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A cas els nens conspiren perquè la vida dels seus pares 
sigui un desafiament constant? 

Doncs NO! El que passa és que el seu cervell en desenvolupament 

porta la veu cantant. Els nens acostumen a “portar-se malament”, ja 
que no han desenvolupat les capacitats en unes àrees determinades. 

Per entendre això, primer de tot haurem de sortir de la nostra 
mirada i fer l’exercici d’aturar-nos i connectar amb els nostres fills. 

Què li està passant? 
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RELACIONS FAMILIARS I RESOLUCIÓ 
DE CONFLICTES

PER QUÈ EL MEU 
FILL/FILLA HA 
ACTUAT AIXÍ?

QUÈ (QUINA 
LLIÇÓ) VULL 

ENSENYAR-LI?

COM PUC 
ENSENYAR-LI?

PER QUÈ

QUÈ

COM

“La manera que interaccionem 
amb els nostres fills quan estan 
alterats, afecta considerablement 

al desenvolupament del seu 
cervell, i per tant, al tipus de 

persones que són ara i seran en 
el futur.“ Siegle

Estic fart de que triguis tant 
en fer es deures!

 Fins que no facis tot, no 
sopes!

No entenc res i
 no ho sé fer! Tinc gana i no 

soparé…
però no ho entenc… 

CERVELL 
INFERIOR 

resflexos i respostes 
automàtiques

1

           
CERVELL 

EMOCIONAL 
emocions fortes 

2

CERVELL 
SUPERIOR 
pensament i 

regulació

3
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És bàsic que abans d’actuar tinguem 
c la r què volem aconseguir 
realment quan el nostre fill es porta 
malament. Però també és bàsic que 
sapiguem detectar i gestionar 
nosaltres, els adults, els nostres 
pròpis detonants i les nostres 
pròpies emocions per evitar caure 
en patrons de talla única. 

NO REFLEXIÓ
NO PLANIFICACIÓ

NO PRESA DE 
DECISIÓ

NO REGULACIÓ

ALARMA 
DE PERILL

Els detonants són aquelles situacions que resulten 
una amenaça, ja sigui perquè hi ha un perill real per a 
nosaltres o per als altres, però també pot ser per una  

manca de comprensió de la situació, dels nostres 
sistemes d’alarma, és a dir, per una amenaça subjectiva que genera 
que responguem d’una manera defensiva davant del perill.

Recordem que les respostes de defensa són automàtiques i abans 
de qualsevol intent de raonament hem d’aconseguir la regulació.

Son les reaccions innates i impulsos, 
com la lluita, fugida o bloqueig. No hi ha 

intervenció cortical, no hi ha 
consciència.

Agressivitat 
física i insults Frustració El 

“NO” 
Història 
personal 

Necessitats 
no cobertes

BUSQUEM REGULACIÓ

1

2

3

VALIDEM EMOCIONS

APROPAMENT AFECTUÓS

relaxat
no cridis

tranquilitzat

SALTAR

ESTAR SOL

CÒRRER

COPS 
A UN 
COIXÍ

TRENCAR 
PAPERS

DUTXA

RELAXACIÓ

QUÈ

COM

Només quan el nen torna a estar regulat introduïm la reflexió.
Recorda que és important respectar els temps dels nens per 
tal que aconsegueixin per ells mateixos la regulació. 

Mentides i 
robatoris

Desregulació sense 
motiu aparent

adults

Frustració i 
impotència 

Agressivitat física i 
insults

Història personal

Recorda…

NO DESPERTIS EL DRAC

Les lluites de poder només fan que 
s ’a l lar gu i e l problema i no 
aconseguirem cap reflexió.

B A I X A L A M Ú S I C A D E 

“TIBURÓN”

Aprèn a detectar quines pors i 
preocupacions et ronden pel cap, 
així seràs conscient quan les 
anticipis i et permetrà veure la 
realitat, no la teva por anticipada.

PER QUÈ
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1 2CONNECTAR REDIRIGIR

AUTO-CONTROL

BAIXEM LA MÚSICA DE “TIBURÓN”

VALIDEM EMOCIONS

ESCOLTEM

PER QUÈ

BUSQUEM REGULACIÓ

COHERÈNCIA, NO RIGIDESA

LÍMITS (Receptivitat i Reparació) 

QUÈ COM

AUTO-CONTROL ADULT

EMPATIA-CONNEXIÓ

A C C E P T A C I Ó 
INCONDICIONAL

CONGRUÈNCIA

LÍMITS

COM

1. Disciplina basada en el càstig, no en 
l’ensenyança.

2. Confonem disciplina amb falta d’afectivitat o 
acolliment.

3. Confonem coherència amb rigidesa. 
4. Parlem massa, “Ens encanten els sermons”.
5. Fixem l’atenció en la conducta, no en el perquè 

d’aquesta. I
6. No ens fixem en com diem les coses quan les 

diem. 
7. Neguem l’existència d’emocions fortes o 

negatives.
8. Exagerem les respostes a les seves conductes.
9. Oblidem la reparació.
10. Donem ordres i no ens fixem que és un 

moment emocional bàsic.

11. Oblidem que a vegades ens necessiten per 
regular-se.

12. Tenim en compte el públic a l’hora de pensar en 
el “com”.

13. Quedem atrapats en lluites de poder.
14. Responem segons la nostra necessitat, no a la 

del nen. 
15. Si reganyem al nen davant dels seus amics, 

l’avergonyim.
16. Som pessimistes… sempre pensem en el pitjor 

dels casos.
17. Rebutgem l’experiència dels nostres nens. 
18. Tendim a tenir expectatives massa altes.
19. Creiem massa als “experts del tema” i en les 

mesures de talla única; i no pensem. 
20. Som massa durs amb nosaltres mateixos.

20 ERRORS QUE INCLÚS ELS PARES MÉS FANTÀSTICS COMETEN

Evitant així lluites de poder.

No confondre amb permissibilitat.

No a la conducta, però si al nen.

Entre el límit que posem, el nostre llenguatge no 
verbal i pare/mare.

Buscant a receptivitat del nen i sense oblidar la 
reparació.


