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COM HAN de SER per AJUDAR a CRÉIXER i per 
AFAVORIR un BON CLIMA FAMILIAR 

 

 

 

Si eduquem com a demòcrates els nostres fills, és molt probable 
que més tard es converteixin em tirans, mentre que si els 
eduquem d’una manera més o menys tirana, és molt probable que 
es converteixin en demòcrates”. 

                                                                            ALDO NAOURI     
 

 
Treballar en interès del menor és donar-li garantia i satisfacció 
dels seus drets exigint-li les seves obligacions. 

                                                           EMILIO CALATAYUD 
 

 
Si una mare -o un pare-, és conseqüent sempre, perd l’amor. 
També ha de cedir. Ha d’atemptar els seus propis principis per 
conservar l’amor. Però si no té principis, també és perjudicial pels 
fills. 

                                                             BERT HELLINGER    
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¿Serem capaços d’usar la nostra autoritat sense prepotència, de 
no afegir crits i enfrontaments a les ordres, de tolerar la frustració 
del nostre fill i acceptar que obeeixi remugant, sense un somriure 
als llavis...? 

                                                          CARLOS GONZÁLEZ 
 

 

 Codi Civil Català: article 1445  
 

“Els fills, mentre estan sota la potestat del pare i de la mare, han 
d'obeir-los, llevat que intentin imposar-los conductes indignes o 
delictives, i tots s'han de respectar mútuament”.     
 

 AUTORITAT COMPETENT – Carme Thió de Pol 
 

• Diu què està bé i malament, i que és bo i què és dolent. No dir-ho i 
consentir és dimitir de pares. 

• Protegeix la criatura dels perills externs i de sí mateixa.  
• La manca d’autoritat genera agressivitat i manca de criteri 

(amoralitat).  
• Assumeix la responsabilitat dels límits. No la descarrega en altres 

(ens     treu autoritat atribuir les ordres al mestre/a, dentista, pediatra, 
guàrdia...). 

• No crida, no amenaça, no coarta amb prediccions fatalistes 
(“Cauràs”), no fa discursos de derrota (“Sempre t’he de dir el mateix”,  
“Mai no em fas cas”, “Quants cops t’ho he de dir?”...). 

• No manipula ni enganya (“Au va, que això no costa  
gens...”). 

• És empàtica: podem fer les coses rondinant. 
• No   castiga.  Fa  experimentar  les  conseqüències  
     naturals. 
• Si no podem sostenir un “no”, millor cedir d’entrada  

(és absurd obrir la porta  perquè  marxin  i  després  
baixar corrent a buscar-los).  
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EXERCICI AMORÓS de L’AUTORITAT – Eva Bach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AMOR                            AUTORITAT  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victòria Cardona – Qui mana aquí?  
 

El concepte “autoritat” semblava haver perdut vigència, però molts 
educadors creiem que en el temps actual l’hem de reivindicar, mai 
entesa com domini ni opressió sinó com augment de l’autonomia i la 
llibertat responsable del nostre fill.  

De la forma que assenyalava Otto Dürr: “el concepte d’autoritat prové 
del terme [llatí] augere (fundar, fer créixer, crear)”. Ens quedem amb 
“fer créixer”. Hi ha estudis que demostren que l’absència d’autoritat per 
part dels progenitors ha conduït a nois i noies a tenir poca capacitat 
per a progressar i molts han esdevingut infants dèspotes, joves 
agressius o adults immadurs. 

 

Tendresa 
Respecte 
Comprensió 
Consideració 
Confiança 
Esperança  
Paciència 
 

Responsabilitat 
Integritat 
Contenció 
Seguretat 
Maduresa 
Discerniment 
Gotes de saviesa 

 
Situar-nos en el nostre lloc d’adults i exercir la nostra 
responsabilitat com a adults. Assumir les funcions que ens 
pertoquen amb fermesa, determinació i tendresa.  
 
Conjugar tendresa i fermesa. 
 
Són compatibles el seny i la prudència amb l’estimació i les 
carícies. I ha de ser-ho, perquè l’autoritat només és eficaç 
de debò quan es conjuga amb l’amor i ve de l’amor. 

permissivitat autoritarisme AMOR I 
AUTORITAT 

No sobreprotecció ni permissivitat   No despotisme, abús, maltractament ni  
Absoluta.       submissió 
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COM HAN DE SER LES NORMES I ELS LÍMITS 
• Naturals, no artificioses.  
• N’hi pot haver algunes d’arbitràries, però poques. 
• Hi ha d’haver normes innegociables.  
• Clares, concises, precises. 
• Afectives, empàtiques. 
• Efectives. 
• Han de promoure acords per arribar a solucions, a partir de fomentar 

la responsabilitat de les pròpies criatures. 
• Basades en criteris de bona criança. 
• Raonables i raonades.  
• Realistes i aplicables.  
• Fermes i alhora flexibles i revisables. 
• Han d’oferir alternatives o aparents alternatives. Deixar triar. 

Preguntar o proposar en comptes d’ordenar o imposar. 
• Coherents. 
• Formulades en positiu.  
• Motivadores, imaginatives, suggestives. 
• Regides per factors i valors intrínsecs i transcendents 

(autosatisfacció, amabilitat, altruisme...),  no extrínsecs (premis, 
càstigs...). 

• “Científiques”, amb fonament, amb alguna paraula “tècnica”. 
• Entre la tradició i la “modernitat”   

 

COM I QUAN HEM DE POSAR-LOS 
 

o Amb contenció 
o Amb plena presència 
o Amb tendresa i fermesa alhora 
o En moments de calma 
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REBECA WILD  
Per posar els límits hem de fer el següent: 

1. Abandonar el que estàvem fent i apropar-nos al nen. 

2. Adaptar-nos a la seva mida. 

3. Conjugar les paraules amb l’expressió del cos. 

4. Respondre en persona del límit (donar la cara) 

5. Reconèixer que el límit és dolorós i deixar  
que expressi els seus sentiments. 

6. Donar a entendre, al mateix temps, que 
els límits són ferms i no desapareixeran. 

7. Promoure una autonomia progressiva. 
 

LAURA GUTMAN  

 cor obert 
franquesa

 capacitat 
d’escolta

 generositat
 reconeixement  

de les pròpies 
necessitats

Els adults que sistemàticament neguem el que un nen demana, hauríem de preguntar-
nos sobre la satisfacció dels nostres desigs, sobre la nostra felicitat, sobre les nostres 
ràbies i frustracions, sobre les nostres limitacions afectives i emocionals… 

1) Reconèixer les necessitats del nen/a No vol dir
accedir a qualsevol cosa. Significa reconèixer-ho
i anomenar-ho.

2) Verbalitzar les necessitats pròpies Especificar
el que NO és possible o el que no li podem donar.

3) Buscar solucions alternatives Mirant de conjugar
ambdues necessitats. SÍ a la teva necessitat, però
no exactament volies, sinó amb unes condicions.

Gutman, L. (2008) La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Bcn, Integral.  
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R. Rabbani

autoritari permissiu democràtic lliscant autoritat
constructiva

CONTROL ALT BAIX BAIX BAIX ALT

COMUNICACIÓ BAIXA ALTA ALTA BAIXA ALTA

EXIGÈNCIA 
de
MADURESA

ALTES BAIXES ALTES BAIXES ALTES

EXPRESSIÓ 
d’AFECTE

BAIX ALTA ALTA BAIXA ALTA

 



És absolutament necessària per 
créixer i madurar

 Els ajuda a formar-se un criteri propi, a 
ser autònoms/es. 

 Evita que siguin persones submises.

 Eixampla la seva consciència i el
seu cor.

 És “cosa seva”, han de fer-ho per
sí mateixos/es i intel·ligentment.

 A vegades té conseqüències.
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• http://www.universidaddepadres.es  Creat i dirigit per J.A. Marina.  
• http://www.familiaforum.net  Fundació Claret. 
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• http://www.universidaddepadres.es  Creat i dirigit per J.A. Marina.  
• http://www.familiaforum.net  Fundació Claret. 
• http://www.educakids.com  Dirigit a pares i educadors/es. 

• http://plataformaeditorial.com  Pàgina de la meva editorial: Plataforma editorial.  
 

    Eva Bach Cobacho   
 

                       
Suplement Criatures, “Flors de Bach” (dissabtes)  Reflexió 
setmanal/quinzenal, a càrrec d’Eva Bach, sobre la comunicació entre pares i 
fills, a partir d’una frase que ens ajuda a educar.   

 

• http://www.evabach.cat/  La meva página web professional. 

• http://criatures.ara.cat/  Portal d’educació i família del diari ARA. 
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Hi col·laboro.  

• http://www.solohijos.com  Portal de referència “per a ser millors 
pares”. 

• http://www.faroshsjd.net/home.php?lang=1  Observatori Faros de 
la salut de la infància i l’adolescència, Hospital de Sant Joan de Déu.  

• http://www.fundaciolagranja.com/ca/  Pàgina de la Fundació La 
Granja, de Santa Maria de Palautordera, amb recursos per a mestres 
i famílies. 
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