
22 Abril 2020 

1. Presentació 

-Motiu de les xerrades

- Mitjà Zoom 

- Agenda 

 

2. Contexte Psicològic:  

temps de treball diferenciat de temps familiar i oci, temps sense 

paradigma de seguretat de la societat.

- Afecta als 3 nivells de la persona

- Es manifesta en comportaments

- Com permetre que faci el seu procès

Experiència: polaritats Fiscal acusador vs Fada madrina

3. Que hi ha darrere de les conductes que ens preocupen ,molesten o enfaden dels 

nens i nenes? 

- Sentiments dolorosos continguts.

- Necessitats insatisfetes.

- Falta d’informació.

La familia no es el únic sistema que afecta a l’infant.

 

4. Tots estem passant per això. Trobar soluci

ambdues parts: Adults i Infants/adolescents.

 

5. La sortida: respecte, aceptar ritmes, parlar, compartir com ens sentim, decidir on 

anirem entre els que anem a sortir.

 

3. Preguntes. 

 

4. Experiència del consell Familiar

 

 

 

 

22 Abril 2020 - Xerrada Suport Pares i mares 

Motiu de les xerrades 

Contexte Psicològic:  Dol: pérdua de llibertat, d’estar present amb èsser estimats, 

temps de treball diferenciat de temps familiar i oci, temps sense nens, pèrdua del 

paradigma de seguretat de la societat. 

Afecta als 3 nivells de la persona 

Es manifesta en comportaments 

Com permetre que faci el seu procès- Adults i nens. 

Experiència: polaritats Fiscal acusador vs Fada madrina (chat) 

ere de les conductes que ens preocupen ,molesten o enfaden dels 

Sentiments dolorosos continguts. 

Necessitats insatisfetes. 

Falta d’informació. 

La familia no es el únic sistema que afecta a l’infant. 

Tots estem passant per això. Trobar solucions que satisfassin les neccessitats de 

ambdues parts: Adults i Infants/adolescents. 

: respecte, aceptar ritmes, parlar, compartir com ens sentim, decidir on 

anirem entre els que anem a sortir. 

Experiència del consell Familiar 

 

pérdua de llibertat, d’estar present amb èsser estimats, 

nens, pèrdua del 

ere de les conductes que ens preocupen ,molesten o enfaden dels 

ons que satisfassin les neccessitats de 

: respecte, aceptar ritmes, parlar, compartir com ens sentim, decidir on 

 


