
LA MÀGIA DE LES 
EMOCIONS 

Com gestionar-les en mi i en els meus fills? 



LA METÀFORA DE LA LLAVOR (I) 

!  Són llavors: els nens tenen els seus propis recursos ja “de 
sèrie”. 
 

!  Totes les llavors son úniques, diferents i especials. 
 

!  Som jardiners: creem el context necessari per a que brolli amb 
tota la seva lluentor. 

!  La llavor necessita espai per brollar i créixer. 
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LA METÀFORA DE LA LLAVOR (II) 

1. Coneix 
 

2. Accepta 
 

3. Confia 
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PACTAR 

•  Què necessito jo? Què necessites tu per a ___?  

•  NO és “mercadejar”, ni xantatges o negociar.  
 
•  És una forma de comunicar-se des del cor i amb respecte.  
 
•  Escoltem i donem espai a l’altre perquè s’expressi.  
 
•  És una forma de posar límits de forma  
    respectuosa.  
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Què són les emocions? 

•  Les emocions no són ni  bones ni dolentes 
    Són química!  

•  Són adaptatives i útils. Ens donen informació. 

•  No hem de jutjar les emocions. Sentim el que sentim i sempre hi ha un 
“per a què” (es tracta d’esbrinar-ho) 

•  Totes les emocions són necessàries ( exemple: la por davant el perill, el 
fàstic amb el tabac i les drogues, etc.). 

•   Vull que el meu fill pugui sentir TOTES les emocions.  
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Què és la INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL? 

"  Escollir entre totes les emocions possibles,  la més adequada (també en 
intensitat) a la situació viscuda i al resultat que vull aconseguir 

"  Es tracta també de no reprimir l’ emoció,  
     ser conscients del que ens vol dir i canal.litzar-la 
      de forma constructiva. 
 
 

El que resisteix persisteix, el que s’accepta  
es transforma  (Carl Jung) 
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Les NOSTRES emocions (PARES) 

"  Tu ets el seu model. Els nens ens aprenen a nosaltres (el que fem, no el 
que diem). Comencem per nosaltres! 

 
"  Les emocions són contagioses! 

 
"  Si com adults ens equivoquem # 
 REPARAR la relació. 
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Què genera l’emoció? 

PENSAMENT – EMOCIÓ – ACCIÓ 
 
Tota emoció ens col·loca a una plataforma d’ acció determinada. (por-fugida, 
alegria-romandre, ràbia-atac…) 
 
Podem canviar l’emoció canviant el nostre 
pensament i també des d’una emoció  
diferent. 
 
Ens hem de col·locar a l’emoció adequada al  
resultat que perseguim. 
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Gestió de les emocions en els nens 

1.  Posar nom 

2.  Legitimar (Permetre i no jutjar). 

3.  Empatitzar 

4.  Sostenir/acompanyar (per que l’emoció  
      transiti i es transformi) 
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Llistat d’ emocions 

 
 
 

La màgia de les emocions                                           El Cim- AEIOU                                                                         pàgina: 10 



PRÒXIMS CURSOS “                     ” 

ENTRE SETMANA DILLUNS 25 JUNY, 2, 9, 16, 23 DE JULIOL 
 
"  Opció matins, de 10 a 13.30h 
"  Opció tardes, de 17 a 20.30h 

MONOGRÀFIC COM POTENCIAR L’ AUTOESTIMA DEL MEU 
FILL? 
 
"  Dimecres 23 de maig, de 17.30 a 20.30h 
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CONTACTE I XARXES SOCIALS 

"  Web:   www.coachingpadresaeiou.com 
 

"  Mail:   info@coachingpadresaeiou.com 
 

"  Facebook:  https://www.facebook.com/talleraraeiou/ 
 

"  Twitter:   @aeioucoaching 
 

"  Instagram:  @aeioucoachingparapadres 
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MOLTES GRÀCIES! 
www.coachingpadresaeiou.com 


