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Separar-se o no     
separar-se…   separar-se…   
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Com explicar la ruptura als fills

� Presentar als fills la ruptura com una decisió
conjunta

� S’ha d’informar al nen
� No cal dir-li tots els conflictes de la parella
� Que quedi clar que la decisió no té res a veure

amb ells
� Que quedi clar que és una decisió meditada, i 

per tant no modificable
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Com explicar la ruptura als fills

� Explicar quins canvis hi haurà
� Tan important és el que es diu, com el que no es 

diu
� No dramatitzar, i evitar comportaments

victimistes
� Aclarir al nen que s’extingeix el vincle de parella, 

mai el de pare/mare-fill
� Acollir l’expressió emocional del fill
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Reaccions generals dels nens 
enfront la separació
� Tristesa
� Por
� Hiperresponsabilitat

Enfado� Enfado
� Culpa
� Soletat
� Regressions
� Problemes escolars, de son o d’alimentació
� Fantasia de reunificació dels pares.
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Actituds que cal evitar

� Impedir el contacte del nen amb el progenitor no 
custodi

� Devaluar la imatge del progenitor
� Impedir que els nens prenguin les seves pròpies

decisions
� Sobreprotegir al nen
� Considerar que es possible substituir al 

pare/mare amb una nova parella
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Actituds que cal evitar

� Posar als fills en contra de les noves parelles
� Col.locar al fill en el paper de jutge.
� Danyar la imatge de l’altre progenitor.� Danyar la imatge de l’altre progenitor.
� Mantenir discussions davant del nen a l’hora del 

relleu.
� Fer sentir al nen culpable per voler estar amb

l’altre progenitor.
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Actituds que cal evitar

� Programar activitats que obliguin al nen a 
escollir entre elles, i estar amb l’altre progenitor

� Posar a prova la lleialtat del nen
� Fer servir als nens per comunicar-se entre els

pares
� Mostrar un aferrament excessiu com a forma de 

solucionar la soledat
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Actituds que cal evitar

� Demanar-li al nen opinió sobre coses que no 
són de la seva competència

� Delegar en els fills “excessives” responsabilitats
domèstiquesdomèstiques

� Transformar el nen en espia

Ignasi Pares Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com



Factors protectors

� Mantenir relacions continuades amb ambdós
progenitors

� Minimitzar, en la mesura del possible, els canvis
familiarsfamiliars

� Transmetre al fill respecte i acceptació per l’altre
progenitor

� Que el nen es senti amb llibertat de parlar de 
l’altre progenitor davant tota la família

� Mantenir les relacions prèviament establertes
amb tiets, cosins, avis…
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“El divorcio no pone fin a la familia, 
lo que hace es reorganizarla, 
puesto que los padres lo son para puesto que los padres lo son para 
toda la vida”
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Moltes gràciesMoltes gràcies

Ignasi Pares Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com


