
DUBTES I MITES SOBRE L’AGRESIVITAT  INFANTIL 

El problema de  l’agresivitat    infantil es un dels   trastorns que més  invaliden a pares  i mestres  
juntament amb  la desobediència.  

Un buen pronòstic   a temps millora sempre una conducta anòmala que habitualment sol ser 
l’origen d’altres   patologíes psicológiques en  l’edad adulta. Un comportament   excessivament 
agressiu en la infància sino es tracta derivará probablemente  en fracas escolar  i en conducta 
antisocial en la adolescència, perrque  principalmente son nens amb  dificultats per socializarse 
i adaptar‐se al seu propi ambient.  

El  comportament    agressiu  complica  les  relacions  socials  que  van  establint  al  llarg  del  seu 
desenvolupament i  dificulta per tant la seva  correcta integració en qualsevol ambient.  

¿QUÈ ENTENEM PER "AGRESIVITAT INFANTIL"?  

Parlem d'agressivitat quan provoquem mal a una persona o objecte . La conducta agressiva és 
intencionada  i  el dany pot  ser  físic o psíquic  .  En  el  cas dels nens  l'agressivitat  es presenta 
generalment en forma directa ja sigui en forma d'acte violent físic ( cops de peu , empentes , . ) 
com verbal ( insults , paraulotes , ... ) . 

Però també podem trobar agressivitat  indirecta o desplaçada , segons  la qual el nen agredeix 
contra els objectes de la persona que ha estat l'origen del conflicte , o agressivitat continguda 
segons  la  qual  el  nen  gesticula  ,  crida  o  produeix  expressions  facials  de  frustració.  
Independentment del tipus de conducta agressiva que manifesti un nen el denominador comú 
és un estímul que resulta nociu o aversiu davant del qual  la víctima es queixarà , s'escaparà , 
evitarà o bé es defensarà . 

Els rampells d'agressivitat són un tret normal en la infància però alguns nens persisteixen en la 
seva conducta agressiva i en la seva incapacitat per dominar el seu mal geni . 

Aquest tipus de nens fa que els pares  i mestres pateixin sent freqüentment col frustrats que 
viuen el rebuig dels seus companys no poden evitar la seva conducta . 

FACTORS INFLUENTS EN LA CONDUCTA AGRESSIVA 

Com ja hem dit, un dels factors que influeixen en l'emissió de la conducta agressiva és el factor 
sociocultural de  l'individu . Un dels elements més  importants de  l'àmbit sociocultural del nen 
és la família . Dins de la família , a més dels models i reforços , són responsables de la conducta 
agressiva el tipus de disciplina que se'ls sotmeti . S'ha demostrat que tant un pare poc exigent 
com un amb actituds hostils que desaprova constantment al nen , fomenten el comportament 
agressiu en els nens . 

Un  altre  factor  familiar  influent  en  l'agressivitat  en  els  fills  és  la  incongruència  en  el 
comportament  dels  pares  .  Incongruència  es  dóna  quan  els  pares  desaproven  l'agressió 
castigant amb la seva pròpia agressió física o amenaçant cap al nen . 

Així mateix  es dóna  incongruència quan una mateixa  conducta  unes  vegades  és  castigada  i 
altres  ignorada  ,  o  bé  ,  quan  el  pare  renya  el  nen  però  la mare  no  ho  fa  .  Les  relacions 
deteriorades entre els mateixos pares provoca tensions que poden induir al nen a comportar‐
se de forma agressiva . 

Dins del factor sociocultural  influirien tant el tipus de barri on es visqui com expressions que 
fomentin l'agressivitat " no siguis un covard " .  En el comportament agressiu també influeixen 



els  factors orgànics que  inclouen  factors  tipus hormonals  , mecanismes cerebrals  , estats de 
mala nutrició , problemes de salut específics . 

Finalment cal esmentar també el dèficit en habilitats socials necessàries per afrontar aquelles 
situacions  que  ens  resulten  frustrants  .  Sembla  que  l'absència  d'estratègies  verbals  per 
afrontar l'estrès sovint condueix a l'agressió 

COM PODEM TRACTAR LA CONDUCTA AGRESSIVA ? 

Anem a veure algunes de  les  coses que podem  fer. En el  cas d'un nen que hem avaluat es 
manté la conducta agressiva pels reforçadors posteriors es tractaria d' suprimir , perquè si les 
seves  conductes no  es  reforcen  acabarà  aprenent que  les  seves  conductes  agressives  ja no 
tenen èxit  i deixarà de  fer‐les.   Aquest mètode es diu extinció  i pot combinar‐se amb altres 
com per exemple amb el reforçament positiu de conductes adaptatives  . Un altre mètode és 
no fer cas de la conducta agressiva però hem d'anar amb compte perquè només funcionarà si 
la recompensa que el nen rebia  i que manté  la conducta agressiva era  l'atenció prestada  . A 
més  si  la  conducta  agressiva  implica  conseqüències  doloroses  per  a  altres  persones  no 
actuarem mai amb la indiferència . Tampoc si el nen pot suposar que amb la indiferència l'únic 
que fem és aprovar els seus actes agressius . 

Existeixen així mateix procediments de càstig com el Compte enrere o el cost de resposta . En 
el primer , el nen és apartat de la situació reforçant i s'utilitza bastant en la situació classe . Els 
resultats han demostrat sempre una disminució en aquest comportament  . Els temps han de 
ser curts i sempre depenent de l'edat del nen . El màxim seria de 15 minuts per a nens de 12 
anys  .  El  cost  de  resposta  consisteix  a  retirar  algun  reforçador  positiu  contingentment  a 
l'emissió  de  la  conducta  agressiva  .  Pot  consistir  en  pèrdua  de  privilegis  com  no  veure  la 
televisió . 

El  càstig  físic no és aconsellable en  cap dels  casos perquè els  seus efectes  són generalment 
negatius : s'imita l'agressivitat i augmenta l'ansietat del nen . 

ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE EL CÀSTIG 

1 . S'ha d'utilitzar de manera racional i sistemàtica per fer millorar la conducta del nen . No ha 
de dependre del nostre estat d'ànim , sinó de la conducta emesa . 

2 . En aplicar el càstig no ho fem renyant o cridant , perquè això indica que la nostra actitud és 
venjativa i sovint reforça les conductes inacceptables . 

3 . No hem d'acceptar excuses o promeses per part del nen . 

4 . Cal donar al nen una advertència o senyal abans que se li apliqui el càstig . 

5 . El tipus de càstig  i  la manera de presentar‐ ha d'evitar el foment de respostes emocionals 
forts al nen castigat . 

6  . Quan el  càstig  consisteixi en una negació  s'ha de  fer des del principi de manera  ferma  i 
definitiva . 

7  . Cal combinar el càstig amb  reforçament de conductes alternatives que ajudaran al nen a 
distingir les conductes acceptables davant d'una situació determinada . 

8 . No cal esperar que el nen emeti tota la cadena de conductes agressives per aplicar el càstig 
s'ha de fer al principi. 



9 . Quan el nen és més gran , convé utilitzar el càstig en el context d'un contracte conductual , 
ja que això ajuda a que desenvolupi habilitats d'autocontrol . 

10 . És convenient que l'aplicació del càstig requereixi poc temps, energia i molèsties per part 
de l'adult que l'apliqui . 

QUÈ PODEN FER ELS PARES I ELS PROFESSORS ? 

Un  cop  arribats  a  aquest  apartat  la majoria de  vosaltres  ja us heu  adonat  que  la  conducta 
agressiva del vostre fill és una conducta apresa  i com a tal pot modificar‐se. També  la  lectura 
anterior us ha  servit per  comprendre que una  conducta que no es posseeix pot  adquirir‐se 
mitjançant processos d'aprenentatge  . Amb  la qual cosa  l'objectiu a  casa o a  l'escola  també 
serà doble : desaprendre la conducta inadequada i adquirir la conducta adaptativa . 

Analitzarem per separat cadascuna de les fases que haurem de seguir : 

1 . Definició de la conducta : Cal preguntar‐se en primer lloc què és el que el nostre fill està fent 
exactament . Si la nostra resposta és confusa i vaga , serà impossible aconseguir un canvi . Amb 
això  vull  dir  que  perquè  aquesta  fase  es  resolgui  correctament  cal  que  la  resposta  sigui 
específica . Aquestes seran llavors les nostres conductes objectiu (per exemple , el nen pica de 
peus , dóna crits quan ... ) . 

2 . Freqüència de  la conducta : Confeccioneu una taula en  la qual anotar diàriament totes  les 
vegades el nen emet  la  conducta que hem anomenat globalment agressiva  .  Faci‐ho durant 
una setmana . 

3 . Definició funcional de la conducta : Aquí es tracta d'anotar què va provocar la conducta per 
a això serà necessari registrar els antecedents i els conseqüents . 

Examinar també  les dades específiques dels atacs  . Per exemple, en quins moments són més 
freqüents ? 

4 . Procediments a utilitzar per a la modificació de la conducta : Ens plantegem en l'elecció dos 
objectius  :  debilitar  la  conducta  agressiva  i  reforçar  respostes  alternatives  desitjables  (  si 
aquesta última no existeix en el  repertori de  conductes del nen  , haurem així mateix aplicar 
l'ensenyament d'habilitats socials ) . 

•  Certes  condicions  proporcionen  al  nen  senyals  que  la  seva  conducta  agressiva  pot  tenir 
conseqüències gratificants  . Per exemple, si a  l'escola a  l'hora del pati  i no estant present el 
professor , el nen sap que pegant als seus companys , aquests li cediran la pilota , caldrà posar 
a algú que controli el joc fins que ja no calgui . 

• Hem de reduir el contacte del nen amb els models agressius . Per contra , convé subministrar 
al  nen models  de  conducta  no  agressiva  . Mostri‐li  al  seu  fill  altres  vies  per  solucionar  els 
conflictes  : el raonament  , el diàleg  ,  l'establiment d'unes normes  . Si els nens veuen que els 
adults  tracten de resoldre els problemes de manera no agressiu  ,  i amb això s'obtenen unes 
conseqüències  agradables  ,  podran  imitar  aquesta  forma  d'actuar  .  Per  a  vosaltres  pares 
entrenar l'autocontrol amb ajuda de la relaxació . 

• Reduïu els estímuls que provoquen la conducta . Ensenyi al nen a romandre en calma davant 
una provocació . 

• Recompensi al seu fill quan aquest porti a terme un joc cooperatiu i assertiu . 



•  Hi  ha  una  cosa  anomenada  "Contracte  de  contingències  "  que  té  com  a  finalitat 
comprometre l'infant en el projecte de modificació de conducta . És un escrit entre pares i fill 
al que s'indica quines conductes el nen ha d'emetre davant les pròximes situacions conflictives 
i que percebrà per l'adult a canvi . Així mateix s'indica quin cost tindrà l'emissió de la conducta 
agressiva . El contracte haurà de negociar amb el nen i revisar cada X temps i ha d'estar ben a 
la vista del nen . Hem de registrar diàriament el nivell de comportament del nen ( com fèiem 
amb  l'enuresi  ) perquè  la mera senyal del registre  ja actua com reforçador  . Això és adequat 
per a nens a partir de 9 anys . 

5  .  Poseu  en  pràctica  el  seu  pla  : Quan  ja  ha  determinat  quin  procediment  utilitzarà  ,pot 
començar a posar‐lo en funcionament . Ha de continuar registrant la freqüència que el seu fill 
emet  la conducta agressiva per així comprovar si el procediment utilitzat està o no resultant 
efectiu . Recordeu comunicar de l'estratègia escollida a tots aquells adults que formin part de 
l'entorn del nen  . Mantingui una actitud positiva  . Lluiti pel que vol aconseguir  , no s'ensorri 
amb  facilitat  . Finalment  ,  fixeu‐vos en els progressos que va  fent el  seu  fill més que en els 
errors que pugui tenir. Al final se sentiran millor tant vostè com el seu fill . 

6 . Avalueu els resultats del programa : Juntament amb el tractament que vostè ha decidit per 
eliminar la conducta agressiva del seu fill,  forçar les conductes alternatives de cooperació que 
simbolitzen una adaptació a l'ambient . Un cop transcorregudes unes tres setmanes seguint el 
procediment  , haurà de procedir  a  la  seva  avaluació  .  Si no hem obtingut  cap millora  , per 
petita que  sigui,  alguna  cosa està  fallant  ,  així és que haurem de  tornar  a  analitzar  tots  els 
passos previs  . El  full de  registre ens ajudarà per a  l'avaluació de  resultats  . Si hem arribat a 
l'objectiu previst, és a dir , reducció de la conducta agressiva , no hem de deixar dràsticament 
el  programa  que  efectuem  ,  perquè  hem  de  preparar  el  terreny  perquè  els  resultats 
aconseguits es mantinguin. Per assegurar que el canvi es mantindrà , s'elimini progressivament 
els reforçadors materials . No oblidi que els procediments que vostè com a pare ha après , els 
pot  interioritzar per provocar en vostè mateix un canvi d'actitud  . Practiqui  l'entrenament en 
assertivitat i serà més feliç . 


