de negociar sovint quina  
és la millor manera d’educar la seva filla. 

En aquest sentit, el 
Carles i la Núria mante-
nen una relació cordial, 
tenen un diàleg fluid, i 
estan satisfets perquè cre-
uen que la Mar entén què 
és ser una bona persona, 
ajudar, compartir, i es 
troba que per les dues 
bandes fomenten els 
mateixos valors. “Quan 
sigui més gran ja veurem 
què passa, però de 
moment anem en la 
mateixa direcció, tot i que 
m’explica que el pare sem-
pre li deixa mirar la televi-
sió tant com vulgui des-
prés de sopar i ella sap que 
amb mi la cosa no funci-
ona així”, comenta la 
Núria.  

Planas assegura que no 
hauria de ser un problema 
que les normes dels pares 
separats siguin diferents. 
Els fills s’hi adapten. “La 
criatura sap ràpidament 
què pot fer en un lloc i què 
no, i si un dels pares creu 
que algun comportament 
pot ser perjudicial per a 
l’infant han de parlar-ho. 
No hi ha dubte que no es 
canviaran l’un a l’altre, 

però si no ho solucionen 
quedarà pendent i acabarà 
sortint per una altra 
banda”, reflexiona.  
Educant adolescents 
La Chus i el Luis fa 27 anys 
que són parella, 25 que 
treballen junts i 16 que 
són pares de la Salomé. La 
Salomé és molt bona estu-
diant i mai els ha donat 
gaires problemes més 
enllà dels patiments habi-
tuals dels pares. Quan els 
pregunto quins han sigut 
els moments més compli-
cats a l’hora de posar-se 
d’acord, la Chus ho té clar: 
“Per a mi hi ha dos 
moments crucials: a partir 
dels 2 anys, amb les enra-
biades, i l’adolescència. En 
certa manera és el mateix, 
amb la diferència que ara 
és una persona amb un cos 
gran i unes idees pròpies i 
formades. Això ho posa a 
prova tot, l’educació i la 
parella. Ella busca reafir-
mar-se i diferenciar-se de 
nosaltres posant a prova 
els nostres límits”. El Luis 
afegeix que posar-se 
d’acord és més complicat 

Quan la família extensa 
intervé en l’educació 
dels fills 
e 
No podem oblidar que sovint avis o tiets poden estar 
implicats en l’educació dels fills. “Ells també han de 
poder dir que no si no poden assumir determinades 
responsabilitats –diu la psicòloga Mireia Planas–, per-
què no es pot oblidar que els avis ja han fet de pares i 
ara els toca fer d’avis, i això suposa un altre tipus de 
relació, més permissiva”. Aquí torna a ser important 
que no es desautoritzi els pares, que els pares de la cri-
atura puguin dir als seus propis pares quins límits han 
de ser respectats. Per tant, diàleg, una bona comunica-
ció i respecte són imprescindibles entre tots els agents 
que intervenen en l’educació dels fills. 
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La cua de Quiró 
 

Sobre les 
matemàtiques (I)

El futur ens jutjarà pel coneixe-
ment matemàtic de les noves ge-
neracions. No només per això, 

però molt especialment per això. Do-
nada la seva naturalesa transversal, 
no es pot innovar en ciències, tecno-
logia o enginyeria sense una cultura 
matemàtica.  

És cert que la didàctica està molt 
lluny d’haver resolt tots els proble-
mes de l’aprenentatge matemàtic. 
Els debats entre els especialistes són 
tan vius que als països de parla angle-
sa es parla de maths wars. Uns defen-
sen el retorn a les pràctiques tradici-
onals i els altres insisteixen en la 
bondat dels mètodes constructivis-
tes. Però, més enllà de les seves evi-
dents divergències, em sembla que 
la immensa majoria estan d’acord en 
la importància del “principi cardinal” 
i de la metacognició. 

Els pares no hem de tenir cap por 
a fer visibles als nostres fills les rela-
cions matemàtiques que ens envol-
ten. No hi ha cap raó psicològica que 
ens aconselli no prendre’ns seriosa-
ment el vocabulari numèric dels nens 
petits. Sabem que la freqüència amb 
què senten parlar de nombres supe-
riors al 3 té un gran impacte en la se-
va comprensió d’idees matemàtiques 
complexes, com la del “principi car-
dinal”. Aquest principi elemental diu 
que el darrer nombre a què arribem 
comptant un conjunt d’objectes ens 
diu la mida del conjunt. Els nens que 
comencen preescolar amb una bona 
comprensió del principi cardinal ren-
deixen més en matemàtiques. 

Quan parlem de metacognició es-
tem parlant bàsicament de metodo-
logia. Mètode vol dir etimològicament 
fer camí. La metacognició és el camí 
que es fa amb plena consciència del 
que s’hi fa. Qui té un mètode no s’aban-
dona a la incerta estratègia de l’assaig 
i l’error, sinó que es pregunta per la 
naturalesa del problema que cal re-
soldre, si ja s’ha trobat amb proble-
mes semblants, quines estratègies 
semblen més apropiades per resol-
dre-ho, com demanar ajuda si no es 
pot sortir autònomament de la con-
fusió, quina és la naturalesa de la con-
fusió, etc. Les investigacions sobre els 
efectes de la metacognició en mate-
màtiques són extensíssimes i totes 
ens mostren els seus efectes positius. 
Hi ha al nostre abast diferents estra-
tègies didàctiques. A Singapur se n’es-
tà assajant una amb molt èxit. Però si-
gui quina sigui l’estratègia triada, cal 
tenir clar que en totes elles 
es dóna per descomptat 
un bon coneixement 
matemàtic del professor.

Gregorio Luri 

Gregorio Luri és 
doctor en filosofia 
i educador 

ara: “Són tres opinions i 
tres personalitats dife-
rents, però nosaltres sem-
pre hem tingut clar que la 
parella som un equip”. La 
psicòloga Mireia Planas 
destaca la importància de 
diferenciar els nivells 
jeràrquics –d’una banda 
els pares i de l’altra els 
fills–, així quan hagin de 
posar límits serà més fàcil. 
“És imprescindible que els 
pares arribin a acords en 
el seu espai privat, si no es 
dóna peu perquè els fills 
s’hi puguin ficar”, explica. 

¿Però què passa quan 
un dels pares està discu-
tint amb el fill? “Nosaltres 
no hi intervenim. El que 
està al marge de la discus-
sió deixa que l’altre faci, i 
respecta el que decideixi. 
Un cop acaben en podem 
parlar si creiem que fa 
falta”, diu el Luis.  
Poli bo - poli dolent 
Ara mateix tenen un 
parell de conflictes actius. 
Un és el pírcing que la 
Salomé es vol fer al nas i 
l’altre és que vol el cabell 
de color platí. La Chus 

reconeix que ella la deixa 
que vagi dient, mentre que 
el pare és més taxatiu. 
“Des d’un principi li vaig 
dir que no i n’hi vaig expli-
car els motius, encara que 
sé que a la llarga m’ima-
gino que acabarem cedint. 
Tot i que, la veritat, que 
tot sigui això!”  

mentre estigui sota la 
seva responsabilitat 
haurà de fer el que ells 
acordin, i fins ara li sem-
bla que sempre han sigut 
raonables. La parella té la 
màxima de no intentar 
imposar massa els seus 
criteris i deixar marge a 
la seva filla, sempre 
tenint en compte l’edat 
que té. 

En aquesta família el 
pare ha assumit el paper 
de ser qui fa que la filla no 
aconsegueixi les coses tan 
ràpidament. “Si ho té tot 
fàcil ni disfrutarà ni valo-
rarà el que aconsegueixi. 
No ha sigut premeditat 
però s’ha donat així i a 
tots dos ens va bé”, reco-
neix. Segons la psicòloga 
Mireia Planas poden coe-
xistir uns rols diferenci-
ats, perquè pot relaxar el 
fill que no siguin tan 
estrictes, sempre que no 
representi una desauto-
rització de l’altre. Per 
tant, una vegada més, és 
imprescindible que la 
parella estigui d’acord i es 
respectin davant dels 
fills.e

Com ens 
posem 
d’acord? 
Ramon Carrillo, psi-
coterapeuta i direc-
tor del centre Cep-
fami, aconsella que 
els pares tinguin pre-
sents una sèrie de 
recomanacions que 
els poden ajudar a 
l’hora de posar-se 
d’acord sobre l’edu-
cació dels fills. 
Apunta que moltes 
vegades a les consul-
tes els arriben pares 
preocupats pel com-
portament del fill i 
acaben sent proble-
mes de parella o  
personals. 
 
Els pares han de ser 
un equip que dóna 
missatges a l’uníson 
Els missatges ambiva-
lents són confusos per 
als fills. Una parella 
amb bona comunica-
ció són uns pares que 
aconsegueixen trans-
metre missatges clars. 
 
Sempre s’ha  
de negociar 
És important que no 
es discuteixin decisi-
ons davant de les cria-
tures, cal que hi hagi 
una negociació prèvia. 
 
Cuidem la parella 
Les funcions paren-
tals queden condicio-
nades per la relació 
que té la parella. Si la 
parella té una bona 
relació serà més fàcil 
que busqui el diàleg i 
es trobin solucions. 
 
Analitzem per què  
al nostre fill  
li està passant  
el que li passa 
Els nens també absor-
beixen emocions, hi 
pot haver canvis que 
ens semblen insignifi-
cants però que a ells 
els suposen un males-
tar. Les criatures 
saben el que passa, bo 
o dolent, a través de 
les paraules i també 
del clima emocional 
que hi ha a casa. 
 
La parentalitat és un 
repte per conèixer-
nos millor a nosaltres 
mateixos i poder ser 
més bones persones 
Plantegem-nos la 
paternitat/maternitat 
com una oportunitat 
per veure què podem 
millorar de nosaltres 
mateixos, que ho 
puguem projectar en 
la parella, si en tenim, 
i en el nostre fill.

“Nosaltres 
sempre  
hem tingut clar 
que la parella 
som un equip”, 
diu el Luis

Tots dos coincideixen 
a explicar el dilema que 
els suposa establir on és 
el límit entre educar i 
tiranitzar. “Si la nostra 
filla demana permís per a 
tot, ¿fins a quin punt tinc 
dret a prohibir-li que es 
decolori el cabell si té 16 
anys i com ella mateixa 
diu és el seu cos?”, es 
planteja la Chus. El Luis 
respon ràpidament que 


