
mantín una actitud 

Les normes són regles que ens diuen el que es pot
fer i el que no, són guies per a una adequada
convivència. Quan els ensenyem normes creem
consciència, responsabilitat i autoregulació.
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Abans d'imposar les normes, inverteix
temps a posar-les en comú i a
assegurar-te que les entenen. 
És important que participen i que
entenguen quina finalitat tenen
aquestes normes. Això farà que les
complisquen amb més facilitat. Podem
fer-les visibles en un lloc de la casa amb
un cartell o panell visual.

La majoria de normes comencen per
NO, no faces, no digues, etc. Canvia-les
a positiu i explica'ls el que SI que han
de o poden fer. En comptes de "no
crides", digues: "sí que es pot parlar en
veu baixeta". 

Les rutines i hàbits els permeten
conéixer per endavant què han de fer i
què no, quines activitats són les que cal
realitzar en un moment i quines no. Per
tant, evitareu discussions i
incompliments. 

1.

2.

3.

 posa les normes en

crea 

Explica les normes
 

les normes eduquen

 Constància i repetició.
 

subvencionado por

Les normes són regles que ens diuen el que es pot
fer i el que no, són guies per a una adequada
convivència. Quan els ensenyem normes creem
consciència, responsabilitat i autoregulació.
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Si decidim que després del
comportament ocorrerà una
conseqüència i aquesta no es compleix,
les conseqüències disminuiran el seu
valor educatiu i perdrem autoritat.
Podem donar un avís o recordar i en el
cas que no es complisca la norma,
aplicar la conseqüència pactada.

Conseqüències no són càstigs, són les
accions que van seguides a la
conducta amb la finalitat que els
menors entenguen les normes. Les
conseqüències han de ser coherents,
clares i respectuoses cap a les menors.
Per exemple, si tarde temps a fer els
deures perquè no m'abelleix, la
conseqüència serà disposar de menys
temps per a l'oci. 

4.  que siguen 

 Pacta les conseqüències 

Les normes han de ser clares i ben
definides, adaptades a la seua edat i
característiques. Que siguen senzilles,
millor d'una en una o dividides en
parts. Mira-la als ulls, i comprova que
t'està escoltant, pregunta-li si ho ha
entés.

5.

6.

  SI UTILITZES CONSEQÜÈNCIES

és important

Amenaçar sense complir les conseqüències no servirà de res

Assegura't que t'està escoltant i que t'està entenent.

previament
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7.  ELS SEUS AVANÇOS    

Per a les menors és més fàcil complir
les normes si senten que aporten,
que influencien de manera positiva,
si se senten valorades. 
Intenta fomentar la cooperació, el
treball en equip, escolta les seues
idees.

8.               Crea un clima de 

Reforça i encoratja amb missatges
positius, afecte, etc. els seus avanços
en el compliment de les normes, en la
seua adquisició d'autonomia i de
responsabilitat.

9.mantín una actitud 
Complir les normes és un
aprenentatge que comporta temps i
no succeeix de manera ràpida. La
nostra actitud ha de ser constructiva,
educativa i pacient. S’ha d’invertir
temps a explicar, a dividir les tasques
en altres més fàcils, a assegurar-nos
del seu compliment, etc.

Així es motivaran a complir les normes

 
És important cuidar-nos per a mantindre aquesta actitud

.

 
Fes-li veure que pot sentir-se 

ORGULLóS
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