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Com podem ajudar un fill o filla que té dificultats  per expressar els 
seus sentiments?  
 
Expressar sentiments no és una tasca fàcil. En el si de la família és on s'han de proporcionar 
les bases de l'aprenentatge emocional, així com de l'expressió dels sentiments. Un primer pas 
per aconseguir que els fills i filles puguin expressar els sentiments és que els pares siguin 
capaços d'escoltar-los amb atenció. 
 
L' aprenentatge de les emocions es realitza fonamentalment en la família. L'estimació dels 
pares cap als fills i a l'inrevés, és una via vital per l'inici de comprendre i sentir les emocions. 
Aquest aprenentatge emocional es va manifestant en tot allò que els pares diuen i fan, i també 
en els models que ofereixen per afrontar els seus propis sentiments. 
 
La base per expressar els sentiments radica en la c omunicació, i aquesta en l'habilitat 
per escoltar . Un primer pas per aconseguir que els fills puguin expressar els sentiments és 
que els pares siguin capaços d'escoltar amb atenció, a qualsevol edat i situació, tot allò que els 
fills vulguin comunicar. Cal transmetre que els seus sentiments són també importants per als 
pares. Escoltar converteix la persona que escolta amb algú disponible, amb algú digne de 
confiança. Escoltar els fills en les seves comunicacions fa que se sentin acceptats i a la vegada 
augmenta la probabilitat que també escoltin quan els altres mostrin inquietuds i necessitats. 
L'escolta i el diàleg faciliten el reconeixement i la diferenciació de sentiments com por, ràbia, 
sorpresa, disgust, etc. D'aquí la importància de promoure a casa un ambient general d'escolta i 
respecte pels sentiments de tots els membres de la família. 
 
Per expressar els sentiments utilitzem paraules com trist, content, enfadat, etc. però existeix un 
llenguatge no verbal (el llenguatge del cos). Escoltar té un llenguatge no verbal en la mesura 
que mirem, assentim amb el cap o somriem. Quan el fills se senten escoltats i compresos 
aprenen a confiar en els seus propis sentiments i a utilitzar les seves emocions. Escoltar, donar 
temps perquè s'expliquin i arribin a les seves pròpies conclusions, concedir credibilitat als seus 
sentiments sense recriminar, o no fer judicis previs promou el desenvolupament emocional. És 
en la família on el nen va aprenent a pensar, a tenir gustos, preferències i també a sentir i 
expressar els seus sentiments. 
 
Si escoltem amb empatia, els nostres fills se senti ran acceptats i buscaran amb 
freqüència la nostra companyia, ja que a tots ens a grada sentir-nos escoltats 
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