
Resum de la primera sessió del 
Grup de Reflexió de Pares curs 15-16

Gestionar el NO 

Comencem la sessió presentant-nos: les mestres; Clara Ripoll i Mar Solsona, les 
coordinadores de la comissió; Cristina Reig i Ester Pedraza i tots els pares i mares 
participants del grup.

Avui ens acompanya també en Gerard Lladó, com a coordinador del Grup de Reflexió per 
part de l’escola, qui ens fa una petita explicació de l’històric del grup així com del seu 
funcionament.

Tot seguit, anem tots a l’aula de cinquè, a visionar dos fragments (00:24:43-00:32:07 i 
1:02:30-01:10:25) de la Xerrada d’en Carles Capdevila en la Inauguració del curs escolar 
15-16 dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida: https://youtu.be/T-v1qiz12H4

En Carles Capdevila, periodista, pare de família i aficionat a l’educació:

• Defineix educació com el procés d’encarrilar. Explica que el problema actual és que 
sovint fem els carrils dels petits massa estrets i els carrils dels adolescents massa 
amples. És a dir, hi ha una tendència a sobreprotegir els petits i “abandonar” els 
adolescents.

• Altrament la nostra tasca com a pares i educadors hauria de ser la d’espavilar els 
petits i controlar els adolescents.

• També adverteix que l’educació inclou conflicte, sovint els pares tenim por d’arribar al 
conflicte i ens dediquem a evitar-lo. Hem d’acceptar que forma part d’aquest procés.

• L’educació també inclou risc, ens hem d’arriscar, donant confiança. Si no donem 
confiança, mai rebrem responsabilitat.

• Ens parla també de la importància del sentit comú en l’educació, hem de tenir 
present que en la comunicació amb els nostres fills i/o alumnes és més important com 
actuem que no pas el què diem.

• No podem estar sempre donant lliçons, el nostre to de veu no cal que sigui 
transcendent cada vegada. Hem d’incloure l’humor en l’educació. Els nostres fills 
necessiten pares alegres, feliços, espontanis…

• Conclou la conferència dient que educar als fills cada vegada és més difícil però no 
és impossible.

Anem a intentar doncs fer-ho el millor que puguem!

https://youtu.be/T-v1qiz12H4


Tornem a l’aula de música per posar en comú les nostres reflexions a partir del vídeo que 
acabem de veure i de l’arxiu que se’ns va passar, algunes de les reflexions que sorgeixen 
són les següents:

• A vegades ens pot ajudar aprofitar situacions quotidianes per aprofundir en temes 
d’educació amb els nostres fills. Veient les situacions des de fora és més fàcil raonar. 
Ex: quan hi ha un altre nen fent una rabieta, podem tractar el tema amb tranquil·litat i fer-
li raonar sobre aquella situació, millor que no pas quan ell està en plena rabieta.

• Hem d’evitar traspassar als nens responsabilitats que ens pertoquen com a pares, quan 
encara no tenen la capacitat de decidir segons què. Sovint cometem l’error de 
preguntar en comptes d’afirmar. Ex: Què et sembla et portem al metge doncs? Et 
poso una mica de verdura abans de la carn? El nen no és qui ha de decidir si va al 
metge o no, o què és el que ha de menjar… Aquesta és la nostra feina com a pares, 
hem de prendre decisions i compartir-les amb seguretat amb els nostres fills. No cal que 
els hi preguntem tot a ells, no és la seva responsabilitat la de decidir segons que. 
Important pensar com plantegem les coses abans de parlar.

• Un nen sense límits és un nen insegur. Marcant nosaltres uns límits clars aportem 
seguretat als nostres fills. Si ja els hi hem deixat clars una sèrie de límits, el nen no 
s’ha de plantejar cada vegada fins on podrà arribar. Estarà més segur, més tranquil.

• També podem teatralitzar el no, fer broma, tractar-ho amb humor., desdramatitzar-lo. 
Sempre adaptat a cada edat.

• No podem estar dient sempre que no. Quan tenim la sensació d’estar dient que no tot 
el dia, hem de saber prioritzar límits i situacions de no.

• Compensar el No. Ex: No anirem al parc, però a canvi… Vigilar que no sempre hi hagi 
negociació, interpreten que el no sempre va acompanyat d’una recompensa i la 
reclamen. Han de saber acceptar el No sense recompensa.

• El més difícil a l’hora de gestionar el no, és el nostre estat d’ànim i/o cansament. 
Sovint a l’hora de gestionar el no ens preguntem: Tindré forces ara per suportar les 
conseqüències d’un No?

• És molt important abans de dir el No, preguntar-nos a nosaltres mateixos: quina és 
la raó d’aquell no? Si tenim la raó clara, ens serà més fàcil de gestionar el No. També 
pot passar que en preguntar-nos-ho ens adonem que pot ser un sí.

• Abans de dir que no, depenent de l’edat, podem fer-li raonar a ell mateix la situació, 
fer-li preguntes, que ens doni les seves raons. Potser ens dóna unes bones raons que 
fan que ens convenci o potser ell mateix s'adona que és un no. Ex: Estàs segur que vols 
anar al parc? Pensa que tens deures i després voldràs jugar una estona? Si anem al 
parc, potser no dóna temps de tot?

• Anticipar les situacions ens pot ajudar a gestionar el no. A vegades nosaltres tenim 
molt clar el "timing" del dia i les nostres intencions, però a ells els agafen per sorpresa. 
Els hem de fer partícips de l’organització familiar, perquè puguin entendre els “no”. Ex: 
d'aquí a cinc minuts tancarem la tele, perquè recorda que hem d’anar… Primer has 
avisat i després la tanques.



• Acord de parella. És important no contradir-nos com a parella davant del nen. Acord de 
silenci. Si no estàs d’acord, en aquell moment calles i després es parla. Que el nen vegi 
que anem a l’una. Les parelles no som ni pensem igual. Els nens això ho saben. Saben 
que un és més rígid en unes coses i l’altre en unes altres. Els fills ens coneixen bé. Però 
també han de veure que entre nosaltres arribem a uns acords.

• Els nens no han de viure el No com una agressió cap a ells. Hi ha “Nos” que han de 
ser rotunds: quan es tracta d’una manca de respecte, quan entre en joc el perill o la 
seguretat… Però a part d’aquests, no hem d’abusar del No absolut. El No pot anar 
acompanyat d’uns punts d’adaptació. També ens hem de donar permís de poder 
adaptar-nos a les diferents situacions.

• Els nens ens posen a prova, proven fins on poden arribar, però demanen el No, 
necessiten el No.

Per acabar ens preguntem; què és el que avui ens emportem cap a casa?

• Intentar incloure l’humor dins l’educació dels nostres fills. 

• Preguntar-nos el perquè del “No” abans de dir-lo, tenir la raó clara.


