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“Qué es un niño? 

-Un explorador. Desmond Morris.  

 

L’ésser humà i sobretot els nens,  tal  diu Desmond Morris, som exploradors per necessitat...I 

què explorem? Què investiguen els nostres nens i per què? 

Quin pare o mare no és testimoni diari de les preguntes, les exploracions i els per quès de les 

seves criatures? Descobrim que com nens en continu creixement necessiten conèixer, 

averiguar i explorar per tal de respondre bàsicament dues questions: 

 

1. Qui sóc jo? (a la recerca de la meva identitat....què sé fer, què m’explica, fins on 

arribo....). 

2. Com funciona el món? ( a la recerca del coneixement del meu entorn per adaptar-me, 

per gaudir-lo, per formar-hi part...). 

 

Els nostres nens a la seva vida quotidiana i de diverses maneres miraran i exploraran aquestes 

preguntes posant especial interès en les respostes, comportaments i actituds que tenen els 

seus referents de primer ordre: els pares. 

 

Quin factor comú apareix com element regulador de les exploracions dels nostres fills i de 

nosaltres? Les emocions. És a dir, tot allò que jo descobreixo com a nen respecte a mi mateix i 

al món (ex: normes, límits, vincles, plaers, dificultats....) generen amb mi un seguit 

d’emocions....I com les gestionaré? Com em podré fer càrrec del que sento? Qui em podrà 

donar elements per poder arribar a una gestió equilibrada del que sento? 

 

 “ Tots els nens i les nenes necessiten a la vida algú que els estimi amb bogeria”. Urie 

Bronfenbenner. 

“Cada emoció ens predisposa d’una forma diferent a l’acció; cada una d’elles ens assenyala 

una dirección”. Daniel Goleman. 

Què són les emocions? 

“Les emocions són reaccions a les informacions (coneixement) que rebem en les nostres 
relacions amb l’entorn. La intensitat està en funció de les avaluacions subjectives que 
realitzem sobre com la informació rebuda afectarà al nostre benestar. En aquestes 



 

avaluacions subjectives intervenen coneixements previs, creences, objectius personals, 
percepcions,...Una emoció depèn del que sigui important per nosaltres.” Vallès. 

Les emocions apareixen a la nostra vida i a la dels nostres fills de forma moltes vegades, 
sobtada; d’altres derivades d’altres emocions o induïdes per la pròpia voluntat. El que sabem, 
és que tot el ampli ventall d’emocions amb les que comptem com éssers humans, és del tot 
legítim i necessari pel nostre desenvolupament emocional. 

El mecanisme pel qual els nostres nens i nenes, i també els adults, gestionem les nostres 
emocions és el següent:  

1. Sento---------- Percepció, emoció. Què sento? 
2. Penso----------- Raó. Què penso, com racionalitzo el que sento? 
3. Actuo----------- Acció. Com actuo davant el que sento? 

 

 

Una vegada confirmem aquesta triada entre el que sento, el que penso i el que faig...podem 
descobrir com els nostres fills, de manera intuïtiva gestionen les seves emocions. Senten ràbia i 
actuen fent una rebequeria? Tenen por a fer alguna cosa malament i li donen moltes voltes 
sense actuar, inhibint-se? Senten alegria i la mostren de forma generosa o se la guarden per 
ells mateixos?....... Tenen una tendència major a actuar de forma poc reflexiva i per tant amb 
conseqüències posteriors...o tenen una tendència a callar, pensar massa i no passar mai a 
l’acció? O bé, estan aprenent a connectar amb el que senten, pensar al respecte i buscar una 
acció que els reconforti....? 

Com a pares i mares, tenim el privilegi i la responsabilitat de conèixer als nostres fills, d’anar 
aprenent com es van construint, de quines són les seves tendències...i aquest elements són els 
que ens poden ajudar a acompanyar-los “ a la carta” respecte als seus recorreguts emocionals. 

 



 

COM? 

I...davant l’aparició inqüestionable i a vegades abrupta  de les seves emocions....quin paper 
tenim com a pares i mares? Volem acompanyar-los en aquest aprenentatge? Podem ajudar-los 
a aprendre a gestionar les seves emocions de forma sana i pacificadora?  

El concepte sobre intel.ligència emocional ens pot donar alguna pista: 

Intel·ligència emocional segons John Mayer i Peter Salovey (1990): 
“ És la capacitat per reconèixer, accedir, comprendre i regular les nostres emocions i les dels 
altres.” 

 

Les competències emocionals bàsiques (Bisquerra)   i per tant, el com poder ajudar als petits 

de la casa a aprendre sobre la seva vida emocional, són: 

  

a) Consciència emocional. 

 

       . Ajudar a connectar amb les pròpies emocions. Totes les emocions són legítimes i 

totes elles requereixen ser reconegudes. Podem sentir que resulta més fàcil acompanyar 

una emoció com l’alegria que una com la gelosia o la tristor. Totes elles poden aparèixer a 

la vida d’un nen i d’un adult...  i si no les acollim, el nen continuarà sentint allò que sent 

però sol, en silenci i pot ser amb alguna sensació ingrata de culpabilitat. 

            .  Posar paraules a les emocions. Llenguatge i vocabulari emocional. Una  vegada el 

que sentim té un nom, comença a aparèixer la pacificació, la normalització. Els nens no 

coneixen aquest llenguatge emocional sinó se’ls ensenya, però una vegada se’ls hi 

acompanya amb aquest recorregut el fan propi i l’incorporen amb gran facilitat i 

generositat. 

 

“La girafa té el cap lluny del seu cor. Tant, que es va emocionar fa uns dies i encara no ho 

sap”. Malinoswky. 

 

b) Regulació emocional. 
 

. Afrontar  emocions negatives i generar positives (gimnàstica pensament positiu). 

. Regular la impulsivitat i el comportament per facilitar les relacions amb els altres i 

afavorir les habilitats pròpies.  

(Ex. Davant d’una emoció com la frustració per l’aparició d’un No, el nen pot muntar 

una rebequeria perquè és el que apareix per fer front a aquest malestar. Intervenir en 

el moment de pujada de la rebequeria no aporta cap canvi sinó moltes  vegades un 

augment del malestar. Saber com a pares, que després vindrà un moment de 

“baixada” i per tant de recollida, de poder parlar i de reconduir el que ha passat, 

permetrà al menor, per una banda, connectar amb aquesta emoció i saber una mica 

més de les seves competències per sentir el que sent, i per una altra, estar més 



 

receptiu per escoltar i reflexionar sobre el que sent, el que fa i si pot anar incorporant 

altres maneres de fer…) 

Com ja hem dit, les emocions són totes legítimes; el que potser, hem de treballar amb 

els nostres fills és la legitimitat d’alguns comportaments que han estat originats per les 

nostres emocions i que podrien revisar-se. 

 

“Enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, en el moment oportú, amb el 

propòsit just i de la forma correcta.” Aristòtil.  

 

c) Autonomia emocional: Autoestima. 
 
Els nostres nens a mesura que perceben per una banda, l’acceptació i el acompanyament 
incondicional de tots els seus registres emocionals per part dels seu pares; i per una altra 
banda, la sensació de competència i de vàlua respecte al que són i al que van aprenent per 
part d’ells mateixos, creixen amb una autoestima sana i equilibrada. 
 
 
“ El hombre quiere ser confirmado en su ser por el hombre, y desea la presencia del ser del 

otro....secreta y turbadamente espera un sí que le permita ser y que pueda llegar a él solo de 

persona a persona”. Martin Buber. 

 

d) Competència social. 
 

. Habilitats socials: Empatia, assertivitat, escolta activa,  resolució de conflictes. 

 

Per últim, 

Els pares hem de mostrar als nostres fills el nostre mon emocional? Hem de parlar del que 

sentim, del que ens passa? 

Moltes vegades, bé relacionat amb la necessitat de protegir als nostres fills  de segons quines 

situacions; i d’altres per les nostres pròpies dificultats per gestionar les nostres pròpies 

emocions....intentem aparèixer davant dels nostres fills com taules rases on no es pugui 

mostrar res que parli del que ens passa. Paradoxalment, sabem que les nostres nens tenen 

radars superespecialitzats per detectar allò que potser volem amagar.... 

Com gairebé sempre, acabarem descobrint que pot ser es tracta d’un tema d’equilibri. Un 

ambient familiar asèptic emocionalment, protegit de les emocions, en primer lloc no serà real i 

en segon, no permetrà als nostres fills a aprendre sobre les seves pròpies capacitats per 

gestionar el que senten i el que els hi passa. Un ambient familiar en convulsió continua per 

emocions desbordades, i sense gestionar, poden catapultar als més petits a sensacions 

d’indefensió i inseguretat. 



 

Per tant, serà molt interessant parlar de com ens sentim, ajudarem a obrir les vies de 

comunicació sobre les emocions i sobre altres coses, ensenyarem valors com la coherència 

emocional i mostrarem models de com fer al respecte....però sempre amb un cert codi 

d’equilibri...perquè  sabem que uns dels elements indispensables pel creixement dels nens és 

la seguretat del seu àmbit familiar (Ex: “Avui el pare està trist perquè ha tingut un mal dia, em 

sento cansat,.....però quan se’m passi estaré millor...). 
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