
Els límits
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Índex
� Introducció
� Els límits són necessaris?
� Quina funció compleixen els límits?� Quina funció compleixen els límits?
� Per què ens costa posar límits?
� Com posar els límits?
� A tenir en compte…
� Pel que fa als pares…
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Tipus de límits

� Límit que necessita ser respectat
� Límit que necessita ser traspassat� Límit que necessita ser traspassat
� Límit que necessita ser desenvolupat
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Són els límits
necessaris? necessaris? 
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Quina és la funció
dels límits?dels límits?
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Per què serveixen els límits?

� Per crear un entorn segur en el que el nen es 
pugui desenvolupar lliurement, i tot el sistema 
pugui estar relaxat
Per contenir� Per contenir

� Per diferenciar-se
� Per donar seguretat
� Per reorientar-se
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Motius per tenir por a posar límits

� Relacionar-nos amb els nostres fills de manera 
diferent a com ho van fer amb nosaltres

� No semblar carinyosos i que així ens estimin
menysmenys

� És més fàcil transigir que plantar-se amb un límit
de manera conseqüent

� Per compensar
� Opinió de que límits impedeixen la creativitat del 

nen
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Com posar el límit

� Posar el límit l’adult de referència
� El límit s’ha de posar d’una manera clara
� No convertir el límit en una lliçó� No convertir el límit en una lliçó
� No escudar-se darrerae les regles
� Posar el límit en positiu
� Que l’infant se senti reconegut en la seva

necessitat/desig
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Com posar el límit

� Si hem de posar un límit a una Necessitat
Autèntica, hem de donar una alternativa

� Posar-li el límit de manera que no el visqui com
un refús o un abandonament per part nostreun refús o un abandonament per part nostre

� El límit ha d’estar amb consonància amb les 
situacions concretes

� Avisar amb temps
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A tenir en compte…

� Els límits impliquen dolor; les explicacions més
enllà del necessari fan que el nen no es senti
vist en el seu dolor/enfado
Validar l’expressió emocional� Validar l’expressió emocional

� De vegades amb un límit se’ns posa en contacte 
amb un dolor antic. Deixar elaborar-lo.
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A tenir en compte…

� Càstig vs. Conseqüències
� “Veure” al nen
� La regularitat en la vivència dels límits crea una � La regularitat en la vivència dels límits crea una 

“xarxa neurològica” interior, en la que les regles 
poden ser captades
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Pel què fa als pares…

� Herència familiar. Actualitzar-se
� Posar límits als nostres propis impulsos
� Alerta a l’hora de posar-li límits nosaltres i al � Alerta a l’hora de posar-li límits nosaltres i al 

mateix temps saltar-nos els seus
� Importància de mostrar que els pares també 

tenim límits
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Moltes gràcies
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