
Benvinguts 

“La vida d’un nen és com 
un tros de paper  

en el que totes les 
persones que passen  
hi deixen un senyal”.                       

Proverbi xinès 

Com desenvolupar la millor versió dels nostres 
fills? 
 
Eva Juncosa 



 

1. Potenciar el nostre poder transformador 
 

2. Conèixer l’efecte  de les expectatives 
 

3. Tenir eines per obtenir la millor versió 



 

1 . Ser la millor versió 

2 . Les nostres expectatives  

3 . Caixa d’eines  
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3 . Caixa d’eines  



Què entenem per la millor versió? 

Què és fonamental? 

Millor versió per a qui? 



“Una persona complerta,  és algú confii en ell mateixa, 
emocionalment estables i capaç de viure com una 
persona que funciona amb autonomia, plenitud i 

desenvolupa una existència significativa” 



Com es veu a si mateix? 
Què pensa (soc capaç..)? 
Què sent (estima...)? 
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“Tot nen es valora a sí mateix  
tal i com ha estat valorat”. 

 



És així? 

O així és com jo 
el veig? 





Ets un egoista, no 
comparteixes res! 

     Ets un sol de 
criatura! 

     Mira que  
ets  lent! 

No siguis  
tan desendreçat que 
després no trobes res! 

 

Què bon nen ets, 
dona gust estar amb 

tu! 

Ets un irresponsable , 
encara has de 
madurar molt!           



Quina és la causa de les etiquetes? 

1er 
Expectatives 

 
“Aquesta 

pel·lícula és 
boníssima!” 

 

 

2on 
Realitat 

 
Veig la 

pel·lícula 
  

3er  
Valoració 

 

Satisfacció 
“Doncs si que 
era bona..” 
 

Ni fred ni 
calor. 
 

Insatisfacció 
No n’hi havia 
per tant...  

=  



Com és el nostre fill ideal? 



Nen/a 
Responsable 
Simpàtic 
Generós 
Intel·ligent 
Àgil 

Fill ideal Fill real 

Educat 
Estudiós 
Sociable 
Organitzat 
Quiet 
Amable 



Estudiant  de 10 

Fill ideal Fill real 

Estudiant  de 7 

Etiqueta 

 
Ets un mal estudiant 

Expectatives i etiquetes 

=  



 

ESTAT 
DESITJAT 

Les expectatives: 
 
Sempre en tenim 
Ens pertanyen 
Són  l’instrument de mesura dels    
nostres fills 
Siguem conscients de l’impacte 
Adeqüem-les a la realitat i amb  
flexibilitat 



Expectatives 
Allò que no és i que  
m’agradaria que fos 
Rebutjar el que hi ha. 

Acceptació 
Acullo el que hi ha. 
Estar en pau. 



 

1 . Ser la millor versió 

2 . Les nostres expectatives  

3 . Caixa d’eines  



1. Cultivem una mirada plena d’esperança. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui era Pigmalió? 
La mitologia grega 
explica que el rei 
Pigmalió va esculpir 
una estàtua 
femenina i li va 
agradar tant l’obra 
que va voler que es 
convertís en un 
esser real. El desig 
va ser tan fort que  
va demanar ajuda a 
Afrodita i així va 
néixer Galatea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que els pares , 
cuidadors, 
educadors,   
esperem dels  
fills/nens  tendeix a 
complir-se..... 



“Equivocar-se és 
horrorós”. 

“Tot nen és una font de 
recursos inesgotable”. 

“D’ on no n’hi ha, no en 
pot rajar”. 

“No hi ha res a fer”. 
 

PIGMALIO NEGATIU PIGMALIO POSITIU 

“No hi ha fracassos,  
hi ha resultats”. 

“Si el que fas no funciona 
fes alguna cosa diferent”. 



2. Tinguem consciencia del nostre  
estat  d’ànim 



3. Fem-los conscients dels seus                                              
comportaments    

     



4. Siguem generosos en el reconeixement  
   de les fortaleses 



“L’acceptació és el nucli de la transformació”. 

5. Establim una relació tendre amb els   
    “defectes” 



5. Proposem reptes realistes i engrescadors 



7. Identifiquem els seus límits 



 



8. Celebrem les petites victòries 



9. Tenir en compte els ritmes 



10. Gaudim del procés 



Estic casada i tinc dos fills de 13 i 16 anys. Crec en l’immens potencial 

d’aprenentatge de les persones i el meu repte és desvetllar-lo.  

Soc psicòleg i coach i tinc 20 anys d’experiència desenvolupant 

el talent de persones i equips. Estic especialitzada en escoltar els 

“problemes” de les persones i convertir-los en reptes inspiradors. 

Com a consultora de desenvolupament humà, realitzo 

acompanyaments  en tres àmbits: 

 1.Famílies: programa FEAC, conferencies i assessorament individual. 

 2. Joves: entrenament de competències socials, orientació vocacional.. 

 3. Professorat i Directors de centres: formació, consultoria de canvi, 
facilitació d’equips i coaching a Directors... 

Gestiono una escola de pares d’una llar d’Infants, col·laboro amb la 

FECC en la formació de mestres i amb la CCAPAC en xerrades a 

famílies. 

Ser la meva millor versió com a mare i acompanyar a d’altres pares i 

mares a que ho siguin és la meva raó de ser. 

  

  

Cinc cèntims sobre mi.. 



Desenvolupament del talent de les famílies, joves i 

mestres. 

• Tallers adreçats a pares. 

• Assessorament a pares. 

• Assessorament a joves. 

• Formació a mestres i directors i coordinadors de 
centres. 

 

www.feedback-rh.com 

eva@feedback-rh.com 

Amb què et puc ser útil?   


