


Objectius de la xerrada:

Adolescència: característiques i models 
educatius.

Breu introducció a la teoria general del 
conflicte.

Eines per un enfoc positiu dels conflictes 
amb fills i filles adolescents. 



ADOLESCÈNCIA

Portrait of Vince (del minut 2 al final: dels 12 als 18 anys)
https://www.youtube.com/watch?v=ESSguWx2mtg

https://www.youtube.com/watch?v=ESSguWx2mtg


ADOLESCÈNCIA

Canvis biològics

Canvis intel·lectuals, 
afectius i socials 

• Factors hereditaris i 
ambientals.

• Factors: culturals, 
comunitat, entorn familiar, 
entorn educatiu i amistat.

Definir l’adolescència en dues paraules.



Etapes adolescència

Preadolescència: 12-14 anys

Adolescència: 14-17 anys

Postadolescència: a partir dels 17 anys 

La nostra atenció recau en 
l’acompanyament en la transformació 
física i social. Etapa més delicada.*

Ajudar-los a viure positivament i 
activament. Acceptant la seva 
adolescència. Ni negar-la ni accelerar-la.* 

Desig de ser joves i no dependre 
dels pares. L’atenció té a veure amb 
l’estímul i amb l’ajuda per anar 
centrant la seva vida, i poder deixar 
de sentir-se adolescent. *

*Font: Jaume Funes “Estima’m quan menys m’ho mereixi...



Durant l’adolescència es produeix una poda de les connexions
neuronals, elimina les que no fa servir, i en construeix de noves.
Aquesta plasticitat del cervell pot donar lloc a una pèrdua de control
inhibitori:

Impulsivitat
Recerca d’estímuls
Conductes de risc

Comportaments més viscerals

Menys control emocional 
https://www.youtube.com/watch?v=nXQe7I5WBXs



Els adults haurien de concedir a la 
pubertat la importància que realment té, 
i no infravalorar els esforços d’adaptació 
que requereix per part dels adolescents.

Amparo Moreno Fernández
La adolescencia

https://www.editorialuoc.cat/la-adolescencia


Models educatius

Progenitors 
amb 

autoritat

Progenitors 
autoritaris

Progenitors 
indulgents

Progenitors 
negligents

+ autoritat

- autoritat

- Suport emocional + suport emocional 

Quin model 
d’educació 
volem? i quin 
tenim?

Els dos 
progenitors 

tenim el 
mateix 
model?



VALORS

Escolliu els 10 
valors més 
importants

Feu el mateix 
exercici amb 
el/la vostre/a 

fill/a

Prioritzeu-los i 
quedeu-vos 
amb els 5 
primers

Penseu si hi 
viviu i actueu 
en coherència



El
 c

o
n

fl
ic

te

Què és per vosaltres el 
conflicte? És positiu, és  
negatiu? 





BASADES EN LA 
CULTURA DE LA 
PAU I LA NO 
VIOLÈNCIA
Tècniques ADR

BASADES EN LA 
VIOLÈNCIA, 
DIRECTA O 
INDIRECTA 

MANERES DE 
RESOLDRE ELS 
CONFLICTES
INDIVIDUALS I 
COL·LECTIUS



VIOLÈNCIA acaba sent tot 
allò que té per objectiu 
perjudicar-se un mateix, 
l’altre o el nostre entorn 
social. 

Eduard Vinyamata

Des de fa mil·lennis l’organització jurídica i administrativa de la nostra
societat ha institucionalitzat la resolució del conflictes en un ésser superior
(rei, senyor, jutge, etc.) que decideix segons el seu criteri, qui té raó.
Impedint d’aquesta manera que ens fem responsables de la “solució” que
s’adopti, i perpetuant les causes dels conflictes.



Des de sempre han conviscut les tècniques
tradicionals de resoldre els problemes
basades en la violència i les tècniques de
gestió positiva. Persones que per naturalesa i
caràcter ajudaven a la gent a arribar a acords.

Les tècniques ADR pretenen resoldre

els conflictes d’una manera no violenta i
transformadora. Una tercera persona neutral
i objectiva ajuda a les parts a què es facin
responsables del seu problema i arribin a
acords per resoldre les seves conteses.
(Mediació, facilitació, etc.)

Però sobretot busquen fer pedagogia i dotar
d’eines per resoldre els conflictes sense
necessitat de terceres persones. Es fa a
través de la provenció (formació) i la
prevenció (harmonització d’interessos – per
exemple per desescalar un conflicte).

TÈCNIQUES ADR
➢ Negociació
➢ Mediació 
➢ Dret col·laboratiu
➢ Facilitació 
➢ Diàlegs apreciatius

PEDAGOGIA ADR
❖ Provenció
❖ Prevenció 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Uh-7xH4X6BA

TERMCAT La plaça dels ADR, resolució alternativa de conflictes



Les 3 grans evolucions del nostre cervell 

Cervell reptilià: 200 milions anys
Cervell límbic: 65 Milions d’anys
Cervell racional o Neocortex

Teoria de Paul McLean
(neurocientífic) 



Reaccions instintives davant d’un conflicte

I tu, com 
reacciones 
davant dels 
conflictes? 





Escala conflictual

❖ A vegades anomenem conflictes a fases prèvies del conflicte.

❖ Altres vegades estem escalant un conflicte sense ser-ne conscients. 



COMPETICIÓ 
Si jo guanyo tu 

perds

COL·LABORACIÓ

Guanyem els dos  

EVITACIÓ

Perdem els dos

CEDIR

Tu guanyes perquè 
jo cedeixo

COMPROMÍS 
de MÍNIMS

Font imatge: Yo gano, tu ganas



Què passa quan el conflicte el tenim amb els nostres fills i filles?

• Ens fan de mirall, posen de manifest els nostres propis conflictes, i 
alhora ens sentim responsables de “com són”.

• No volem tenir-hi conflictes.

• Volem que ens facin cas.

• Volem harmonia a casa.

• Volem, volem, volem... 

• I ells i elles? Què volen?  Exactament el mateix, però des de les seves 
necessitats i el seu punt de vista. 



Kristina Kuzmic: Teenagers!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DyaSRC6fXBw

https://www.youtube.com/watch?v=DyaSRC6fXBw


Com afrontar 
els conflictes 
amb els 
nostres fills i 
filles

Estem en 
diferents 
plans, no 

hauria de ser 
una lluita de 

poder

ROL PARENTAL: Durant 
l’adolescència passarem de la 
relació complementària, que hi 
tenim des de petits, a la 
simètrica que hi tindrem 
d’adults.

Nosaltres 
som els 
adults

Tenim una 
funció 

educadora

FUNCIÓ EDUCADORA: 

normes i límits clars, 
recolzament afectiu.   

No som els 
seus amics 
tampoc els 

seus 
enemics

No van contra 
els pares/mares. 
El conflicte no és 

personal, és la 
seva necessitat 
de reafirmar-se.

ACTITUD POSITIVA:

acceptant que hi ha el dol de la 
infància perduda. 

Ni culpa, ni 
fracàs, ni 
sacrifici.



4 
CONCEPTES 
ESSENCIALS

RESPECTE i 
CONFIANÇA

GENEROSITAT

EMOCIONAL
COHERÈNCIA

HUMILITAT I 
HONESTEDAT

Ja no som el seu 
centre, però ells 

continuen sent el 
nostre

Tots estem 
aprenent, ells, 
elles i nosaltres Si volem que als 

18-20 anys siguin 
joves adults 

responsables, 
respectuosos i 

confiables 

Eduquem amb 
la paraula, i 
sobretot amb 
els fets



Auto-cura i auto-coneixement

Il·lustració de Monica Rohan

Tens cura de tu mateix/a? Et coneixes bé? 

• Físicament
• Intel·lectualment
• Creativament
• Emocionalment
• Etc.

• Molt important: 
ACOMPANYAMENT

• Valors
• Creences
• Sentiments
• Necessitats



No veiem les coses tal com són, 
sinó que les veiem tal com som.

Il·lustració de Gracia Lam

EMPATIA



Respon 
amb 

empatia

Analitza 
la 

situació

No 
reaccionis

EMPATIA vs. SIMPATIA

Ser EMPÀTICS és ser capaços de "llegir" 
emocionalment les persones, i tenir la 
voluntat de comprendre a l’altre.

SIMPATIA, és la sintonització emocional 
sense intenció de veritable comprensió. 
Quan només simpatitzem donem 
consells no demanats, expliquem el 
nostre cas, traiem importància, etc.



- Interrogatoris
- Jutjar i criticar actituds i/o comportaments
- Aconsellar permanentment i els “jo ja t’ho deia”
- Falsos afalacs per aconseguir quelcom
- Evitar generalitzacions, i els “sempre” i els “mai”.
- Canviar de tema/evitar el tema
- Treure importància al què expliquen
- Tranquil·litzar amb generalitzacions (tot anirà bé...)
- Remetre a conflictes anteriors.
- Etc.

Si volem escoltar i comunicar-nos empàticament hem de 
procurar evitar les frases “assassines”



ESCOLTA ACTIVA 

Un 80% de la nostra comunicació no és verbal, tot el nostre cos comunica, fins i tot quan estem quiets i 
en silenci, per tant, si “només” escoltem ens perdem moltes coses.

Escoltar activament vol dir:

- Observar
- Atendre, interessar-se per l’altre, estar disponible.
- Acceptar a l’altre tal i com és
- Centrar-se en l’altre pacientment. 
- Acompanyar. 
- Buidar-se d’un mateix, de les pròpies experiències i dels prejudicis.
- Sense necessitat d’estar d’acord

Vanessa Brantley Newton



LA COMUNICACIÓ ASSERTIVA

L'assertivitat és una habilitat social que consisteix a manifestar de manera clara, franca i respectuosa 
les pròpies opinions, emocions i creences, a defensar els nostres drets, a acceptar els pensaments i 
les crítiques dels altres i no sentir-se'n culpables.



LA COMUNICACIÓ NO VIOLENTA

La CNV és un model comunicatiu basat en l’empatia, l’auto-empatia, i en la claredat en expressar els 
sentiments i necessitats, i saber demanar el què volem de manera efectiva i concreta. Evitant les crítiques 
i els judicis morals. Evitant la culpa i la por. La CNV considera que totes les accions s’originen en un intent 
de satisfer necessitats humanes.

La CNV parteix del principi de què els altres no són els responsables de les nostres emocions, i que hem 
d’aprendre a entendre com ens sentim, quines necessitats tenim i a fer peticions concretes. I 
paral·lelament, no jutjar ni criticar les actituds ni comportaments dels altres, i comprendre les seves 
necessitats i sentiments, i a acceptar que ens diguin que no quan fem una petició. En la nostra mirada 
hem de portar incorporat el filtre de la compassió, cap a nosaltres i cap als altres. 

El creador d’aquest model és el psicòleg Marshall B. Rosenberg. 



SENTIMENTS
Identificar els sentiments que ens 
provoquen, o els hi provoquen, les 

situacions que ens neguitegen o els hi 
neguitegen.

https://proyectoacope.files.wordpress.com/2013/12/llistat-sentiments-i-necessitats.pdf



NECESSITATS
Identificar les necessitats que 

tenim/tenen davant les situacions que 
ens neguitegen o els hi neguitegen.

https://proyectoacope.files.wordpress.com/2013/12/llistat-sentiments-i-necessitats.pdf



Sentiments

Necessitats

Fer 
peticions 
concretes

COMUNICACIÓ NO VIOLENTA



Francesco Ciccolella

OBJECTIU: 
NO PERDRE MAI EL CANAL COMUNICATIU



No podem viure 
en un conflicte 

permanent

Prioritzar les 
necessitats

Prioritzar els 
conflictes a 

resoldre

CONFLICTES A 
RESOLDRE 

IMMEDIATAMENT

PROPERS 
CONFLICTES A 

RESOLDRE

COMPROMÍS DE 
MÍNIMS

NO SÓN 
CONFLICTES

+ IMPORTANT

- IMPORTANT

- URGENT+ URGENT

Matriu Eisenhower aplicada al conflicte



✓Auto-cura i auto-coneixement.

✓Estan vivint una època de la seva vida de gran transformació, i 
modelant la seva manera de veure el món. Són diferents de nosaltres.

✓Necessiten ser reconeguts i legitimats com a persones.

✓Presència, tenint clar que no som el seu centre.

✓Comunicació empàtica i canal de comunicació sempre obert.

✓Prioritzar conflictes.

✓La resolució dels conflictes ha de transformar/millorar la relació.

✓Respecte, paciència, humor i molt d’amor. 

A mode de resum



Fragment de “Freedom writers”, per entendre la 
necessitat d’empatitzar per prevenir i resoldre conflictes.
https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o

https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o


Moltes gràcies per la vostra atenció!!! 



REFERÈNCIES

Adolescència 

Portrait of Vince
https://www.youtube.com/watch?v=ESSguWx2mtg

Portrait of Lotte
https://www.youtube.com/watch?v=yfqpqiTMUEg

David Bueno: Com canvia el cervell quan aprèn
https://www.youtube.com/watch?v=nXQe7I5WBXs

Kristina Kuzmic: Teenagers!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DyaSRC6fXBw

Fragment de “Freedom writers”
https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o

https://www.youtube.com/watch?v=ESSguWx2mtg
https://www.youtube.com/watch?v=yfqpqiTMUEg
https://www.youtube.com/watch?v=nXQe7I5WBXs
https://www.youtube.com/watch?v=DyaSRC6fXBw
https://www.youtube.com/watch?v=aDWZVBvNo_o


Comunicació 
• Up in the air – Comunicació empàtica
https://www.youtube.com/watch?v=66BOTBzyxpA

• Estils de comunicació 
https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI

• Marshall B. Rosenberg: Comunicación No Violenta
https://www.youtube.com/watch?v=ju9471rzOIM

• TED Talk Sherry Turkle: ¿Conectados pero solos?
https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_connected_but_alone?language=es

Resolució Alternativa de Conflictes - ADR

• TERMCAT La plaça dels ADR, resolució alternativa de conflictes
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Uh-7xH4X6BA

• Sense Ficció: “Mediació”
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/mediacio/video/5644622/

https://www.youtube.com/watch?v=66BOTBzyxpA
https://www.youtube.com/watch?v=Os-Yfp4YXnI
https://www.youtube.com/watch?v=ju9471rzOIM
https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_connected_but_alone?language=es
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Uh-7xH4X6BA
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/mediacio/video/5644622/


ADOLESCÈNCIA

Jaume Funes: Estima’m quans menys ho mereixi...  . Ed.62
https://www.grup62.cat/llibre-estimam-quan-menys-ho-mereixi-perque-es-quan-mes-ho-
necessito/268501

Jaume Funes: Estima’m... Però vull saber-ne més  Ed.62
https://www.grup62.cat/llibre-estimam-pero-vull-saber-ne-mes/313514

Amparo Moreno Fernández: La adolescència. Edicions UOC
https://www.editorialuoc.cat/la-adolescencia

https://www.grup62.cat/llibre-estimam-quan-menys-ho-mereixi-perque-es-quan-mes-ho-necessito/268501
https://www.grup62.cat/llibre-estimam-pero-vull-saber-ne-mes/313514
https://www.editorialuoc.cat/la-adolescencia


COMUNICACIÓ
• Marshall B. Rosenberg: Comunicación No Violenta. Un lenguaje de vida. 

Gran Aldea Editores
https://www.todostuslibros.com/libros/comunicacion-no-violenta-un-lenguaje-de-
vida-3a-edicion-ampliada_978-84-15053-66-8

• Stephen Covey: Els 7 hàbits de las persones altament efectives
https://books.google.es/books?id=cUyQs42vfaYC&pg=PA1&source=kp_read_button&
redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

• Thich Nhat Hanh: El arte de comunicar
https://kitsunebooks.org/index.php?id_product=23&controller=product

• Estrella Monolío: Cosas que pasan cuando conversamos
https://www.planetadelibros.com/libro-cosas-que-pasan-cuando-
conversamos/305330

https://www.todostuslibros.com/libros/comunicacion-no-violenta-un-lenguaje-de-vida-3a-edicion-ampliada_978-84-15053-66-8
https://books.google.es/books?id=cUyQs42vfaYC&pg=PA1&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://kitsunebooks.org/index.php?id_product=23&controller=product
https://www.planetadelibros.com/libro-cosas-que-pasan-cuando-conversamos/305330

