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Viure la frustració 

Per començar fem una roda de presentació tot destacant una virtut personal que comenci 
amb la mateixa lletra que el nostre nom. Ex: em dic Anna i sóc Alegre. Sentim propostes 
audaces i simpàtiques, un cop passat l'esglai inicial pel qual no veníem preparats, 
comencem una dinàmica grupal:

Dividint-nos en tres grups, muntem un puzle amb les peces que tenim i ben aviat ens 
adonem que hi ha una peça que no pertany al nostre puzle, però sí al puzle dels 
companys d'un altre grup. Ens la intercanviem i completem els puzles. Un grup però té un 
puzle que no és possible de completar.

Seiem en cercle, com és habitual i parlem de la sensació que ens ha fet no poder 
completar la feina i de com hem reaccionat davant aquesta situació. De com s'han sentit 
els que pertanyien al grup que no ha pogut completar el puzle. Traslladem això al 
sentiment que deuen tenir els nostres fills quan això els passa. Els envaeix la frustració? 
Tenen dificultat per relativitzar que allò és tan sols un joc o ho projecten a gran escala? 
Com es gestiona aquesta frustració? És bo que en vagin tenint per tal d'anar-ho 
entrenant?

Parlem que la gràcia de la frustració és caure i tornar a aixecar-se les vegades que calgui. 
El secret és acceptar que et pots equivocar i els hem d'ensenyar que és bo equivocar-se i 
que és una part important de l'aprenentatge.

Un nen o nena que estan frustrats cada dia és perquè no tenen recursos. Sovint els nens 
no tenen recursos per posar les coses a lloc. Som nosaltres com a pares que els hem 
d'acompanyar en aquest procés. Però no pas allunyant-los del fracàs i eliminant la 
frustració de les seves vides. Si no naturalitzant el fracàs, a la vida hi ha molts entrebancs 
i a l'hora de la veritat són més importants les nostres reaccions que no pas les nostres 
circumstàncies.

Algú comenta que els nens sovint posen molta il·lusió en petites coses i quan no els surt 
bé, els afecta molt, perquè han invertit molt emocionalment. A voltes els adults pequem de 
treure importància al que per ells en té molta. Com sovint passa a l'inrevés i els nens no 
saben veure la importància que té per nosaltres una situació. Està bé començar per un: -
T'entenc..., -M'he sentit..., -No he entès... Donant peu a la verbalització.

Alguns però, estem d'acord en el fet que passada la crisi intentem tornar al tema per tal de 
fer pedagogia però els nostres fills no en volen parlar, potser per no reviure la frustració. 
Algú proposa que està bé fer-ho, però donant-li una altra perspectiva; no posar la criatura 
com a protagonista de l'acció sinó com espectadora de quelcom que ha passat fora d'ella. 
És una manera de visualitzar el conflicte.



També podem tornar sobre el tema fent un reforç positiu: -Que bé que has reaccionat 
davant d'això! És una manera de superar la frustració des del positivisme. I està bé fer-ho 
en un moment que el nen no s'ho esperi, en situacions quotidianes... Donar un reforç 
positiu inesperat.

Als nens (i als no tant nens) ens ajuda recordar una situació de superació viscuda. Ex: 
recordes quan et pensaves que no aprendries mai a anar en bicicleta? Saber i recordar 
que han superat altres situacions semblants, els dóna força per intentar superar-ne de 
noves.

La frustració ha d'existir i ha de ser fugaç, mai permanent ni definitiva.

Es recomana la lectura de "El profeta" de Khalil Gibran, així com el conte "Històries de 
Nasrudín" de Halil Bárcena.

Ens entreguen a cadascú una llibreta per tal que sigui la nostra llibreta personal de 
reflexions sobre educació. No es tracta tant de prendre apunts de les sessions, sinó més 
aviat de tenir un lloc on anar recopilant aquelles idees, situacions, reflexions que ens 
sorgeixin.

Recordem les pròximes trobades: 8 de març, 19 d’abril i 10 de maig.

Finalitzem la sessió donant peu a què qui vulgui comparteixi aquella petita aportació que 
se’n du de la sessió d’avui:

-Recordar les frustracions superades.
-Usar el reforç positiu inesperat
-Naturalitzar el fracàs
-Equivocar-se és una forma d’aprenentatge
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