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Píndola resolutiva 12: Vacances = conflictes?

El fill de la Maria, en Pau, ja ha acabat l'escola. Té 7 anys i aquest any no pot anar al casal d'estiu perqu

Han pensat que una bona manera d'esbargir-se i carregar piles serà anar al càmping amb la resta de la

Com enfrontar les vacances sense discussions?

Com ho hem de fer per tenir més paciència i no generar un conflicte de petites coses?

Us proposem algunes pautes:
-

Dialoga i explica a la teva parella què n'esperes d'aquestes vacances.
Tenint en compte aquests interessos, cedeix i sigues flexible.
Reserva temps per a la teva parella i per als teus fills, distribuint les responsabilitats d'uns i altres.
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-

Si sorgeix algun problema, agafa aire i busca'n la causa: així serà més fàcil solucionar-lo d'arrel i e
El mateix per als teus fills: escolta'ls, no basis els conflictes en una lluita de poder.
Posant-nos al lloc de l'altre arribarem a punts en comú o possibles àrees d'acord per pactar possib

La vida no és perfecta. Assumim que hi poden haver problemes, conflictes... però intentem recon

Llegeix més articles sobre
bloc
vacances
de GREC
en .família al

Formació per a professorat: "Tractament de la diversitat conductual i hab

En aquesta formació es tracten les alteracions de conducta i altres problemàtiques del desenvolupamen

També continuen en marxa els cursos/tallers habituals de GREC: clima d'aula, millora de la convivència

Més informació sobre el curs "Tractament de la diversitat conductual i habilitats"

Consulta el càtaleg d'activitats de GREC
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Jocs online sobre resolució de conflictes per a un estiu divertit
Visita l'

apartat de jocs de la Mediatk. Un munt d'entreteniments per aprendre valors i e

GREC dóna la possibilitat de fer una presentació guiada dels jocs amb un monitor/a que condueixi els d

GREC Resolució de conflictes entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc

Si has rebut aquest e-mail per error o desitges donar-te de baixa respon aquest e-mail amb l'assumpte "

Consulta
Vols rebre'l

tots els butlletins
al teu email?

Vols ser de GREC?
Avantatges de ser GREC
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Vols conèixer el

bloc de GREC ?

Segueix-nos a

facebook !

Segueix-nos a

twitter !

© 2011 Grecxarxa |

C/ Garrotxa, 7 - 17006 Girona | Tel.: 972 200 545 | A/e.: grec@grecxarxa.org

4/4

