
ELS VALORS PERSONALS    Resum 4ª sessió 26.02.11 
 
 
Els valors fan referència al què prioritzem per damunt de tot : què és per a vosaltres el què 
prioritzeu en aquest moment de la vostra vida? 
 
Us proposem un exercici. Agafeu paper i llapis, preneu-vos el vostre temps.  
 
1. Escriviu una llista de les coses que són més importants per  a cadascú de vosaltres 

(casa, cotxe, imatge personal, diners, feina, fills, parella, ...). Un cop escrites 
enumereu-les del 1 al 10 essent el 1 el més important. 

2.  Ara, penseu o escriviu a què dediqueu el vostre temps, diners i converses. 
 
Creieu que hi ha coherència entre l’apartat 2 i els 3 primers valors personals enumerats per 
tu en el apartat 1? 
 
És un bon exercici per fer en parella; cadascú per separat i desprès posar-ho en comú. Hi ha 
gaires coincidències? ..... 
 
És un exercici que ens permet treballar la tolerància envers per les diferències. Com més 
conscients siguem de que som diferents i que tenim prioritats diferents, millor podrem 
acceptar a l’altre. També ens ajuda a no generar judicis. Cap valor és millor que un altre. 
 
Els nostres fills també tenen els seus valors, que hem d’aprendre a respectar. 
 
 
EXPRESSEM LES NOSTRES EMOCIONS 
 
Ens hem de permetre sentir, no jutjar, posar nom al què sentim i manifestar-ho de manera 
adequada. Si ho fem ensenyarem als nostres fills a fer-ho ells també.  
 
Totes les emocions són bones i necessàries? Les emocions són. Ni bones ni dolentes, i 
sempre són necessàries. 
 
Recordem que les emocions bàsiques són: la por, la ràbia, l’alegria i la tristesa.  
 
Us proposem un altre exercici per aprendre a verbalitzar les emocions. Tant per a vosaltres 
com per als  vostres fills. 
 
A les següents pàgines hi trobareu un cotxe dibuixat amb les seves parts identificades. I una 
altre amb una llista de sentiments. Les parts del cotxe ens ajudaran a identificar el sentiment 
que volem expressar. Es tracta d’escriure frases des del JO i utilitzant el “em sento”.  
Exemple :  “Em sento segur/a quan porto el volant de la meva vida”, “Quan em miro al 
mirall em sento confós/a.” 
 
 
DISPONIBILITAT PELS NOSTRES FILLS 
 
Un últim exercici:  seure (a l’alçada del vostre fill/a) diàriament durant uns 15 minuts al seu 
costat amb la intenció d’estar al 100% disponibles per a ells (fora cuina, fora tele, fora 
telèfon, ...). No cal fer res en especial, simplement deixar-nos portar, i a veure què passa. 






