
El passat dijous 3 d’abril del 2014 va tenir lloc la conferència “COM DESENVOLUPAR LA 

MILLOR VERSIÓ DELS NOSTRES FILLS”  a càrrec de la Psicòloga i coach Eva Juncosa 

Pexegueiro. La conferència va ser molt amena i participativa on els pares assistents 

vam poder intercanviar  impressions  i  reflexionar sobre com el nostre tipus 

d’educació pot afectar als desenvolupament personal dels nostres fills.  Aquí en teniu 

el resum.  

 

“COM DESENVOLUPAR LA MILLOR VERSIÓ DELS NOSTRES FILLS” 

1. LA “CLAU DE PAS” PER A UN DESENVOLUPAMENT SALUDABLE : L’AUTOESTIMA 

Hem de tenir en compte què fem nosaltres per treure el millor dels nostres fills i com 

potenciem el nostre poder transformador. Podem tenir un paper impotent (res del que 

jo faci té cap poder),  omnipotent, (el que jo faig condiciona l’altre absolutament) o cap 

dels dos papers anteriors (què faig perquè tregui la millor versió d’ell mateix).  

Treure la millor versió d’un mateix és aconseguir ser una persona complerta. “Una 

persona complerta és algú que confia en ell mateix, emocionalment estable i capaç de 

viure com a persona que funciona amb autonomia, plenitud i desenvolupa una 

existència significativa” El niño feliz (Dorothy Corkille Briggs) 

Per això és fonamental que es coneguin, que tinguin control sobre la pròpia vida i que 

tinguin una autoestima alta.  És molt important que tinguem present una sèrie de 

qüestions:  Com es veu el nen a si mateix? Què pensa? (Es veu capaç de fer les coses o 

no) Què sent? ( té estima cap a ell mateix o li agradaria ser un altre?) Tot això depèn 

de com el veiem nosaltres ja que tot nen es valora a si mateix tal com ha estat valorat  

(a vegades no n’hi ha prou en estimar-los sinó que a més s’han de sentir estimats). 

 

2. EXPECTATIVES I ETIQUETES : LIMITEN O DONEN ALES? 

Poques vegades ens posem a pensar com són els nostres fills tenint en compte que 

tenen virtuts i defectes (Realment és així o és com el veig jo?). A vegades quan es 

pregunta als dos pares ( Exercici de fer una llista de quin són les seves virtuts i 

defectes), cadascú fa incidència en coses diferents. Hem de fer l’exercici de pensar: 

què és allò que sempre veig? I què és  el que els altres veuen i jo no veig (Conte dels 

cecs i l’elefant). A vegades una mateixa virtut pot ser defecte en funció de quina de les 

cares incidim.  

Ex.:   Fill defensa els seus interessos (virtut) 

 Fill és egoista (defecte) 



Potser estem excessivament fixats en una de les cares i no veiem l’altra. Hem de fer 

exercicis de flexibilitat. 

 

D’on venen les etiquetes? Venen de les expectatives que nosaltres tenim, pel que és 

important preguntar-nos : Com és el nostre fill ideal? A vegades, quan fem la llista ens 

adonem que moltes de les característiques del nostre fill ideal s’aproximen a les 

característiques que pot tenir un adult ideal. Això és degut a que la majoria de  les 

característiques s’adquireixen al llarg dels anys.   

 

Ex. Si uns pares tenen una exigència molt alta respecte els estudis acadèmics � Fill 

ideal  és un estudiant de 10.  Si el fill és un estudiant de Notables poden posar-li 

l’etiqueta ETS UN MAL ESTUDIANT, quan en realitat no ho és. 

 

Hem de tenir en compte que d’expectatives sempre en tenim, són nostres i ens hem 

de fer càrrec d’elles i de com manegem  la frustració en el cas que no és compleixin. 

Són l’instrument de mesura dels nostres fills i hem de ser conscients de l’impacte  que 

tenen i de que som nosaltres qui les hem d’adequar a la realitat. 

 

Podem REBUTJAR : Veure allò que no és i que no encaixa amb el que m’agradaria que 

fos.  

Podem ACCEPTAR : Veure allò que hi ha, i acceptar-ho. 

 

ACCEPTAR no és CONFORMAR-SE, ja que a partir de l’ACCEPTACIÓ arriba la 

TRANSFORMACIÓ.  

 

Per això necessitem una CAIXA D’EINES.  

“Tot està per fer...tot és possible” 

       Miquel MARTÍ i POL   

 

 

3. CAIXA D’EINES PER DESENVOLUPAR EL POTENCIAL DELS NOSTRES FILLS 

 

1) Cultivem una mirada plena d’esperança en les possibilitats d’aprendre. Com el 

mirem? Hem de recordar un moment en què vam ajudar els nostres fills a que 

donessin el millor d’ells mateixos. 

a) No pressionar-lo 

b) Saber que ho podia fer 

c) Contrarestar el prejudici 

d) Empatia 

e) Animar-lo 



Si tu creus que una cosa passarà, passa. Hem de creure que els nostres fills són 

capaços. Allò que els pares pensem, acaba passant. Hem de ser PIGMALIONS 

POSITIUS i no NEGATIUS. 

 

NEGATIU  � D’on no n’hi ha, no en raja.  

POSITIU    � Tot nen és una fon de recursos inesgotable. 

 

NEGATIU  � Equivocar-se és horrorós.  

POSITIU    � No hi ha fracassos, hi ha resultats. 

 

NEGATIU  � No hi ha res a fer.  

POSITIU    � Si el que fas no funciona, fes alguna cosa diferent. 

 

2) Tinguem consciencia del nostre estat d’ànim. I avisar i fer-se previsible si no 

hem tingut un bon dia. 

 

3) Fem-los conscients dels seus comportaments o estratègies.  

Com ha anat el dia? 

- Bé   �  Veig que no tens ganes de parlar 

- No me’n recordo � No te’n recordes o no vols recordar-te’n? 

 

4) Siguem generosos en compartir el reconeixement de les seves fortaleses 

(Talents, Capacitats, Interessos) 

 

5) Establir una relació tendre amb els “defectes” -  L’acceptació és el nucli de la 

transformació. 

 

6) Proposem reptes realistes i engrescadors. 

Ex.  Si és molt desendreçat � Endreçar la carpeta.  

Millor que siguin reptes consensuats. 

 

7)  Identifiquem els seus límits. Acompanyem-los a que s’atreveixin a sortir de la 

zona còmode. 

 

 

Zona de confort   On succeeixen les coses  

       Màgiques 

 

 

Com som capaços d’identificar els límits dels nostres fills? Hem de saber 

diferenciar entre el NO PUC i el NO VULL . 



 

Ex.  “No vull anar de campaments”  � Hi ha molts nens que no conec � Tinc 

POR. 

 

Els LIMITS que ENS LIMITEN poden ser :  

� La POR ( a fer el ridícul, al èxit, al fracàs al risc...) 

� La VERGONYA (també a ser un mateix) 

� La MANDRA  

 

8) Celebrem les petites victòries. 

Són importants les batalles, no només les guerres. Ex. Si és un nen al que li 

costa compartir un dia té un gest generós, alegrar-nos molt i remarcar-ho molt 

davant d’ell. 

  

9) Tenir en compte els ritmes. 

A vegades fem coses i no hi ha resultats; no importa. Hem d’esperar que l’altre 

estigui madur per acceptar les nostres propostes.  

 

10) Gaudim del procés més que del resultat.  

Hem de viure’l amb alegria, no amb angoixa.  

 

I com a reflexió final : Quina versió de pares estem oferint als nostres fills? I quina 

necessiten? Pensem que oferim en base a les nostres expectatives.  

 

Ex. Pel·lícula del Billy Elliot: escena on es llegeix la carta de la mare del Billy Elliot que 

és morta al seu fill. 

“Estic orgullosa d’haver-te conegut”  

 

Què escriuríem en una carta als nostres fills? Fem l’exercici! 

 

 

 

 


