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Definint límit…

• La nostra selecció de definicions sobre límit es 
aquesta:

– Un límit és una divisió , ja sigui física o simbòlica, 
que marca una separació entre dos territoris.que marca una separació entre dos territoris.

– Límit també és l’extrem al que es pot arribar des
de lo anímic o el corporal

– Un límit és la frontera o Linde que et distingeix
com algú independent dels demés i promou la
teva integritat.



• Límit 1: les grans normes socials que regulen
la convivència.

• Límit 2: Els desitjos dels nens que a vegades
poden realitzar-se i a vegades no.poden realitzar-se i a vegades no.

• Límit 3: El límit personal que m’ajuda a
diferenciar-me de l’altre i saber qui sóc
(identitat).



• La idea de “s’han de posar límits” desorienta.

• Genera un sentiment d’haver de crear els
límits, d’haver d’inventar-los, quan en realitat
ja existeixen. I ens porta a buscar que algú ensja existeixen. I ens porta a buscar que algú ens
digui quins límits hem de marcar, quan en
realitat hem de començar per la escolta de
nosaltres mateixos...



Alguns obstacles en marcar límits

• Sentiment de culpa

• Por a ser mals pares

• Que ens rebutgin i no ens estimin

• Propi desconeixement• Propi desconeixement

• Falta habilitats socials: asertivitat, empatia, 
gestió emocional…



Aspectes que faciliten el treball amb 
els límits

• Ho facilita:

– Tenir clars els límits que hi han i estar segur i 
convençut de la necessitat de comunicar-ho i fer-lo 
complir.

– Saber el grau d'importància del límit i quin marge de – Saber el grau d'importància del límit i quin marge de 
maniobra per la negociació vull.

– Conèixer als nostres fills i saber sobre el 
desenvolupament infantil normatiu.

– La coherència.

– La empatia(Ser capaç de ficar-me en la pell de l’altre).



On acabes tu, començo jo
• Quins son els meus límits físics?

– La meva pell
– Dolor físic
– Cansament
– Gana

• Quins son els meus límits  emocionals?
– Com em tracto? Que penso i dic de mi? Que deixo que els altres – Com em tracto? Que penso i dic de mi? Que deixo que els altres 

em diguin o facin amb mi?

• Quins son els meus límits relacionals?
– A quina distancia em poso de l’altre
– Quin es el meu espai personal

• Del que passa en una relació..
– que és teu?
– Que és meu?



Preguntes Clau

• Quins límits son claríssimament imprescindibles?

• Es realment important i prioritari? Es molt fàcil 
perdre el nord i entrar en una escalada de poder 
on sense adornar-nos ha entrat en joc la variable on sense adornar-nos ha entrat en joc la variable 
autoritarisme com una manera de sentir que no 
he perdut el poder com a pare/mare.

• Quin és l’objectiu d’aquest límit? 

• Es un límit meu o seu?



• És raonable?

• És suficientment clar perquè el meu fill ho 
entengui? Com el comunico?

• Li diu el que ha de fer i el que no ha de fer?• Li diu el que ha de fer i el que no ha de fer?

• L’aplico de manera consistent?

• Animo al meu fill a que reconegui hi estableixi 
els seus propis límits? I li respecto?



Preguntes Clau

• I que passa si el límit que comunico no es 
compleix?

• Que faig jo com adult?

• Quines conseqüències hi hauran? Son la • Quines conseqüències hi hauran? Son la 
alternativa als càstigs. Sempre relacionades 
amb la transgressió. Prèviament comunicades. 
Traspassa la responsabilitat a l’altre del seu 
incompliment.

• I si els compleix? Què faig jo? Li felicito?



Les emocions i sentiments 
que sentim i  generem

• Quines emocions es posen en lloc quan 
parlem de límits?

– Frustració?Ràbia?Tristesa?Confusió?

• I que faig quan apareixen? • I que faig quan apareixen? 

• Estimulem al nen quan fa les coses com volem
o creiem que han de ser?

• Els nens han de sentir que algú està orgullós
de ell, poder-se dir: sóc capaç.



La pràctica: com fer-ho

• Fermesa en comptes de  rigidesa.

• Claredat en comptes de  confusió.

• Precisió en comptes de  generalització.

• Afectuositat en comptes d’agressivitat.• Afectuositat en comptes d’agressivitat.

“Comporta't ” no es gaire precís ni clar.

• Manifestar sempre el nostre amor incondicional,
l’estima i l’afecte no poden ser monedes de canvi.

“T’estimo i et marco el límit”



• Fomentar la empatia  és clau i ho podem fer 
en forma de preguntes:

– ¿a tu t’agradaria que…?

– ¿Cóm et sentiries si…?– ¿Cóm et sentiries si…?

– Pregunta-li, però em sembla que l’has fet mal, que 
no li ha agradat…

– Si li fas això, l’altre …



• Càstigs: no son necessaris, millor les 
conseqüències.

• Quan tenim  clar un límit, no dubtem en com 
marcar-lo.

• El límit es el que tu creus convenient (reflexiona • El límit es el que tu creus convenient (reflexiona 
sobre la idoneïtat actual de les teves creences).

• Ha de ser raonable.
• No perdre l’objectiu.
• I no ser esclau dels teus propis límits, la flexibilitat 

es una bona mesura.



• Acompanyar al nens en que vagin cobrint les
necessitats de desenvolupament de manera
autònoma i protegida...

• Reflexionar sobre els límits imprescindibles.• Reflexionar sobre els límits imprescindibles.

• Cuidar els propis límits.

• Empatitzar amb l’altre.

• Desenvolupar les nostres pròpies habilitats.



On estem a la xarxa?



• Visitem a la Garriga i a Barcelona.

• Ho fem amb cites concertades.

• Treballem amb nens, adolescents i adults.

• Fem assessorament psicològic, Psicoterapia i • Fem assessorament psicològic, Psicoterapia i 
Coaching personal i Formació.

• El contacte es:
– Telèfon: 67413403

– Email: contacta@mon-ment.com

noemi.luelmo.checa@gmail.com


