
                                                                    LA FRUSTRACIÓ 

 

 

 

QUÈ ÉS?  

La frustració apareix quan es troba un obstacle per aconseguir un objectiu, per tant les coses no van com un voldria.                     

El desig entre en conflicte amb la realitat.  

Aquesta situació es pot viure de dues maneres: 

1. De manera positiva: hi ha un sentiment inicial de disgust però aviat s’intenta buscar una alternativa i per                  

tant s’adopta una conducta i actitud constructiva 

 

2. De manera frustrant o negativa: en la qual s’opta per una conducta poc adaptada i no constructiva 

Els infants amb baixa tolerància a la frustració acostumen a ser impulsius, impacients, molt exigents amb els altres i                   

busquen la satisfacció immediata dels desitjos i amb un temps d’espera escàs o nul. No entenen el significat de la                    

paraula NO i reaccionen de forma desmesurada quan obtenen una resposta no desitjada.  

Es tracta d’un APRENENTATGE, tots els nens han d’aprendre a tolerar la frustració, uns aprendran més fàcilment que                  

altres, però sempre hi ha d’haver un modelatge i un aprenentatge el qual els adults en som responsables.  

COM ENSENYAR A TOLERAR LA FRUSTRACIÓ? 
 

● Buscar les causes de la seva actitud 

● No cedir davant rabietes, ser molt constants i coherents en els límits 

● Proporcionar estratègies d’autocontrol 

● Valorar l’esforç realitzat per superar les dificultats (no de forma material) 

● Acceptar els errors, ja que l’error forma part de l’aprenentatge i de la vida, normalitzar-ho.  

● Ensenyar a millorar el temps d’espera. Augmentar-lo progressivament. Oferir una recompensa ajornada 

● En moments de frustració o d’espera no recórrer automàticament a dispositius electrònics per distreure              

l’atenció ja NO ajuden a aprendre a tolerar l’espera i la frustració sinó el contrari.  

● Fixar límits i objectius adequats a les capacitats i a les possibilitats de cada infant 

● Ensenyar a diferenciar entre necessitat i desig 

● Donar una visió optimista davant els reptes. Buscar solucions i alternatives a les dificultats conjuntament en                

un moment on estiguin més calmats. 
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