Amb la col·laboració de:
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Apunts de la xerrada
“Educar sense càstigs (ni premis)”
Beatriz San Román
Doctora en Psicologia Social

"Per ser sa i feliç,
l'individu necessita contribuir
al bon funcionament
de la família i la societat”
Alfred Adler (1870-1932)

Els nens i nenes,
com les persones adultes,
quan se senten bé,
es "comporten" bé

Què volem per als nostres fills i filles?
…................................................…................................................
…................................................…................................................
…................................................…................................................
Objectius: 3P + 4H
3 Percepcions
1. Sentir-se capaços
2. Sentir-se valuosos/es en les seves
relacions primàries
3. Sentir que les seves accions i
eleccions influeixen en el que els passa
4 Habilitats
1.
2.
3.
4.

Comprensió de les emocions pròpies
Habilitats socials
Habilitats d'adaptació
Capacitat d'avaluar les situacions i prendre decisions
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n Algunes claus per a l'adquisició de les 3P + 4H:
1. Validar els seus sentiments
2. Escoltar els seus arguments
3. Ajudar-los a descobrir els seus propis recursos
4. Donar-los oportunitats i responsabilitats
5. Donar-los la possibilitat de tenir confiança en si mateixos
6. Permetre'ls aprendre a gestionar les seves frustracions
7. Donar-los oportunitats d'ajudar i contribuir
8. Permetre'ls experiències on es puguin sentir capaços
9. Ensenyar-los que els errors són oportunitats per aprendre
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COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LES EMOCIONS
1. Escoltar amb atenció
(no negar, no interrogar, no culpabilitzar, no aconsellar)
2. Mostrar acceptació
(si és possible, gairebé sense paraules)
3. Posar nom als sentiments
4. Concedir els desitjos en la imaginació

El que no funciona…
1.
2.
3.
4.

Repetir les paraules exactes
Respostes “correctes” però fredes
Exagerar el sentiment
Repetir o recalcar els qualificatius negatius que s'aplica a si mateix/a

Practiquem...
-

La professora m'ha castigat sense pati. Em té mania!
Miguel m'ha donat un cop de puny perquè sí, li odio!
No vull poma, vull plàtan!
Sofia m'ha convidat a la seva festa, però no sé si anar…
M'han robat l'estoig nou.

-

El profe va dir que trigaríem deu minuts a fer la tasca. Porto una hora i no he
acabat. Sóc ximple.
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COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ
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ESTRATÈGIES
1.
2.
3.
4.
5.

Descriure el problema
Donar informació
Dir-ho amb una paraula
Dir com em sento
Escriure una nota

LES ASAMBLEES FAMILIARS
OBJECTIUS
-

Millorar la convivència familiar
Arribar a acords
Solucionar conflictes
Aprendre
- a expressar les necessitats i malestars de forma positiva
- a participar en la cerca de solucions
- a col·laborar i arribar a acords

COM?
-

Fixar quan (cada setmana, cada 15 dies)
Acordar les normes:
• Respecte: no s’hi val insultar ni agredir
• No és obligatori parlar, però sí respectar
• No s'interromp (es pot limitar el temps, x ex. amb un rellotge de sorra)
• Depenent de l'edat, torns per portar l'ordre del dia
• La llista de la nevera
• Funcionament:
• Una ronda d’ “agraïments”
• Repasso d'acords de la reunió anterior
• Cerca conjunta de solucions
• Acabar amb alguna cosa agradable (es poden establir torns)

Per llegir-ne més…
-

Com hem de parlar perque els fills escoltin i escoltar perque els fills parlin. Adele
Faber i Elaine Mazlish. Ed. Medici, 2013.
Posar límits al nen consentit. Ursula Oberst. Ed. Pages, 2013.

