
XERRADA: EL VALOR DE L’ESFORÇ 
 

El 26 de febrer de 2009 es va dur a terme una xerrada a càrrec de la FAPAC al CEIP 

Diputació sobre el valor de l’esforç. En la meva condició de mare que va anar a escoltar, 

us faig un resum de les idees clau que ens va transmetre el psicopedagog Martí Costa. 

Des d’aquí aprofito per felicitar-lo per la xerrada tan entenedora i interessant que ens 

va oferir. 

 

Què són els valors? 

Valor és una qualitat que és valorada. Estaríem parlant d’un valor assolit quan aquest 

valor està meditat i decidit (fruit de diverses experiències personals) i s’ha convertit en 

conscient. D’acord amb això, és impossible que els nens petits (que tenen relativament 

poques experiències personals i han tingut poques oportunitats per estructurar la 

manera de veure el món) tinguin valors.  

 

Actituds i comportaments versus valors 

Els pares i educadors hem d’ensenyar i educar actituds i comportaments per tal que els 

nostres fills adquireixin valors. Educar en valors significa ajudar els nostres fills a 

posicionar-se en aquests valors. Els nostres fills han d’anar construint la seva escala de 

valors a partir dels models, les actituds i els comportaments que els anem ensenyant. 

 

Models de conducta 

Els nostres fills estan en contacte amb molts models de conducta, no només els dels 

pares i educadors sinó també amb altres que premien no esforçar-se, com per 

exemple “Aprengui anglès en 15 dies!”, que en el fons està dient “Esforçar-se no és 

intel·ligent perquè nosaltres tenim un mètode...”. Val la pena aprofitar aquesta 

diversitat per establir diferències entre els models desitjables i els models rebutjables. 

 

Reflexió d’aquests models de conducta 

Quan s’ha vist un model de conducta (sigui aquest model bo o dolent), hem de 

propiciar una reflexió, hem de fer-los pensar en el motiu pel qual aquell model de 

conducta és positiu o negatiu, i de mica en mica, a mesura que els nostres fills es facin 

grans, aniran convertint aquests models en valors. 

 

Objectius, motivació 

Parlant concretament del valor de l’esforç, cal tenir en compte que l’esforç comporta 

un sacrifici, o sigui, que cal ser perseverant per aconseguir un objectiu. La qüestió rau 

en el fet que l’objectiu el marqui la mateixa persona, si estem parlant d’un objectiu 

marcat pels pares perquè el portin a terme els fills, no estem parlant del valor de 



l’esforç, sinó del valor de l’obediència. Hem d’aconseguir que els nostres fills es 

marquin els seus objectius i s’esforcin per aconseguir-los, i segueixin intentant-ho si no 

ho aconsegueixen a la primera. 

Si volen aprendre a anar en bici (només amb dues rodes), segurament al principi 

cauran, però continuaran intentant-ho perquè s’han marcat aquest objectiu, el nostre 

paper consistirà a ajudar-los al principi i deixar-los anar després.  

Perquè els nostres fills s’esforcin han d’estar motivats. Els pares hem de saber què 

motiva els nostres fills. 

 

Objectius realistes 

Els pares hem d’animar els nostres fills que es plantegin objectius, però aquests 

objectius han de ser realistes. Si no hi ha la possibilitat d’aconseguir l’objectiu, l’esforç 

és inútil i a la llarga pot produir frustració i depressió. Els nostres fills han de tenir una 

imatge de si mateixos com a persones capaces. Hem d’ajudar-los perquè no abandonin 

a la primera. 

El motiu que els nostres fills no s’esforcin pot ser provocat per dos motius: que estiguin 

acostumats que els pares resolguin tots els problemes o que els objectius siguin 

irrealitzables. 

 

Premis i càstigs 

Els premis i els càstigs serveixen per educar allò que volem potenciar o eliminar. Com 

aconseguim que es fixin objectius com “treure bones notes” o “estudiar”? És bo 

compensar-los? Evidentment tot té matisos, però, en principi, ajuda que l’esforç tingui 

una recompensa a curt termini. Aquesta recompensa hauria d’estar relacionada amb 

l’esforç que estan portant a terme. Comprar una moto (en adolescents) per haver 

aprovat el curs és contraproduent perquè no té res a veure amb l’esforç que hagin 

pogut fer i, a més, els ensenya que poden tenir tot allò que volen. 

 

Què té de positiu esforçar-se? 

Si esforçar-se és un sacrifici, com podem fer atractiu el valor de l’esforç davant els 

nostres fills? Esforçar-se no és divertit, però porta molta satisfacció quan s’aconsegueix 

l’objectiu. Mirem de treballar aquesta sensació de satisfacció. Expliquem als nostres 

fills en què ens esforcem nosaltres, verbalitzem el nostre esforç, el nostre èxit i el 

nostre fracàs. Aprofitem per fer-los pensar. 

 

Qüestió filosòfica: què és preferible, ser una persona esforçada o una 

persona feliç? 

Malgrat que està molt de moda parlar (que no actuar en conseqüència) de l’esforç, val 

la pena reflexionar sobre el que volem per als nostres fills i el camí per aconseguir-ho. 

Una persona molt esforçada és necessàriament la més feliç? 



Som més feliços si no ens esforcem gens? O som feliços quan ens esforcem i tenim la 

nostra recompensa un cop aconseguit l’objectiu? 

 

Pensem-hi. La realitat és que tot s’aconsegueix amb esforç i esperar que la vida et 

regali les coses potser sí que és motiu de frustració perquè, com molt bé sabem els 

que tenim uns quants anys d’experiències, l’èxit és de qui s’ho treballa. 

  

Carme Prats 

 


