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els meus
pares es
separen

Idees per nens i nenes amb pares i mares
que passen per separacions complicades



POTS CONTINUAR ESTIMANT
A TOTS DOS COM ABANS
Els teus pares deixen de ser parella,
però tots dos continuen sent els teus
pares i les persones més importants a
la teva vida. No has d'escollir a qui
estimes més.

POTS  SENTIR-TE TRIST
O ENFADAT
És possible que t'hagis
d'adaptar a coses noves i que et
sentis estrany per això. Recorda
que tu no ets el culpable de la
separació dels teus pares, sinó
que és una decisió d'ells. 



POTS DEMANAR QUE NO PARLIN
MALAMENT DE CAP DELS DOS
És possible que els pares estiguin
enfadats o tristos per la separació i que
et parlin malament l'un de l'altre. Ajuda
als teus pares a entendre que això et fa
mal perquè per tu cap dels dos és el
dolent.

POTS DEMANAR QUE NO ET FACIN
SERVIR DE MISSATGER
A vegades els pares poden estar tan
disgustats que els costi comunicar-se
entre ells i et facin encarregat a tu.
Recorda que ets el seu fill/a i que vols
gaudir de la seva companyia i no fer ni
d'espia ni de missatger.



POTS DEMANAR QUE NO ES
BARALLIN DAVANT TEU 
Si veus que comencen a discutir
davant teu pots avisar als teus pares
de què no t'agrada que ho facin i que
poden buscar altres moments en què
tu no hi siguis per arribar a acords.

POTS DEMANAR QUE ET
TRACTIN COM UN NEN/A
Continues necessitant amor,
seguretat, respecte i temps per jugar i
compartir amb tots dos. És important
que els teus pares et continuïn
cuidant encara que estiguin separats.



POTS  CONTINUAR VEIENT A LA
RESTA DE LA TEVA FAMÍLIA
Els avis i àvies, tiets, cosines... continuen
essent la teva família malgrat que els teus
pares s'hagin separat. Pots demanar
continuar participant en aquelles reunions o
activitats familiars que t'agradin per
continuar gaudint de la companyia de la
teva família.

POTS DEMANAR AL TEU PARE O MARE
QUE T'AJUDI A SENTIR-TE SEGUR AMB
LA SEVA NOVA PARELLA
És possible que, si algun dels teus pares té una
nova parella, et puguis sentir desplaçat o estrany.
Pots demanar temps per poder conèixer a poc a
poc a aquesta nova persona. També pots demanar
continuar gaudint d'espais íntims amb el teu
progenitor. Pots estimar a aquesta nova persona,
tot i que ningú pot substituir als teus pares.


