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Nadal, un moment pels retrobaments 

Aquestes dates són un moment ideal pel retrobament amb familiars i amics. Un moment idoni per poder 
transmetre valors i poder reforçar la unitat i vinculació familiar. 

En aquestes dates, trobem que les rutines familiars són més flexibles, i apareixen espais per poder 
compartir moments i gaudir dels fills/es portant a terme activitats d’oci i moments per compartir i 
conversar sobre les seves preocupacions, els seus interessos, i poder-los comprendre i ajudar. Espais que 
durant l’any, per la rutina familiar, escolar i laboral, impedeix poder gaudir d’aquests moments limitant el 
significat de ser pare, mare a les activitats diàries i generant, en aquests, un sentiment negatiu i de 
culpabilitat per no poder atendre als seus fills adequadament, i de soledat i incomprensió en els fills. 

Per aquesta raó, és important gaudir del Nadal, per poder compartir amb els infants tots aquests moments 
i reforçar la vinculació familiar, ja que aquesta és la base per un bon desenvolupament emocional i una 
sana autoestima que permetrà als nens i nenes sentir-se competents i poder establir unes relacions socials 
positives. 

Què podem fer a casa  per potenciar aquest vincle familiar durant les festes de Nadal? 

El primer que han de fer és acordar conjuntament amb els seus fills/es què faran durant aquestes dates tan 
significatives. Un bon recurs és fer un llistat de les activitats que es volen realitzar a nivell familiar, i 
organitzar la distribució dels dies i de les activitats. 

S’ha de tenir en compte, que les activitats han de permetre crear espais lliures i flexibles, no 
sobrecarregats amb normes, i han de permetre que tots els membres de la família gaudeixin conjuntament 
de l’activitat. 

Amb fills/es adolescents, és important, tenir espais per parlar sobre les seves inquietuds, els seus 
interessos, els seus dubtes i les seves preocupacions, mitjançant una comunicació positiva i una escolta 
activa, i oferir el suport necessari davant aquestes, comprenent les seves emocions i sentiments, i ajudant-
los a gestionar-les i a resoldre tots aquells problemes que puguin aparèixer i puguin generar malestar. 

També es pot aprofitar per donar resposta a aquelles demandes que es realitzen durant tot l’any i que per 
qüestions familiars no és pot donar resposta. 

Famílies!!! Aprofiteu aquestes festes per transmetre als vostres fills/es tots aquells valors i reforçar el 
vincle i la unitat familiar. 

Bon Nadal. 


