4

SER PARES - GUIES D’EDUCACIÓ PARENTAL

Motivar els fills!

Text, disseny i il·lustracions:
Lluís Vilalta Urrea

Col·lecció SER PARES—GUIES D’EDUCACIÓ PARENTAL
Volum 4: Motivar els fills!

© Lluís Vilalta Urrea
© D’aquesta edició: AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC
Primera edició: Caldes d’Estrac, gener 2016
Dipòsit legal: B 2399-2016
Il·lustracions: Lluís Vilalta Urrea
Revisió lingüística: Olga Turroja Serra
Impressió: emser@m, disseny i impressió

ÍNDEX

UNA MICA DE COACHING
MOURE EL MÓN
EL COMBUSTIBLE DE LA MOTIVACIÓ
L’EQUIP PARENTAL
LES MATEMÀTIQUES DE LA MOTIVACIÓ
UNA TEORIA INTEGRADORA
Les metes
Les necessitats
Les capacitats
Les creences
Les expectatives
INFLAR O DESINFLAR?

3
5
10
12
16
19
20
21
23
25
28
30

Motivar els fills!

– Fill, vine a parar taula, que ja és l’hora de
dinar... Com que “un moment...”?
– Encara no t’has fet el llit? Vols fer el favor
de deixar el mòbil i arreglar l’habitació d’una vegada!
– Què, quan penses posar-te a fer l’esquema de socials? Quan sigui hora d’anar a
dormir?
– T’estic esperant ja fa estona i arribarem
tard! Encara t’has de posar les sabates!
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Quantes vegades no ens hem trobat amb
situacions similars a les descrites? Quantes
vegades no desitjaríem que els nostres fills
es mobilitzessin amb només una mínima
indicació nostra o que fessin els deures de
l’escola sense que nosaltres els estiguéssim
al damunt? Pares, no en tingueu cap dubte:
el secret és la MOTIVACIÓ.
.

UNA MICA DE COACHING
Què és la motivació? Què cal que
passi per estar motivats?
Abans d’entrar en un tema tan cabdal, permeteu-nos que us fem una proposta.
És evident que un pare o una mare és quelcom més que un educador, un amic o un
entrenador. La paternitat i la maternitat
tenen la seva raó de ser en un impuls ancestral inconscient que rau en la força de
replicació de la vida i, per tant, el seu origen es troba més enllà de qualsevol lògica
o explicació racional.
Els pares sovint fem amb els fills de fisioterapeutes (quan els fem la frega curativa
després d’una caiguda), d’orientadors socials (quan els ajudem a reconciliar-se amb
un germà) , de mestres (quan els ajudem a
resoldre un problema de matemàtiques),
de líders (quan ens admiren), d’amics (quan
juguem amb ells), de psicòlegs (quan intentem aixecar-los l’ànim)...; en fi, que hem de
ser més polifuncionals que una navalla suïssa!

Doncs, per si fóra poc, voldríem proposarvos que, a totes aquestes tasques, n’hi afegíssiu una més: la de coach.
Un coach és una persona que n’acompanya
a una altra en el procés d’aconseguir un
objectiu. No és un mestre, ni un entrenador, ni un instructor. La seva feina és la d’ajudar el seu client a trobar la font interna
de motivació i els recursos escaients que
necessitarà per recórrer el camí que el portarà a la meta desitjada.
El coaching és una professió, però la
nostra intenció no és que us dediqueu a això i que, a més, cobreu
honoraris al vostre fill. Res més lluny que
això! El que us proposem és que apliqueu
els principis que inspiren els coaches, que
fonamentalment són:
Respecte: cadascú té el seu ritme i les seves necessitats. Forçar implica imposar.
La imposició no agrada. El respecte sorgeix des de l’empatia, no des del judici.
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Escolta activa: si volem conèixer què li passa al nostre fill o filla necessitem escoltar. Haver d’explicar quelcom a algú
que no ens escolta ens decep profundament. Si volem que la comunicació
flueixi en la família cal aprendre a escoltar sense judicis. I a més, cal emetre
senyals al nostre interlocutor que efec-

perquè això li augmenta l’autoestima,
el reforça i l’estimula a seguir endavant.

Una bona escolta genera
vincles saludables
tivament l’estem escoltant. Mirar als
ulls, no fer una altre cosa, expressar
amb gestos que el seguim, resumir el
que ens ha dit per confirmar que
l’estem entenent... és l’activitat que
exigeix una escolta eficaç.
L’art de la pregunta: No es tracta d’interrogar per extraure’n informació, ni d’interpretar què li passa al fill a partir de
les nostres experiències, sinó d’interessar-se de forma franca i senzilla pel que
sent o experimenta. Una bona pregunta genera reflexió i, a la llarga, consciència.
Donar feedback positiu o el que és el mateix: valorar els esforços i èxits del fill,
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Veiem un exemple de com aplicar
els quatre principis fonamentals del
coaching amb els fills. En Joan té 10
anys. Aquest matí, a l’hora del pati, ha tingut una enganxada forta amb el Pep, un
amic seu.
– Hola, guapo, com ha anat avui el dia? –
pregunta la mare.
...
– Et veig una mica trist. Ha passat quelcom
que vulguis explicar-me?

...
– Vaja!
...
– Ja... entenc que t’hagi sabut greu el que
t’ha dit en Pep.
...
– I perquè creus que ell t’ha dit això?
...
– Ell sap com et sents?
...
– Penses fer alguna cosa per resoldre el mal
entès?
...
– I amb això serà suficient?
...
– Excel·lent pensada! Valores molt l’amistat
i això m’agrada!
I ara, compareu l’anterior actitud del pare o
la mare, amb les següents respostes:

– Bah! És millor no fer cas d’aquestes coses.
Segur que demà ja te n’hauràs oblidat!
– Ai, mira... Després m’ho expliques, ara he
de fer una trucada important...
– El que jo faria seria dir-li qui és ell per dirte aquestes coses! Cal que no et deixis trepitjar per ningú, i menys pels amics!
– Mira que ets tanoca! T’he dit mil vegades
que en Pep no mereix la teva amistat.
Si apliqueu els quatre senzills principis esmentats, la comunicació
amb els vostres fills millorarà i els
ajudareu perquè ells mateixos trobin solucions als seus conflictes. A més, de ben segur que tot el que llegireu a continuació
sobre la motivació us serà molt més fàcil
d’aplicar. El benefici serà per a tots, en primer lloc per als vostres fills i en segon lloc
per a vosaltres mateixos. D’aquesta manera
hi guanyareu tots (win to win).

MOURE EL MÓN
Galileu Galilei va dir fa més de quatre segles: “Doneu-me un punt de suport i mouré
el món”.

Una palanca és una de les màquines més
antigues que utilitzem per moure les coses.
El mànec d’una porta, n’és un exemple. Un
carretó, unes pinces o unes tisores en són
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d’altres. Una palanca és un mecanisme
molt senzill que necessita d’un punt de suport on recolzar el que volem moure. En
funció de la distància existent entre aquest
punt i la cosa que pretenem moure, haurem d’aplicar més o menys força. El dibuix
d’en Galileu intentant moure el món ho
il·lustra. Ell col·loca el punt de suport molt
a prop del globus terrestre. D’aquesta manera, haurà d’aplicar menys força.
Quantes vegades no hem tingut la sensació
que necessitaríem una palanca per motivar
o mobilitzar els nostres fills? La bona notícia és que aquesta palanca existeix, encara
que no és física sinó psicològica. La clau és
trobar el punt de suport. Ens trobem en el

mateix dilema que es plantejava Galileu: on
trobar-lo?
El punt de suport és un cosa molt senzilla:
la NECESSITAT.

No hi ha res que motivi més
que una necessitat
Sense necessitat, encara que aquesta sigui
simplement satisfer la nostra curiositat,
difícilment ens mourem. I això és aplicable
tant als nens com als adults.
Aquesta és una senzilla idea que ens pot fer
reflexionar molt. De qui és la necessitat que
hi ha al darrere quan demanem quelcom a un
nen o a un jove, seva o
nostra? Si és nostra, la
motivació del noi o la
noia serà menor. Quan
més a prop estigui la demanda de les seves necessitats, més espontània serà la resposta. Això
és de sentit comú, oi?
Si pretenem fer moure el
fill, però el punt de su-
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port està molt a prop
nostre i lluny d’ell (lluny,
per tant, de les seves necessitats), ja podem pujar damunt la palanca els
dos pares, que la mobilització serà escassa o gaire
bé nul·la.
Ens trobem en un món
construït per adults. El
futur que li espera al
nen o jove és dissenyat
pels grans. Contemplem
suficientment les necessitats dels petits en
aquesta concepció del
món?
Els nostres fills necessiten TEMPS
per créixer. Ells viuen bàsicament en
el present. Nosaltres sovint vivim en
el seu futur d’adults i pot ser que ens preocupi més el que serà d’ells en el futur que
no pas que gaudeixin de la seva infància o
joventut. Com deia John Lennon, “la vida és
allò que passa mentre estàs ocupat fent
altres plans”. Dediquem el temps suficient
als nostres fills? Aquesta és una pregunta
essencial. No pretén despertar culpabilitat,
en absolut, sinó consciència.

Al principi parlàvem del coaching. Aquest
és un procés que s’orienta a objectius, a
resultats. Per obtenir resultats satisfactoris,
cal tenir un propòsit. Si alguna cosa no ens
agrada prou, definim un propòsit que ens
satisfaci i posem els recursos necessaris per
fer-lo realitat. El lament no serveix de gaire.
L’acció transforma les coses i escriu nous
futurs. Si no tenim un propòsit a la vida
fàcilment podem sentir-nos desorientats.
Però tornem al tema de les necessitats i el
punt de suport que facilita la motivació. El
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fet de tenir en compte les necessitats dels
nostres fills vol dir que ells no han de tenir
en compte les dels altres? No, en absolut.
Hi ha molts tipus de necessitats,
unes més bàsiques que altres. Una
classificació senzilla, però molt completa la va establir Abraham Maslow als
anys 60: tenim necessitats fisiològiques, de
seguretat, afectives, de reconeixement social i d’autorealització (per aquest ordre).

Un principi bàsic de la socialització que cal
tenir en compte és el següent: quan estem
pendents de les necessitats de l’altre,
aquest està més predisposat a satisfer les
nostres. Perquè? Perquè això estableix un
vincle que genera reciprocitat. És molt saludable que hi hagi un equilibri en aquesta
transacció emocional, encara que sigui simbòlic.
Per tant, si els fills senten que hi ha un intercanvi (encara que no sigui en la mateixa
proporció) i que el POC que fan ens satisfà
MOLT, això enforteix el vincle i genera
comportaments i dinàmiques afectives saludables.
La clau sempre està en l’agraïment i no
pas en la queixa. Si agraïm, ensenyem a
agrair. Si ens queixem, ensenyem a exigir.
Però no deixem l’exemple de la palanca
que il·lustra el mecanisme de la motivació i
anem un pas més enllà. Ens els exemples
anteriors hem vist que les necessitats són
el punt de suport que determina la quantitat d’energia que cal aplicar per moure
l’objecte desitjat, i hem vist que com més a
prop del fill estiguin situades les necessitats, més fàcil serà motivar-los. Ara bé, sense deixar de ser útil el plantejament ante-
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rior, potser podríem considerar una altra
possibilitat encara més potent.

zat i faria l’esforç que requereix aconseguir
els objectius plantejats.

Antoine de Saint-Exúpery, l’autor
del Petit Príncep, deia: “Estimar no
és mirar-se l’un a l’altre, sinó mirar
en la mateixa direcció”. Quines paraules
tant sàvies! I si apliquéssim aquesta idea al
nostre exemple de la palanca i ens
col·loquéssim al costat del nostre fill o filla
en lloc de col·locar-nos en l’extrem oposat?
En aquest cas el nostre fill se sentiria recol-

Aquesta és una imatge potent. Els pares
que la tinguin present adoptaran una actitud molt més estimulant, que nodreix una
motivació més col·laboradora i creativa.

Estimar no és mirar-se un
a l’altre, sinó mirar en la
mateixa direcció
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EL COMBUSTIBLE DE LA MOTIVACIÓ
Arribats a aquest punt, és fàcil que
sorgeixi una pregunta: “Llavors, qui
ha d’accionar la palanca? Som els
pares els que hem de “mobilitzar” el fill, o
hauria de ser ell mateix que se sentís espontàniament motivat per fer les coses?”
Aquesta és una qüestió clàssica: què és preferible la motivació extrínseca (que depèn
de factors externs) o la motivació intrínseca
(que depèn de factors interns)? Què en
penseu?
La resposta automàtica probablement ens
diu que els factors interns haurien de ser el
més importants; és a dir, és preferible que
un trobi en si mateix l’energia que el fa
moure’s i no depengui d’ajudes externes.
No és així?
Pensem en un motor: perquè funcioni cal
que tingui sempre prou combustible. Si no
li subministrem benzina, arribarà un moment que el motor haurà consumit tots els
seus recursos energètics i s’aturarà. Fins i
tot un vehicle que funcioni amb energia
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solar deixarà de funcionar si no rep suficient llum solar. Per tant, seria preferible
que el motor disposés d’un pila interna inacabable; d’aquesta manera no dependria
d’ajudes energètiques externes.
En aquest sentit, hi ha molts autors que
afirmen que la motivació intrínseca és més
eficaç a llarg termini, perquè no depèn de
factors externs. Altres psicòlegs o estudiosos de la motivació afirmen que l’origen
de la motivació no és tant important; el
veritablement important és que funcioni. I
probablement tenen raó.
Hem vist que cal tenir una necessitat per
moure’s. Aquesta necessitat pot tenir un
component positiu (aconseguir un premi o
quelcom agradable, plaent) o negatiu
(evitar un càstig o quelcom desagradable,
patiment). Quan podem dir que la necessitat és purament interna i no depèn dels
altres? Essencialment quan aquesta necessitat és bàsica: menjar, dormir, sentir-se
protegit... o bé quan parlem de necessitats
d’autorealització i de superació personal;

és a dir, quan ens sentim orgullosos d’aconseguir alguna cosa sense necessitat que
els altres ens ho reconeguin (per exemple,
quan fem un cim, volem en parapent o resolem uns mots encreuats).
Ara bé, entremig d’aquests dos extrems, les
necessitats bàsiques i les de superació personal, n’hi ha un munt de socials que tenen
a veure amb el vincle i el reconeixement. La
satisfacció d’aquestes necessitats depèn
del que els altres diran o reconeixeran de
mi. En si mateixes, aquestes necessitats,
que depenen de factors extrínsecs, són tan
importants com les altres.

Un nen necessita sentir-se estimat
i que el valorin. L’estimació i el reconeixement no s’han de veure
com a lligams que generen dependència,
sinó com a vitamines que ajuden a que el
fill creixi psicològicament fort i tingui una
bona percepció de si mateix.
Per tant, si considerem que el fill és un motor absolutament autònom i que no necessita benzina de qualitat per moure’s, potser
ens trobem que algun dia aquest motor ja
no tira. Tots requerim, en un moment o un
altre, “energia” externa.
Hi ha persones que
des de ben petites tenen un “instint” de
superació
personal
increïble. Moltes vegades aquest instint
també amaga una necessitat de reconeixement i de ser admirats. En qualsevol cas,
tant si és per sentir-se
admirats com per ser
simplement acceptats,
no esmerceu cap esforç per crear vincles
saludables amb el vos-
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tre fill. El vincle és un tema absolutament
relacional. Si voleu tenir èxit en aquest sentit, no ho dubteu mai: demostreu amor i
reconeixement. Com més important sigui
el reconeixement, menys necessari serà
adoptar mesures punitives. El reconeixement es busca, el càstig habitualment no.
És important celebrar els èxits. Seria bo que
els pares celebréssim amb més freqüència
els èxits dels nostres fills.

És important celebrar els èxits
Un altre tema important a tenir en
compte és que si establiu bons vincles us serà més fàcil posar límits

quan calgui. Posar límits és necessari i aquí
cal fer-hi esment per no pensar que límits i
amor són incompatibles. Ans el contrari.
Les persones som 75% d’aigua. Què seria
de l’aigua sense un contenidor? Un bassal
que ràpidament seria absorbit per la terra.
Un límit no és un càstig. Cal no confondre
aquests dos conceptes. Molts pares no ho
tenen clar i posar límits els genera certa
culpabilitat, sovint inconscient. Aquesta és
una creença generada probablement per
haver-nos sentit tractats injustament en
algun moment de la vida i haver identificat
límit amb càstig. Però aquest tema s’escapa de la present guia, així que ho deixarem aquí com un simple apunt.

L’EQUIP PARENTAL
En un capítol anterior hem introduït un
concepte força important: l’esperit
col·laborador.
Sovint ens queixem que els nostres fills
col·laboren poc a casa. És evident que
l’actitud col·laboracionista és quelcom que
12 Ser pares

cal treballar en els fills des de petits: cal
que col·laborin a recollir les joguines, a recollir el tovalló, a parar taula, a deixar la
roba bruta on pertoqui, a fer-se els llits, a
rentar els plats, a comprar... Evidentment,
aquest és un aprenentatge acumulatiu. Sovint l’instint protector dels pares ens traeix

i comencem aquest aprenentatge un pèl
tard. Però cada edat ha de tenir els seus
reptes.

La cooperació s’aprèn de petit
Com diu Giorgio Nardone, un dels fundadors de la Teràpia Breu Estratègica: “Els
pares haurien de posar cada dia als fills un
repte assolible”. Això genera aprenentatge
d’habilitats, col·laboració, autonomia, seguretat i autoestima..., creixement en definitiva. Ara bé, com sempre, són els pares els
que han de donar l’exemple.
Fins a quin punt la parella funciona
com un equip? Fins a quin punt els
pares miren en la mateixa direcció,
tenen metes educatives comunes i es posen d’acord quan cal remar a la dreta i
quan remar a l’esquerra?
És fonamental que els pares s’aturin de
tant en tant a pensar en aquesta qüestió.
Cal arribar a acords i aplicar-los sense
retreure’s mútuament el que no fan bé, i
menys davant dels fills. La negociació cal
fer-la a part, i després presentar-se davant
els fills amb un “programa” consensuat.

La Maria té dotze anys. S’està vestint per anar a l’escola. Avui va amb
els companys de classe a visitar un
museu. La mare veu que la filla s’ha posat
uns pantalons esparracats.
– Aquest pantalons te’ls he de llençar ja!
Avui millor que et posis quelcom més elegant. Sembles una pollosa. Apa, canvia’t!
– Però a mi m’agraden... –exclama la nena.
– Au, deixa-la que vagi còmoda –intervé el
pare–. Tu sempre tan clàssica! A més, avui
dia es porten els pantalons foradats.
– Ja està! –es lamenta la mare, amb un to
més alt–. Ja m’estàs contradient de nou.
Sembla que el que jo digui no importi.
– Bé, feu el que vulgueu! –crida el pare, donant per acabada la conversa.
Quan critiquem o contradiem la
parella davant dels fills comuns
estem soscavant la seva autoritat.
Això a la llarga generarà tensions, perquè
el fill o filla probablement acabarà imitant
el pare o mare “poderós” i s’enfrontarà al
“dèbil”. A vegades les recriminacions o faltes de respecte són mútues. Quan això passa, el dany psicològic que infringim al nen o
jove adolescent és gran. No es tracta de
competir per veure qui guanya. Allò millor
és que el fill tingui igual respecte per un
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La millor opció sempre és aquella en la qual TOTS hi guanyem
progenitor que per l’altre. Un desequilibri
en aquest sentit acabarà afectant les seves
relacions quan sigui adult.
Si volem que els fills aprenguin a
col·laborar, els pares són els que han de
donar l’exemple. Si els pares no van a
“una” –una vegada han arribat als acords
oportuns–, els fills demostraran aquesta
manca d’enteniment en forma de desobediència, conductes disruptives, agressivitat,
neguit o d’altres comportaments poc funcionals. Llavors, fàcilment el símptoma que
presenta el fill serà considerat com “el”
problema, l’atenció dels pares es focalitzarà en ell, etiquetaran la seva conducta anòmala, el portaran al psicòleg i, mentrestant,
la causa fonamental que és la manca d’avinença, de respecte o fins i tot d’estimació
entre els mateixos pares quedarà en un segon terme i no se li prestarà atenció.
I la reflexió anterior no és aplicable només
al cas en què els progenitors i els fills visquin junts; també és aplicable en el cas de
pares separats. Especialment en casos de
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separació o divorci és fonamental tenir en
compte això i dedicar-hi una atenció especial. Només pel bé dels fills ja val la pena
esforçar-se a aconseguir una bona comunicació amb la persona que ha estat parella
però que continua essent el pare o la mare
dels nostres fills, perquè aquest lligam no
desapareix. El fill continuarà tenint dos pares durant tota la vida, per molt que
aquests s’hagin separat.
L’element clau que defineix un
bon equip és la confiança mútua.
La desconfiança genera divisió.
Com enfortir la confiança, doncs? El secret
és el compromís. La decisió de tenir fills
sempre hauria d’anar acompanyada d’un
clar compromís de formar un bon equip
parental amb l’altre progenitor o, el que és
el mateix, formar un bon equip educatiu i
de suport al fill. Aquest compromís hauria
d’estar per damunt de qualsevol altre circumstància.
Per formar un bon equip parental cal entrenar una bona comunicació. La tercera guia
d’educació parental tractava sobre la comunicació a la família. Evidentment no reproduirem aquí els seus continguts, però sí
que incidirem en el punt cabdal: primer entendre l’altre, per després fer-se entendre.

El respecte mutu i l’escolta activa són els
pilars fonamentals de l’harmonia a la família.
Una altra conseqüència de treballar en
equip és considerar l’escola i el professorat com a col·laboradors. Certament, els
models educatius no tenen gaire en compte el treball en equip amb els pares. Tampoc els pares mostren gaire interès sovint
ni accepten de vegades els consells externs
sobre com han d’educar els fills. Fàcilment,
s’aixe-quen fronteres entre l’escola i la família, a fi de preservar la quota de poder
que cadascú té i
evitar
“ingerències” que
es veuen com indesitjables. Sovintegen les crítiques
mútues: “és que
aquest professor
no motiva”, “és
que els pares no
ensenyen
bona
educació”...

un mateix objectiu: l’educació dels nens.
Mai no hauríem de criticar obertament,
d’una forma destructiva, aquells que han
de ser referents per als menuts i joves. Cal
construir ponts de trobada i de diàleg. I si
alguna cosa creiem que cal millorar, parlem
-ho des de l’escolta activa i el respecte.

Mai no hauríem de criticar obertament a aquells que han de ser
referents pels nostres fills

Però allò cert és
que escola i família sumen, perquè
ambdues tenen
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LES MATEMÀTIQUES DE LA MOTIVACIÓ
Moltes vegades haurem sentit a algun pare
dir –o potser nosaltres mateixos ho haurem
expressat–: “El meu fill és un gandul. Si realment volgués, trauria millors resultats a
l’escola, perquè capacitats no li falten”.
Perquè doncs, malgrat poder... no
vol? Quins són els factors que influeixen en la seva motivació? Una
senzilla fórmula matemàtica pot donar una
resposta fàcil d’entendre a aquesta qüestió. La fórmula és la següent:

doncs, quina serà la motivació per entrenar
-nos 8 hores al dia en aquesta disciplina
esportiva? Mínima, segur.
En canvi, quina expectativa d’èxit tenim de
trobar unes sabates que ens agradin quan
en necessitem unes de noves? Molt més
alta que en el cas de l’esgrima, oi? Per això,
un dia o un altre acabarem sortint de compres a la recerca del millor calçat per als
nostres peus.

MOTIVACIÓ = EXPECTATIVES D’ÈXIT x BENEFICI
Les expectatives d’èxit són l’esperança –
conscient o inconscient– que la nostra conducta i el nostre esforç conduiran a l’èxit;
és a dir, a l’assoliment de l’objectiu.
Per exemple, quina expectativa d’èxit tenim de poder classificar-nos per a les properes olimpíades en la categoria d’esgrima?
El més probable és que cap ni una. Així
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Arribats a aquest punt és important
distingir entre motivació i il·lusió.
Ens pot il·lusionar molt alguna cosa,
però no estar prou motivats per aconseguir
-la. Per exemple, ens pot fer molta il·lusió
donar la volta al món, però podem no estar
gaire motivats per iniciar el viatge si no tenim el temps o els recursos necessaris per
fer-ho. En aquest cas, les expectatives

d’èxit seran pràcticament nul·les, per la
qual cosa no mourem un dit per aconseguir
realitzar allò que ens il·lusiona.
I ara parlem de l’altre factor de l’equació:
els beneficis.

mateix ja sigui una mena de premi. Per altra banda, el premi pot ser també l’absència de càstig o l’evitació d’una crítica. La
frustració apareix quan el premi obtingut
no compensa l’esforç.
Ara apliquem aquestes senzilles matemàtiques a un cas concret; per exemple, la motivació que pot tenir el nostre fill per estudiar una assignatura que no li agradi.
Considerem en primer lloc quines són les
expectatives d’èxit. Sent el fill o filla que
podrà aprovar l’examen o treure un resultat satisfactori d’aquell treball o prova?
Certament, com més segur estigui de les
seves capacitats, millors expectatives tindrà; per tant, l’autoestima és un factor
clau.

El benefici és la diferència entre el premi
obtingut –que tindrà molt a veure amb la
necessitat satisfeta– i l’esforç esmerçat.
Com major sigui el premi, major serà el benefici. Com major sigui l’esforç, menor serà
el benefici, a menys que siguem persones
que ens motivin els reptes i l’esforç en si

Les expectatives d’èxit tenen a veure amb
les capacitats i alhora amb les creences
sobre un mateix. Podem ser capaços de fer
quelcom, però si no ens creiem capaços de
fer-ho, no hi posarem gaires ganes i ens
costarà més vèncer els obstacles que puguin sorgir.
Per tant, tot allò que fem per augmentar l’autoestima del nostre fill
contribuirà a la llarga en una moti-
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vació més gran per aconseguir el que es
proposi. Moltes o, si més no, algunes vegades els pares no tenim prou en compte
aquest aspecte. Considerem que l’autoestima creix per si sola. Greu error. L’autoestima és, en primer lloc, el resultat del
reconeixement i la confiança que els pares
sembren en el nen. Les pors, la crítica i els
dubtes són les males herbes que contaminen la seva ànima.

La confiança en un mateix i en
l’entorn, afavoreix la motivació
Quan un nen sent que el seu entorn confia
en ell, la seva seguretat creix. I si no se sent
segur potser és que el repte el sobrepassa.
Cal no oblidar que la seguretat en un mateix és un aprenentatge acumulatiu.
I continuant amb l’exemple de la motivació
del fill o filla en l’estudi, la segona cosa que
cal preguntar-se és si l’esforç que ell ha
d’invertir el compensa? Sovint el “saber”
no és prou compensació per al nen o jove.
Tampoc, per descomptat, la promesa que
el dia demà tindrà una bona feina –i més
quan la taxa d’atur és tan elevada–. Els joves viuen fonamentalment en el present.
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Cal entendre bé al fill per poder avaluar
quina és la seva font de satisfacció. Per a
alguns serà satisfer la seva curiositat de saber. Per a altres, rebre les felicitacions de
professors i pares. Per a altres, pot no haver prou recompensa a l’esforç esmerçat.
Així, la única recompensa és evitar el ridícul
o la bronca. El que no hem d’oblidar és que
la recompensa positiva sempre és molt més
motivadora que l’evitació del càstig negatiu.
Les recompenses positives sempre és preferible donar-les al moment, i no de manera diferida, perquè, com hem dit, els joves
viuen el present. Som els adults que sovint
ens trobem més còmodes en el futur.
És comprensible que, com a pares, voldríem que el fill desenvolupés la motivació
intrínseca i no calguessin premis externs.
Però de vegades això no és possible, perquè senzillament allò que demanem als
nens i joves està allunyat de les seves necessitats més immediates que bàsicament
són: menjar, jugar i relacionar-se.
Quelcom que ajuda molt a mantenir una
alta motivació per saber és la curiositat.
Quan el nen és petit sovint li tallem la curiositat: “Això no es toca!” “Vols fer el favor

d’estar-te quiet!” “Ai, estic fart/a de les teves continues preguntes!”
Hem d’estimular la curiositat dels
fills oferint-los oportunitats d’experimentar: coses que puguin tocar,
coses que puguin endur-se a la boca quan
són nadons, jocs creatius, possibilitat que

puguin embrutar-se pintant i descobrint
les seves habilitats, fomentant la seva creativitat sense dir-los què han de fer o com
ho han de fer... La curiositat és una necessitat vital que sovint podem tallar de socarel si no hi prestem atenció... o no li dediquem temps suficient.

UNA TEORIA INTEGRADORA
Per fer quelcom cal voluntat o, el que és el
mateix, voler. El concepte “voluntat” pertany a l’àmbit de la filosofia. Els psicòlegs
s’estimen més parlar de motivació. Sovint
fem coses que voldríem no fer, però si les
fem és perquè existeix una motivació que
ens empeny a fer-les.
Existeixen moltes teories sobre la motivació. Cadascuna dóna èmfasi a un o altre aspecte psicològic. Algunes se centren en els
incentius o les expectatives, altres en les
pulsions instintives o les necessitats. També
n’hi ha que estudien els aspectes conductuals, mentre que d’altres se centren en els
condicionaments socials i l’aprenentatge o

en factors emocionals.
En aquesta guia voldria plantejar-vos una
visió senzilla i a l’hora integradora del que
és la motivació. L’objectiu de proposar un
marc teòric no és un tema estètic o simplement intel·lectual. Si tenim clars quins són
els factors implicats en la motivació ens serà més fàcil trobar resposta a la pregunta:
perquè el meu fill està poc motivat per fer...
(el que sigui)? Si coneixem la causa o la dificultat que amaga una manca de motivació
ens serà més fàcil tractar el problema –si és
que realment és un problema– i aportar
solucions eficaces.
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L’anterior il·lustració sintetitza aquesta
perspectiva teòrica.
Les metes
Quan parlem de motivació el primer que
cal tenir en compte és que no es tracta
d’un tret general de la personalitat. És a dir,
no hi ha persones motivades i altres que no
ho estan. Sí que unes poden ser més entusiastes que altres, però l’entusiasme no és
equivalent a motivació. Podem sentir-nos
molt motivats a fer quelcom i no expressar-
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ho d’una manera entusiasta. Dit amb altres
paraules, la motivació sempre té a veure
amb un determinat objectiu o propòsit.
Així, en Lluch estarà motivat per aprendre
anglès, l’Agnès per jugar a bàsquet, la Carla
per xatejar amb els seus amics, en Pol per
construir robots... Però potser cap d’ells
estigui motivat per cuinar uns exquisits canelons, encara que alguns se’l menjaran
molt a gust.
Per tant, quan parlem de motivació cal tenir en compte el “per a què”; és a dir, la

meta o objectiu. La conseqüència d’això és que
no hi ha persones gandules, sinó persones poc
motivades per fer quelcom.
Les necessitats
Així doncs, suposem que
ja tenim un objectiu a la
vista; per exemple: netejar l’habitació. La primera qüestió que s’activa és quelcom inconscient, que no necessàriament ha de passar pel
pensament conscient.
Aquesta qüestió és: “aquesta cosa que podria fer o que s’espera de mi que faci, respon a una necessitat real meva?”
Ja hem parlat abans de com són d’importants les necessitats. Com més
allunyada estigui una acció d’una
necessitat pròpia, menys motivats
estarem a fer-la i més sensació d’imposició
tindrem.
Si sovint tenim “problemes” amb l’ordre
que impera en l’habitació del nostre fill

adolescent és perquè el que voldríem respon en gran part a una necessitat dels propis pares, no a una necessitat real del jove.
Imaginem el cas que li proposem al nostre
fill que pari taula. Potser el primer error
serà demanar-li que ens ajudi. Si ho plantegem així ens centrem a la necessitat de
l’adult: “jo he de fer la feina i necessito la
teva ajuda”. Plantegem-ho, en canvi, des
de la perspectiva de la necessitat del propi
fill: ell o ella necessita menjar i s’estima
més fer-ho en un plat i no directament de

Motivar els fills! 21

l’olla. A més, segur que li agrada que li cuinin el menjar. Per tant, aquí ja tenim quelcom molt important per a ell o ella. Què tal
si enfoquem l’acció de parar la taula des de
la pròpia necessitat que té el jove: menjar i
fer-ho amb comoditat.
– Una pregunta Manel: tu vols dinar
al migdia?
– Ai, perquè ho preguntes, pare? Ja
saps que sí!
– I a tu t’agrada que jo el prepari? O t’estimaries més fer-ho tu?
– No, no, ja em va bé que el preparis tu.
– D’acord. Doncs, mira, havíem quedat que
jo faria el dinar i que tu pararies taula. Avui
no ho has fet i jo he hagut de fer les dues
coses. El proper dia tu fas el dinar i jo paro
taula, què et sembla?
– Oh no, fer el dinar no. Disculpa, el proper
dia pararé taula.
– D’acord, Manel. Com en aquesta casa
som cooperatius, el proper dia que la taula
no estigui parada t’hauràs de preparar tu el
dinar. Estàs disposat a adquirir aquest compromís? Si no, ja saps que podem canviar
de rols.
– Uhmmm, d’acord! Espero no oblidar-me.
– Va, i perquè no te n’oblidis, quan faltin
deu minuts perquè el dinar estigui preparat
t’avisaré. Et sembla bé?

22 Ser pares

– Sí, clar!
Com també hem apuntat anteriorment, hi
ha diferents tipus de necessitats. Les bàsiques –com satisfer la gana– són fonamentals, però també n’existeixen d’un altre tipus que, a mesura que creixem, esdevenen
més importants: les que tenen a veure amb
els vincles relacionals i la cooperació. La
cooperació és quelcom que s’hauria d’ensenyar, o millor dit, s’hauria de viure amb
naturalitat en totes les famílies. La cooperació té a veure amb equilibri entre el donar i el rebre. L’exemple anterior té a veure
amb això. Evidentment, els pares donen
molt més que els fills i així ha de ser. Però
els fills necessitaran aprendre a col·laborar
si volen establir bones relacions socials i ser
feliços. Ser sobreprotectors i fer-los de criats és fer-los un mal favor, perquè no els
ajudem a créixer i a esdevenir autònoms.
Què passarà si arriba el dia en què
en Manel no para la taula, malgrat
el recordatori del pare? Es quedarà
sense dinar o, per no sentir-se culpable,
l’adult trencarà el pacte i esbroncarà al fill
fins que ho faci, encara que li hagi de repetir deu vegades i de males maneres? Sovint,
en lloc de respectar el pacte i que el fill assumeixi les conseqüències, ens enfadem,

cridem i acabem dinant tots plegats de mal
humor. Conseqüències:
 Estem

ensenyant el fill a trencar els pactes (perquè els propis pares no els respectem).
 No donem exemple d’una bona gestió de
les emocions (ens alterem i potser escridassem quan hi ha altres alternatives).
 No l’ajudem a ser responsable i acabem
argumentant en base a les nostres pròpies
necessitats (és que tot ho he de fer jo!, és
que no em tens en compte per res i fots el
que et dóna la gana!, etc.)
En canvi, si el deixem sense dinar (no emmalaltirà perquè un dia no dini), el proper
dia serà la seva pròpia necessitat d’alimentar-se la que el motivarà a col·laborar.
De tota manera, si la cultura de la
col·laboració és un valor intrínsec a la família, difícilment arribarem a aquest extrem.
Les capacitats
Recordo el cas d’una noieta de 12
anys que estava molt desmotivada
pels estudis. El seu rendiment era
molt baix i mostrava tan poc interès que
fins i tot la seva tutora va suggerir als pares
que podia patir alguna mena de trastorn

per dèficit d’atenció. La seva recomanació
era que la família la portés a un especialista
per fer-li proves neurològiques a fi de diagnosticar l’abast del trastorn. Evidentment,
aquesta idea va preocupar molt als pares.
La seva mare em va consultar; no sabia què
fer. Recordo que el que primer li vaig preguntar a la mare va ser què motivava la filla, quins interessos concrets tenia pels estudis. La primera resposta va ser: “a la meva filla no li interessa res”. Jo no vaig acceptar aquella primera resposta i vaig insistir.
Llavors la mare exclamà quasi a contracor:
“Bé, el que ella voldria és ser famosa i anar
a Hollywood!”. Estirant del fil, va reconèixer que a la filla li agradaven els idiomes i
els ambients internacionals. A partir d’aquesta constatació vaig plantejar una proposta: “I si estudiés en un centre on la formació es fes fonamentalment en llengües
estrangeres?” I així ho van fer: una setmana després, malgrat l’oposició de la tutora
de la jove, la van canviar d’escola. La transformació de la nena va ser quasi miraculosa
i va recuperar la motivació pels estudis a
l’instant. Malgrat les dificultats que li va
suposar estudiar en anglès, un any després
no presenta dificultats d’aprenentatge, el
seu rendiment és bo i va contenta a l’escola.
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Els plans educatius estàndard sovint són un
handicap per a molts joves. En lloc de potenciar les qualitats i habilitats específiques
de cada nen, obliguem a tots que segueixin
el protocol, el mateix procés d’aprenentatge i en els mateixos terminis. Aquesta
estandardització genera sovint força frustració que pot acabar en fracàs escolar.
Potser el més greu és que, en lloc de considerar que el fracàs és del model educatiu
estandarditzat, adjudiquem el fracàs a
l’alumne.
Les capacitats són un aspecte essencial en
la motivació. Si no tenim les habilitats per a
fer quelcom, difícilment ens sentirem motivats per fer-ho. Per fer, cal saber fer. En
canvi, quan hem de fer una tasca en la qual
podem demostrar les nostres capacitats, no
només ens és més fàcil, sinó que hi posem
més ganes.
Sovint aquestes capacitats tenen a veure
amb l’exigència externa. Per exemple, per
conduir un cotxe cal complir tota una sèrie
d’exigències. Algunes tècniques, com saber
canviar de marxa a mida que variem la velocitat; d’altres són purament convencionals, com conduir per la dreta o cedir el pas
en una cruïlla. Evidentment, ningú pot saber conduir perfectament fins que no ha
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passat la fase de conductor “novell”. Per
això el Codi de Circulació obliga a portar la
“L” durant un temps, una vegada obtingut
el permís de conduir. Imaginem-nos que
se’ns exigís que conduíssim amb la perícia
d’un pilot de rallies el primer dia que agafem el cotxe i que se’ns esbroqués o ridiculitzés quan cometéssim el més petit error.
Això ens desmotivaria molt, fins al punt
d’abandonar si el nivell d’estrès fos massa
elevat.
Per adquirir capacitats o habilitats necessitem guanyar confiança. Això requereix
temps i superar uns reptes cada vegada
una mica més difícils. Si ens animen cada
vegada que superem un repte, ens sentirem més segurs i més motivats per continuar aprenent o millorant.
Doncs bé, a partir d’aquest exemple, què podem fer perquè cada dia
el nostre fill o filla se senti més capacitat, amb més seguretat? Com a mínim
quatre coses:
 Detectar

les seves habilitats específiques i
potenciar-les.
 Proposar-li petits reptes assolibles
 Reconèixer els seus avenços
 Disculpar els errors i facilitar l’apre-

nentatge en positiu.
L’aprenentatge es produeix pels encerts i
no pas pels errors. Cal aprendre dels
errors, per no repetir-los, però el que realment dóna seguretat i perícia és l’encert.
Ens equivoquem si pensem el contrari. Per
tant, és molt important reconèixer sempre
els avenços dels nostres fills. Pensar “no cal
felicitar-lo quan treu bones notes, perquè
és la seva obligació”, és un error. Tots necessitem reconeixement. Aquesta és el
quart nivell de les necessitats segons la piràmide de Maslow.

però molt important qüestió: No és suficient ser capaç de fer quelcom, també cal
creure que un és capaç de fer-ho. I no sempre una cosa comporta l’altra. Veiem-ho a
continuació.
Les creences
Quan ens plantegem un determinat
objectiu, sigui gran o petit –des de
nedar 100 metres seguits sense parar, fins a pilotar un avió comercial, passant
per aprovar un examen de matemàtiques–,
fem una mirada inconscient a les nostres

Estimar vol dir confiar i expressar com
d’important és l’altre per a nosaltres. No és
suficient sentir que estimem. Cal que aquesta estimació arribi per via directa,
no només indirecta –“amb
tot el que faig per ell..., si no
s’adona
que
l’estimo
molt...”–. Cal demostrar-ho
amb alegria i positivisme,
amb paraules i fets.
Una cosa més en relació a
les capacitats, una petita
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creences. En definitiva les creences són els
permisos que ens donem a nosaltres mateixos per fer quelcom. HI ha tres tipus bàsics
de creences:
D’oportunitat: Es pot fer això? Aquí entren
en joc els valors apresos i les qüestions
ètiques. Vull aquella càmera de fotos,
però està bé que me l’endugui sense pagar?
De capacitat: Puc fer aìxò? El que aquí té
molt a veure són els aprenentatges. Vull
penjar aquell prestatge. Sabré utilitzar
el trepant per fer els forats a la paret?
D’identitat: Em mereixo això? L’autoestima
és un factor determinant. Vull un augment de sou. Tinc el valor de demanarlo, perquè considero que me’l mereixo?
Les creences són el resultat d’haver interioritzat els missatges rebuts sobre nosaltres mateixos fonamentalment durant la
infància i l’adolescència. Quan creiem alguna cosa, tot el nostre ser es predisposa perquè allò es compleixi. Les creences són predictives: digues-me què creus i et diré què
faràs.
Potser coneixeu el conte de l’elefant. En
qualsevol cas, aquí va una versió lliure del
conte de l’escriptor argentí, Jorge Bucay:
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Era una vegada una elefanta enorme que vivia en un circ. Actuava en
un dels números de l’espectacle com
a protagonista, juntament a una jove i esvelta equilibrista. Tenia una gran força i
alhora era delicada i tendra. L’estreta relació que mantenia l’animal amb la jove era
tan especial que feia que la seva actuació
fos potser el millor número del circ. Tanmateix, no només actuava sobra la pista, sinó
que ajudava en moltes de les tasques més
feixugues de la companyia, donada la seva
tremenda força.
Un dia, en sortir de l’espectacle, un nen va
fer un tomb pels exteriors de la carpa principal, juntament amb els seus pares. En un
recinte tancat van veure l’elefanta i el nen
s’hi va acostar encuriosit. L’animal estava
lligat amb una corda gruixuda a una estaca
clavada a terra. Era del tot evident que
l’elefanta, amb la força que tenia, podia
arrancar aquella estaca amb un sospir.
Malgrat això, es mantenia aparentment
tranquil·la, sense fer res per alliberar-se.
El nen va preguntar als seus pares perquè
l’animal no s’escapava. Tant la mare com el
pare van intentar donar algunes respostes,
però cap satisfactòria: que si allà la cuidaven molt bé, que no sabria on anar, que

potser era molt obedient... Finalment, van decidir preguntar al cuidador que entrava en el recinte amb un carretó ple
de verdures.
– Haha! Teniu tota la
raó! –va riure el cuidador
–. L’Alisha té una gran
força i podria trencar la
corda
o
desclavar
l’estaca com ho faria
amb un llapis. El que passa és que ha estat tota la
vida lligada a aquesta
estaca. Quan era petita
ja va intentar alliberar-se
d’ella. Estirava i estirava,
però encara no tenia prou força per trencar
el seu lligam. I un dia es va cansar i va deixar de fer-ho. Ara aquesta enorme elefanta
ja no intenta alliberar-se de la corda i l’estaca, perquè senzillament creu que no pot.
Bé, aquest és un conte molt
il·lustratiu sobre el poder de les creences. Les creences més poderoses
queden gravades en el nostre subconscient durant els primers anys de vida. Jorge
Bucay acaba aquesta història amb una re-

flexió: “Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos
de reojo la estaca y pensamos: no puedo y
nunca podré.”
Les creences són el resultat d’allò que hem
vist i del que hem sentit. Tenen una funció
útil: donen sentit al que ens passa, però a
la vegada poden tenir un poder limitador
immens. De fet, inconscientment, provoquem que ens passi allò que confirmi les
nostres creences. Si creiem que el món és
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un lloc hostil, mirarem amb desconfiança el
nostre entorn, buscant amenaces. I les trobarem. Si creiem que el més important a la
vida és gaudir, buscarem constantment
oportunitats per passar-ho bé i ens mantindrem a una distància prudencial de tot allò
que ens faci patir. En canvi, si creiem que
som víctimes dels esdeveniments, inconscientment ens equivocarem o ens mostrarem dèbils, perquè apareguin salvadors o
bé perseguidors que confirmin essencialment que som persones desvalgudes. Les
creences dirigeixen la nostra atenció; actuen com a poderosos filtres que ens fan
interpretar d’una manera o una altra allò
que ens passa.
El que diem als nostres fills els queda gravat d’una forma que determinarà el seu
futur. Com més aspectes emocionals hi
hagi implicats amb les paraules, amb més
força quedaran gravades aquestes creences.
Una exclamació del tipus: “ets un desastre”, en un moment de gran tensió emocional –perquè el nostre fill ha trencat un llum
jugant amb la pilota a casa, per exemple–,
és una veritable bomba de rellotgeria. No
en tingueu cap dubte que, si acaba creient
que és un desastre, ho acabarà essent.
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Una creença és un permís intern
i a l’hora una profecia
Per tant, centrem-nos millor en els
fets: “no has de jugar amb la pilota
al menjador perquè hi ha objectes
valuosos; millor anirem a la plaça”. I si ho
torna a fer, tancarem la pilota a l’armari,
sense més alteracions, i li donarem quan
hagi d’anar a la plaça a jugar. D’aquesta
manera el nen s’adona que els actes tenen
conseqüències. Ell està en un procés
d’aprenentatge. Quan considerem que ja és
prou responsable per controlar ell mateix
on jugar amb la pilota, li traurem la “L” i li
donarem una nova possibilitat. Si torna a
fallar, sense més alteracions, li tornarem a
col·locar la “L” i custodiarem nosaltres la
pilota. Cal, però, considerar també les necessitats del nen de poder donar coces a la
pilota. Si no ho tenim en compte i no li oferim la possibilitat que s’esbravi en algun
lloc adient, aquesta necessitat sorgirà de
forma descontrolada per algun altre cantó.
Les expectatives
Aquestes són la conseqüències de mirar
les pròpies capacitats i necessitats des de

la perspectiva de les creences. Les expectatives depenen de diversos aspectes, com
l’autoestima o els valors apresos.
Les expectatives són una mena d’ulleres
que alteren la nostra visió. Una expectativa
d’èxit baixa ens farà veure borrós l’objectiu. Una expectativa exagerada ens pot fer
creure infal·libles i esdevenir agosarats. La
graduació d’aquestes ulleres és resultat de
les creences. Tot el que millori les creences
que el nostre fill tingui sobre si mateix, afavorirà a la llarga el seu èxit personal, perquè tindrà la capacitat de fixar-se metes
atractives i se sentirà capaç d’assolir-les.
Per a millorar aquestes expectatives,
és important que el nen, la nena o el
jove adolescent es nodreixi amb una
“dieta” emocional equilibrada. El menú que us proposo, que anomenarem
ORE, consta de 3 plats.

ça i l’autoestima. Si reconeixem els encerts dels fills, una mirada correctora i
amorosa serà millor rebuda. Si el nostre
llenguatge està més farcit d’expressions
correctores que afalagadores, cal que
revisem què ens passa. Som massa exigents o poc agraïts? Sovint l’actitud que
tenim amb els fills té a veure amb el que
vivim o com ens mostrem fora de casa,
a la feina o amb la parella.
Exemples: Els nens aprenen per modelatge. Com deia Gandhi, “hem de ser el
canvi que volem per al món”. Sovint els
fills ens mostren la nostra pròpia imatge. Donem exemple d’escolta, de comprensió, de cooperació, d’estimació, no
només amb ells, sinó amb la parella i
amb els altres. El modelatge funciona la
major part de les vegades.

Oportunitats: Si s’aprèn de l’experiència i especialment dels encerts, cal que en tinguem oportunitat. L’infant i l’adolescent necessiten experimentar. Quan les coses passen aprenem que són possibles.
Reconeixement: Estimula la confian-
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INFLAR O DESINFLAR
Podem comparar la motivació amb un globus aerostàtic. Si el globus està ben inflat,
podrem alçar-nos i descobrir món; si el globus està desinflat no només no ens permetrà volar si no que pot caure’ns al damunt i
aixafar-nos amb el seu pes. Per tant, com
inflar aquest globus?
Ja hem vist que el primer que cal tenir en compte són les necessitats del

fill. Si una acció satisfà alguna necessitat
pròpia, de ben segur que la gratificació serà
satisfactòria –a menys que el preu que s’hagi de pagar (l’esforç) sigui massa alt–. Per
tant, cal distingir clarament quina necessitat pretenem que sigui satisfeta, si la nostra
o la de l’altre. Sovint, reconèixer que alguna cosa és una necessitat dels pares fa que
puguem plantejar certes coses al fills amb
més benevolència i menys exigència.

La implicació genera
responsabilitat
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Ara bé, a banda de les necessitats, hi ha
dos elements més que cal tenir en compte,
perquè són molt importants. Un és la implicació; l’altre, la diversió.
a) Implicació: A tots ens agrada decidir què
fem. Quan les coses en les imposen, no
ens sentim tan motivats. És evident que
no sempre podem triar. Quantes vegades ens quedaríem una estoneta més al
llit, però ens aixequem per “obligació”?
De vegades, ni els dies de festa ens permetem mandrejar. Si a un adult no li
agrada ser obligat, als joves encara
menys. Ells encara intenten escapolir-se
de la corda i l’estaca; especialment en
arribar a l’adolescència, aquesta és causa sovint de discussions a casa. Els joves
anhelen la llibertat. Molts adults també,
però en general l’adult accepta millor les
obligacions, especialment quan som pares. Per tant, és preferible implicar.
Quan impliquem l’altre, li estem oferint
l’oportunitat d’esdevenir responsable
dels seus actes. Normalment, les més
grans mancances de motivació que trobem en els fills tenen a veure amb els
estudis i les tasques domèstiques: endreçar l’habitació i col·laborar amb les
feines de casa.

El nen o jove s’implicarà si sent que pot
fer allò que se li demana i si n’obté un
benefici (de nou recordeu les matemàtiques que s’ha explicat anteriorment). El
fet de formar part d’un equip –amb altres paraules, d’una família feliç–, pot
ser suficient, perquè respon a una necessitat social de vincle. Què diferent és
per al fill haver de netejar una tarda la
seva habitació –i sentir que ho fa sol–, a
participar en l’acte general de neteja
orquestrat per ambdós pares i germans,
si n’hi ha! Cadascú amb un nivell d’implicació diferent, evidentment. I, si abans
hi ha hagut una xerrada –en funció de
l’edat del fill, clar– per determinar tasques i temps, i s’ha escoltat el fill, sense
dubte que aquest se sentirà més implicat i, per tant, més motivat.
b) Diversió: Aquest concepte té dues dimensions. La primera té a veure amb
diversificar; la segona, amb passar-s’ho
bé. Les dues facetes són importants.
L’avorriment és quelcom que ensopeix i
desmotiva. Fer sempre les mateixes coses, una vegada darrere l’altre, no ajuda,
a menys que hi hagi un premi suficientment considerable. Perquè podem dedicar tantes hores a preparar el dinar o el
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sopar? Hi ha persones que els agrada
cuinar; a d’altres no. En qualsevol cas, la
motivació està garantida perquè l’acció
de cuinar ens portarà a satisfer una necessitat bàsica: la de menjar.
Però no sempre la necessitat és tan punyent que ens hi vagi la vida. Si aconseguim variar (diversificar) d’alguna manera la tasca, això fomenta el nostre interès. Per això, ens agrada també variar el
menú i no dinem cada dia espaguetis
amb verdures, proteïna i fruita.
Per altra banda, si a més gaudim fent
alguna cosa, segur que la motivació millorarà. Una manera de gaudir d’una tasca feixuga és compartir-la amb un altre. I
si aquest altre ens ho fa passar bé, encara millor. No us ha passat alguna vegada
que una caminada llarga s’ha fet més
curta i distreta perquè heu anat acompanyats amb algú, xerrant d’algun tema
interessant?

Com més gaudim, més motivats
estarem
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A més de les necessitats de vincle,
n’hi ha d’altres. Si els pares reflexioneu sobre com implicar el fill i
sentiu el compromís de fer-ho amb equip,
segur que trobareu estratègies molt imaginatives i engrescadores. Ensenyem els fills
a gaudir de la vida!
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SER PARES - GUIES D’EDUCACIÓ PARENTAL
Esteu ben informats com a pares?
Teniu clar quin model educatiu i quins valors voleu que guiïn
el vostre rol de pares?
L’educació parental és un recurs que està a les vostres mans.
Informació i experiència fan de nosaltres pares conscients
i compromesos en la tasca educativa dels nostres fills.
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