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El Racó de pares és una secció
de la Biblioteca Central d’Igualada
amb documents adreçats a pares de
nens petits. A partir d’aquest fons,
la Biblioteca i les llars d’infants
municipals Ginesta i La Lluna
han tingut la iniciativa del projecte “Ara t’ho explico”. L’objectiu
ha estat crear un espai per parlar,
compartir opinions, intercanviar
experiències, reflexionar…
“Ara t’ho explico” comença
amb el relat d’un conte que
tingui relació amb un tema
proposat. Seguidament, des del
vessant de la psicologia, es fa
una breu exposició de les inquietuds més freqüents dels pares
i es dóna peu a un intercanvi
d’experiències, dubtes i vivències dels pares. Aquest curs escolar,
durant tres dies, hem tractat els
temes següents: G... de germanet,
N... de no, i A... d’adopció. Tots
han estat molt interessants i amb
bona participació.
El conte, des del nostre
llenguatge d’adults, és un recurs
pedagògic que ens ajuda a transmetre valors, coneixements i
emocions als nostres fills. Al llarg
de la vida ens trobem situacions
difícils, que necessiten un suport
per afrontar-les. És llavors quan
el conte es converteix en una eina
molt valuosa per transmetre les
emocions i els sentiments adequats. En les sessions realitzades,
els contes han iniciat un tema i

ens han ajudat a redescobrir els
diferents sentits que tenen.
Són pocs els moments en els
quals podem parar el tren del dia
a dia i compartir amb altres pares
allò que ens preocupa sobre l’educació dels nostres fills. Els contes
ens permeten endinsar-nos en el
món apassionant de les emocions
i compartir una estona d’afecte
amb el nostre fill/a. “Ara t’ho
explico” ens ha donat la possibilitat de dedicar-nos un temps a
nosaltres i, d’una banda, connectar amb el nen que tots portem
dintre en sentir la narració d’un
conte, i de l’altra, tornar al rol de
pares i poder exposar situacions,
compartir experiències, resoldre
dubtes... amb la tranquil·litat que
molts pares i mares tenim vivències similars i totes són ben acollides
quan les exposem.
Hi ha estudis que parlen
d’una progressió quasi geomètrica
entre la quantitat de temps dedicat
a un nen i el seu desenvolupament
intel·lectual i emocional. El vincle
és una relació afectiva, sincera i
duradora basada en l’amor i l’afecte, que sobreviu al pas del temps i
a la distància. En la relació paresfill, constitueix una base afectiva
sòlida que dóna al nen la seguretat
de sentir-se estimat i desitjat i que
li permet enfrontar-se a la vida. El
vincle i la qualitat de les atencions
que s’estableixen entre els pares i
el fill és bàsic per al bon desenvolupament global del nen.
“Ara t’ho explico” ha estat
una experiència molt positiva.
Hem pogut confirmar que no
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hi ha una manera única i ideal
d’educar sinó que cada infant és
únic i hem d’educar-lo segons les
seves necessitats i les nostres com
a pares. El desig de compartir
experiències i l’elevada participació ens confirmen la bona acollida
d’aquest espai.

