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No hi ha “el manual d’instruccions” per a 
ser pares, i... 

 

                    tampoc hi és per als fills. 

Aprenentatge en el procés 



INTERFERÈNCIES 

• El nen encara no és ben bé persona     

• El nen d’avui és més intel·ligent 

• Les nenes són més delicades que els nens 

• Els adults no podem canviar perquè ja tenim una 

personalitat formada 

• No ens hem d’oposar als nens  

• No se’ls ha de frustrar  

 

Com a inferior 

Com a reietó 

Ús tecnologies 

Estereotips  

Etapa de creixement personal 

“bombolla” 

Complaure desitjos 



Interferències que ens porten a... 

 

SOBREPROTECCIÓ: 
•TOT el món  
  s’ha d’ajustar a ells 
•Bombolla, cotó fluix,  
  consentiment 

FILLS SENSE LÍMITS 

PERMISSIVITAT: 
•Donar-los TOT 
•Permetre-ho tot 



Per viure en societat calen límits 
                      SOM SERS RELACIONALS 

 

    Punt de partida:  TOTS SOM PERSONA 

 

    LA PERSONA  construeix la seva personalitat 
en relació als altres 

 

    Els límits són un “no a ...” per respecte als 
altres i, sobretot, per ajudar-nos a créixer. 

 



PARES 

Proveïdors de 
desitjos 

   Interlocutors: 

-Faciliten 

-Comprenen  

-Ajuden  

ESCOLTEN per 

-prevenir el problema/conflicte 

-donar el que és adequat 

-ajudar a millorar l’autoestima 

-ajudar a créixer en responsabilitat  

SABEN DIR NO 

DE A  



ESTILS PARENTALS 

• Autoritari 

• Paternalista o sobreprotector 

• Democràtic o assertiu 

• Permissiu o de no actuació 

 

• Paradoxal  

 



•  L’estil autoritari: 

 

-dicten com s’han de fer les coses 

 

-imposen el seu criteri i no deixen marge a 
qüestionar-lo 

 

-acostumen a aplicar càstigs, en molts casos, 
desproporcionats. 

 



• L’estil més paternalista o sobreprotector: 

 

-fan les coses pel seu fill pensant que l’ajuden 

 



• L’estil assertiu o democràtic: 

 

-escolten les necessitats dels seus fills 

 

-s’adapten a les exigència depenent de l’estadi del 
desenvolupament corresponent,  

posant  límits i normes, 

usant el reforçament positiu quan el nen 
les compleix  

i aplicant càstigs proporcionats quan se 
les salta. 

 



• L’estil permissiu o de no actuació: 
 

-donen total llibertat perquè sigui el propi nen 
qui prengui les seves decisions  

 
-no acostuma a aplicar càstigs 
 
-les normes són molt laxes o, en molts casos, 

inexistents. 
 



• Autoritari 

 

• Paternalista o sobreprotector 

 

• Democràtic o assertiu 

 

• Permissiu o de no actuació 

 

• Paradoxal  

 

Menys capacitat resolució i 
menys creativitat 

Dependència, pors, ansietats, 
manca autonomia  

Bona autoestima, capacitat de resoldre, 
empatia, habilitats socials  

No s’adapta bé en entorns 
que hi ha normes i límits 

Desorientació 



SERS RELACIONALS 
Per ajudar a créixer els nostres fills ens calen 

“només” 2 coses:  

• ESCOLTAR  

   els sentiments i necessitats dels fills 
des de l’ AMOR/RESPECTE 

 

• POSAR CLARAMENT LÍMITS a la 
seva conducta 

 



POSAR CLARAMENT LÍMITS  
a la seva conducta 

 
oAjuden a l’autoestima 

     Autoestima=  

           estimar-se i cuidar-se 

           cuidar els altres de la mateixa manera i respectar-los 

     Autoestima - Estimar – Afecte/Amor incondicional 

     Requereix comunicació des de la calma 

 

o Ensenyen a respondre amb criteri i responsabilitat 



Comunicació des de la calma 

  ENS COMUNIQUEM DES DE ... PRESÈNCIA DE LES EMOCIONS 



Què ens frena a posar límits? 
• No saber “on”posar el límit. 

 

• Posar-nos d’acord en “on” posar el límit. 

 

• Constància, perseverança, paciència...esforç. 

 

• La por a no tenir prou autoritat, a ser qüestionats. 

 

• La por a fer-ho malament; a equivocar-nos. 

 

• La por a no ser estimats; sentiments de culpa...  

 

• La paraula “càstig” ens connecta a models passats... 

 



Posar límits ens exigeix 
• Coherència, ser conseqüents 

– Criteris pare – mare 

– Al llarg del temps, permanència, constància  

– En funció de la situació / persona: proporcionalitat 

• Convicció, fermesa 

• Comunicació de qualitat 

 

 

 

 



Comunicació 

• QUÈ diem 
 

 

 

• COM ho diem 



Comunicació i estils parentals 
 

• “Fes-ho així, perquè t’ho dic jo” 

• “No ho facis, jo t’ho faig jo” 

• “Quina pot ser la millor manera de fer-ho?” 

• No dir res ... i deixar fer.   

 

 

 

 
El llenguatge que utilitzem diu molt !!! 



Simplificant... 

1. Expressar el límit 

 

2. Amb amor / respecte (i consistència) 

 

3. I actuar en conseqüència i coherència 

 

 

 

QUÈ  

PER A 
QUÈ 

QUIN 

COM 

CRITERI 



Temps i espai per...  

• ACORDAR I DECIDIR 

                         QUÈ és important 

• ACORDAR I DECIDIR  

                         en QUINES “batalles” 

                                          ens posem i en quines no 

 

• DEFINIR EL PROJECTE de la nostra família: valors 
i criteris 

 

 



Activitat 1: Mapa  

• En quin/s temes us resulta fàcil posar límits i 
en quin/s us resulta difícil? 

 

 

Fàcil Difícil 



Activitat 2: passat i present  

• Quins límits teníeu clar que hi havia a casa vostra quan 
éreu petits / joves? 
–    
–    
–    

 
• Quins límits teniu clar que voleu per a casa vostra ara 

que sou pare/mare?  ((els tingueu resolts o  no)) 
–    
–    
–    



Activitat 3: comoditat  

• Davant de quins límits us sentiu menys 
còmodes - com a pare/mare - ? 

•    

•    

•   

• Quin creieu que és el motiu? Per què us passa 
amb aquests? 

•      

 



Activitat 4: “rànking” 

1) “Rànking” de límits que són difícils de posar 

 

2) “Rànking” de límits que teniu clar que són 
importants per a casa 

 

3)  “Rànking” de causes/ motius de dificultat de 
posar límits (pors) 

 



Activitat 5 : A CASA 

• Trobar moments de conversa en calma per a 
consensuar quins valors són importants 



 

• Només guanyem  

   quan TOTS guanyem en estima, 
autoestima, criteri i responsabilitat. 

 



Els límits  

• Ens ajuden a investigar 

• Defineixen les conductes acceptables 

• Defineixen les relacions 

• Són punts de referència pel grau de 
desenvolupament 

• Procuren seguretat 

Autoestima    - Criteri  - Responsabilitat  



Gràcies 

             Felicitats 

                          Gaudiu! 
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