
  Perquè cal posar límits? 

Antigament, els pares i mestres educaven als nens per mitjà de l’autoritat i el 
càstig. Per sort, aquest model ha passat a la història. En la majoria de famílies 
imperen les relacions democràtiques i afectuoses entre pares i fills. Es permet 
als nens desfogar-se, prendre part en les converses, fer preguntes, protestar i 
expressar les seves opinions.  

 Aprendre a utilitzar el “no” 

El “no” és una eina imprescindible en el procés educatiu del nen. L’ajuda a 
saber com ha d’actuar, quins són els seus límits i fins a on pot arribar. Per això 
és important saber racionar-lo. Si constantment els hi estem dient: “no toquis”, 
“no pugis”, “no cridis”, “no corris”... el dia que li diguem un “no” veritablement 
important com ara “no creuis el carrer!”, segurament el nen no farà cas. 
Perquè? Simplement perquè no li donarà importància. Cal aprendre a racionar-
lo en funció de la rellevància de la conducta que pensem reprendre. 

Com han de ser els límits 

L’establiment d’uns límits clars requereix: 

 Fermesa: un “no” és un “no”. A molts pares i educadors els passa que, 
quan han de posar límits, tenen por dels crits i els enfrontaments. Però 
hem de saber que els nens, per pròpia naturalesa, exploren els límits que 
posem davant d’ells. Volen estar segurs que han “tocat” els seus límits, 
així que, abans que res, oposen resistència. Només després de 
comprovar que una norma és inamovible l’accepten com a límit. 

 Immediatesa: si el nen ha fet una cosa malament no esperis a més 
tard per renyar-lo, li has de fer saber de seguida. I si ja és la segona 
vegada que ho fa, i li havies promès un càstig si ho repetia, tampoc ho 
deixis per més tard o per un altre dia; el nen ha de saber de seguida 
quines són les conseqüències dels seus actes. 

 Consistència: Tots els adults a càrrec del nen heu de mantenir les 
mateixes normes. No debilitis les normes establertes per la teva parella 
(si ets un pare o mare) o pels altres caps (si ets monitor d’un grup 
escolta o un esplai). Si teniu desacords sobre com educar als nens s’han 
de discutir en privat, mai davant d’ells. 

 Privacitat: si és possible, mai renyis a un nen davant dels altres nens. 
El nen ho viu com un afrontament humiliant, i pot continuar portant-se 
malament per salvar les aparences o per demostrar que no li afecta el 
tema. Demana-li que t’acompanyi a fora i renya’l allà. 

Tampoc no assignis al nen l’etiqueta de “dolent”. Molts nens resulta que 
a casa es comporten d’una manera i a l’escola d’una altra completament 
oposada. Això és perquè els nens acostumen a adoptar un rol determinat 



en funció del paper o etiqueta que li assignem els adults. Un mestre que 
connecti bé amb un nen i el vegi amb benevolència, pot aconseguir que 
a classe el nen sigui encantador. Per contra, si mestre i alumne no 
s’entenen, i a més dins del grup de la classe se li atorga l’etiqueta de 
revoltós, el seu comportament s’adaptarà a les noves expectatives. 

 Comprensió: no imposeu les normes; raoneu-les i escolteu també el 
punt de vista del nen. Si veu que l’escoltes, el nen guanyarà confiança 
en sí mateix. Una norma negociada s’acceptarà molt millor que una 
norma imposada. 

 Autoritat: Perquè li quedi clar que estàs parlant seriosament has de 
seguir les següents indicacions: 

o Ajup-te fins al seu nivell, de manera que li miris directament als 
ulls quan parlis 

o Baixa el to de la teva veu (fes-la més greu, més “d’home”), però 
parla poc a poc i sense cridar 

o Mantingues la teva mirada fixa en els seus ulls o fins i tot per 
sobre dels seus ulls, però mai per sota 

o Si és un nen petit que pica de peus o et vol picar, agafa’l amb 
fermesa dels braços (però sense fer-li mal, és clar) 

o Demana-li que t’escolti i que et miri a la cara 
o Digues-li amb paraules clares i entenedores què és el que està 

malament i el que no vols que faci 

  Algunes consideracions segons l’edat. 

 Els nens en edat preescolar (4-5 anys) necessiten explicacions 

Els nens en edat preescolar se n’adonen del que fan malament els seus 
companys. Ja han après un bon nombre de normes, i intenten transmetre-les 
als altres. «Perquè creues el semàfor en vermell? Està prohibit!». 

En aquesta edat els nens ja saben moltes coses que estan bé o malament. Els 
més petits, de tres o quatre anys, encara poden confondre bo o dolent amb els 
seus propis desigs («La mare és dolenta perquè no em deixa jugar amb la 
sorra»). Per contra, els de cinc i sis anys fixen la seva atenció en els adults, 
volen ser com ells i acostumen a trobar bé allò que aquests decideixen. El que 
sí exigeixen és que es mantinguin les mateixes normes. 

Els nens de quatre i cinc anys són capaços de prestar atenció a un altre nen i 
acceptar opinions diferents a la seva: «Vale, no juguem a pilota, juguem a 
atrapar». Es tornen més considerats amb els altres i també més cooperatius: 
«Espera, que t’ajudo i així anirem més ràpid». 

 



Els nens entre quatre i cinc anys no poden distingir amb claredat entre “meu” i 
“teu”. El seu desig de posseir quelcom té en ells tanta força que agafen i 
s’emporten qualsevol cosa que els agrada. Malgrat que aquests actes siguin 
normals, és important ensenyar-los a tornar el que han pres a un altre nen. 

Un altre problema és el concepte de veritat que tenen els nens. La majoria sol 
explicar històries que són clarament inventades. No ho fan amb mala intenció, 
sinó que és resultat de la seva desbordant fantasia; per aquesta raó no els hem 
de renyar ni castigar. 

 Els nens en edat escolar (6-9 anys) necessiten recolzament 

En aquesta etapa són més crítics i no es deixin dirigir amb tanta facilitat. 
Normalment demanen una contrapartida als seus bons actes: «Podré sortir amb 
la bici si ajudo a rentar els plats?». Demanen una explicació raonada de cada 
cosa i s’imposen els “pactes”. 

Els nens d’aquesta edat són uns fanàtics de la justícia. Ells entenen la justícia 
bàsicament com a igualtat absoluta. Per a ells, justícia és sinònim de tracte: “el 
que tu em facis, jo t’ho faré a tu”, tant en el bon sentit com en el dolent. Si et 
faig un favor tu me n’has de fer un altre. Si em fas un regal jo et dono una cosa 
a canvi. Si em pessigues tres cops jo et faré el mateix. Les lamentacions no 
acaben mai: «Si ell en té, jo també en vull», «Perquè ella sí i jo no?». 

Malgrat que són conscients de com se senten els altres, poden arribar a actuar 
amb molta crueltat amb els seus companys. Les intimidacions i els jocs cruels 
són molt habituals. Si un nen de la classe comet un error o no és tan hàbil com 
els altres, serà objecte de burles i provocacions de tot el grup, i fins i tot el 
marginaran. Els nens no se n’adonen del mal que fan, no entenen que poden 
ferir els sentiments dels altres, per exemple, al enganyar-los o rebutjar-los. 

És important que pares i educadors inculquem als nostres nens que no han de 
maltractar altres infants, i que han de tenir en compte els seus sentiments («La 
Maria es posa trista cada cop que li dius que sembla una bruixa. A tu tampoc 
no t’agradaria que t’ho diguessin.»). 

Els adolescents (més de 10 anys) necessiten comprensió 

Quan els nens arriben als 10 anys comença un període difícil. Aquells nens que 
fins ara havien estat dòcils de sobte es tornen descarats i insolents, qüestionen 
tot allò que els pares consideren bo i correcte, i només fan cas als amics de la 
colla!. Però això no ens ha d’amoïnar. Durant l’adolescència, el noi va adquirint 
una major independència i seguretat en ell mateix. Però per poder-la adquirir, 
abans s’ha de desfer de la dependència que té dels adults. I per arribar a tenir 
un criteri propi, també ha de rebutjar les opinions dels pares i fer valer les 
seves pròpies. En conseqüència, la tradicional rebel·lia que mostren els 
adolescents envers els pares i l’autoritat en general, no l’hem de veure com un 
problema, sinó com un pas necessari per tal que aquell nen creixi i arribi a fer-



se un adult, amb pensament i opinions propis, i capaç de valer-se per ell 
mateix. 

 El nen també té dret a estar enfadat o trist 

Generalment, els adults volem tractar als nens de manera justa, pacient i 
respectuosa. Però ens sentim desorientats tan bon punt apareixen les primeres 
enrabiades o el nen es mostra trist o angoixat. 

Alguns pares rebutgen els sentiments negatius dels fills, i reaccionen renyant al 
nen. D’altres se senten tan aclaparats, que acabaren donant-li tot el que 
demani amb tal de fer-lo content. Cap de les dues postures no és bona. 

Hem d’entendre que la tristesa, la ràbia o la por són tan inherents a la vida com 
l’alegria i l’amor. No hem de rebutjar aquests sentiments. Els nens han 
d’aprendre a conviure amb ells, perquè quan siguin grans els experimentaran 
moltes vegades, i cal que els coneguin i que aprenguin a sobreposar-s’hi, a 
consolar-se ells sols (no sempre tindran algú al costat per fer-ho), i a no deixar-
se abatre per la pressió sinó tornar el més aviat possible a la normalitat. 

 


