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La necessitat dels límits: 

Fem-ho diferent! 

francescsedo.wordpress.com 
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Pèrdua de l’objectivitat? 

Ràbia Tristesa 

Alegria 

Por Amor 

Emocions 

Instint 

Entorn 

Responsabilitat 

Creences i Models 
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“El fet de tenir fills no et converteix automàticament 
en mare o pare, de la mateixa manera que tenir un 
piano no et torna pianista” 

Michael Levine 

“No és la carn ni la sang, sinó el cor el que ens fa 
pares i fills” 

Friedrich Schiller 

E s t a b l i r  l í m i t s  

Per educar els fills… 
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LÍMITS? 

Què entenem per límits? 

Límits com a transmissors de 
valors en lloc de la imposició 
de sancions i reprovacions. 
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U N  E X E M P L E  

ESTIMAR PER A INFLUIR 
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Convivència familiar 

A c t i t u d s  Va l o r s  N o r m e s  

P e r  a  q u è ?  

Convivència familiar 

Per a facilitar la construcció d’un mateix 

Per conèixer les “regles del joc” 

Per aprendre i gaudir de la convivència  
amb els altres 
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VALOR Principi o creença positiva, 
maneres desitjables de ser 

NORMA Regles que es fonamenten en 
uns valors 

ACTITUD Maneres generals d’actuar 

COMPORTAMENT Com es porta algú 
en un determinat 
moment 

Convivència familiar 

Convivència familiar 

VALORS de la família 

LLIBERTAT 

JUSTÍCIA 

PAU 

ESFORÇ 

AMISTAT 

SOLIDARITAT 
RESPONSABILITAT 

HONESTEDAT 

AMOR 
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respecte 
la recerca de la satisfacció dels propis desitjos és 
legítima sempre i quan no suposi traspassar el 
límit de l’altre. 

generositat 
compartir, empatia, observar les necessitats de 
l’altre, la reciprocitat. Negociar, pactar, acordar... 

rol i vincle 
ensenyar als nostres fills que a més a més de 
pares som altres coses i a la inversa. 

3 valors essencials 

Existe ixen 

RECEPTES 
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Condicions 

•  Bon clima familiar 
•  Normes clares i necessàries 
•  Coherència 
•  Fermesa 
•  Flexibilitat 
•  Ser model 

Habilitats a tenir en compte 

•  Observar / Calibrar 
•  Escoltar 
•  Intuir 
•  Preguntar 
•  Retornar 
•  Tenir present 
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Dificultats que sorgeixen 

•  Poca paciència  
•  Cansament 
•  Compensar la poca dedicació 
•  Inseguretat en el rol 
•  Discrepàncies 
•  Por al conflicte 
•  Reactivitat emocional 

Posar-nos en marxa 

•  Ser objectius 
•  Ser coherents 
•  Oferir opcions / alternatives 
•  Accentuar aspectes positius 
•  Desaprovar la conducta, no la persona 
•  Regular les emocions 
•  Ser constant 
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Sense oblidar... 
Creativitat 

i sobretot.... 

…tria la teva actitud 
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e s t i m a r - l o s  m o l t ! !  
i . . .   

Jo sóc Jo. Tu ets Tu. 

Jo no estic en aquest món per complir les teves expectatives. 

Tu no estàs en aquest món 

per complir les meves. 

Tu ets Tu. Jo sóc Jo. 

Si en algun moment o en algun punt ens trobem 

serà meravellós. 

Si no, no es pot posar remei. 

Falto d’amor a mi mateix 

quan en l’intent de complaure’t em traeixo. 

Falto d’amor a Tu quan intento que siguis com jo vull en lloc 

d’acceptar-te com realment ets. 

Tu ets Tu i Jo sóc Jo. 

 

Fritz Perls 
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