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ELS NOSTRES CONFLICTES DE CADA DIA 
M. Helena Tolosa Costa 

 

1. Perquè tenim conflictes?  

 Primer de tot, perquè toca, perquè els conflictes són inherents a la vida mateixa, els conflictes 

no són quelcom a témer, el que pot resultar més o menys problemàtic sols ser la manera de 

gestionar-los! Aprendre a conviure amb els conflictes de  cada dia i aprendre a afrontar-los i 

gestionar-los és sovint un gran aprenentatge que podem facilitar als nostres fills. 

 Per massa normes o poques normes 

 Per falta de temps 

 Per exigir massa perfeccionisme i ser poc realistes 

 Per cercar resultats immediats 

 

2. L’autoritat és necessària? 

Més que autoritat, el  que nosaltres necessitem és respecte. I el respecte el podem aconseguir 

per dues vies: perquè ens tenen por (al càstig, a les conseqüències, a què ens enfadem,  a ...) o 

perquè valoren les nostres capacitats i habilitats i hi confien:  és a dir ens valoren com a persones 

competents i sàvies... i això es guanya, no es pot exigir!  

Va lligat al concepte : 

FERMESA (implica COHERÈNCIA I CONSTÀNCIA) , COMUNICACIÓ, AFECTIVITAT i  sobretot, 

RESPECTE  per la persona dels nostres fill i també per les seves necessitats.. 

 

3. Les normes…  són necessàries? 

 

Les normes són el marc que fa que la convivència de casa i que les necessitats de cadascú 

dels que vivim sota un mateix sostre siguin cobertes, les dels nostres fills i les nostres també. 

Són necessaris per dos motius: 

- Perquè els nostres  fills creixin sans, responsables, autònoms . 

- Perquè els nens que no experimenten cap resistència i  que s’acostumen només a veure 

les SEVES NECESSITATS, no desenvolupen prou el còrtex cerebral, en especial el frontal i 

prefrontal, i les seves neurones queden petites, esquifides i amb poques sinapsis, i 

tampoc aprenen les habilitats socials necessàries per aprendre a viure en societat i en 

comunitat. I resulta que en aquestes dues zones hi ha el control de la voluntat, la 

planificació, la regulació emocional, la capacitat d’esforçar-se,….!!!! 
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  NORMES: Pautes que delimiten un marc de referència i que ofereixen  una orientació. 

S’adapten a l’edat, són flexibles. Fomenten la responsabilitat i l’autonomia. 

Hi ha normes fonamentals, importants i accessòries. Poden canviar amb l’edat. Les 

normes ens transmeten uns Valors. 

 RUTINES: Algunes normes quan s’integren esdevenen rutines que ja s’integren de forma 

automàtica com rentar-se les dents, fer-se el llit, tirar la roba al cubell, fer deures, 

respectar-se,… 

 LÍMITS:Aquesta paraula comença en alguns ambients a estar en desús, donat que 

curiosament, només s’aplica a nens i animals... Pocs i ben definits i sovint fan referència a 

moments puntuals on has d’actuar davant la perillositat de la integritat de l’infant (posar 

les mans a l’endoll, travessar un carrer darrera una pilota, anar en moto sense casc....) 

però fins hi tot aquí hi hauria qui parlaria de normes i no de límits.  Si a casa no es pega a 

ningú, no es pega a ningú… i aquest és un límit infranquejable… Els límits no es poden 

negociar. 

COM HAN DE SER LES NORMES? 

 Les normes han de ser CLARES, CONCRETES, CONSTANTS i  COHERENTS 

 Les normes han de ser CONSISTENTS  

 Les normes haurien de ser FLEXIBLES, segons l’edat. 

 Cal tenir en compte la quantitat de normes que posem... no fos cas que poguéssim fer un 

VADEMECUM! 

 Comprensió: raoneu i expliqueu les normes en funció de l’edat. Raoneu-les i escolteu 

també el punt de vista del nen.Una norma negociada s’acceptarà molt millor que una 

norma imposada.  

 

4. Conseqüències i càstigs 

 CÀSTIG: és punitiu, no és educatiu.  Evita la conducta sancionada però no promociona la 

conducta que volem (ex: sense conte per no sopar no ens fa obrir la gana) 

 CONSEQÜÈNCIES: Naturals  tenen relació directa amb la conducta i s’imposen soles... si 

no tires la roba al cubell no la rento... i no la rentes! Si no esmorzes perquè estàs embovat 

davant de la tele, la tanquem i quan hagis esmorzat, l’encendrem. 

 LÒGIQUES. No hi ha una conseqüència natural però tenen relació. No podem menjar 

dolços si no ens rentem les dents.  

Les conseqüències,  han de tenir unes característiques les 4 R 

 Han d’estar anunciades prèviament. Han de saber a que s’exposen si no compleixen. 

 Han de ser proporcionades, coherents i relacionades amb la falta. 

 No gestionades des de la ràbia i la impotència 

1. Respectuoses,  

2. Relacionada amb el fet 

3. Raonable 

4. Reparadora o compensatòria... 

 

5. Resoldre els conflictes 

 

a) TAURÓ...jo guanyo, tu perds                                          b)  TORTUGA... jo perdo, tu guanyes 

b) ÓS... m’és igual...                                                      d) GUINEU ... jo guanyo avui, tu demà 

e) MUSSOL.. tots guanyem 
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20 TRUCS , provats i comprovats!!!!  

 

1. Propietat del problema: és meu? ( a mi em “molesta o em perjudica” aquest 

comportament) o és seu (inherent a la seva forma de vida actual, responsabilitat seva, les 

conseqüències són per ells) 

2. El problema és seu... cal exercitar l’escolta activa i que els nostre fill/a trobi la sol.lució al 

seu problema  ( i això no vol dir que els pares no ens n’ocupem!)  

3. El problema és nostre:  

- Fer entendre amb un missatge JO, com em sento, pel què fa i quines conseqüències té 

per a mi el seu comportament.  

- Caldrà valorar les necessitats de cadascú i “pactar” com poden quedar satisfetes 

ambdues. 

- Introduïm l’empatia cognitiva, el fet de posar-se al nostre lloc, a usar que Què? On? 

Quan? Perquè? Com ho solucionem? 

4. Usar el cervell per racionalitzar una mica! per què fa el que fa? que vol aconseguir el meu 

fill amb aquest comportament? Perquè vol obeir o perquè es rebel·la davant les normes i 

els límits? Perquè no els respecte? Que desitja realment? Perquè ens molesta tant el seu 

comportament? Quines fibres ens toca concretament?  

5. Actuar quan la ira i l’enuig estan controlats. Cercar culpables impedeix cercar sol.lucions. 

6. Donar veu al teu fills, en funció de la edat: Què ha passat? Com ho podem fer per 

solucionar-ho? Com pots compensar el que has fet? Com pots reparar el que has fet? Si 

estiguessis en el meu lloc, tu què faries?  

7. ATENCIÓ A : 

- RIURE d’allò que ha fet malament, encara que resulti còmic: per a un nen petit riure d’un 

comportament és aprovar-ho. 

- A PARLAR estona i estona d’allò que fan malament 

- A LES GUERRES DE PODER  

- A LES AMENACES...  Si no fas... No ...  

- AL XANTATGE EMOCIONAL  i l’excés de NO 

8. Doneu a escollir el que realment es pot escollir (eh que vols anar a casa la iaia avui?) 

9. Anticipeu-vos. Preveniu.  Elimineu obstacles 

10. Diferencieu entre ETS I FAS / QUÈ HAS FET I QUÈ HA PASSAT? Ajuda a descriure els fets 

objectivament. Preguntes COM 

11. Descriure exactament què esperem i què volem 

12. Contacte visual,  evitar el diferit!   

13. I estalviar paraules  ...menys ordres 

14. Usa la construcció M’ADONO QUE... encara no has recollit les joguines i em pensava que 

ja ho havies fet?! 

15. Usa el temps, dóna-li un temporitzador!  

16. Valorar els problemes d’un en un... No fem un conglomerat! 

17. Plantejar fites reals i assolibles,  adaptades a lesa diferents maneres de ser.  

18. Donar temps a l’aprenentatge, admetre l’error com a front d’aprenentatge.  

19. Valorar l’esforç i no només el resultat   

20. Celebrar els triomfs i les fites dels nostres fills. 
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EL MILLOR QUE PODEM FER PELS NOSTRES FILLS ÉS CRÉIXER I CONSTRUIR-NOS PER SER 

CADA COP MÉS PERSONES! 

♥ Revisem el nostre passat 

♥ Mantinguem la perspectiva 

♥ No apliquem al peu de la lletra el que ens va funcionar a nosaltres, els nostres fills son els 

fills dels nostres temps 

♥ Cuidem el cercle de la ira 

♥ Modelem expressions apropiades 

♥ Alleugerim el perfeccionisme. Ni som perfectes ni hem de ser-ho. 

♥ Evitem que els nostres fills siguin el nostre únic projecte personal!!! 

♥ Intentem fer-los forts davant les adversitats de la vida 

♥ Pensar que ho sabem tot d’ells... No som endevins!!!! 

♥ Evitar que els nostres fills ens valorin pel que els hi donem .... I no pel que som 

♥ Ser previsor. OCUPAR-NOS  del que és important per nosaltres, ....                                   

però no PRE-OCUPAR-NOS 

♥ Confiar en el nostre fill 

♥ Educar  als nostres fills perquè  desenvolupin empatia envers les formes de lleure i oci 

dels pares i mares. 

♥ Invertir temps i integrar a la família tot allò que desitgem per ells 

 

1 PREDICAR AMB L’EXEMPLE. COHERÈNCIA I CONSISTÈNCIA! 

2. NO FER PELS ALTRES ALLÒ QUE PODEN FER PER ELLS MATEIXOS. 

3. FER MENYS,  A VEGADES POT REPRESENTAR FER MÉS. 
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