
Els gelos
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Què són els gelos?
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Factors que controlen els gelos

� Factors predisponents
� Factors desencadenants
� Factors de manteniment� Factors de manteniment
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Factors predisponents

� Edat, sexe i nivell socioeconòmic
� Diferència d’edat entre els germans
� El temperament del nen� El temperament del nen
� La relació previa amb els pares
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Factors desencadenants

� El naixement d’un germà
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Factors de manteniment

� Excessiva atenció dispensada al germà petit
� Increment d’ordres i exigències
� Comparació entre germans� Comparació entre germans
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Manifestacions conductuals

� Desobediència
� Retraïment
� Plors� Plors
� Alteracions del son i dels costums alimentaris
� Conductes regressives
� Agressivitat
� Excessiva obediència i col.laboració
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Millor prevenir

� Abans de l’arribada del germà explicar-li
aspectes de l’embaràs i del part

� Fer-lo partícep, si vol
� Llegir-li llibres sobre l’arribada del nou germà
� Anticipar amb temps els canvis
� Procurar mantenir els hàbits diaris del nen
� Assentar bé el passat
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A tenir en compte

� Els gelos impliquen un dolor molt gran
� Pot haver-hi una desorientació en el nen
� Respectar un temps exclusiu pel fill gran
� El “gran” encara és “petit”� El “gran” encara és “petit”
� No caure en comparacions
� Cobrir les característiques diferencials de cada 

nen
� No tenir por dels gelos. Recordar que són un 

mitjà de creixement i maduració.
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Moltes gràcies
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