
PRINCIPIS EDUCATIUS BÀSICS

(Resum ia sessió 16-10-2010)

En la primera sessió hem recordat els principis bàsics educatius:

. Parlar menys, més baix i més ciar.

. Canviar el lIenguatge: parlar des de el FER i no des del SER. Parlar des

de el JO . Evitar les etiquetes! (Per exemple: "Ets un marrà!!!" Quan
volen dir : "És I'hora de la dutxa".)

. Fer-Ios partíceps de I'objectiu fent-Ios sentir part de I'equip. Exemple:

"Nenia, tinc un problema....... com el resoldries?"
. Saber dir no amorosament, tot i ser innegociable
. Criteri únic en la parella.

. Marcar els límits amb fermesa, no amb autoritarisme.

. Expressar verbalment com ens sentim.

. Si ens agrada que els nostres fills ens expliquin les seves vivencies,
comencem per explicar-ne nosaltres. Compartir somnis, pors, ...

. IMPORTANT: En moments de ràbia deixar que el moment passi. No fer
res, sobretot no raonar, canalitzar-Ia (picar coixins, còrrer,...)* Fer-Ios
saber (amb bon to) que mentre estiguin enrabiats, no els escoltarem. 1
des de la pau, passat el mal moment, preguntar-los què és el que els
produeix aquesta ràbia, i així intentar resoldre el problema.
* La ràbia no s'ha de descarregar mai sobre éssers vius, si de cas sobre objectes.

. Vigilar molt el to de com els parlem. El COM és més important que el

QUÈ es diu. El 93% de la comunicació és no verbaL.
. Fomentar el contacte físic. Una abraçada val més que un testimo.

. Ser pacients, ser coherents entre el que els diem i el que fem, i fer-Ios

responsables de les seves decisions/actituds. Exemple "Qui no estigui a
punt a I'hora, anirà en pijama", i fer-ho.

. Acceptar les diferències entre germans ("avui ho farem a la manera de

... ")
. Tenir actitud d'acompanyament, no privar-los de.... Permetre'ls que

s'equivoquin i reconeguin per ells mateixos els seus propis límits.

Com que' el COM és bàsic i aquest depèn de com estiguem nosaltres amb
nosaltres mateixos, recordem que tenim una eina molt vàlida per treballar-
ho:l'exercici de les ulleres, explicat i treballat en anys anteriors. Pels que
vulguin/necessitin fer-ne memòria, podeu anar a la web de I'escola i buscar
el resum de la 1 a sessió de I'any passat

NOSAl TRES SOM lA CAUSA, EllS LA CONSEQUÈNCIA


