
 

 

Taller “Com parlar perquè els infants i adolescents escoltin”: 

Els objectius del taller són: 

x Ajudar els nens a desenvolupar una imatge real i positiva de si mateix/a. 
x Establir límits amb amor i respecte. 
x Fer front comú amb els nens davant dels sentiments. 
x Poder expressar la ira sense culpabilitzar l’altre. 
x Animar als nens voluntat de col·laboració. 
x Resoldre els conflictes de manera pacífica. 
x Crear una atmosfera familiar d’amor i respecte. 
 

Quins temes treballarem a les sessions  

1. AJUDAR ELS NENS A FER FRONT ALS SEUS SENTIMENTS. 

Explorar  què els  hi passa quan neguem els seus sentiments. Habilitats 
específiques que ajuden els nens a reconèixer i fer front als seus sentiments - 
decepció, enveja, frustració, ressentiment, ira -  
Camins per acceptar els seus sentiments, limitar els comportaments inacceptables, 
i mantenir encara la bona voluntat.  

2. ANIMAR A LA COL·LABORACIÓ 

Com reaccionen els nens davant dels mètodes més usuals que fem servir perquè 
cooperin: amenaces, advertències, ordres, insults, sarcasme, discursos, etc. Cinc 
camins que conviden a la cooperació en els quals pares i fills se senten bé amb 
ells mateixos i amb els altres.  

3. ALTERNATIVES AL CÀSTIG 

Com reaccionen els nens al càstig? És necessari confiar en el càstig com la 
manera de disciplinar? Algunes alternatives al càstig que permeten als pares 
expressar el seu profund desacord així com fomentar en els nens que assumeixin 
la responsabilitat de les seves conductes.  

4. FOMENTAR L’AUTONOMIA 

Maneres d’ajudar els nens a separar-se dels pares, a convertir-se en persones 
responsables, que puguin funcionar autònomament el dia de demà. Habilitats 
específiques que ajuden els nens a desenvolupar els seus propis recursos interns.  

5. ELS ELOGIS I L’AUTOESTIMA 

Una exploració de quins són els tipus d’elogis que contribueixen a que els nens 
puguin construir una visió positiva i realista i quins no hi contribueixen.  



6. ALLIBERAR ELS NENS DE LES ETIQUETES 

Una mirada a com els nens de  vegades s’encasellen (el pinxo, el ploraner, el que 
sempre s’escaqueja, l’entremaliat, etc) i com podem alliberar-los d’exercir aquests 
papers. Sis habilitats que podem fer servir per ajudar els nens a veure’s a si 
mateixos amb una llum diferent i més positiva. 

 

El preu per participar-hi és de 140€ a pagar al despatx de l’AMPA o fent un ingrés al 

compte: 

ES09 2100 6067 2602 0000 1082 (indicant nom de la família) abans del 15 de febrer. 

o En cas de ser més de 25 participants el preu seria de 120€  

 

*Aquest preu inclou el material de treball peró no inclou dos llibres de lectura que s’han de 

llegir entre les sessions del taller. Aquests llibres  valen 26 € cadascún o es poden demanar 

a la biblioteca, però s’aconsella tenir-los: 

x Com hem de paralr perquè els fills ens escoltin d'Adele Faber i l'Elaine Mazlish 

x Padres Liberados, hijos liberados d'Adele Faber i l'Elaine Mazlish 

 


