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Aspectes previs

� Els conflictes són inherents a l’ésser humà
� Acompanyar vs Resoldre
� El conflicte com a oportunitat de � El conflicte com a oportunitat de 

creixement
� El conflicte té a veure amb un desencontre 

de necessitats
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Agressivitat

� L’agressivitat és un tabú
� Funcionem per inhibició
� L’agressivitat és necessària� L’agressivitat és necessària
� Incapacitat de poder expressar la 

necessitat
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Com acompanyar la Ràbia

� Deixant-li espai
� Que el nen es senti reconegut en la seva 

ràbiaràbia
� Sent autèntics
� Que són nens!!!
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Com acompanyar el conflicte

� Intervenir el menys possible
� Intentar que no trobin un “jutge”
� Que tots dos membres del conflicte tinguin � Que tots dos membres del conflicte tinguin 

acompanyant
� Formular les coses en positiu
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Com acompanyar el conflicte

El que ha pegat

� Veure què és el que 

El que ha rebut

� Mirar al nen com a � Veure què és el que 
necessita

� Que pugui veure les 
conseqüències 

� No “demonitzar-lo” i 
que es senti acollit

� Mirar al nen com a 
“pobret” el debilita

� Que pugui expressar i 
dir-li com s’ha sentit

� No forçar-lo
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Moltes gràcies
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