
Com es treballen els hàbits 
 

Abans de començar m’agradaria presentar-me: sóc una mare no-experta 
professionalment en el tema que ara tractaré, però, justament a causa 
d’aquesta ignorància, he llegit uns quants llibres especialitzats en la matèria 
per poder ajudar el meu fill. L’objectiu d’aquest article és exposar les idees 
que he extret d’aquestes lectures i afegir algunes experiències personals.  
 
Els hàbits són costums que s’adquireixen per la repetició d’un mateix acte. I 
és el que ens permetrà no haver de barallar-nos cada dia per les mateixes 
coses. L’hàbit menys dramàtic, perquè es basa en una repetició sense estrès 
emocional, és el dir “Gràcies” i “Si us plau”. Però, com aconseguim que el 
nostre fill ho aprengui? Doncs dient incansablement: “Què es diu?” (quan li 
han fet un obsequi) o “Com es demana?” (quan exigeix alguna cosa). Si 
aquest hàbit l’aconseguim amb la repetició sistemàtica, la resta dels hàbits, 
encara que siguin més difícils, també. Per exemple, si estem ensenyant el 
nostre fill a rentar-se les dents i no ens ho posa fàcil, la solució no és deixar-
ho córrer i tornar-ho a intentar una setmana més tard, perquè ens ho tornarà 
a posar difícil i a més haurà après que ha tingut una setmana de treva, que, 
per tant, la situació ens ha superat i que, si ens ho posa pitjor, és possible que 
no tornem a intentar que es renti les dents (que pot ser el seu objectiu). Si 
aconseguim estar tranquils (o almenys que ell es pensi que ho estem), potser 
trigarem uns dies (unes setmanes si el tema és conflictiu), però al final 
arribarà un dia que podrem dir: “Renta’t les dents” i que ho faci sense 
discutir. Quan el primer hàbit deixa de ser un problema i esdevé una rutina, 
és quan comencem a gaudir del temps que podem passar amb els nostres 
fills, perquè les coses més “bàsiques” (dormir, menjar, bolquers) són 
necessitats que ajudem a cobrir sense un esforç suplementari.  
 
Aquesta recompensa també té un cost. Quan estem ensenyant un hàbit, hem 
de ser ferms (fins a un cert punt, s’entén) i no posar les nostres necessitats 
per damunt del que estem ensenyant. Per exemple, quan estem intentant 
que el nen agafi l’hàbit del son, intentem que durant el cap de setmana no es 
trenqui la rutina que estem aplicant la resta de la setmana. Perquè si no ho 
tenen ben assumit, haurem de tornar a començar, i això és molt empipador i 
frustrant perquè tens la sensació que has fet passar males estones al teu fill 



per no-res. Segurament, sobre aquest hàbit hem llegit tots molt, o sigui que 
no cal que us en digui res més.  
 
El primer que cal tenir en compte és saber quins hàbits volem ensenyar als 
nostres fills. Cada família s’organitza d’una manera diferent i el que és 
important per una potser no ho és per una altra. De la mateixa forma que el 
que ens va bé per un nen no funciona amb un altre. Per tant, encara que 
aquests hàbits s’han d’anar ampliant a mesura que el nen es fa gran, cal tenir 
clar quants hàbits és capaç de treballar alhora. Potser un nen necessita anar 
assolint els hàbits un a un i un altre ho pot fer de tres en tres. Com ho 
sabrem? Observant com respon. 
 
Els hàbits comencen de ben petit: l’alletament, la diferència dia i nit, el 
bany... però ara s’han superat aquestes etapes i ens trobem que els nostres 
fills van a l’escola on hi ha unes rutines molt marcades que han d’assumir tots 
els nens. Com els podem ajudar perquè els sigui més fàcil? Una de les coses 
que jo considero essencial és escollir una escola que s’adigui i sigui coherent 
amb el que el nostre fill viu a casa. Aquesta observació la dec a una mare que 
quan vaig anar a les jornades de portes obertes (tots hem viscut aquesta 
situació) i no sabia quina escola seria millor per al meu fill em va dir que havia 
d’escollir una que fos de la meva “corda”, que no podia ser que a casa es 
tinguessin uns valors que no es corresponguessin amb els que tenia l’escola, 
que això confonia el nen i no l’ajudava a tenir unes idees clares (a qui havia 
de fer cas, a la mestra o als pares?). En relació amb això, ja que hem escollit 
una escola que ens agrada, hem d’actuar en conseqüència i confiar en els 
professionals que hi treballen (que són persones que de vegades també 
s’equivoquen, com nosaltres) i que tenen la voluntat que tot vagi bé, o si més 
no, tan bé com puguin. 
 
Qui ha d’educar els nostres fills? L’escola? Els pares? Ha de ser una feina 
conjunta. A l’escola poden treballar gràcies a la rutina (en la meva modesta 
opinió, és clar): horari, aprendre a menjar (entre altres aliments, verdura i 
fruita), dormir (els més petits), convivència social, solidaritat... Què passa 
quan el nostre fill no accepta qualsevol d’aquestes rutines? La conseqüència 
més immediata és que té problemes a l’escola, i depèn de la sensibilitat del 
nen o ho passarà malament i prou, o fins i tot és possible que no hi vulgui 
anar. Què podem fer? El meu consell és que parlem amb el responsable de 
l’hàbit que s’està ensenyant. De vegades pot semblar que això no servirà de 



res o fins i tot que empitjorarà les coses. Crec que per al personal de l’escola 
(el docent i no-docent) saber que des de casa s’està intentant aconseguir el 
mateix hàbit, pot ajudar a fer front comú, a donar idees o a comentar què 
funciona. Des de casa podem explicar-li tranquil·lament perquè a l’escola i a 
casa ha de fer una cosa determinada. En el meu cas, al meu fill li costa menjar 
fruita (per dir-ho suaument). Seria molt llarg explicar tot el que se m’ha 
acudit per aconseguir-ho i a hores d’ara encara no està resolt del tot. Però el 
que té molt clar és que les monitores del menjador l’estan “ensenyant” a 
menjar fruita i que com que ningú neix amb tot après, les coses s’han 
d’aprendre i ell n’aprendrà. No és una opció no menjar-ne. Des que vam 
parlar del tema (les monitores, el meu fill i jo) tot va anar molt millor perquè, 
almenys, estàvem coordinats i sabíem que ambdues parts estàvem treballant 
per aconseguir-ho. 
 
Les idees principals per a l’èxit són: 
 

1. Els hàbits no s’han de percebre com un càstig. Un hàbit que no agrada i 
que no segueix la resta de la família, no s’entén. Evidentment, hi ha els 
que són diferents per als adults que per als nens, per exemple, l’hora 
d’anar a dormir. De fet m’agradaria anar a dormir a l’hora que poso a 
dormir el meu fill, però no cal que expliqui que això és impossible, oi? 
En canvi, els hàbits de menjar són diferents, no s’entén que els 
obliguem a menjar verdura si nosaltres no en mengem. Prediquem 
amb l’exemple. 
 

2. Podem fer una gràfica d’incentius. En un paper es dibuixen unes 
caselles (15-20). La primera conté el dibuix del problema (bolquers, 
menjar, rebequeries...) i l’última el premi, que no pot ser un regal sinó  
una activitat que li agradi molt o que pensem que pugui gaudir força 
(anar al zoo, una festa amb amics, excursió a la platja...). Cada dia que 
aconsegueixi l’objectiu té un gomet a la casella (o un dibuix, una 
creu...). No hi ha punts negatius. Si un dia no aconsegueix l’objectiu, 
doncs no tindrà gomet a la casella i trigarà més a obtenir el premi. 
Reconec que aquesta idea ha estat una troballa magnífica i he tingut 
èxit amb aquest sistema. 
 

3. Tranquil·litat. Els pares hem de trobar la manera d’autocontrolar-nos, 
perquè després de treballar, potser de no dormir a la nit, de fer les 



feines de casa, i en definitiva, d’afrontar un dia normal, és molt dur 
que el teu fill es tanqui en banda i no sopi perquè la cullera no li 
agrada, o per qualsevol altra bestiesa. Aquí penso que cadascú ha de 
fer el que pugui no tan sols pel seu fill, sinó per un mateix. La qualitat 
de vida pròpia i la de les persones que tenim al costat millorarà 
notablement. 

 
4. Paciència. Va lligat amb el punt anterior. En la tasca d’educar el meu fill 

de vegades tenia la sensació que tot el que feia queia en un pou sense 
fons i que no servia de res, però, per sort, va arribar un dia que va 
començar a assumir hàbits que li havia anat ensenyant i això em va 
animar a continuar ensenyant-li coses. Tal com em va dir un dia el 
pediatra, les rebequeries i la falta d’educació quan són petits encara 
poden fer una certa gràcia i es justifiquen perquè tendim a pensar que 
ells no se n’adonen, però quan són més grans són summament 
desagradables. Si no som capaços d’ensenyar bons hàbits de conducta 
quan són menuts, serà impossible quan siguin adolescents. 

 
5. Rutina. Cal tenir un mètode que es basi en la repetició (sempre igual) i 

que a ell li permeti anar-se preparant (avisar que d’aquí uns minuts 
haurà de fer-ho). Per exemple: quan arriba del carrer s’ha de rentar les 
mans i mentre estem a l’ascensor jo li pregunto: “I ara quan arribem, 
què?” I ell respon: “mans.” I com que és sempre igual, ell ja sap el que 
ha de fer i jo tinc una discussió menys. 

 
6. Cal motivar-los i felicitar-los. No només renyar-los quan es porten 

malament, sinó reconèixer quan ho fan bé. Seguint amb l’exemple de 
la fruita del meu fill, quan un dia el vaig anar a recollir, va sortir amb 
una corona que duia escrit: “Sóc un campió, avui he menjat fruita.” El 
meu fill estava orgullós, jo emocionada i la corona encara la tenim 
penjada a la seva habitació com a recordatori que és capaç 
d’aconseguir-ho. 

 
7. Explicar els motius que ens impulsen a establir uns hàbits penso que és 

una manera de fer-los entendre el món en què viuen. Si només diem el 
que han de fer però no expliquem el perquè, potser aconseguirem que 
facin les coses però el dia que no mirem o quan es facin més grans no 
les faran, ja que no hi veuran la necessitat. 



 
8. Tenir mà esquerra farà les coses més fàcils. Fer veure el costat positiu 

de les coses és una habilitat i una actitud.  
 
El nostre fill necessita, entre d’altres coses, tenir les idees clares i ben 
definides pel que fa als hàbits, que en definitiva són la seva carta de 
presentació a la societat, i som els pares conjuntament amb l’escola els qui 
les hem d’ensenyar. L’educació és cosa de tots.  
 
Carme Prats 

 


