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Eines per gestionar la
frustració
Vull això, i ara!

Qüestions

Fa quatre dies que hem
començat el curs i ja
comença a notar-se en
alguns comerços petits
detalls
nadalencs.
Les
botigues de joguines no són
menys; ja s'han encarregat
d'omplir els aparadors amb
imatges seductores per a
qualsevol infant: que si una
pistola que dispara no sé
quants dards, ninos de la
pel·lícula de moda, material
escolar diferent al de la
campanya de setembre...
en fi, un munt de publicitat
que fa que t'hagis d'aturar
una bona estona amb els

per al diàleg:
1

Com gestionem les
rebequeries?

2

Se n'encarrega el pare, la
mare, tots dos, ningú, un altre?

3

Cal que es frustrin els nostres
fills? Ens va funcionar a
nosaltres quan érem petits?

nens.
Avui el fill de la Montse l'ha feta bona.
Resulta que a mitjan desembre fa anys i, és clar, és molt a prop del dia de Reis. Fins ara,
rebia un regal i prou (va costar Déu i ajuda fer entendre a la resta de la família aquesta
decisió); però ara comença a demanar-ne més, sobretot als avis quan els pares no són
davant, és clar. I és que el nen farà 5 anys i ja sap més del que pensem.
Doncs aquest matí, la Montse havia de fer la compra i anava justa de temps i, com que el
Xavier treballava, ha anat acompanyada del nen. En passar per la botiga de joguines, hi
volia entrar. La mare li ha dit que tenia pressa, però ell hi insistia. Finalment hi han entrat.
El nen s'ha entossudit amb unes figures de Star Wars que són una mica cares i sa mare li
ha dit que no. Que si les vol, que les demani als Reis. El nen ha començat a fer una
rabieta que, cada segon que passava, augmentava la tonalitat fent que la resta de clients
es girés a contemplar el panorama. El nen deia que ho volia ara; ni tan sols volia
esperar-se a l'aniversari. Finalment han sortit de la botiga tots dos enfadats, sense
figuretes i amb el nen dient: Doncs ara ja no vull res per al meu aniversari!
Segur?
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Educar contra el
consumisme
M'ho demano!

Qüestions

La Martina i en Josep estan
molt contents. Aquesta
tarda han sortit de l'escola i
els han passat a recollir els
avis. Feia dies que no els
veien. L'avi ha estat malalt
gairebé mig any i ara
comença a estar millor. Per
això s'han atrevit a anar-los
a buscar a l'escola i
convidar-los a sopar i a
dormir; així els pares
podran descansar i fer una
mica la seva.

per al diàleg:
1

Eduquem els nostres fills
perquè tinguin criteris propis?

2

Què podem fer per educar
l'excés de consumisme?

3

Com podem ajudar als nostres
fills a superar el fet de ser
diferent?

En passar per davant dels grans magatzems, els han regalat dos catàlegs de joguines, tot
i que a l'àvia no li ha fet gaire gràcia!
- Com us enreden! -ha exclamat!-. Però si encara falten més de dos mesos per Nadal!
- Àvia, però s'ha d'estar preparat, que el temps passa volant -han dit tots dos nens
excitats!
L'avi ha començat a posar-se nerviós. Ja sap com les gasten els néts a l'hora de fer la
carta als reis; demanen més que un pobre! Però també ha pensat que aviat se'ls passarà
l'edat de la il·lusió i, per tant, no els ha dit res.
Després de repassar els treballs i d'ajudar a l'àvia a fer el sopar, l'avi ha agafat els
catàlegs i els ha dit:
- Què us sembla si mirem quines joguines us podrien portar els Reis?
La Martina ha començat a mirar i ha demanat un llapis per marcar el que li agradaria. En
canvi en Josep ha començat amb la cantarella de cada any:
- M'ho demano, m'ho demano, m'ho demano -deia a cada pàgina nova que mirava.
- Vols dir Josep? &ndash;ha dit l'avi-, tot això voldràs?
- Jo, avi, és que triar és molt difícil, i encara no ho he parlat amb els meus amics...
- Com que ho has de consultar amb els teus amics? -ha dit l'àvia, que en aquell moment
estava parant la taula per sopar.
- Si, és que si no tens la joguina que està de moda, ets un marginat i jo no ho vull ser.
- Doncs a mi m'és exactament igual -ha intervingut la Martina-. Jo demano el que em fa
il·lusió i, si les meves amigues no ho tenen millor, podrem compartir-ho.
- Em sembla una opinió prou encertada &ndash;ha dit l'avi- i tu, Josep, ho tens clar si per
veure que et fa il·lusió necessites l'aprovació dels companys. També t'ajudaran a decidir
quina noia t'ha d'agradar? &ndash;ha dit tot picant-li l'ullet.
Al vespre, quan els néts ja dormien, l'àvia i l'avi han comentat les dues maneres de fer tan
diferents dels dos nens:
- No sembla que hagin estat educats en una mateixa família i pels mateixos pares.
- És ben bé que cadascú és cadascú.

Parlem-ne tots plegats!

www.escolacristiana.org?butlleti=85&article=159
El programa FEAC és una iniciativa de l’Escola Cristiana de Catalunya (amb la
col·laboració de la CCAPAC) per afavorir la relació família escola en el centres educatius.
www.escolacristiana.org/feac | feac@escolacristiana.org
Avís Legal

Butlletí FEAC de Fundació Escola Cristiana de Catalunya
està subjecta a una llicència de ReconeixementNoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons
Redacció de continguts: Equip FEAC de la FECC | Disseny i programació: Clickart

num. 85

La frustració
Sóc l'únic que no en té

Qüestions
per al diàleg:
1

Heu viscut alguna d' aquestes
situacions o d' altres
semblants?

2

Quines sensacions us
generen?

3

Com viviu i gestioneu com a
pares la frustració dels vostres
fills i filles?

Converses
A.
Pare, quan em
compraràs el nou iphone
que ha sortit al mercat?
Tots els meus amics ja el
tenen. Fins i tot els seus
pares el tenen (...) De fet,
acabo sent sempre l'únic
que no el té. Quina ràbia!
(2n ESO)
B. Els pares de la Clara la
deixen anar al concert de
Txarango encara que sigui
entre setmana a la nit i
s'hagi de quedar a dormir a casa de les amigues. És el seu regal d'aniversari. Per què
sempre sóc l'única que no hi puc anar? Quin pal de pares!
Us avorreixo! Els pares de la Clara sí que són guais. Tant de bo visqués a casa de la
Clara per sempre.(1r ESO)
C. Només voleu controlar la meva vida. No em deixeu mai fer res del que us demano.
Per què no puc sortir de festa i passar-m'ho bé sense que em feu la vida impossible? No
us aguanto més! (Cop de porta de l'habitació)(4t ESO)
D. Estic tipa d'estudiar i no treure els resultats que necessito per entrar a la carrera que
vull. Estic a punt de deixar-ho córrer i passar de tot. Per a què serveix estudiar? N'estic
farta! (2n Batx)
E.
Estic cansada que em digueu constantment el que haig de fer i quan jo demano
alguna cosa o que em compreu allò que tothom té, sempre em dieu que no. Algun dia
marxaré de casa; llavors sí que em trobareu a faltar. No us entenc! Passo de vosaltres! (1r
Batx)
F.
Per què sempre soc l'únic que està malat? No puc anar mai enlloc amb els meus
amics. La vida no és justa encara que em vulgueu convèncer del contrari.
M'agradaria morir-me ara mateix! (2n ESO)

Parlem-ne tots plegats!
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Gestionar la frustració
%13Truqueu, i Déu us obrirà%13

Qüestions
per al diàleg:
1

Què ens frustra, com a pares,
mares, educadors... a la nostra
vida?

2

De quina manera ajudem els
nostres fills i filles a superar les
seves frustracions?

3

De quina manera busquem
l'equilibri entre el donar i l'exigir
amb els nostres fills i filles?

De l'evangeli segons St.
Mateu 7, 7 &ndash; 12
&raquo;Demaneu, i Déu us
donarà; cerqueu, i trobareu;
truqueu, i Déu us obrirà;
perquè el qui demana, rep;
el qui cerca, troba, i a qui
truca, li obren. &iquest;Qui
de vosaltres, si el seu fill li
demana pa, li donarà una
pedra? O bé, si li demana
peix, li donarà una serp?
Així, doncs, si vosaltres,
que sou dolents, sabeu
donar coses bones als
vostres fills, molt més el
vostre Pare del cel donarà coses bones als qui les hi demanen.
&raquo;Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els
Profetes.

Parlem-ne tots plegats!
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