
 

 

 
Xerrada mares i pares estressats, fills/es estressats 

L’estrès és: 
Sentiment de tensió física i emocional, generat per qualsevol situació o pensament que ens 
faci sentir frustrats, no capaços. 
Defineixen estrès com la resposta fisiològica d'una persona a un estímul intern o extern que 
desencadena la reacció de lluita o fugida 
Les causes de l’estrès: No són les circumstàncies que ens passen en sí mateixes les que ens 
causen la tensió, sinó la manera com les interpretem. Com les formulem mentalment.  
 
Gestionem l’estrès:  
Assumir que la ràbia, l’enuig no la provoca el comportament del meu fill/a, si no la frustració 
o impotència de no poder CONTROLAR la situació.  
Nosaltres podem decidir si ens deixem portar pel pensaments automàtics, són del tipus: "quin 
desastre", "sempre el mateix", "no puc controlar-ho", "no pot ser que em prengui el pèl 
d’aquesta manera", "ara s’assabentarà qui és qui mana en aquesta casa", etc. 
Observar la resposta corporal del nostres fills per tal d’aprendre a identificar quan estan en 
escalada emocional 
Esperar i generar la calma 
Cal que prenguem l’enuig, la ràbia i la resta d’emocions com un avís per canviar aquelles coses 
que no ens agraden.  
 
Gestionar ansietats vitals:  

• Resolguem els problemes senzills.  
• Establim normes o regles de funcionament domèstic.  
• Diguem no  
• Siguem realistes. 
• Disposem de temps d’oci per a nosaltres mateixos.  
• Tinguem cura dels postres pensaments.  
• Practiquem alguna activitat física.  
• Dormim bé.  
• Aprenem a relaxar-nos.  
• Demanem ajuda.  
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Si teniu qualsevol consulta o dubte:  

alexandra.marine@copc.cat  –  www.alexandramarine.info  -  Segueix-me   @ale612010 

Moltes gràcies!!  
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