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QUI MANA A CASA? 
Exercir l’autoritat des del respecte i l’estimació 

Anys enrere s’acostumava a exercir l’autoritat amb autoritarisme, dos conceptes que es confonen i 

no són pas el mateix, aleshores s’exercia l’autoritat des de la por o la repressió, però actualment 

aquest model no serveix. Tampoc resulta vàlid un model excessivament permissiu. Per tant, les 

famílies i l’escola desbordades per la manca de temps, la pressió social i les condicions 

econòmiques no tenen eines útils que permetin exercir l’autoritat amb el punt just d’equilibri entre 

una actitud excessivament permissiva i una actitud excessivament autoritària. 

Hi ha diferents estils educatius i diferents models de família, està clar que no existeix un patró que 

pugui servir per a tothom. S’és responsables de com s’educa, però no pas del resultat final, ja que 

els fills també hi tenen coses a dir i a fer. 

Potser valdria la pena recuperar el millor de cada estil educatiu per poder fer-ne un de millorat, 

potser en la pràctica això pot resultar molt utòpic, però quan la teoria està molt clara la pràctica 

surt millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ NO FUNCIONA?

~ Delegar o fer recaure les responsabilitats i les decisions en mans de l’infant. Massa sovint es 

demana: Vols fer, vols anar...? Si toca fer-ho, no cal preguntar. Les coses no són sempre com 

un vol. És important aprendre a fer les coses per responsabilitat. 

~ L’infant no és el centre de tot, ell és un més de la família. Ha d’acceptar el seu rol dins el nucli 

familiar. No és bo voler ser l’amic del fill, cadascú ha d’assumir les funcions i obligacions que li 

pertoquen. 

~ Sobreprotegir emocionalment, així s’evita el conflicte que suposa madurar i créixer en aquell 

moment concret i s’aplaça el procés a etapes evolutives posteriors, en les quals cal madurar 

altres aspectes a partir d’habilitats emocionals que ja haurien d’estar adquirides. 

~ Evitar renyar, mai donar un NO clar i ferm, que marqui un límit que no es pot traspassar. Els 

límits difusos creen incertesa i inseguretat. Fins on podré arribar? es pregunta l’infant i necessita 

una resposta concreta de l’adult. 

~ Escàs control amb una alta tolerància i un excés de permissivitat davant els conflictes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una tasca continuada i constant, amb un entorn coherent, regit pel sentit comú serviran per 

conviure familiarment en harmonia, però també li permetran a l’infant aconseguir un bon 

rendiment escolar per l’estabilitat que comporta i el sentit ètic de la responsabilitat que la família 

haurà difós i transmès. 

 

Endavant i sort! 

 
Lourdes Sánchez i Flamerich 
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QUÈ FUNCIONA? 

~ Proporcionar a l’infant unes bones habilitats emocionals que li permetin créixer amb 

seguretat i confiança. Entre d’altres cal reforçar l’autoestima, la tolerància a la frustració, 

el respecte pels altres o l’acceptació dels canvis. 

~ Aplicar disciplina vol dir ensenyar a l’infant que les seves accions tenen unes 

conseqüències, potser aquestes no sempre són bones ni desitjades, ni les que un 

s’esperava, però això s’ha d’aprendre. 

~ Aplicar la disciplina positiva per anar redreçant les situacions millorables. 

~ Saber contenir i acollir. Donar les eines per afrontar els conflictes. No ha de ser l’adult qui 

sempre ho acabi resolent tot. 


