
El dia 3 d’abril vam fer la segona troba-
da amb les famílies. En aquesta ocasió, 
vam parlar del que podem sentir els pa-
res i les mares quan els professionals 
diagnostiquen alguna dificultat als nos-
tres fills i filles, i de les conductes que 
podem desplegar fins a la seva accep-
tació. Malgrat la pluja del moment, la 
trobada va ser acollidora en el nou espai, 
l’Acadèmia, que aquell dia estrenàvem.

La xerrada es va iniciar definint la famí-
lia com un microsistema, amb una es-
tructura pròpia i un funcionament propi 
que fa vulnerables als seus membres. 
Com succeeix en tot sistema, qualsevol 
situació que l’afecti repercutirà en tots 
els seus components.

Cada família té un cicle vital, també 
propi, on es donen situacions noves 
que provoquen crisis, tensions o mo-
ments d’estrès, per ser moments de 
canvis: la construcció de la parella, 
l’embaràs, el naixement del primer fill 
o filla, la seva entrada al sistema edu-
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catiu, el seu pas per cada nova etapa 
educativa, l’arribada de l’adolescència, 
etc... són etapes del cicle vital d’una fa-
mília. L’edat adulta i la vellesa també es 
converteixen en moments crítics en les 
famílies amb fills i filles amb una dis-
capacitat.

Són moments de reorganitza-
ció interna per adaptar-nos a 

la nova situació, alhora que ens donen 
possibilitat de créixer.

La detecció d’una dificultat en un infant 
provoca una pertorbació a  la seva fa-
mília. La crisi que es genera és proces-
sada de forma diferent per cada família 
en funció de la seva estructura i del seu 
funcionament, és a dir, de la seva vul-
nerabilitat. 

La detecció d’una dificultat 
ens converteix en una família 

en risc, però no necessàriament arriba-
rem a presentar un trastorn. 

En moltes ocasions, els pares i les ma-
res sentim que alguna cosa no va bé en 
el nostre fill o filla, percebem fets i si-
tuacions que són diferents en els altres 
infants i que fan que ens preguntem si 
la seva evolució és adequada. El dubte 
genera ansietat i sentiments de culpa-
bilitat, que solen ser més intensos quan 
les sensacions i les percepcions només 
les té la mare o el pare. En aquests ca-
sos, la crisi es  desencadena abans que 
la dificultat hagi estat detectada pels 

especialistes, i per tant, quan encara 
no hi ha un diagnòstic. El recolzament 
o l’enfrontament de l’altre membre pa-
rental envers aquesta situació pot pro-



vocar la primera crisi de parella, conse-
qüència de la dificultat.

Quan se’ns dóna el diagnòstic de la difi-
cultat, habitualment inesperat per més 
que sigui sospitat, sorgeix la desil·lusió 
provocada, segons els especialistes, 
per la pèrdua de les expectatives que 
havíem construït sobre el nostre fill o 
filla. 

Acceptar la dificultat i adaptar-se a ella 
requereix d’un procés més o menys 
llarg i dolorós en funció de la vulnera-
bilitat de cada família. Es donen dife-
rents fases: una fase inicial qualificada 
d’atordiment, una fase més o menys 
llarga on es presenten un allau de sen-
timents i reaccions i, finalment, la fase 
d’adaptació i d’acceptació de la dificul-
tat. Si coneixem aquests moments, en-
tendrem millor com ens podem sentir 
i com es pot sentir aquella família pro-
pera a nosaltres que té un infant amb 
dificultats. A la xerrada vam presentar 
aquestes fases i ara us les resumim a 
continuació.

La fase d’atordiment és un moment 
de qüestionament: per què a nosal-
tres, per què al nostre infant, per què 
no ens n’havíem adonat, per què no 
s’ha vist abans... En aquest moment es 
produeix la pèrdua d’expectatives que 
provoca el saber que les coses no seran 
com ens les havíem imaginat. 

Aviat es produeix una allau de senti-
ments i reaccions, distints per a cada 
família, i que també poden ser diferents 
per a cadascun dels seus membres, 
perquè cap de nosaltres som iguals.

Les parelles ens construïm 
sota la realitat de cada mem-

bre: de l’estructura i el funcionament 
de la nostra anterior família, del nostre 
propi sistema de valors, de com ens en-
frontem als canvis, de la pròpia capa-
citat de relacionar-nos amb els altres, 
del nivell d’expectatives que haguem 
construït sobre el nostre fill o filla, etc. 
Tot això ens fa viure i sentir la dificultat 
o la discapacitat del nostre infant d’una 
manera pròpia i, potser, diferent a la 
nostra parella.

L’ansietat apareix i amb ella, diferents 
sentiments que alguns pares i mares 
expliquen als especialistes: dolor, ràbia, 
negació de la dificultat, por, sobrepro-
tecció.... Algunes famílies qüestionen 
als professionals que han diagnosticat 
la dificultat del seu fill o filla i consulten 

diferents professionals perquè valorin 
de nou la situació. Quan el diagnòstic 
no és coincident, és habitual que les 
famílies acceptin el diagnòstic més 
benigne, que no necessàriament és el 
real. En ocasions, s’arriba a un excés de 
consultes i solucions que, de vegades, 
no fan més que allargar aquesta fase 
del procés i accentuar la crisi familiar, 
a més d’augmentar l’ansietat que pro-
voca no saber escollir el camí a seguir.

La fase d’acceptació i assimilació a la 
dificultat no sempre arriba. Les estadís-
tiques indiquen que només un 26% de 
les famílies fan una assimilació positiva, 
un 56% fan una assimilació a mitges 
i un 17% de les famílies no assimilen 
les dificultats. En quina situació es trobi 
una família depèn de diversos factors.  
Els revisem, com vam fer a la trobada.

a	Característiques emocionals i per-
sonals dels pares. És determinant en 
l’acceptació de la dificultat del nostre 
infant la nostra capacitat d’enfrontar-
nos als canvis que suposen, primer, la 
construcció de la nostra parella i, pos-
teriorment, el naixement del nostre fill o 
filla; la vivència de l’embaràs i del nai-
xement, determinada pel desig de tenir 
o no infants; la confiança que tenim en 
les capacitats del nadó; la nostra ca-

pacitat de relacionar-nos 
amb els altres i que con-
dicionarà com ens rela-
cionarem amb els nostres 
fills i filles; l’acoblament 
als nostres infants, amb la 
vinculació i l’empatia ne-
cessàries, no només per 
percebre les seves neces-
sitats sinó també per per-
cebre, comprendre i donar 
respostes a les seves ma-
nifestacions emocionals.

a	La dinàmica familiar 
i relació de parella, deter-

minada per les funcions parentals (fun-
ció nutrient, funció socialitzadora i fun-
ció educativa) i pel que significa, per a 
cada membre de la parella, exercir de 
pares.

També el model de criança influeix en 
l’acceptació de les dificultats. Conèixer 
quin és el nostre model ens ajuda a mi-
llorar les coses. Va ser aquest punt de 
la xerrada el que va suscitar més inter-



vencions de les famílies que hi van as-
sistir. La manera com els pares i mares 
sentim, pensem i fem, i la forma com 
ho comuniquem als nostres fills i filles, 
té un impacte significatiu en la seva 
manera de ser. 

El model educatiu resulta de la interac-
ció de dues variables: per una banda, 
control i disciplina i per l’altra, afecte i 
comunicació. Els especialistes assen-
yalen quatre models educatius: demo-
cràtic, autoritari, permissiu i indiferent. 

Cada un d’ells genera una manera di-
ferent de relacionar-nos amb els nos-
tres fills i filles i té una repercussió en la 
seva manera de ser. Us els presentem 
en el següent quadre:

Estil

Democràtic

Autoritari

Permissiu

Indiferent

Interacció entre les va-
riables

Control - Disciplina alt
Afecte - Comunicació alt

Control - Disciplina alt
Afecte - Comunicació baix

Control - Disciplina baix 
Afecte - Comunicació alt

Control - Disciplina baix
Afecte - Comunicació baix

Manera com ens relacionem 
amb els nostres fills i filles

Actitud dialogant i sensible a les 
possibilitats de cada infant; nor-
mes coherents i no rígides; control 
mitjançant tècniques inductives 
(raonament);  se’ls anima a assu-
mir metes assequibles. 

No acostumen a expressar oberta-
ment el seu afecte als fills i filles; 
no es tenen en compte els interes-
sos i necessitats dels infants;  con-
trol mitjançant pràctiques coerci-
tives (càstig o amenaça); normes 
rígides. 

Poca propensió a establir normes, 
plantejar exigències o exercir con-
trol sobre la conducta dels infants; 
tracten d’adaptar-se a les necessi-
tats de l’infant sense demanar es-
forços;  són els interessos i desitjos 
de l’infant els que semblen dirigir 
les interaccions adult-nen. 

Poca implicació en les tasques de 
criança i educació;  relacions fre-
des i distants; poca sensibilitat a 
les necessitats dels infants; absèn-
cia de normes i exigències però 
en ocasions s’exerceix un  control 
excessiu, no justificat i incoherent.

Característiques que desenvo-
lupen els nostres fills i filles

Alta autoestima; seguretat cap a 
noves situacions; persistència en 
les tasques que emprenen; alta 
competència social; alt autocon-
trol; interiorització dels valors so-
cials i morals.

Baixa autoestima; escàs autocon-
trol; es mostren obedients i submi-
sos quan el control és extern; poc 
hàbils en les relacions socials; po-
den presentar conductes agressi-
ves en absència de control extern. 

A primera vista són els més alegres 
i vitals però són més immadurs, 
amb poc control dels impulsos; 
poc persistents en les tasques.

Problemes d’identitat; baixa au-
toestima; no acostumen a acatar 
les normes; poc sensibles a les 
necessitats dels altres; especial-
ment vulnerables, i propensos a 
experimentar conflictes personals 
i socials.

Els models educatius es 
transmeten de generació en 

generació com a fenòmens culturals. 
Quan hi ha una dificultat, el model de 
criança pot canviar i les famílies po-
dem tornar-nos més autoritàries per 
obtenir el màxim rendiment i eficàcia 
de les capacitats dels nostres infants; 
més permissius i sobreprotectors, amb 
dificultats per establir disciplina, pels 
sentiments de culpa o pena que gene-
ra el percebre el nostre fill o filla com a 
fràgil; més indiferents perquè s’espera 
poc d’ells i predomina la desil·lusió.

Si voleu conèixer les diferents respostes 
que donem els pares envers les con-
ductes dels nostres fills i filles en funció 
del model educatiu que adoptem, visi-
teu la següent pàgina web http://www.
youtube.com/watch?v=jWrFu2RRwxQ 

a	Tipus de dificultat. El tipus de difi-
cultat que presentin els infants facilita 
o dificulta la seva acceptació. Pot estar 
afectada una àrea concreta del desen-
volupament (per exemple, la dislèxia, 
com ja vam parlar-ne a la primera xe-
rrada i en el nº 1 dels Apunts del CPL) 
o pot tractar-se d’una discapacitat. Tot i 
que objectivament és més fàcil accep-

tar una dificultat que una discapaci-
tat, cada família viu i sent la situació 
en funció de la seva vulnerabilitat i ha 
d’elaborar la pròpia situació, sigui qui-
na sigui. En el procés d’acceptació, les 
comparacions amb altres situacions 
que objectivament poden ser més 
greus no serveixen.

a El nivell sociocultural i socioeconò-
mic. Tot i que les famílies necessiten 
molts recursos econòmics per fer front 
a les necessitats que requereixen les 
dificultats del seu fill o filla, els estudis 
assenyalen que les famílies amb un ni-
vell més baix i d’ambients rurals accep-



Cal reflexionar sobre la repercussió que té la discapa-
citat d’un fill en els altres germans, repercussions que 
seran més o menys importants en funció del número 
de germans. Habitualment, exerceixen accions no prò-
pies ni de la seva edat ni del seu rol. A vegades són rols 
adoptats lliurement per ells, el que no implica que no 
sigui igualment contraproduent, però de vegades es-
tan promoguts pels mateixos progenitors. Poden tenir 
sentiments ambivalents entre l’estimació que senten 
pels seus germans i la gelosia que els provoca l’atenció 
constant que l’altre rep dels seus pares per la dificul-
tat-discapacitat. Poden tenir sentiments de culpa pels 
seus propis èxits, també de vegades promoguts pels 
progenitors en no saber tampoc ells gestionar els èxits 
d’un fill amb els no èxits de l’altre. Aquests sentiments 
ambivalents provoquen relacions també ambivalents 
entre els germans, relacions que són més fàcils en la 
infància i més difícils en l’adolescència, i que poden 
generar sentiments de culpa per no ser les relacions 
que els progenitors esperen d’ells. Sovint presenten 
simptomatologia somàtica, problemes escolars, con-
ductuals i agressivitat.

ten més fàcilment la dificultat que les d’un nivell més 
alt i d’ambient urbà. Els especialistes ho relacionen 
amb les diferents exigències familiars i de l’ambient.

a	 Ordre de naixement dels fills. Quan la dificultat 
és una discapacitat, quin dels nostres fills i filles la 
té determina que l’acceptació sigui més ràpida i més 
complerta. Els estudis indiquen que l’acceptació és 
més fàcil i ràpida quan són els petits els qui la tenen. 
En aquest cas, els especialistes ho relacionen amb 
el qüestionament del rol patern: els pares i les mares 
ens hem de percebre com a competents en el nostre 
rol patern i matern i la dificultat provoca que sovint 
ens qüestionem aquesta competència. Un primer fill 
sense dificultat ens permet conèixer-nos en aquest 
rol i per tant, elaborar una imatge positiva de nosal-
tres com a pares i mares. Quan un segon fill o filla té 
la dificultat, podem qüestionar-nos si sabrem estar a 
l’alçada de les seves necessitats però no és habitual 
qüestionar-se si som o no pares competents, perquè 
ja ho hem comprovat amb el primer fill o filla. Quan 
el primer fill té la dificultat, no hem tingut possibilitats 
de percebre’ns com a pares competents, fet que pro-
voca que l’acceptació de la dificultat sigui més difícil.

El reconeixement dels nostres sentiments 
ens ajuda a elaborar i acceptar la dificultat.

La crisi es torna a presentar quan s’ha d’escollir esco-
la: els dubtes de quin serà el centre educatiu adequat 
i el temor a equivocar-se generen un altre cop an-
sietat per la dificultat. Si l’infant es va distanciant de 
les pautes de desenvolupament o d’aprenentatge que 
estan seguint els seus companys, és fàcil qüestionar 
la qualificació del professorat i dels professionals que 
l’estan atenent. És habitual que els pares i les mares 
adoptin un nou rol, el d’educadors, amb els conflictes 
que això genera amb l’escola i amb el propi fill o filla 
amb dificultats, amb qui les relacions pares-fills es 
poden cremar emocionalment.

Durant tot aquest procés i fases, poden aparèixer con-
flictes familiars o crisis de parella. També és habitual 
la pèrdua d’espais compartits i el predomini del rol 
patern sobre el rol conjugal, a més de la repartició de 
rols (econòmics i educatius). De vegades es produeix 
un aïllament social i la parella deixa de participar en 
actes socials. És necessari i aconsellable tenir mo-
ments de dedicació a altres activitats i a les relacions 
socials. Moltes parelles surten enfortides d’aquesta 
situació però en d’altres es produeix la ruptura. 

La conseqüència que una dificultat infantil provoca 
en la família no depèn de la dificultat o de la discapa-
citat, sinó de la capacitat de la família d’adaptar-se  a 
la nova situació. n
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