
  

 

 

 

En sortir d’una de les xerrades un pare em deia: “I d’això no tens cap llibre?”.  
Bé, la veritat és que no. No ho sé si alguna vegada en faré un, però en qualsevol 
cas no hi ha cap llibre -tampoc el meu, si algun dia l’escric!- que sigui EL llibre  

(que serveixi per a totes les famílies i per a fills de totes les edats  
i per a totes les situacions i...). En el tema de l’estudi, com en qualsevol tema 

pedagògic, sempre estic a favor d’evitar els fonamentalismes.  
Per això mateix crec molt en aprofitar tot el que puguem de tot arreu.  

Així doncs, més que una bibliografia, us explico com he aprofitat... 

  

...alguns llibres 

 
Sal SEVERE; Cómo educar a sus hijos con el ejemplo; Amat Editorial 

Un llibre molt interessant, amb una gran insistència en la necessitat que mares i pares siguin coherents i 
conseqüents, i ple d’exemples i propostes concretes. Si de cas, se li pot retreure que quan surten converses 
pares-fills -per demostrar com funcionen de bé les propostes del llibre- no semblen gaire reals (si més no, 
quan nosaltres provem les coses, les converses no sempre van tan bé!) 

Harris CLEMES, Reynold BEAN; Cómo enseñar a sus hijos a ser responsables; Debate Editorial 
William y Susan STAINBACK; Cómo mejorar el rendimiento escolar de su hijo; Ediciones Medici 

Aquests dos són llibres ja una mica antics (això no els  fa menys vàlids, ho dic perquè potser us costarà de 
localitzar-los). Hi trobareu idees que probablement ja se us havien acudit, però que, com passa sovint, fins que 
no les veus escrites en un llibre per algú altre, no et sents prou “autoritzat” a posar-les en pràctica (a “Cómo 
enseñar a sus hijos a ser responsables”, per exemple, vaig trobar la justificació de la Recompensa -el punt 8 
del programa que exposo a la xerrada-). 

Janet S. FOX; Aprende a estudiar; Oniro 

Aquest és el més recent de tota la llista. Està molt bé perquè s’adreça directament als nois i noies, amb un 
llenguatge agradable i desenfadat, i té una cosa molt bona, i és que insisteix en què ser endreçat, preparar les 
coses, estudiar, etc. ajuda, sobretot, a sentir-se millor amb un mateix i més feliç. L’únic “però” que se li podria 
posar és que un noi capaç de llegir-se un llibre sobre aprendre a estudiar... probablement no el necessita! 

Elaine ST. JAMES; Simplifica tu vida con los niños; Oniro 

L’autora va fer en un moment de la seva vida una opció per “simplificar”, i ha anat compartint això en diversos 
llibres, a partir de l’experiència pròpia i de “trucs” que li envien moltes persones que volen fer la mateixa 
opció. En aquest llibre s’ha centrat en els fills de totes les edats. Encara que alguns dels trucs no són del tot 
aplicables en la nostra cultura, hi ha tantes idees que segur que més d’una us farà servei. A més, és molt 
agradable de llegir i de debò que venen ganes de prendre’s les coses amb més sentit comú i sobretot amb 
molta més calma! 

José Antonio MARINA; Aprender a convivir; Ariel 

Un llibre, com diria aquell, “con fundamento”, de lectura fluïda (com tot el que escriu en José Antonio Marina) i 
contingut molt bo. Ja us imaginareu que no tracta precisament de l’estudi dels fills, però hi ha molts 
conceptes que són fonamentals com a educadors, com a pares i mares... i com a persones. Us recomano (pel 
que fa a l’estudi i el compromís que suposa) la part on parla de drets i deures. 

Jaume SOLER y M. Mercè CONANGLA; Aplícate el cuento; Amat Editorial 
Jaume SOLER y M. Mercè CONANGLA; La vida viene a cuento; Integral 
Alex ROVIRA (sel.); Paraules que curen; Plataforma Editorial 

En aquests llibres trobareu molts dels contes que us vaig explicar, i moltes de les frases dels cartronets. Però 
a més podreu gaudir de la motivació i del fonament que els autors donen als diferents apartats on recullen 
històries i frases. Descobriu noves històries que us resultin de profit i noves frases que ressonin en els vostres 
cors! 

Juanjo FERNÁNDEZ; La pregària de la porta; Claret 

I què hi fa aquí un llibre de pregàries? Doncs mireu, hi és perquè quan es tracta dels nostres fills, tota ajuda 
és poca (i Déu no falla mai!). Hi és perquè la vivència de la fe ha de ser una vivència compartida en família. Hi 
és perquè entre les diverses pregàries n’hi ha unes quantes pensades per a fer amb nens petits a partir del 
que aprenen a l’escola (hi ha la pregària del “ma me mi mo mu” i la “pregària matemàtica”, per exemple!). I 
hi és perquè el llibre sobre “Com Ajudar els Fills aEstudiar” encara no l’he escrit, però aquest sí, i m’agradaria 
que el fes servir molta gent! (si en voleu saber més coses, podeu mirar www.lapregariadelaporta.com) 

 


