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L'adolescència no és una etapa fàcil per a la
convivència familiar a causa de les diferents necessitats
dels xics i xiques respecte als seus pares i mares, el seu
procés d'individualització, els canvis emocionals, i la
dificultat per als progenitors de fer-nos a la idea que ja
no són xiquets (però tampoc adults encara). I a això,
que per si mateix ja és difícil, se suma aquesta nova
situació d'emergència sanitària i restriccions.

Escolteu primer abans de parlar,
mai digueu el primer que penseu
perquè podríeu condicionar les
respostes de la vostra filla o del
vostre fill. Intenteu preguntar-li i
informeu-vos bé abans d'emetre
un judici.

Cal que l’adolescent expresse les
seues idees, creences o opinions,
que senta que el que diu compta i
que és escoltat. 
Pot ser que les seues opinions
siguen diferents a les nostres però
sempre val la pena escoltar-les.

1.

2.

    Els i les adolescents són molt sensibles a les nostres opinions
 

Recordeu que està experimentant noves maneres de pensar.
 

escolteu

 deixeu que 
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Comunicar-nos ha de ser un diàleg
en totes dues direccions, que hi haja
preguntes i respostes, possibilitat de
compartir, de manifestar dubtes i
temors, desitjos i necessitats.
Cerqueu el moment apropiat per a
establir una conversa.

 

Poseu-vos al seu lloc i intenteu
entendre per què està passant.
Pregunteu-li pels seus sentiments,
per les seues preocupacions. I si no
voleu compartir-les, deixeu-li una
mica de temps i espai però
mostreu-li que sou un suport.

Recordeu la vostra adolescència i com us sentieu.
 

4.

5.

Per a millorar la comunicació amb
els i les nostres filles, podem
consultar-los alguns assumptes i
demanar-los la seua opinió i valorar
les seues aportacions. 
També podem crear diàleg
interessant-nos per les seues
opinions sobre temes d'interés.

 Interesseu-vos per les coses que els agraden.
 

No aprofiteu cada ocasió de diàleg per a sermonejar.

CREEU SITUACIONS de

permeteu una  

tingueu  3.
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7.

Si us burleu, no voldrà compartir

8.

L’adolescència és una etapa
d'egocentrisme i els costa entendre
als seus progenitors. Expresseu-los
les vostres preocupacions i com us
sentiu. També podeu parlar-los de les
vostres vivències. Des de la postura de
compartir no de sermonejar.

El fet d’expressar-li com us sentiu

 EXPRESSEU-LI ELS VOSTRES 

Ajudeu-la a suportar la frustració d'aquesta situació.
 

No ridiculitzeu ni us burleu de les
coses que els agraden, de les seues
opinions, dels seus amics, etc. 
Segur que hi ha aspectes d'ell/a que
no enteneu o que us semblen
insignificants, però recordeu que per
al teu fill/a poden ser molt
importants. 

 

 DESENVOLUPEU 6.

 SIGUEU  
La situació actual de pandèmia està
sent molt estressant per a les
famílies, també per als i les
adolescents que han de fer moltes
renúncies. Intenteu ser flexibles i
empàtics, pregunteu-li sobre com se
sent i ajudeu-lo a trobar
pensaments positius davant aquesta
situació.
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les seues preocupacions amb vosaltres.

 l'ajudarà a tindre més empatIa.


