
LLIBERTAT I LÍMITS 

L’ART DE POSAR LÍMITS....

Montse Caselles Castells ( psicòloga i coach).



On us sembla que conduirem més segurs?



Què són els límits?
Ramon Casals (professor de l’Institut IES Leonardo da Vinci de Sant
Cugat, i autor de “L’aventura de ser pares”, diu:
“No hem de limitar constantment el joc i l’espontaneïtat dels nens, però si que 
entenguin que hi ha uns límits innegociables. De límits n’hi ha d’haver pocs i 

clars”.

Clara Darder, educadora social, terapeuta familiar en Gestalt, PNL,
pedagoga sistèmica i directora del centre ISAF ( Institut de Salut i
Assessorament per a la Família), diu:

“No hem de confondre límits des d’un sentit negatiu i sentir-nos culpables. 
Límits és transmetre als nostres fills/es aprenentatges...li ensenyo que hi ha 

coses que es poden fer i coses que no. 
Tenim una creença errònia, pensem que si posem límits ens estimaran menys. 
Això no és cert! És important posar límits per educar en la frustració... La vida 

està plena de frustracions i no sempre es pot tenir el que un vol. I com més 
aviat ho aprenguin millor”. 



Què és la llibertat?

Llibertat NO és igual a fer el que vols. 
Llibertat és elegir entre el que és 

possible.



Per què cal posar límits?
Perquè els nens petits no saben diferenciar per si mateixos el que està bé del que està
malament.

Sense límits, el nen es torna descarat i perd fàcilment la concentració, li costa sortir de
l’edat rebel, trenca coses, ve amb una exigència rere una altra i pica als altres nens.

Les dades sobre educació infantil de què disposem actualment indiquen que una educació
excessivament permissiva és tan perjudicial com una d’autoritària.

En resum: els nens necessiten normes i límits ben definits,
però també espai suficient per desenvolupar-se amb llibertat.
Donar-los cada cosa en la mesura justa és el major repte al que
ens enfrontem pares i educadors.



Com aconseguir que ens tinguin respecte?

Els límits els hem de transmetre des de la TRANQUIL·LITAT, la SERENITAT i l’AMOR.

Quan cridem, amenacem o fem xantatge emocional, perdem l’autoritat.

Important! Ser honestos i sincers, acomplint les nostres promeses i mostrant 
confiança en ells. 

Important! Que ells valorin i vegin que estem implicats en ells.



Aprendre a utilitzar el “NO”

El “no” és una eina imprescindible en el procés educatiu del nen. 
L’ajuda a saber com ha d’actuar, quins són els seus límits i fins a on 

pot arribar.

Per això és important saber racionar-lo. Si constantment els hi estem dient: “no 
toquis”, “no pugis”, “no cridis”, “no corris”... el dia que li diguem un “no” veritablement 
important com ara “no creuis el carrer!”, segurament el nen no farà cas. Per què? 
Simplement perquè no li donarà importància. Cal aprendre a racionar-lo en funció de 
la rellevància de la conducta que pensem reprendre.

Hem de decidir anticipadament aquells comportaments (quatre o cinc) que no volem 
consentir degut a les seves conseqüències educatives, i concentrar en ells els nostres 
“nos”.



LA CULPABILITAT, renyar sense sentir-nos 
culpables.

Alguns adults senten remordiments després d’haver renyat a un nen. 

Quan això passa ens hem de preguntar: “L’he renyat amb motiu o simplement he 
descarregat el meu enuig en ell?”

Als nens se’ls ha de renyar quan realment s’ho mereixen, de manera justa, sense 
cridar, i independentment del nostre estat d’ànim. És injust que els nens paguin el 
nostre mal humor.



Com han de ser els límits

L’establiment d’uns límits clars requereix:

1. Fermesa: Per això és important la nostra coherència. Un “no” ha de ser 
un “no” per molt que el nen cridi i es desesperi. Els nens se senten 
desconcertats quan un dia els fem saber que una cosa és molt important 
i al dia següent canviem d’opinió o li traiem importància a aquella 
mateixa idea.

2. Immediatesa: Si el nen ha fet una cosa malament no esperis a més tard 
per renyar-lo, li has de fer saber de seguida. Els càstigs han de ser propers 
en el temps i de duració limitada, perquè així el nen tingui la possibilitat 
d’esmenar-se i corregir el seu comportament.



3. Consistència: Tots els adults a
càrrec del nen heu de mantenir les
mateixes normes. No debilitis les
normes establertes per la teva parella
(si ets un pare o mare). Si teniu
desacords sobre com educar als nens
s’han de discutir en privat, mai davant
d’ells.



4. Claredat: Establiu unes normes simples i expliqueu-les clarament des 
del principi. El nen mai ha de tenir dubtes sobre les normes.

5. Flexibilitat: Un exemple típic: “Avui puc arribar a casa més tard?”. Mireu 
d’arribar a un pacte o acord, i feu-los veure que dipositeu la confiança en 
ells per acomplir el tracte. Això sí, no us deixeu engalipar cada dia amb 
aquest tema: la norma és la norma, i la flexibilitat és per a les excepcions.

Quan poses un límit és important donar una alternativa. No cridis, si tens 
ganes de cridar anem a córrer i allí ho fem lliurement.

6. Privacitat: si és possible, mai renyis a un nen davant dels altres nens. 



7. Comprensió: no imposeu les normes; raoneu-les i escolteu també el punt de 
vista del nen. Si veu que l’escoltes, el nen guanyarà confiança en sí mateix. Una 
norma negociada s’acceptarà molt millor que una norma imposada.

8. Independència: a mesura que es van fent grans, els nens han de tenir 
l’oportunitat de prendre ells mateixos les seves pròpies decisions. Deixeu que de 
tant en tant s’equivoquin, fins i tot que es facin mal.

Elogieu els petits avenços (però no feu un elogi excessiu, o perdrà valor). Les 
crítiques també són necessàries, perquè coneguin els seus punts dèbils, però no 
feu una crítica personal del nen, sinó que heu de fer crítiques constructives 
(«Potser et quedaria millor així»), o limitar-vos a criticar l’acció.



9.Autoritat: Els nens detecten de seguida si et sents segur amb el que els transmets.

Perquè li quedi clar que estàs parlant seriosament has de seguir les següents indicacions:
1. Ajup-te fins al seu nivell, de manera que li miris directament als ulls quan parlis.
2. Baixa el to de la teva veu (fes-la més greu, més “d’home”), però parla poc a poc i sense cridar. teva 
mirada fixa en els seus ulls o fins i tot per sobre dels seus ulls, però mai per sota.
3.Mantingues la mirada.
4. Si és un nen petit que pica de peus o et vol picar, agafa’l amb fermesa dels braços (però sense fer-li mal, 
és clar).
5. Demana-li que t’escolti i que et miri a la cara.
6. Digues-li amb paraules clares i entenedores què és el que està malament i el que no vols que faci, dóna-
li una alternativa al seu comportament.



El nen també té dret a estar enfadat o 
trist.

Els adults ens sentim desorientats tan bon punt apareixen les primeres enrabiades o el nen es mostra trist o angoixat.

Alguns pares rebutgen els sentiments negatius dels fills, i reaccionen renyant al nen. 

D’altres se senten tan aclaparats, que acabaren donant-li tot el que demani amb tal de fer-lo content.

Cap de les dues postures no és bona.

Els nens han d’aprendre a conviure amb ells, perquè quan siguin grans els experimentaran moltes vegades, 
i cal que els coneguin i que aprenguin a sobreposar-s’hi, a consolar-se ells sols (no sempre tindran algú al 
costat per fer-ho), i a no deixar-se abatre per la pressió sinó tornar el més aviat possible a la normalitat.



Saber discutir
Acceptar LES DISCUSSIONS com una COSA NORMAL quan es viu en comunitat.

Per tal que ningú se senti humiliat o ofès mentre es discuteix un conflicte, cal establir una sèrie de 
normes:

1. Tothom ha de tenir l’oportunitat d’exposar el seu punt de vista. Mentre un parli, els altres l’hauran 
d’escoltar amb atenció.

2. És preferible tractar els temes un cop els ànims s’hagin refredat, quan l’empipament inicial hagi 
passat.

3. Cadascú hauria de poder explicar obertament perquè està enfadat o què és el que no li agrada. Per 
això és necessari que, d’entrada, ningú no s’ofengui ni passi al contraatac si se sent criticat.

4. Tots han de plantejar les seves propostes per solucionar el conflicte. Tothom ha d’estar disposat a 
cedir en alguna cosa per tal d’arribar a un acord.

5. Si els adults prohibim alguna cosa, hem de saber explicar el perquè.

6.Si volem introduir una norma nova, també cal acordar quin serà el “càstig” per qui no la compleixi.



Els adults com a model

Els adults, especialment els
pares, som el model principal
per als nens.

Sigueu “carinyosos” i afectuosos amb els nens; els nens 
han de saber que tenen el vostre amor incondicional.



És molt important que ELS ADULTS que tenim cura dels nens 
ESTIGUEM D’ACORD entre nosaltres:
o El pitjor exemple que els hi podem donar són les baralles 
entre adults. 
o Sota cap circumstància desautoritzis al teu company/a davant 
dels nens; és humiliant. 
o Poseu-vos d’acord sobre l’estil educatiu:
- El nivell de responsabilitat que demanarem als nens.
- El tipus de límits que imposarem.
- La forma com farem valdre les normes (càstigs i premis).
- Les normes de convivència.
- Els valors que volem transmetre.
- Els objectius a assolir i les estratègies que seguirem per fer-
ho.
o Si teniu opinions molt diferents, cal dialogar i cedir. 
o Impliqueu-vos per igual. 
o Eviteu repartir-vos els papers (“jo sóc el bo i tu la dolenta”; 
“tu t’encarregues de la feina i jo dels jocs”). Compartiu les 
responsabilitats. 
o Sigueu positius. Cooperar i treballar en equip us donarà els 
millors resultats.



Com s’ha de parlar als nens (ús correcte
de la veu)

Els nens, especialment els petits, són molt 
sensibles a la nostra manera de dir les coses. El to 
de veu, els gestos, les mirades,... signifiquen molt 

per a ell, més que no pas les paraules que puguem 
dir. Un to de veu incorrecte pot fer-li creure que en 
realitat no l’estem renyant, que es tracta d’un joc o 

que no parlem seriosament.



Posar veu d’aprovació (per elogiar, donar les
gràcies i demostrar que esteu contents).

De vegades estem tan pendents de les coses dolentes que se’ns 
passen per alt les bones. Si un nen fa sense rondinar una cosa 

en la que habitualment dóna problemes, elogia el seu bon 
comportament!

Per parlar amb veu d’aprovació fes servir un to agut, fins i tot 
emocionat, que transmeti la satisfacció que sents. Acaronar el 

cap del nen o posar-li una mà a l’espatlla també tindrà un sentit 
positiu. Amb nens petits resulta útil picar de mans i fer crits 

d’alegria; no et faci cap vergonya.



Altres consideracions: Els límits s’apliquen de 
manera diferent en funció de l’edat.

Els nens en edat preescolar (4-5 anys) necessiten explicacions.

Els nens en edat preescolar se n’adonen del que fan malament els seus companys. Ja han après un bon nombre de 
normes, i intenten transmetre-les als altres. 

Els més petits, de tres o quatre anys, encara poden confondre bo o dolent amb els seus propis desigs. Per contra, els de 
cinc i sis anys fixen la seva atenció en els adults, volen ser com ells i acostumen a trobar bé allò que aquests decideixen.

Els nens de quatre i cinc anys són capaços de prestar atenció a un altre nen i acceptar opinions diferents a la seva: «Vale, 
no juguem a pilota, juguem a atrapar». Malgrat això, són encara molt egocèntrics.

Coneixen de sobres el concepte de “dolent” o “injust”, però acostumen a atribuir les accions incorrectes als altres, 
especialment si els altres no els proporcionen el que ells desitgen en aquell moment. Estan totalment convençuts de que 
tenen la raó, i res no els pot fer canviar d’opinió. No hem de rebutjar aquesta conducta, ja que és perfectament normal, 
però sí que és útil parlar amb els nens en el moment que es produeix la situació.

Els nens entre quatre i cinc anys no poden distingir amb claredat entre “meu” i “teu”. El seu desig de posseir quelcom té 
en ells tanta força que agafen i s’emporten qualsevol cosa que els agrada. Malgrat que aquests actes siguin normals, és 
important ensenyar-los a tornar el que han pres a un altre nen.

El dolent és mentir premeditadament per aconseguir qualsevol benefici o perjudicar a una altra persona, cosa que els 
nens d’aquesta edat encara no saben fer. És entre els 8 i 10 anys quan els nens desenvolupen aquestes “estratègies” 
indesitjables.



Els nens en edat escolar (6-9 anys) necessiten recolzament.

En aquesta etapa són més crítics i no es deixin dirigir amb tanta facilitat. Normalment demanen 
una contrapartida als seus bons actes: «Podré sortir amb la bici si ajudo a rentar els plats?». 
Demanen una explicació raonada de cada cosa i s’imposen els “pactes”.

Els nens d’aquesta edat són uns fanàtics de la justícia. Ells entenen la justícia bàsicament com 
a igualtat absoluta. Malgrat que són conscients de com se senten els altres, poden arribar a 
actuar amb molta crueltat amb els seus companys. 

És important que pares i educadors inculquem als nostres nens que no han de maltractar altres 
infants, i que han de tenir en compte els seus sentiments («La Maria es posa trista cada cop 
que li dius que sembla una bruixa. A tu tampoc no t’agradaria que t’ho diguessin.»).

Un afany d’independència molt marcat és una altra característica d’aquesta etapa. Els nens en 
edat escolar reclamen el dret a prendre les seves pròpies decisions. Embolicar-se en 
explicacions cada cop que ens protestin una decisió és esgotador, i no sempre és necessari; 
de vegades n’hi ha prou amb un “no” clar i inequívoc.



Els adolescents (més de 10 anys) necessiten comprensió.

Quan els nens arriben als 10 anys comença un període difícil. Aquells nens que fins ara havien 
estat dòcils de sobte es tornen descarats i insolents, qüestionen tot allò que els pares 
consideren bo i correcte, i només fan cas als amics de la colla!. Però això no ens ha d’amoïnar. 
Durant l’adolescència, el noi va adquirint una major independència i seguretat en ell mateix. 
Però per poder-la adquirir, abans s’ha de desfer de la dependència que té dels adults. I per 
arribar a tenir un criteri propi, també ha de rebutjar les opinions dels pares i fer valer les 
seves pròpies. En conseqüència, la tradicional rebel·lia que mostren els adolescents envers 
els pares i l’autoritat en general, no l’hem de veure com un problema, sinó com un pas 
necessari per tal que aquell nen creixi i arribi a fer-se un adult, amb pensament i opinions 
propis, i capaç de valer-se per ell mateix.

Hem de tenir paciència i comprensió. Segurament rebutjaran totes els nostres suggeriments, 
però és important que, malgrat els conflictes, ells continuïn sentint-se recolzats per la família. 
Per als pares i mares és una etapa difícil, ja que han de deixar molta llibertat als seus fills i 
donar-los l’oportunitat d’experimentar i equivocar-se per sí mateixos.

Amb els adolescents hem de ser molt dialogants. Ja no els hi podem ordenar que facin les 
coses, sinó que hem de demanar-les “si us plau”, si volem obtenir una resposta favorable.



La tècnica de la Supermainadera

“Tècnica de l’Aparcament”, i és un
sistema per inculcar les normes fent
que el nen reflexioni sobre el seu mal
comportament. Aquesta tècnica li hem
vist aplicar a nens i nenes d’entre 1 i 9
anys d’edat.



Resumidament, la seva tècnica es basa en seguir els següents passos:

1.Els nens necessiten seguir una rutina. Cal estructurar el dia fins al mínim detall per 
establir un ritme ben conegut pels nens, la qual cosa per a ells es tradueix en 
conformitat i seguretat.

2.Cada cop que un nen es porta malament, has de:

a. Ajupir-te fins al nivell dels ulls del nen

b. Dir-li, mirant-lo als ulls, que aquell acte o gest NO és acceptable

c. Fer servir un to de veu ferm i més greu de l’habitual però SENSE AIXECAR LA VEU

d. Li advertiràs de què no torni a repetir-ho

3.Si el nen torna a repetir l’acte no desitjable, se la “d’aparcar” portant-lo a una 
habitació buida i avorrida (sempre al mateix lloc, de manera que el nen arribi a 
associar aquell lloc amb la disciplina). Per no rebre missatges contradictoris, aquesta 
habitació no pot ser l’habitació dels jocs, ni el seu dormitori, ni tampoc el bany. Si no 
disposeu de cap habitació buida, el podeu fer seure en una cadira, una catifa, una 
escala, o enviar-lo a un racó.



4. En deixar-lo allà, se li ha d’explicar amb claredat i poques paraules perquè 
l’estem “aparcant”, quina és la mala conducta que estem sancionant.

5. Es deixa al nen allà 1 minut per cada any que tingui. Per exemple, si té 5 anys 
s’ha de quedar 5 minuts. Durant aquest temps NO PARLAREM AMB ELL. Si crida 
l’ignorarem. I si intenta marxar, l’hi tornarem a portar una vegada i una altra, però 
sense dir-li res. Encara que l’hi hagueu de portar moltes vegades, no us poseu 
nerviosos, al final aprendrà a quedar-se quiet.

6. Un cop passats els minuts corresponents tornarem amb ell i li preguntarem si 
sap perquè l’hem “aparcat”. Si el nen no ho té clar, li explicarem el perquè.

7. Per deixar-lo marxar, el nen haurà de demanar-nos perdó (a nosaltres o a la 
persona a qui hagi fet mal). Si no vol fer-ho, s’haurà de quedar allà uns minuts més, 
fins que hagi reflexionat i estigui disposat a demanar perdó pel que ha fet. Observeu 
que es tracti d’una disculpa sincera (ho sabreu pel to de veu).



8. Quan s’hagi disculpat, elogieu-lo per això. Digueu-li “Gràcies, així m’agrada”. 
Torneu al vostre to de veu normal, i així el nen veurà que ja l’heu perdonat. Feu-vos 
una abraçada i un petó.

9. S’ha acabat! Doneu per tancat l’incident. Convideu-lo a jugar o a afegir-se al 
que estàveu fent en aquell moment.

És important que seguiu correctament tots els passos sense saltar-vos-en cap. Per 
exemple, no seria correcte aparcar-lo immediatament sense haver-lo avisat abans, 
perquè no donaríeu al nen la possibilitat de corregir el seu comportament.

La persona que fa la primera advertència ha de ser la mateixa que després “aparqui” 
al nen. No us aneu passant el tema d’un adult a l’altre, perquè estareu minant-vos 
l’autoritat (semblarà que un és capaç de fer advertències però necessita que sigui 
l’altre qui imposa el “càstig” perquè ell mateix no és capaç de fer-ho).



Àudios interessants a escoltar:

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/Lofici-deducar-Lart-de-
posar-limits/audio/828942/

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deducar/lofici-deducarho-he-provat-
tot-pero-no-em-fan-cas-limits-i-castigs/audio/914103/

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/Lofici-deducar-Lart-de-posar-limits/audio/828942/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deducar/lofici-deducarho-he-provat-tot-pero-no-em-fan-cas-limits-i-castigs/audio/914103/


MOLTES GRÀCIES!!!


