Certament, educar els fills implica dedicar un cert temps per estar
amb ells i per parlar-hi. Però no tot és qüestió de la quantitat de
temps que hi dediquem. També compta la qualitat. En aquest sentit,
cal donar-los suport i supervisar el que fan, a parts iguals. Dit d’una
altra manera: l’educació dels fills ha de consistir en una aportació
equilibrada de suport i de control per part dels pares:
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Parlarem de les funcions de la família amb relació a l’educació dels
fills.
- Un tema encertat. Cada cop és més difícil educar els fills. De
tota manera, l’escola també té una gran responsabilitat en el
comportament dels joves...
Bé, de vegades pensem que l’educació dels fills és principalment una
responsabilitat de l’escola. I de fet, això és bastant cert pel que fa a
l’adquisició de coneixements (història, ciències naturals, etc.) i a
l’aprenentatge de certes habilitats, com llegir, escriure o fer
operacions matemàtiques.
Ara bé, hi ha aprenentatges que no poden fer-se només a l’escola.
Ens referim, per exemple, a aprendre a respectar els altres, a
acceptar obligacions (com la de col·laborar en les feines de casa), a
ser responsables, a tenir cura de la pròpia salut, etc. Per a totes
aquestes coses cal la participació dels pares d’una manera activa. Per
tant, la família té un paper clau en l’educació dels fills per tal que
esdevinguin persones sanes i capaces de viure en societat.

· Quan parlem de suport ens referim tant al fet de
proporcionar benestar físic als fills (aliment, vestit, aixopluc) com al
fet de manifestar-los afecte, comprensió, acceptació i aprovació. En
definitiva cal promoure en els fills sentiments de comoditat davant la
nostra presència.
· Quan parlem de control fem referència al grau en què els
pares intenten influir sobre la conducta dels seus fills. De fet, la major
part dels pares intenten exercir certa disciplina i cert control sobre la
conducta dels fills, des que són ben petits.
- Així doncs, cal entendre que és bo imposar una disciplina
forta als fills?
No és ben bé això. El que cal és buscar l’equilibri entre les funcions
de suport i de control.

