
 

Com hem de parlar perquè els fills escoltin i com 

hem d’escoltar perquè els fills parlin. 
Faber, A., Mazlish, E., Medici, Barcelona, 2002 

Especialment recomanat per a: pares, mares i educadors, 

dóna moltes idees sobre la comunicació amb els nostres fills. 

Dues mares nord-americanes, Adele Faber i Elaine Mazlish 

presenten les seves experiències i les d’altres pares dels grups 

d’ajuda mútua als que assisteixen per a resoldre els conflictes 

amb els seus fills i gaudir de la seva relació materno-filial. Un 

llibre molt pràctic, i útil. Lluny d’adoctrinar amb grans teories 

proposa exercicis pràctics que poden ser assajats i valorats per 

cada lector. 

Cada dia, de bon matí, es donava la mateixa situació... Contínues 

baralles, crits... Cada matí em deia “Avui serà diferent” i cada 

matí era una continuació del dia anterior...”Ella en té més que 

jo!”, “Jo vull la tassa blava!”, “M’ha pres una galeta!” 

Així comença aquest llibre que ofereix mètodes eficaços i innovadors per resoldre situacions tan 

quotidianes com: escoltar a l’altre, comprendre les preocupacions dels fills, fomentar la col·laboració 

familiar, trobar alternatives al càstig… Tot plegat per fomentar una millor comunicació entre pares i fills, 

i per a que aquests es puguin crear una visió positiva de sí mateixos. Les autores són psicòlogues i han 

publicat nombrosos llibres en el camp de la comunicació familiar. 

Mares, pares i educadors professionals han convertit aquest llibre en un èxit indiscutible per un motiu: 

les seves tècniques donen resultat.  

Com podem ajudar els fills per fer front als seus sentiments 

Quan els nens saben que els acceptem tal com són, llavors poden créixer, canviar i sentir-se bé amb si 
mateixos, tenen més possibilitat de portar-se bé amb els altres.  
Acceptar-los tal com són fa més fàcil conversar amb ells. Estan més disposats a compartir els seus 

sentiments i els seus problemes.  

Escoltar amb molta atenció: En comptes d’escoltar distretament, escoltar amb molta atenció (escolta 

activa): 

Pot resultar descoratjador intentar comunicar-se amb algú que ens escolta només amb la boca. 

És molt més fàcil explicar les penes a un pare que t’escolta amb interès. Ni tan sols cal que digui 

res. Sovint un silenci solidari és l’única cosa que el nen necessita. 

Parar atenció al que diu el nen. De vegades podem deixar el que estem fent per tal d’escoltar. 
Generalment, els nens petits només desitgen 30 segons per compartir els seus pensaments, els 
seus descobriments i el seu entusiasme. Si estem ocupats, convé dir-li “Ara estic ocupat, però 
més tard en parlem”. No simular que s’està escoltant, quan en realitat no ho fem. Ens hem 
d’assegurar que desprès en parlarem.  



Alguns trucs:  

•  Buscar el moment adequat 

•  Evitar jutjar a priori 

•  Començar a practicar amb temes no conflictius 

• Contextualitzar el que diu el nen amb el seu moment evolutiu 

• Mirar als ulls 

• Fer gestos d’assentiment 

• Comprovar que entenem (fer preguntes aclaridores) 

• Resumir amb les nostres paraules el que el nen ens explica 

•  Identificar el sentiment que hi ha darrere el que diu 
 
En lloc de preguntar i aconsellar, reconèixer els sentiments amb la paraula: “Vaja!”, “Ah,sí?”, “Ja ho 

veig”.  

Per un nen és difícil pensar clarament i de manera constructiva quan algú l’interroga, o li fa 

retrets o recomanacions. 

Es pot aconseguir una gran ajuda d’un simple “Vaja!” o “Ah, sí?”. Aquesta mena d’expressions 

són invitacions perquè el nen explori les seves idees i sensacions, i potser trobi una solució. 

 En lloc de negar els sentiments, posar nom als sentiments. 
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