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En la societat actual es dónamolta rellevància a
la formació i a les qualificacions acadèmiques, i
sovint es relacionen la implicació i actuaciódels
pares enels estudis delsfills ambels resultats
escolars queobtenen.La conseqüència és que
molts pares imares s’aboquena l’educaciódels
fills i hi inverteixenquantitats ingents dediners,
temps i emocions.Noobstant això, els resultats no
sempre sónels que s’esperaven, comevidencien les
altes taxesde fracàs escolar. Segons els experts en
educació, l’absènciade recompensa a tant d’esforç
sovint té a veure amb ladesorientaciódels pares
sobrequinpaperhande tenir en l’aprenentatge
delsfills, cosaqueels porta a cometre errors que
perjudiquen la seva educació.

Enuns casos sónconductes queno tenenaveure
específicament ambels estudis sinó amb l’estil
educatiude la família, ambcomportaments tan
recurrents a l’horad’educar com la sobreprotecció,
la falta de límits, la negativitat o elsmals exem-
ples, als quals es feia referència aEls 12 errorsmés
comunsdels pares, reportatgepublicat en aquestes
mateixespàgines el 23de febrerpassat. Però altres
erradesmolt reiterades estan relacionades amb
el desconeixementde la respostamés adequada
apreguntes com: els pareshand’estudiar ambels
fills? I ajudar-los a fer els deures?Preguntar-los la
lliçó?Revisar i corregir les tasquesde l’escola abans
que les lliurin?Premiar lesnotes?Posar feina extra
si elmestren’exigeixpoca?Buscarprofessors
particulars?Controlar les agendes escolars?Parlar
ambel professor?Estimular-los ambactivitats
extraescolars?

Apartir de les seves experiènciesprofessionals,
JoanDomènech, directorde l’escolaFructuós
Gelabert deBarcelona;BenjamíMontenegro,
de l’EquipPsicològicdelDesenvolupamentde
l’Individu, iÁngelPeralbo, responsablede l’àrea
d’adolescents del centredepsicologiaÁlavaReyes,
considerenqueels desencertsméshabituals dels
pares vinculats amb l’aprenentatge i l’educació
escolar delsfills sónels següents:

1 Fer demestresHihamolts pares queajudenels
fills a fer els deures, que estudien ambells i els
expliquen la lliçó, que els corregeixen la feina.
Peròpsicòlegs, pedagogs i professors coincideixen
queésunerrorpretendre serpare imestre alhora,
entre altres raonsperquèaixò sol provocar situa-
cions conflictivespràcticament cadadia i el temps
d’estudi es converteix enuna torturaper apares i
fills. ÁngelPeralbo explica que, amés, “si els nens
s’acostumendesdepetits a tenir algúper sobre
seuper treballar es tornendependents i en llocde
desenvolupar la proactivitat que cal enels estudis,
es relaxen i esperen, i acabennecessitant algúque
els tutoritzi constantment”.

BenjamíMontenegro subratlla que “el paper
dels pares és el d’auditors: hande controlar que
la feina estigui feta, que la lletra és correcta, que
es respecten les regles de presentació, queno es
deixen coses per fer, però no entrar en el con-
tingut, perquè els deures escolars hi sónperquè
els facin els alumnes sols i així puguin treballar

l’autonomia”. Els experts adverteixenque aixòno
vol dir que si unnenpregunta als pares una cosa
queno sap ono entén, no l’ajudin donant-li pistes
o eines perquè trobi la resposta. I en els casos de
nanos que tenendificultats, quenecessitenun
reforç o que els tornin a explicar els continguts, el
seu consell és recórrer a unprofessor particular o
a unpsicopedagog.

JoanDomènechcreuqueel paperdels progenitors
és acompanyar l’aprenentatgedelsfills, però su-
bratlla quehihauna sèriede competències queés
competènciade l’escola ensenyar-les, i si els pares
provende fer-ho, interfereixenen l’aprenentatge.
“Els paresnohand’ensenyar elsfills amultiplicar
ni comprar-los quadernsperpracticarmultipli-
cacions, perquè això és cosade l’escola; el que és
cosadels pares és compartir ambelsfills situacions
quotidianes enquè les operacionsmatemàtiques
s’haginde fer servir, comanar a comprar, fer
càlculs aproximatiusde si tenenproudinersper
comprar algunarticle, etcètera.

2Voler Einsteins “Un tretmolt habitual de les famí-
lies actuals és l’afanyde sobreestimular la canalla,
des que sónnadons, perquèdesenvolupin ràpi-
dament les seves capacitats, i això es tradueix en
omplir el bressol d’artefactes, enunabúsdels jocs
didàctics, envoler que sàpiguen llegir i escriure
ambquatre anyso apuntar-los aunmuntd’activi-
tats extraescolars perdescobrir i potenciar el ta-
lent,” afirmaDomènech. I explica que aquest afany
perquè sàpiguenmoltes coses i commésaviat
millor provocauna sobreestimulacióque, lluny
d’aconseguir unaevolució cognitivamés ràpida i
talents per sobrede lanormalitat, sol tenir efectes
contraproduents en formadeproblemesd’atenció,
de falta de concentració, d’hiperactivitat...

Aquesta aspiració generalitzadadefills-genis difi-
culta, d’altra banda, que algunspares assumeixin la
capacitat real delsfills o acceptin les seves limitaci-
ons. “Hihamolts casos enquèel nivell d’exigència
dels pares suposaun llistómassa alt per al nenen
qüestió, i aixòpotprovocardesmotivació, resistèn-
cies creixents i fins i tot unabaixa autoestimaque
faci cadavegadamésdifícil tot allò que té a veure
amb l’estudi”, adverteix el psicòlegÁngelPeralbo.

BenjamínMontenegroposa comaexemple els
pares que imposenactivitats extraescolars in-
tel·lectuals anens ambdificultats acadèmiques.
“Hihanensquea l’escola tenenproblemes amb
les llengües i a sobre els apuntena classes extra-
escolars d’idiomes, i d’altres queels costen les
matemàtiques i en sortir de l’escolahand’anar a
classesdemúsica i solfeig; l’únic que s’aconsegueix
ambaixòés sobresaturar el nano, que s’aclareixi
encaramenys i que es frustri perquènopot cobrir
les expectatives queposenenell”, alerta.

3 Focalitzar-ho tot enels estudisEls educadors as-
segurenqueuna frasemolt reiterada entre els estu-
diants és: “Els paresnomés s’interessenpelmeu
rendiment escolar; les altres cosesnoels importen
gens”. Laqueixano sempre és objectiva, però els
psicòlegs assegurenque reflecteixfidelment el

Lamajoria de pares i mares
dónamolta importància als estudis
dels fills i aspira a convertir-los
en joves brillants. Però no
sempre tenen clar el seu paper
en l’aprenentatge escolar
i sovint adopten conductes errònies
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quepassa enalgunes famílies, especialment
quan surtendificultats o elsfills no treuenels
resultats acadèmics esperats. “Els estudis ocupen
el percentatgemésgrande lespreocupacions
familiars i, per tant, de les conversesdel dia adia,
imolts pares fanqueels estudismonopolitzin la
vidadelsfills; i si bé l’aspecte acadèmic és l’activitat
quemés tempsels ocupa i la responsabilitatmés
grande la canalla, també sónessencialsmoltes
altres facetesdedesenvolupament, comara els
esports, totamenad’activitats ludicoculturals, 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...”, diuPeralbo.

4Premiar les notesUnrecurshabitual dels pares
per animar elsfills a estudiar ésprometre’ls grans
regals si aproveno si treuenbonesqualificacions.
Tanmateix, els especialistes eneducacióhocon-
siderenunerror. “Si busquemestímuls d’aquesta
mena, és que alguna cosa falla, perquèel nenno
hauriadenecessitar premis externs imaterials
perdivertir-se amb l’aprenentatge; el seumillor
estímulhauriade serdescobrir cosesnoves, plan-
tejar-se reptes i desenvolupar els seus interessos”,
afirmael directorde l’escolaFructuósGelabert. Els
educadors considerenque les bonesnotes s’han
d’elogiar, aplaudir i fins i tot celebrar, peròmai
comprar-les, perquèes converteix el nenenesclau
de l’estímulmaterial i si,malgrat la recompensa
promesa, no triomfa, la sensacióde fracàs i elma-
lestar ésmésgranperquèamésdenoaconseguir
l’objectiu escolar s’haquedat sense regal.

El psicòlegBenjamínMontenegro alerta espe-
cialment dels premis impossibles, comara
prometre unamoto aun adolescent queha suspès
set assignatures si finalment ho aprova tot. “És
una salvatjada que genera frustració en el noi i
que sovint posa endubte els pares quan el nano
s’assabenta que li han ofert el premi després de
parlar ambel professor i saber que eramés que
probable que repetís curs”, detalla. En canvi, opina
quepremiar les notes pot estar justificat en casos
excepcionals “comel d’unnanodislèxic sense
adaptació curricular que aconsegueix treure unbé
enun examende llengua”.

En relació amb lesnotes,Montenegrodestacauna
altra errada recurrentdels pares: valorar-les totes
d’unavegada. “Arriben lesnotes i, quan les tenim
a lesmans, comencema fer valoracions, positives
onegatives, i aixònoés correcte; cal deixarpassar
undia odosde reflexió, refredar-se i parlar-ne i
prendredecisions amb tranquil·litat”, explica.Els
educadors subratllenque, en comptesd’esbroncar
per lesnotes, el paperdels pareshade ser ensenyar
a tolerar la frustració i el fracàs i ajudar el fill per
quèprengui consciènciade la causa i adopti possi-
bles solucionsper al futur.

5Disfressar de trastorn la falta d’esforçUnaaltra con-
ducta recurrent i negativa entre els progenitors és,
segons els experts, buscar sempre trastornsneuro-
lògics darreredels fracassos escolars delsfills. “Hi
hamolts nensque són incapaçosd’esforçar-seper
fer els deures o estudiar perquè sónganduls, i això

és immaduresa, noun trastornmental, i de vegades
s’intentadisfressar aquesta ganduleria coma
intolerància a la frustració o intolerància a l’estrès,
quanel que tenenés falta d’autonomia”, indica
Montenegro. I afegeixque laprova ésque aquests
nois queno sóncapaçosd’esforçar-se ambels
deures escolars també són incapaçosd’endreçar-se
l’habitació, depreparar-se l’entrepàdel berenar o
d’escalfar-se el dinar quan tornende l’institut.

ÁngelPeralbo subratlla que,molt sovint, “l’error
dels pares ésnoadonar-seque rere la falta d’esforç
imotivaciópels estudis el quehiha ésuna inversió
depràcticament tot el tempsen lleure, especi-
alment en lleure tecnològic, que és el que avui
impera i dificulta queesdediquin a altres tasques”.
Montenegrodestacaque tambéésunaequivocació
dels paresposarunprofessorparticular a aquests
nanosper controlar que facin els deures i estudiïn.
“Al professorparticular s’hi hade recórrerper
resoldreproblemes concrets, noper aconseguir
queel teufill faci els deures ambell, perquè llavors
continuarà amb l’actitud immadura i dependent
perquè l’hi resolguin els altres”, diu.

6 ImpaciènciaÁngelPeralboconsideraqueunaaltra
actitud freqüent i perniciosa és voler anarmassade
pressa en tot el que fa referència a l’aprenentatge,
en comptesd’entendre l’educació comunprocés
a llarg termini. La impaciènciadels pares, diuen
els experts, es tradueix a voler queparlin llengües
estrangeres commésaviatmillor, que comencin
a llegir i escriure sensehaver arribat a l’escola, a
accelerar els processosd’aprenentatgede les ope-
racionsmatemàtiques sense respectar els ritmes
de l’escola... “Aquest afanyperquè sàpiguenmoltes
coses i comabansmillor ésunerror; aDinamarca i
als païsosmésben situats enels rànquing educa-
tius els nens aprenena llegir i escriure als set anys”,
apunta JoanDomènech.

Peralbo explica que aquesta impaciènciadels
pares fa queesdesesperin amb lesprimeresdifi-
cultats enels estudis o els primersmals resultats,
sense tenir en compteque lesdificultats i els
errors són inherents a l’aprenentatge i els nens el
quenecessiten éspaciència i ànimsper continuar
treballant durant tota l’etapa escolar. “Els paresno
hauriende considerar aquestsmals resultats com
aun fracàs, perquè això redueix l’autoestimadels
fills i impossibilita cadavegadamés els uns i els
altres”, indica.

7No respectar la línia de l’escolaAlguns pares,
moguts per la impaciència, intenten ensenyar els
fills a llegir o a calcular pels seus propismètodes,
o els posendeures de reforç a casa, sense tenir en
compte quepotser estan interferint en el ritme
o elmètodepedagògic que es segueix a l’escola.
“Els pares handeplantejar-se a quina escola volen
portar els fills, assegurar-se que comparteixen
lesmateixes idees, i després anar treballant en
paral·lel, acompanyant els fills en l’aprenentat-
ge però sempre ambcert respecte al procés que
segueixen a l’escola per educar en lamateixa
direcció i nodonar al nenmissatges diferents”,
reitera JoanDomènech.

8Projectar-se enels fillsUnaltre error força reiterat
dels pares éspensar queelmodel i elsmètodes
educatius queels van servir a ells serviran alsfills.
“L’escolaha canviatmolt i els nens també, i allò que
a tu t’agradavade l’escola o el que tu aprenies en
aquell tempsno téperquè serunmodel d’èxit per
als teusfills”, alerta el directorde l’escolaFruc-
tuósGelabert.TambéÁngelPeralbo consideraque
enmoltes famílies “continuenprevalentmés les
expectatives que tenenels pares sobre els estudis
delsfills que les sevespreferències o capacitats” i
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10 Fer de SherlockHolmesBenjamínMontenegro
opinaqueunaaltra conducta equivocada en la
qual cauenpares imares és acabar convertits en
SherlockHolmes. “Hihapares que rastregenels
deures, les feines, les datesdels exàmens a través
de les xarxes socials odels paresd’altresnensper
veure si el fill fa ono fa la feina, i aixòprovocauna
escletxadedesconfiança i no resol res”, explica.
El seu consell és revisar ambel nen l’agenda i les
tasquesde cada assignatura i, si no s’hi apunta res
per evitar el seguiment, parlar-ne ambel tutor
“queés el cap (en termes laborals) del nano”per a
aquestes qüestions.Els experts desaconsellen im-
posaruncontrol absolut sobre els deures escolars,
estar examinant el fill constantment sobre el que
ha llegit oha estudiat, i assegurenqueésmillor un
acompanyament llunyà, deixar-lo ser autònom.
I si el pareomareoptaperpreguntar la lliçóper
prepararunexamen,Montenegro aconsella no
fer-hooralment, sinóposar tres oquatrepreguntes
per escrit “perquènormalment a l’escolanohiha
exàmensorals, i encaraqueel noi se sàpiga la lliçó
parlant, potserdesprés s’expressamalamentper
escrit o cometmoltes faltes” d’ortografia.

11Resoldre’ls els problemesUnaltre comportament
habitual i erroni dels pares, segons els educadors,
és resoldre els problemesd’organitzaciódelsfills.
“A les set de la tarda el nendiuque falta tintaper
imprimir el treball quehade lliurar l’endemà
i enviem l’avi corrents a compraruncartutxo
queensdeixi el seu”, exemplificaMontenegro.
I subratlla la importànciadedeixar queelsfills
afrontin aquests problemes sols “encaraqueaixò
suposi lliurarun treball tard i que li abaixin la
nota, perquè si quan sigui grandónamassa tard
ladeclaracióde la renda li aplicaranun recàrrec,
permolt quedigui queel banc es va endarrerir en
enviar-li l’extractedels comptes; la vida és així, i
hand’aprendre aorganitzar-se i solucionar els seus
problemesdesdepetits”.

Els educadors també refusen la conductapermis-
sivad’algunspares que justifiquenels fracassos o
erradesdelsfills davant elmestre i l’escola al·legant
sempreunacausa exterior obéqüestionant la
dificultat de la tascao la idoneïtat dels llibres, de la
matèria odel professor.

12Vincular deures a càstigs “Castigat a fer els
deures” o “fins queno acabis de llegir nopodràs
veure la televisió” són frases habituals enmoltes
cases però que, segons l’opinió dels educadors,
s’hand’eradicar. Enprimer lloc, expliquen, perquè
el tempsde fer els deures de l’escola ha de ser un
tempsde tranquil·litat per treballar, no per renyar.
En segon lloc, perquè l’objectiu hade ser educar
els nens en el plaer de la lectura ode l’estudi, i no
pas convertir aquestes activitats enun càstig. I,
finalment, perquè tampocno interessa que con-
siderin la lectura o els deures unpeatge necessari
per veure la televisió, jugar a la consola o sortir
ambels amics.s

hihamolts nanosque sónorientats a estudiar allò
quevolenoels agrada als pares.

9Qüestionar els professorsNodonar suport als
mestres imostrar constantment el desacord amb
el professor enpresènciadelsfills ésuna altra con-
ducta erròniad’algunspares. “Els professorshan
reduït la seva capacitat per imposar la disciplina
necessària dels alumnes a l’aula, i no ajudapreci-
samentque tinguin els pares al davant o encontra
encomptesde tenir-los al costat, ja que l’alumne,

aprofitant-sed’aquesta situació, aconsegueixma-
nipular i posar encontra els uns i els altres, quan
l’objectiuque cerquenés exactament elmateix”,
comentaPeralbo.Afegeixqueels professors tenen
unavisióprivilegiadadels alumnesqueavegades
noes corresponambel comportament i l’actitud
que tenena casa, i que als pares els convé conèixer.
“La complicitat entrepares i professors, compartir
informació, pot ajudarqueel nanoprogressi ade-
quadament tant anivell acadèmic comen tot allò
referent a l’actitud i el comportament”, emfatitza.

Quin diríeu que és el principal error dels pares relacionat amb
els estudis dels fills ?
Opineu a Lavanguardia.com/estilos-de-vida
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