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Com educar en l’adolescència?
John Gottman, catedràtic de Psicologia en Whasington, diu que les mares
i els pares són els mànagers dels seus
fills i filles, fins que arriben a l’adolescència. Un cop han entrat en aquesta
etapa, són acomiadats/des sense avís
i amb sort seran contractats/des com
assessors externs. En aquesta edat,
apareixen conflictes amb els horaris,
l’obediència i el respecte cap a les
persones adultes, les companyies, la
forma de vestir, l’ordre de la seva habitació, els estudis, la higiene personal,
la participació en les tasques de la llar, i
la seva actitud de “passotisme”.
És una etapa en la que la funció educativa de la família continua sent necessària i imprescindible, alhora que
la forma en la que es desenvolupa
aquesta tasca educativa es fa més
complexa perquè, encara que necessiten tenir límits, a les persones adolescents els hi costa acceptar-los per la
seva rebel·lia i conflicte amb l’autoritat
pròpia de l’edat. A cada etapa del cicle
vital, cal posar els seus límits. Acostuma a ser una dificultat compartida per
a moltes famílies ser conseqüents amb
les normes i coherents amb les regles
establertes, per això realitzar aquesta
tasca des de l’amor permet viure-ho
de forma integrada. És important recordar que els límits permeten que els
i les adolescents tinguin comportaments responsables, sans i autònoms.
Si no han rebut normes des de casa,
difícilment sabran dir que no als demés quan sigui necessari i, fins i tot,
posar-se’n a si mateixos/as.

En què es basa la nostra relació? Si
només apliquem control, no estem
creant un vincle afectiu i, si només
donem suport, no estem posant uns
límits clars. Saber equilibrar el suport
amb el control permet que, posteriorment, siguin capaços/es de fer front a
reptes, desafiaments, obstacles i, fins
tot, gestionar situacions de risc en la
que es trobaran en la seva adolescència. Posar límits és sinònim de seguretat, no de control. Quan una persona
només té el semàfor en verd, només
té en compte els seus propis desitjos,
impulsos i necessitant sense tenir en
compte els altres i tenir, quan una persona té el semàfor sempre en vermell,
se sent bloquejada perquè li dificulta
avançar. És normal que no compleixin
les regles, forma part de la seva etapa
perquè no volem que siguin persones submises i obedients sense criteri
propi ni pensament crític. Per això, us
recomanem que parlem sempre sobre
els motius i les circumstàncies que els
han portat a incomplir-ho de forma
empàtica, responsable i serena. En
aquesta guia didàctica, us donarem
algunes estratègies per poder educar
amb amor i límits.
Una bona manera de guiar-se en
aquesta etapa és:
- A nivell emocional, actuar des de
l’amor.
- A nivell de conducta, deixar clars els
límits.

Què vol dir educar des de l’amor?
Actuar des del respecte a la seva intimitat, al seu espai personal i a les seves
decisions perquè estan en el seu procés de creixement personal. Hem de
deixar que cometin els seus errors. No
podem oblidar que la frustració és una
font d’aprenentatge.
Establir pactes i acords. No cal discutir-se tot el temps imposant un criteri,
és a dir, el nostre, sinó més aviat fer
partícips als adolescents en aquelles
decisions que els hi pertoquin.

Ser conscients quan estem actuant,
com a educadors i educadores, des de
la por i poder rectificar reconeixent les
pròpies errades.
Fer mostres d’estimació: dir-los que els
estimem, mostrar la nostra simpatia i
amabilitat amb ells i elles, fer petons
i abraçades -tot respectant quan no
ho volen quan estan amb el seu grup
d’iguals, per exemple.

La clau per establir una relació amorosa és oferir
la nostra presència i atenció, amb una actitud
d’acceptació.
Ajudar-los a conèixer-se i valorar-se a
si mateixos/as a través d’aspectes de
la seva personalitat, valors que s’observen en les seves relacions interpersonals, aficions en el seu temps de
lleure o habilitats que desenvolupen
dins i fora de casa.
Afavorir la seva responsabilitat, transmetre confiança i promoure la reflexió
sobre les conseqüències de la seva
conducta.

Oferir el nostre suport en els moments
difícils per a ells i elles afavorint el diàleg i la comunicació familiar.
Acceptar-los íntegrament, no només
les conductes o trets d’ells i elles que
ens agraden. Per això, cal diferenciar el
que fan del que són. El llenguatge ens
ajuda molt diferenciar <has deixat la
porta oberta de la nevera> enlloc de dir
<ets un desastre>.

Què vol dir educar posant límits?
Establir normes clares, precises, concretes i fàcils de comprendre. Aquestes
normes s’han de revisar per adaptar-les
al moment de cada adolescent. No és
el mateix un horari per algú de 12 anys,
que quan tenen 16 anys. Els canvis han
de ser explicitats i no han de dependre
del nostre humor en cada ocasió.

que les normes orientin al comportament, és a dir, és millor dir “baixa el volum de veu” enlloc de dir “no em cridis”.
Les mares i els pares han d’actuar de
forma coherent a les normes acordades. Si una de les normes és, per exemple, el bon tracte entre els que hi conviuen a casa, i els adults es deixen endur

Créixer sense normes pot ser, fins i tot, més
perjudicial per als nostres fills i filles que estiguin
sotmesos/es a normes massa estrictes
Informar de les conseqüències de l’incompliment d’aquestes regles, i actuar
de forma coherent. De vegades, imposem sancions quan estem sentint ràbia,
que després invalidem perquè jo no ho
estem. L’educació no té a veure amb
com els adults ens sentim, sinó a donar marcs de referència que els ajudin
a relacionar-se en la convivència amb
els demés.

per la ràbia i els insulten, el que s’aconsegueix és reforçar aquesta conducta i
desacreditar el que s’ha pactat.
Es poden negociar les normes i les regles que s’estableixen a l’entorn familiar sense deixar que siguin ells i ells qui
marquin aquests límits.

Per a que funcioni una família han d’existir
certes regles i aquestes han d’afectar a tots
els membres de la família. És la millor manera
d’aprendre el concepte de justícia i d’arreplegar
esforços per aconseguir un objectiu comú.
Ensenyar a tractar-nos bé: comunicar-nos assertivament, utilitzar el
respecte cap a l’altre en els diàlegs i
converses, fugir dels comportaments
agressius i violents i ajudar-los a posar-se en el lloc de l’altre. És important

Cal entendre que, quan estiguin amb
altres persones adultes al seu càrrec,
no es compliran les mateixes normes
que existeixen a casa perquè els límits
els han de fer respectar mares i pares
quan estiguin junts.

Com fer-ho a la pràctica?
La manera més efectiva és oferir la nostra conducta com a model, ja que
hem de recordar que gran part de l’aprenentatge es realitza per imitació de
comportaments. Tothom sabem que, si li dic a algú que no em cridi i jo estic
cridant mentre li parlo, només aconseguiré que l’altre incrementi el seu volum
de veu.

No deixar-nos endur per les seves provocacions, sinó centrar l’atenció en allò
que volem promoure.

Un dels arguments que podem utilitzar a l’hora de dir que no és <et dic que
no perquè t’estimo i m’importes>. No sempre cal argumentar des de la raó,
sinó també ho podem fer des de les emocions que ens vinculen.

Escoltar i acceptar les seves crítiques cap a nosaltres i no entrar a defensar-nos. El que ens pot ajudar és reconèixer i disculpar-nos de les pròpies
errades comeses per nosaltres perquè el missatge sigui coherent amb les
nostres expectatives cap al seu comportament.

Estar presents, amb una distància prudent, en les seves vides.

Supervisar i estar pendents de la seva assistència a l’institut, de com utilitzen
els mòbils, els ordinadors, els diners o qui són les seves amistats, per tal de
poder actuar si apareixen senyals d’alarma.

Reconèixer positivament quan es mostrin responsables i actuïn de forma
adulta. Si volem que un comportament es repeteixi, el millor que podem fer
és elogiar-ho per reforçar-lo.

Què hem d’evitar?
Sermonejar, que només servirà per avorrir i perquè no ens escoltin quan estem parlant. Hem de tenir cura dels missatges que enviem als nostres fills si
són diferents del que enviem a les nostres filles, pot ser que el nivell d’exigència sigui diferent en funció del gènere. És important que les normes no siguin
sexistes ni discriminatòries per raons de gènere.
Abusar del càstig perquè sigui eficaç. Quan s’abusa del mateix càstig, aquest
perd força i deixa de viure’s com un autèntic perill perquè ja s’hi han habituat.
Dir que no perquè ho dic jo és una estratègia poc eficaç que cal evitar. Tenir
arguments per defensar la nostra opinió és imprescindible, malgrat no estiguin d’acord amb nosaltres o no vulguem arribar a un consens.
En cas de famílies biparentals, tenir criteris diferents entre ambdós: si un dels
dos progenitors fa una recriminació i un altre fa una sanció, no estarem educant amb coherència i ajudarem a la confusió.
Intentar seduir-los o entrar en complicitat. Els pares i les mares no són amistats ni col·legues; per això, hem de tenir clar perquè es dificulta el seu procés
d’autonomia.
Comparar-lo amb nosaltres a la seva edat perquè, malgrat pugui haver-hi experiències compartides, no s’identifiquen amb l’adolescència dels seus progenitors.
Negociar aspectes innegociables: consum de tòxics, trastorns amb l’alimentació o qualsevol tema de salut, l’incompliment de les normes de convivència
o el menyspreu cap als altres.
Transmetre judicis cap a la seva persona.
No sancionar l’incompliment d’una norma o fer-ho de forma intermitent farà
de deixin de complir la norma familiar establerta, a més que serveix de precedent per la resta de germans/es quan no la segueixin. Cedir per evitar el conflicte amb la creença <això passarà amb el temps> és un error que cal evitar.
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