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S
i no sabeu com ac-
tuar perquè els vos-
tres fills discuteixin 
menys o parlin de 
forma més respec-
tuosa. Si no sabeu 
com impedir que el 

nen petit s’enfili a la llitera de dalt, 
o com aconseguir que es vesteixi 
abans d’obrir la porta. Si esteu farts 
d’haver de lliurar una batalla dià-
ria per l’hora d’anar a dormir, o pels 
deures, o per mirar massa la tele. Si 
heu experimentat alguna d’aques-
tes frustracions, no esteu sols ni sor-
tiu del que és comú. Només sou dues 
coses: un ésser humà i un pare.

Imposar disciplina als fills és difí-
cil i punt. La cosa acostuma a anar ai-
xí: ells fan una cosa que no haurien 
de fer. Nosaltres ens enfadem. Ells 
s’alteren. Hi ha llàgrimes. (A vega-
des les llàgrimes són dels nens). Re-
passem algunes claus que Daniel J. 
Siegel i Tina Payne Bryson ofereixen 
a Disciplina sin lágrimas per ajudar a 
fer que cessi la mala conducta i dis-
minueixi l’enfrontament.

Disciplina no és càstig
El propòsit de la disciplina no és asse-
gurar-nos que cada infracció tingui 
el seu corresponent càstig. L’objec-
tiu real és ensenyar als nens a viure 
bé al món. Quan imposeu discipli-
na, pregunteu-vos quina és la verda-
dera finalitat. I després busqueu una 
forma creativa d’impartir aquesta 
lliçó. Segurament trobareu una mi-
llor manera d’ensenyar-la sense ha-
ver d’aplicar càstigs en cap cas.

la Disciplina i l’afecte són 
compatibles
Mentre imposeu disciplina al vos-
tre fill, podeu estar perfectament 
tranquils, a més de mostrar-vos cà-
lids i afectuosos. De fet, és important 
combinar límits clars i coherents 
amb empatia afectuosa. No subesti-
meu el poder d’un to amable de veu 
quan manteniu amb el vostre fill 
una conversa sobre la conducta que 
voleu canviar. 

parlem massa
Quan els nens es mostren reactius 
i tenen dificultats per escoltar, so-
vint és preferible estar callats. Parlar 
i parlar als nostres fills mentre estan 
alterats acostuma a ser contrapro-
duent. En comptes d’això, és millor 
utilitzar més comunicació no ver-
bal. Abraceu-los. Feu-los un massat-
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fica que potser necessitem interve-
nir i ajudar-los a prendre bones deci-
sions. Si estan més tranquils i recep-
tius, seran més capaços d’aprendre 
la lliçó.

buscar l’aprovació D’altres 
aDults
La majoria de la gent es preocupa 
massa pel que pensen els altres, so-
bretot si es tracta de la manera de 
criar els fills. No obstant, per als 
seus fills no és just imposar-los dis-
ciplina d’una altra manera pel fet 
que algú estigui mirant. Davant de 
parents, per exemple, potser sentiu 
la temptació de mostrar-vos més se-
vers o reactius al creure que esteu 
sent jutjats com a pares. S’ha de su-
perar aquesta temptació. Endueu-
vos el fill a un altre cantó i parleu 
tranquil·lament amb ell, sense que 
ningú més ho senti.

no cal avergonyir els nens
Quan hagueu d’imposar disciplina 
al vostre fill en públic, penseu en els 
seus sentiments. ¡Imagineu-vos com 
us sentiríeu si la vostra parella us cri-
dés o us recriminés una cosa davant 
d’altres persones! Si podeu, mostreu 
al fill el respecte de no afegir humili-
ació al que hagi de fer per abordar la 
seva mala conducta. 

Deixeu que els nens s’expli-
quin
A vegades una situació sembla do-
lenta i efectivament ho és. Però tam-
bé acostuma a passar que les coses 
no són tan negatives com semblen. 
Abans de castigar amb duresa, escol-
teu el nen. Potser té una bona expli-
cació. 

ajusteu les  expectatives
La majoria dels pares esperen mas-
sa dels fills quan es tracta de gesti-
onar emocions i prendre decisions 
correctes, molt més del que és rao-
nable des del punt de vista del des-
envolupament. El simple fet que ha-
gin afrontat bé les coses una vegada 
no significa que ho puguin fer en to-
tes les ocasions.

no obliDeu la intuïció
És important no imposar discipli-
na basant-nos en l’opinió d’una al-
tra persona. Escolteu altres opinions 
però tingueu en compte la vostra in-
tuïció per escollir els enfocaments 
que s’ajustin a la vostra família i al 
vostre fill. H
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Educar no és una tasca senzilla. Els autors 
del supervendes ‘El cerebro del niño’, Daniel 
J. Siegel i Tina Payne Bryson, reuneixen al 

llibre ‘Disciplina sin lágrimas’ (Ediciones B) un 
repertori de consells útils per esquivar els 
obstacles. Aquí en teniu uns quants.

Instruir sense cridar

La Mònica s’adreça al seu fill Max, que es mostra receptiu.

ge a l’esquena. Somrigueu o oferiu 
expressions facials empàtiques. Feu 
que sí amb el cap. Quan es calmin, 
estaran preparats per escoltar.

ens centrem en laconDucta 
i no en el perquè 
Qualsevol metge sap que un símpto-
ma és només un senyal d’una cosa 
de la qual ens hem d’ocupar. En ge-
neral, en els nens la mala conducta 
és un símptoma d’alguna cosa més. I 

si no connectem amb els sentiments 
dels nens i les experiències subjecti-
ves causants d’aquesta conducta, se 
seguirà produint. 

és important De quina mane-
ra Diem les coses
El que diem als nens importa. Natu-
ralment. Però com ho diem és igual 
d’important. Encara que no resulta 
fàcil, ens hem de proposar ser ama-
bles i respectuosos cada vegada que 

ens comuniquem amb els nostres 
fills. És molt possible que no sem-
pre l’encertem, però aquest ha de 
ser l’objectiu.

els nens necessiten la nos-
tra ajuDa
Quan els nens comencen a descon-
trolar-se, la temptació és dir-los «que 
parin d’una vegada». Però a vegades, 
sobretot si són petits, no són capaços 
de calmar-se de seguida. Això signi-


