
 
JAUME FABRÓ (Mestre i antropòleg): 
Per què diem sí quan volem dir no? 
Dilluns 26 de novembre 2013 –Sala d’actes Escola Lurdes- 
 
 
Moltes vegades, als pares ens costa posar límits per diverses causes com poden ser 
la manca de temps, els nostres sentiments que ens fan ballar el cap, perquè mantenir 
un “pols” constant costa esforç,…., però hauríem de mantenir-los per tal d’educar 
adequadament i de manera responsable els nostres fills/es.  
 
Per què són bons els límits i els “no”? 

− Els límits –donats des de l’amor- protegeixen i donen seguretat emocional i 
físicament. 

− Orienten els nostres fill/es com a valors d’arrelament (Dir per ex “a casa ho fem 
així”) i estimulen (un NO estimula per buscar arguments). 

− Els límits ajuden a madurar i cal posar límits diferents en funció de l’edat de 
cada germà. 

− Permeten entrenar-se per a la frustració, la qual és una oportunitat educativa. 
− Els límits desenvolupen la moral, fan prendre consciència que els altres 

compten. Posar normes, regles i fer complir les bases del respecte és important 
per a què de grans tinguin consciència del que està malament.  

 
Un NO ben donat o un límit ben posat ha de ser concret (per ex: abans de jugar a la 
play, has d’haver fet els deures), donat amb actitud de fermesa dels pares i quedant 
clar que hi ha temes innegociables i que només els decideixen els pares, i que hi ha 
temes que sí que es poden negociar amb els fills/es dialogant dins un marc de relació 
positiva pares-fills. 
 
Els nostres fills/es tenen estratègies per fer-nos desistir del límit i fer-nos trontollar: 
utilitzen la comparació amb altres companys/es, ens acusen que no els deixem fer les 
coses, ens posen en ridícul (per ex. una rebequeria enmig del supermercat ple),.......   
 
Quan els fills /es transgredeixen un límit, que fer? Fer que n’assumeixin les 
conseqüències per tal que prenguin consciència que tota acció té unes conseqüències. 
 
La conseqüència o el càstig ha de ser assumible, realista per a que es pugui complir i 
que, sobretot, estigui relacionat amb el que ha passat en aquell precís moment per tal 
que sigui educatiu. 
 
I no és bo criticar directament al fill/a, sinó que hem d’utilitzar la comunicació assertiva 
i descriure la situació per tal de no atacar la persona, sinó la situació concreta (per ex: 
no dir “ets un malendreçat” sinó dir “espero que l’habitació estigui endreçada en mitja 
hora). 
 



Valorar si volem educar en l’obediència o en la responsabilitat. Cal que aprenguin que 
de tots els actes i decisions a la vida cal assumir-ne les conseqüències (tant positives 
com negatives) i aprendre a assumir-les comporta madurar i aprendre a ser 
responsables. 
 
 
Comissió de Formació –conferències-. 
AMPA Lurdes 


