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«Què fàcil és veure l’arbre caigut… 
 
 
 
 
 
 
 

…i què difícil veure’l caure» 



   1. DEDICAR TEMPS A LA 
   FAMÍLIA 

 

• A l’hora de prevenir els conflictes (els components negatius 
i destructius), és molt important que pares, mares, fills i 
filles ens coneguem bé.  

• No hem d’esperar a actuar quan el conflicte ja ha esclatat. 

 

RECORDEM:  

Agitar-se no és moure’s. 



   2. ESCOLTAR PER TAL 
   QUE ELS NOSTRES FILLS I 
   FILLES ENS PARLIN 

 
• Renyar, criticar, aconsellar, jutjar, treure importància o 

monopolitzar la paraula fan que els nens i nenes prefereixin 
callar.  

• En canvi, posar-se al seu lloc, mantenir contacte visual, fer 
preguntes obertes, repetir part de la conversa per 
comprovar que els hem entès bé... afavoreixen una bona 
comunicació.  

• Escoltar per comprendre i mostrar interès conviden els 
nostres fills i filles a compartir els seus pensaments i 
sentiments amb nosaltres. 

 
RECORDEM:  
La mà que dóna sempre és més alta que la que rep. 

 



   3. PARLAR PER TAL QUE 
   LES NOSTRES FILLS I 
   FILLES ENS ESCOLTIN 

 
• A l’hora d’expressar el nostre punt de vista hem de procurar 

fer-ho assertivament.  

• Això significa que hem d’utilitzar un llenguatge positiu (evitar 
ofendre, faltar al respecte, desqualificar...), parlar en primera 
persona, descriure què ha passat i com ens ha fet sentir i 
demanar clarament allò que voldríem. 

 

RECORDEM: 

La persona que s’acostuma a regalar flors, sempre tindrà les 
mans perfumades. 

 



   4. ESTABLIR NORMES 
   SENZILLES I CLARES 

 
• Les normes són del tot necessàries a l’hora de protegir i 

potenciar els nens i nenes i d’oferir-los espais segurs on 
experimentar per ells mateixos/es. Les normes no són 
obediència cega als desigs dels pares, sinó un pas cap a la 
coexistència lliure i civilitzada.  

• En qualsevol grup humà es necessiten normes que facilitin 
la convivència. 

 
RECORDEM: 
Al vaixell que no sap cap a quin port va, cap vent no li és 
favorable. 

 



   5. ASSUMIR EL PAPER DE 
   L’ADULT 

 

• Totes les famílies per evolucionar saludablement necessiten 
fermesa i maduresa.  

• Agradi o no, el pare i la mare han d’assumir i compartir 
responsabilitats.  

 

RECORDEM: 

A totes les famílies hi ha d’haver un adult i això no s’elegeix 
democràticament. 

 



   6. INCULCAR EL   
   RESPECTE CAP A TOTES
   LES PERSONES 

 

• Sempre i en qualsevol circumstància hem de mostrar 
respecte cap a totes les persones, encara que no hem de 
tolerar qualsevol mena d’opinió o conducta.  

• Davant d’un conflicte no hem rebutjar la persona, sinó 
rebutjar el seu comportament. 

 

RECORDEM: 

La millor manera de vèncer un enemic és convertir-lo en amic. 

 



   7. EDUCAR EN EL  
   CONFLICTE 

 
• Contribuir a que les nenes i els nens comprenguin que els 

conflictes no són ni positius, ni negatius. Evitar els 
conflictes o reaccionar violentament són respostes 
negatives.  

• Dialogar cara a cara amb la persona amb qui vivim el 
conflicte i buscar conjuntament solucions noves i justes és 
una resposta constructiva als conflictes.  

• Els conflictes formen part natural de la vida i són 
oportunitats per aprendre i madurar. 

 
RECORDEM: 
Només hi ha un lloc al món on hi ha pau eterna: el cementiri. 

 



   8. OBRIR ESPAIS DE  
   REFLEXIÓ 
• Quan es produeix un conflicte podem reaccionar 

immediatament i irreflexivament, o bé podem escollir un bon 
moment per parlar amb calma i crear diverses solucions al 
conflicte que resultin acceptables per part de tots.  

• Si volem que els nostres fills i filles es responsabilitzin de les 
seves accions hem d’educar-los per tal que sàpiguen reparar 
els danys ocasionats i reconciliar-se amb les persones que 
han ofès.  

• És preferible la reparació que no pas el càstig. 

 

RECORDEM: 

De cada deu caps, nou envesteixen 

 i un pensa. 



   9. FER ALLÒ QUE 
   PREDIQUEM 

 
• Un element clau per crear i mantenir un clima familiar 

positiu és predicar amb el nostre exemple i no exigir als 
fills i filles allò que nosaltres som incapaços de complir. 

• En cas contrari, els nens i nenes aprenen a distingir entre 
allò que els pares volen sentir i allò que ells/es creuen de 
debò.  

• Cal actuar sense ambigüitats. 
 

RECORDEM: 
Se sol dir que els temps canvia les coses, però el cert és que 
has de canviar-les tu mateix. 

 



   10. REACCIONAR 
   DAVANT LES INJUSTÍCIES 

 

• Per desgràcia, la cultura dominant és força individualista i 
insolidària.  

• No creuar els braços davant les injustícies que viuen les 
altres persones és una manera de conrear la pau. 

 

RECORDEM: 

Algun dia convocaran una guerra... i no hi anirà ningú!!! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS INFANTS APRENEN EL QUE VIUEN 
Dorothy Law Nolte 
  
 Si els infants viuen amb crítiques 
Aprenen a condemnar 
Si els infants viuen amb hostilitat 
Aprenen a barallar-se 
Si els infants creixen amb burles 
Aprenen a ser tímids 
Si els infants viuen amb humiliacions 
Aprenen a sentir-se culpables 
Si els infants viuen amb ajut 
Aprenen a ser confiats 
Si els infants viuen amb tolerància 
Aprenen a ser pacients 
Si els infants viuen amb elogis 
Aprenen a apreciar 
Si els infants viuen amb acceptació 
Aprenen a estimar 
Si els infants viuen amb aprovació 
Aprenen a valorar-se 
Si els infants viuen amb honestedat 
Aprenen a ser sincers 
Si els infants viuen amb seguretat 
Aprenen a creure en si mateixos i en els altres 
Si els infants viuen amb amabilitat 
Aprenen que el món és un lloc on val la pena viure. 

 

 
 

 


