
Les normes són regles que ens diuen quines coses es
poden fer i quines no, són guies per a una adequada
convivència. 
Quan ensenyem normes als menors, creem
consciència, responsabilitat i autoregulació.
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Després d'escoltar què necessiten, pots
negociar i acordar les normes i les
conseqüències. Amb l'objectiu que
entenguen per què i amb quina finalitat
s'han de complir. Escoltar, entendre i
pactar no ens llevarà autoritat. Si se
senten part de la decisió tindran més
compromís per complir-la.

 

Podem explicar les normes a complir en
quatre passos: primer, haurem de
descriure el que volem sense qualificatius
negatius; segon, haurem de raonar amb
ells/es per què han de complir-se; tercer,
haurem de fixar un límit de temps; i
finalment, haurem d’establir les
conseqüències que segueixen al
compliment o no.

 

Les normes en l'etapa adolescent no són una tasca fàcil i
sempre haurem de tindre en compte l'especial etapa que
estan travessant. Una etapa de diferenciació de les
persones adultes, d'inseguretat, d'alts i baixos emocionals i
de presa de decisions.

Intenta entendre per què actuen d'una
determinada manera, posa't en el seu lloc
i escolta les seues emocions.
Amb aquesta informació et resultarà més
fàcil establir normes adequades i
eficaces.
 

1.

2.
En l'adolescència les seues prioritats canvien.

 

Recorda que els límits ens serveixen per a educar.
 

3.

LES NECESSITATS DEL TEU FILL/A

intenta ARRIBAR A 

les normes  

Utilitza un to de veu ferma però amable.
 

subvencionado por

normes i límits amb 
adolescents

Consells per a famílies



És important continuar creant un clima de
confiança i comunicació amb ells, perquè
així podran acudir a tu quan tinguen un
problema, dialogar quan sorgisca un
conflicte i se sentiran secundats per tu.
Recorda que els adolescents no
compleixen les normes només per
imposició, els resulta més fàcil quan hi ha
afectivitat i respecte.

 

Intenta controlar les teues emocions quan
no obeeixen o no responen a les teues
demandes. Si estàs molt enfadat, pots
prendre decisions equivocades. Pren-te un
temps per a calmar-te i, quan estigues
tranquil, parla amb la teua filla.

 

4.

5.

Si has establit unes conseqüències (les
conseqüències no són càstigs, sinó l'acció
que segueix a la conducta), han d'estar
relacionades amb l'acció ocorreguda i han
de ser proporcionals. Per exemple, si ha
sobrepassat el temps dedicat a la
tecnologia, l'endemà disposarà de menor
temps.

Cal deixar-los que assumisquen o visquen conseqüències 
PER A PODER APRENDRE'N

No es tracta de ser el seu millor amic, però sí un suport.

6.

 LES CONSEQÜÈNCIES HAN DE SER

millora la 

Inverteix temps a conéixer i gestionar les teues pròpies emocions
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Per a un/a adolescent la teua opinió i la
valoració d'ell/a, continua sent important
encara que a vegades puga no semblar-
ho. 
Evita judicis, desqualificacions o crítiques
negatives per la seua nova manera de
pensar, de vestir o d’expressar-se. Si
alguna cosa no t'agrada dis-li-ho de
manera constructiva.

 

7.

8.

Als i a les adolescents els agrada que
se'ls tracte com a més adults, i si els
donem responsabilitats que puguen dur a
terme se sentiran amb major confiança i
autoestima. Recorda que la
responsabilitat és un aprenentatge i
comporta el seu temps.

9. el seu espai  
Els adolescents necessiten tindre un cert
grau de llibertat, d'espai i d’intimitat.
Això no està renyit amb supervisar i
secundar perquè continuen necessitant
la nostra guia com a pares i mares. 

 

Dona-li marge perquè decidisca tasques.
 

Intenta proporcionar-li missatges positius cada dia.
 

dona-li

 FES QUE SE SENTA 

Interessa't pels seus estudis, 
per les coses que els agraden i per les seues aficions
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