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ESCOLA: ELS 12 ERRORS DELS PARES 
Primera part  

 
La majoria de pares i mares 
dóna molta importància als 
estudis dels fills i aspira a 
convertir-los em joves bri-
llants. Però no sempre tenen 
clar el seu paper en l’apre-
nentatge escolar i sovint 
adopten conductes erròni-
es... Però algunes errades 
molt reiterades estan relacio-
nades amb el desconeixe-
ment de la resposta més 
adequada a preguntes com:  

Els pares han d’estudiar amb els fills? I ajudar-los a fer 
els deures? Preguntar-los la lliçó? Revisar i corregir les 
tasques de l’escola abans que els lliurin? Premiar les 
notes? Posar feina extra si el mestre n’exigeix poca? 
Buscar professors particulars? Controlar les agendes 
escolars? Parlar amb el professor? Estimular-los amb 
activitats extraescolars? 
A partir de les seves experiències professionals, Joan Domènech, director 
de l’escola Fructuós Gelabert de Barcelona (JD); Benjamín Montenegro, de 
l’Equip Psicològic del Desenvolupament de l’Individu (BM), i Àngel Peralbo, 
responsable de l’àrea d’adoles-cents del centre de psicologia Álava Reyes 
(AP), consideren que els desencerts més habituals dels pares vinculats 
amb l’aprenentatge i l’educació escolar del fills són els següents:  

 

 
1. FER DE MESTRES. Hi ha molts pares 
que ajuden els fills a fer els deures, que 
estudien amb ells i els expliquen la lliçó, que 
els corregeixen la feina. Però psicòlegs, pe-
dagogs i professors coincideixen que és un 
error pretendre ser pare i mestre alhora, en-
tre altres raons perquè això sol provocar 
situacions conflictives pràcticament cada dia 
i el temps d’estudi es converteix en una tor-
tura per a pares i fills. AP explica que, a més, 
si els nens s’acostumen des de petits a tenir 
algú per sobre seu per treballar es tornen 
dependents i en lloc de desenvolupar la pro-
activitat que cal en els estudis, es relaxen i 
esperen, i acaben necessitant algú que els 
tutoritzi constantment. BM subratlla que el 
paper dels pares és el d’auditors: han de 
controlar que la feina estigui feta, que la 
lletra és correcta, que es respecten les re-
gles de presentació, que no es deixen coses 
per fer, però no entrar en el contingut, per-
què els deures escolars hi són perquè els 
facin els alumnes sols i així puguin treballar 
l’autonomia. Els experts adverteixen que 
això no vol dir que si un nen pregunta als 
pares una cosa que no sap o no entén, no 

l’ajudin donant-li pistes o eines perquè trobi 
la resposta. I en els casos de nanos que te-
nen dificultats, que necessiten un reforç o 
que els tornin a explicar els continguts, el 
seu consell és recórrer a un professor parti-
cular o un psicopedagog. JD creu que el pa-
per dels progenitors és acompanyar l’apre-
nentatge dels fills, però subratlla que hi ha 
una sèrie de competències que és l’escola 
qui ha d’ensenyar-les, i si els pares proven 
de fer-ho, interfereixen en l’aprenentatge. Els 
pares no han d’ensenyar els fills a multiplicar 
ni comprar-los quaderns per practicar multi-
plicacions, perquè això és cosa de l’escola; 
el que és cosa dels pares és compartir amb 
els fills situacions quotidianes en què les 
operacions matemàtiques s’hagin de fer 
servir, com anar a comprar, fer càlculs apro-
ximats de si tenen prou diners per comprar 
algun article, etcètera.  
2. VOLER EINSTEINS. Un tret molt habitual 
de les famílies actuals és l’afany de sobre-
estimular la canalla, des que són nadons, 
perquè desenvolupin ràpidament les seves 
capacitats, i això es tradueixi en omplir el 
bressol d’artefactes, en un abús de jocs di-

 



dàctics, en voler que sàpiguen llegir i 
escriure amb quatre anys o apuntar-los a un 
munt d’activitats extraescolars per descobrir i 
potenciar el talent, afirma JD. I explica que 
aquest afany perquè sàpiguen moltes coses i 
com més aviat millor provoca una sobreesti-
mulació que, lluny d’aconseguir una evolució 
cognitiva més ràpida i uns talents per sobre 
de la normalitat, sol tenir efectes contrapro-
duents en forma de problemes d’atenció, de 
falta de concentració, d’hiperactivitat... 
Aquesta aspiració generalitzada de fills-genis 
dificulta, d’altra banda, que alguns pares 
assumeixin la capacitat real dels fills o 
acceptin les seves limitacions. Hi ha molts 
casos en què el nivell d’exigència dels pares 
suposa un llistó massa alt per al nen en 
qüestió, i això pot provocar desmotivació, 
resistències creixents i fins i tot una baixa 
autoestima que faci cada vegada més difícil 
tot allò que té a veure amb l’estudi, adverteix 
AP. BM posa com a exemples de pares que 
imposen activitats extraescolars intel·lectuals 
a nens amb dificultats acadèmiques. Hi ha 
nens que a l’escola tenen problemes amb les 
llengües i a sobre els apunten a classes 
extraescolars d’idiomes, i d’altres que els 
costen les matemàtiques i en sortir de l’esco-
la han d’anar a classes de música i solfeig; 
l’únic que s’aconsegueix amb això és sobre-
saturar el nano, que s’aclareixi encara 
menys i que es frustri perquè no pot cobrir 
les expectatives que posen en ell.  
3. FOCALITZAR-HO TOT EN ELS ESTU-
DIS. Els educadors asseguren que una frase 
molt reiterada entre els estudiants és: Els pa-
res només s’interessen pel meu rendiment 
escolar; les altres coses no els importen 
gens. La queixa no sempre és objectiva, pe-
rò els psicòlegs asseguren que reflecteix fi-
delment el que passa en algunes famílies, 
especialment quan surten dificultats o els fills 
no treuen els resultats acadèmics esperats. 
Els estudis ocupen el percentatge més gran 
de les preocupacions familiars i, per tant, de 
les converses del dia a dia, i molts pares fan 
que els estudis monopolitzin la vida dels fills; 
i si bé l’aspecte acadèmic és l’activitat que 
més temps els ocupa i la responsabilitat més 
gran de la canalla, també són essencials 
moltes altres facetes de desenvolupament, 
com ara els esports, tota mena d’activitats 
lúdico-culturals, el lleure, els plans i les 
responsabilitats familiars, els amics i les 
relacions socials, l’afectivitat dins i fora de 
l’àmbit de la família... diu AP. 

4. PREMIAR LES NOTES. Un recurs habi-
tual dels pares per animar els fills a estudiar 
és prometre’ls grans regals si aproven o si 
treuen bones qualificacions. Tanmateix, els 
especialistes en educació ho consideren un 
error. Si busquen estímuls d’aquesta mena, 
és que alguna cosa falla, perquè el nen no 
hauria de necessitar premis externs i 
materials per divertir-se amb l’aprenentatge; 
el millor estímul hauria de ser descobrir 
coses noves, plantejar-se reptes i desenvolu-
par els seus interessos, afirma JD. Els edu-
cadors consideren que les bones notes s’han 
d’elogiar, aplaudir i fins i tot celebrar, però 
mai comprar-les, perquè es converteix el nen 
en esclau de l’estímul material i si, malgrat la 
recompensa promesa, no triomfa, la sensa-
ció de fracàs i el malestar és més gran per-
què a més de no aconseguir l’objectiu esco-
lar s’ha quedat sense regal. El psicòleg BM 
alerta especialment dels premis impossibles, 
com ara prometre una moto a un adolescent 
que ha suspès set assignatures si finalment 
ho aprova tot. És una salvatjada que genera 
frustració en el noi i que sovint posa en 
dubte els pares quan el nano s’assabenta 
que li han ofert el premi després de parlar 
amb el professor i saber que era més que 
probable que repetís curs. En canvi, opina 
que premiar les notes pot estar justificat en 
casos excepcionals com un nano dislèxic 
sense adaptació curricular que aconsegueix 
treure un bé en un examen de llengua. En 
relació amb les notes, BM, destaca una altra 
errada recurrent dels pares: valorar-les totes 
d’una vegada. Arriben les notes i, quan les 
tenim a les mans, comencem a fer valora-
cions, positives o negatives, i això no és co-
rrecte; cal deixar passar un dia o dos de re-
flexió, refredar-se i parlar-ne i prendre deci-
sions amb tranquil·litat. Els educadors sub-
ratllen que, en comptes d’esbroncar per les 
notes, el paper dels pares ha de ser ense-
nyar a tolerar la frustració i el fracàs i ajudar 
el fill perquè prengui consciència de la causa 
i adopti possibles solucions per al futur.  
 

Posar un professor al nen gandul no 
l’ajuda a madurar 
El paper dels pares ha de ser 
d’auditors, no de mestres     

 
 

Mayte Rius ES-  28 de setembre del 2013  
(La Vanguardia)  


