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Mai un infant tornarà a experimentar una evolució tan espectacular com durant els seus 

primers anys de vida, per això és tan important vetllar per un bon desenvolupament en les 

etapes primerenques. 

Cada infant és una petita meravella única i irrepetible. La seva capacitat genètica 

combinada amb la relació amb l’entorn faran que no hi hagi dos infants iguals. Potser un 

serà un Mozart, un Cervantes o un Ramon i Cajal, però la humanitat també necessita un 

bon fuster, una bona astronauta, una bona lampista o un meravellós cuiner. 

No existeixen per tant unes regles estrictes, ni fórmules universals que serveixin per 

educar a tots per igual, però cal tenir molt present que cada infant es desenvolupa seguint 

unes etapes genèticament preestablertes on els nous aprenentatges es dipositen en 

aprenentatges ja consolidats. 

Des de ben petit els calen unes pautes de referència que els ajudin a organitzar el món 

exterior, a trobar un sentit i una coherència en el que fan. La seguretat i la confiança de 

l’adult a l’hora de transmetre aquestes pautes de referència o límits li aportaran seguretat 

i confiança també a l’infant. 

Per això, ja des de ben petits cal que l’adult prengui decisions quan s’exerceix el rol de 

mare o pare. Decisions inevitables que poden semblar banals, però que són importants i 

que no es poden anar aplaçant. 

Evitar les situacions de conflicte, tan sols comporta aplaçar el conflicte per d’aquí a un 

temps. Cal ser valent i assumir la responsabilitat que com a mares i pares correspon, amb 

empenta, decisió i valentia. Utilitzant el sentit comú i la coherència. 

Educar és ajudar a créixer i a madurar, acompanyar en el descobriment de la vida. Forjar 

la intel·ligència implica guiar, acompanyar, limitar, renyar, amanir-ho tot amb una gran 

dosi de petons i abraçades per fer que els infants vagin trobant el seu propi camí. 
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