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Santi i Pau, 14 anys.

El Santi i el Pau parlen  
en un racó.

Santi: Saps que han expulsat definitivament el Dani? 

Pau: Buff, s’ho estava buscant. Fa temps que les fa 
molt grosses. Em sap greu, em fa pena deixar de 
veure’l perquè en el fons és bon nano. Ja en va fer 
una la setmana passada i el van castigar un dijous, 
també l’havia armada fa dues setmanes grafitejant 
les parets de la sala d’informàtica i ara ha organitzat 
una baralla a la sortida del col·le… Fa anys que està 
advertit que si continua així l’expulsaran per sempre 
i, col·lega, li ha arribat l’hora…

Santi: Ja, tio, però tu saps per tot el que està passant, 
només li falta que l’expulsin, el pare sense feina i 
amb problemes grossos amb el drinking i la mare 
amb depressió des de fa anys…

Pau: Sí, un panorama, Santi. La seva nòvia està feta 
pols, l’he vista plorant amb les amigues als lavabos 
del col·le; de fet, ploraven totes, i el Marc, el seu 
millor amic, està  supertrist, eren carn i ungla.

Santi: He pensat que parlaré amb el meu pare aquesta 
nit. Ell coneix gent tipus terapeutes o psicòlegs que 
el poden ajudar. En el fons és bona persona, però té 
tanta ràbia i mala llet que quan s’enfada perd el cap.

Pau: Col·lega, és impossible canviar-lo, aquest acaba a 
la trena, segur.

Santi: Jo ho intentaré, parlaré amb el meu pare 
aquesta nit…
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I quines emocions es 
desencadenen quan sentim  
que no ens volen?

Soledat, tristesa, ràbia, por, inseguretat… 
Cada una d’aquestes emocions ens baixa 
els nivells d’endorfines i això ens fa més 
vulnerables, bloqueja l’aprenentatge  
i obstaculitza les interaccions positives  
amb els altres.

Sabem que l’expulsió és un mètode 
que encara es fa servir a les escoles, 
sabem que el càstig és un altre mètode 
que es fa servir a casa i, encara que la 
voluntat sempre és que la persona millori 
l’actitud, ja sabem per la neuroeducació 
que estem incidint a perpetuar aquesta 
conducta, gravant-li a foc l’estigma de 
“nen/a dolent/a”.

Sabem que l’expulsió o el càstig d’un 
infant o adolescent només aconsegueix 
perpetuar-ne la situació de confusió 
i desemparament, perquè li estem 
diem “ no et vull a l’escola”, que ell/
ella interpreta com “no et vull com a 
persona”.  
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En les conclusions sobre l’estudi de la 
felicitat humana de Robert Waldinger, 
s’apunta que sentir-nos estimats i tenir 
bones relacions humanes és el que ens 
fa més feliços; per això, aquesta mena 
d’actuacions educatives no ajudaran a 
generar benestar ni a les persones que 
no han tingut un bon comportament ni 
a les persones que estan educant, sinó 
que deixen sota mínims els nivells de 
motivació, autoestima i seguretat.

Sovint, confonem els càstigs 
amb la fermesa, tot i que són 
ben diferents.

_ La FERMESA en educació és clau perquè 
proporciona paràmetres de seguretat 
que ens ajuden a aprendre què es pot o 
no es pot fer i, sobretot, què és el que fa 
mal o no a l’altra persona. 

_ Ensenyar empatia, ensenyar a no fer mal 
i a fer la vida agradable a la persona 
que tinc al costat és cabdal per construir 
un món més compassiu, cooperatiu i 
bondadós.

Converses  
al pati  

de l’escola



Però com podem tractar 
aquestes situacions  
de mal comportament reiterat 
com a educadors?

Mantenir la calma:  
És impossible gestionar bé una 
actuació educativa si l’educador/a no 
està tranquil i connectat amb les seves 
emocions i amb l’objectiu que vol 
aconseguir. Demana’t: estic tranquil/a? 
Si la resposta és sí, endavant; si és no, 
espera fins que et calmis.

Tenir un temps en exclusiva  
amb la persona:  
Troba un espai i un temps per a la 
conversa. Ha de ser un temps de 
qualitat, sense presses.

1.

2.
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