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nconscientment, algunes vegades, la pràc-
tica professional ens converteix en guardes 
de seguretat que immobilitzen la identitat 
(el ser) dels infants o adolescents. El nostre 

llenguatge, la parla, la interpretació dels seus actes i 
emocions, donen cos a la seva manera de ser, estar i 
sentir. Donem forma a allò que no en té. 

Quan posem l’accent en una conducta o una altra, en 
una expressió o una altra, acabem modelant una eti-
queta que alimenta la creença de qui la posa. L’etiqueta 
es pot penjar a causa d’una mirada parcial cap a l’altra 
persona i al mateix temps posa en el banc dels acusats 
la nostra pràctica o les nostres limitacions com a pro-
fessionals de l’educació. És justa aquesta condemna 
per als alumnes? És just posar una camisa de força?

La camisa de força incideix directament en la identitat 
de la persona que la porta. Sabem sobradament que 
l’infant construeix la seva identitat amb les relacions 
que estableix amb els altres i, en funció d’aquesta 
identitat, es comporta i és.

Quan oferim una mirada parcial (només als actes 
“negatius”, per exemple) ho traduïm en expressions 
parcials: és un gandul, és hiperactiu, és trapella... 
D’aquesta manera, el nen serà gandul, hiperactiu 
o trapella, ja que no sap ser d’una altra manera. I si 
ampliem el marc? Hem sorprès alguna vegada l’infant 
hiperactiu protagonitzant actes “positius” i li ho hem 
dit? Li hem donat l’oportunitat de poder reconèixer-
se en una altra forma del ser?

Ampliar el marc vol dir donar opcions al nen perquè 
esculli, tolerar i permetre que cometi errors, ser ob-
servadors,  i sobretot ser-hi quan més ho necessita.

“L’ús comú” de la camisa de força és per immobilitzar 
o mantenir sota control; és un dels mecanismes més 
coneguts de control físic. Podem trencar la metàfora 
i treure el millor de cada nen per tal que siguin per si 
mateixos?
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