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1. El cicle vital    i 

HI HA UNS SALTS QUALITATIUS QUE ENS CAL FER A CADA ETAPA 

- Diferenciació: distingir entre TU i JO 

- Relacions: saber com connectar-se amb tu i amb els altres. 

- Autonomia: dependre de tu mateix, ser tu mateix, diferent dels altres. 

- Autoestima:  

� el sentiment de la vàlua personal 

� el sentiment de competència (productivitat) 

- Poder: utilitzar la pròpia energia per iniciar i dirigir la meva conducta. 

- Estimar: saber donar i rebre afecte. 

-  

Els éssers humans som el resultat de la interacció de: 

   les nostres tendències genètiques    i l’entorn: el mitjà familiar, social i cultural en el que 

creixem i ens formem. La qualitat d’aquesta interacció pot   afavorir o  aturar  el 

desenvolupament de les nostres qualitats innates       Anna Iglesias 

 

Per tenir fills sans física i mentalment cal  no solament cal una alimentació adequada, cal 

també CREAR UN AMBIENT: Acceptació    Respecte   Afectivitat   Estimulació 

Als pares i mares ens cal donar resposta a la necessitat de vincle que comporti  

Disponibilitat i temps de qualitat, presència / Sensibilitat / Responsivitat  empatia 

Respecte/ Capacitació 

 

2. Quatre pedres són bàsiquesii 

 

AUTOESTIMA – COMUNICACIÓ – NORMES I REGLES – VISIÓ DEL MÓN 

 
A). AUTOESTIMA:  Sóc valuós – sóc capaç de portar la meva vida endavant, (el 
sentiment a voltes pot ser  positiu o negatiu) . 

o Quines actituds o fets record que em van enfortir  de petit a fonamentar la 
meva autoestima? 

o Quin nivell de competència tinc? Quin valor em dono? Conec les meves 
fortaleses i debilitats?  Em devaluo pensant només en les meves 
debilitats? 

o I en la resta de la família (fills, parella, avis, …)? 
L’autoestima creix inicialment , en el si de la família 
 
B). COMUNICACIÓ: 

� Tots tenim una manera d’expressar-nos verbalment, entre d’altres. 
o Com era a casa quan jo era petita o petit?  
o Com és la nostra? Com ho fem? 
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o Quines conseqüències ens porta? 
Sincera? 
Escassa o poca?  

Indirecte? 
Directe?  

Clara?   
Específica? 

 
C). REGLES DEL SISTEMA FAMILIAR: 

� Quines son les regles, les normes que fan que actuem i sentim i que configuren el 
nostre sistema familiar? I el de la nostra infància? 

� Regles grans o petites? Moltes o poques? Fonamentals, accessòries, importants,… 
o Com són? 
o Com funcionen?  Estan consensuades?  

 
Rígides? 
Fixes? 
Inhumanes?   

Immutables? 
Flexibles? 
Humanes? 

Adequades? 
Canviants? 

 
D). ENLLAÇ AMB LA SOCIETAT: 
 

� Tothom te la necessitat de relacionar-se fora de la família, de comunicar-se. 
o Quin és el nostre enllaç? 
o Quin resultat n’obtenim? 

Pacificador? 
Amb por? 
Obert? Confiat? 

Fomentant  l’elecció? 
Tancats amb la família 
nuclear? 

Participatiu amb l’entorn?  
Implicat? 

 
ESTILS EDUCATIUS                                                           ( fonts JA Marina, G Nardone, JM Comelles,...)  

 CONTROL EXIGÈNCIES 
PER LA 
MADURESA 

AFECTE 
EXPLÍCIT 

COMUNI
CACIÓ ADOLESCENT 
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no reconegut                no valorat 
Poca autoestima        Poca competència social 
Adolescència rebel 
Impulsius, agressius, obeeixen però no col·laboren. 
Poca tolerància a la frustració. 
Tot i que també poden ser submisos, la seva “rebeldia” pot estar latent. 
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si reconegut                 si valorat 
Bona autoestima       Bona competència social.  

  Pares exigents però càlids. Autocontrol autonomia.  Motivats per la feina. 
Adolescència amb pactes 
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no reconegut                    no criteri 
Autoestima Alta            Vitals i sociables. 
Dificultat de control emocional. Poc motivats per les feines. Immadurs.  
Adolescència   Tirana 
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No reconegut                 Si valorat 
Autoestima                 Poca competència social 
Adolescència tirana i rebel. Tenen tots els drets. S’enfaden amb els pares 
perquè no l’han ajudat a madurar 

 

IN
D

IF
ER

EN
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Provoca incertesa, amb la conseqüència de no sentir-se estimats. En funció de la 
seva capacitat de resiliència, podran afrontar-ho d’una o altra manera. La 
indiferència és una actitud en la que poden instal·lar-se molts pares i moltes mares 
per l’esgotament que provoca la sensació  d’incapacitat en l’educació dels fills i 
filles. 
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3. Les normes…  són necessàries. 

 

Són necessaris per dos motius: 

- Perquè els nostres  fills creixin sans, responsables, autònoms . 

- Perquè els nens que no experimenten cap resistència , no desenvolupen prou el còrtex 

cerebral, en especial el frontal i prefrontal, i les seves neurones queden petites, 

esquifides i amb poques sinapsis. I resulta que en aquestes dues zones hi ha el control d 

ela voluntat, la planificació, la regulació emocional, la capacitat d’esforçar-se,….!!!! 

 

•  NORMES: Pautes que delimiten un marc de referència i que ofereixen  una orientació. 

S’adapten a l’edat, són flexibles. Fomenten la responsabilitat i l’autonomia. 

Hi ha normes grans i normes petites. Una gran regla és necessària per garantir la 

seguretat i supervivència del nen, i de les persones que l'envolten i no cal que sigui 

explicada cada vegada. No és negociable (ex. Donar la mà per creuar el carrer). Poden 

canviar amb l’edat.   Les normes ens transmeten uns Valors. 

 

• RUTINES: Algunes normes quan s’integren esdevenen rutines que ja s’integren de forma 

automàtica com rentar-se les dents, fer-se el llit, tirar la roba al cubell, fer deures, 

respectar-se,… 

 

COM HAN DE SER LES NORMES? 

� Les normes han de ser CLARES, CONCRETES, CONSTANTS i  COHERENTS 

� Les normes han de ser CONSISTENTS  

� Les normes haurien de ser FLEXIBLES, segons l’edat. 

� Cal tenir en compte la quantitat de normes que posem... no fos cas que poguéssim fer un 

VADEMECUM! 

� No és aconsellable discutir una i una altre vegada el que ja ha estat acordat per tal de no 

perdre credibilitat. Als nens els hi és més fàcil respectar les normes quan poden 

endevinar les reaccions i les respostes dels pares. 

• Comprensió: no imposeu les normes; raoneu-les i escolteu també el punt de vista del nen. 

Si veu que l’escoltes, el nen guanyarà confiança en sí mateix. Una norma negociada 

s’acceptarà molt millor que una norma imposada.  

 

4. Conseqüències i càstigs 

• CÀSTIG: és punitiu, no és educatiu.  Evita la conducta sancionada però no promociona la 

conducta que volem (ex: sense conte per no sopar no ens fa obrir la gana) 

 

• CONSEQÜÈNCIES: Naturals  tenen relació directa amb la conducta i s’imposen soles... si 

no tires la roba al cubell no la rento... i no la rentes! Si no esmorzes perquè estàs embovat 

davant de la tele, la tanquem i quan hagis esmorzat, l’encendrem. 

 

• LÒGIQUES. No hi ha una conseqüència natural però tenen relació. No podem menjar 

dolços si no ens rentem les dents.  
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Les conseqüències,  han de tenir unes característiques les 4 R 

• Han d’estar anunciades prèviament. Han de saber a que s’exposen si no compleixen. 

• Han de ser proporcionades, coherents i relacionades amb la falta. 

• No gestionades des de la ràbia i la impotència 

 

1. Respectuoses,  

2. Relacionada amb el fet 

3. Raonable 

4. Reparadora o compensatòria... 

 

ALGUNES PISTES QUE ENS PODEN AJUDAR!!!!  

1. ATENCIÓ A : 

- RIURE d’allò que ha fet malament, encara que resulti còmic: per a un nen petit riure d’un 

comportament és aprovar-ho. 

- A PARLAR estona i estona d’allò que fan malament 

- A LES GUERRES DE PODER  

- A LES AMENACES...  Si no fas... No ...  

- AL XANTATGE EMOCIONAL  

- AL NO 

2. Doneu a escollir el que realment es pot escollir (eh que vols anar a casa la iaia avui?)I  

3. Doneu alternatives, oferiu compensacions ( de primer llenties i de segon Sant Jacobos i 

patates fregides!) 

4. Anticipeu-vos. Preveniu.  Elimineu obstacles 

5. Tenir objectius clars. Plantejar fites reals i assolibles,  adaptades a lesa diferents maneres 

de ser. Donar temps a l’aprenentatge, admetre l’error com a front d’aprenentatge.  

6. Celebrar els triomfs i les fites dels nostres fills. 

 

1 PREDICAR AMB L’EXEMPLE. COHERÈNCIA I CONSISTÈNCIA! 

2. NO FER PELS ALTRES ALLÒ QUE PODEN FER PER ELLS MATEIXOS. 

3. FER MENYS,  A VEGADES POT REPRESENTAR FER MÉS. 
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