
Les pors en els 
nens.nens.
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Què és la por?

� Emoció bàsica universal
� Bona o dolenta?
� Por / Fòbia / Ansietat� Por / Fòbia / Ansietat
� Són evolutives i "normals" a certa edat
� Símptoma 
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Curs evolutiu de les pors

� Primera infància (0-2,5 anys)
Pors als sorolls forts
Pors als extranys
Por a l’abandonament (ansietat de separació)

� Etapa pre-escolar (2,5-6 anys)� Etapa pre-escolar (2,5-6 anys)
Pors als estímuls imaginaris

� Etapa escolar (6-11 anys)
Pors a danys físics
Temor al fracàs escolar

� Preadolescència
Pors derivades de la crítica per part dels iguals
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Malson             Terror nocturn

� Normalment el nen es 
desperta i recorda el 
somni

� No hi ha to muscular 

� Resulta molt difícil 
despertar-lo

� No recorda res
� Poden aparèixer

� Al despertar sensació de 
por i ansietat

� Solen donar-se en la 
segona meitat de la nit

� Inici entre els 3 i els 6 
anys

� Poden aparèixer
verbalitzacions degudes
al to muscular

� Intensa ansietat amb
activació autònoma

� Solen donar-se en la 
primera meitat de la nit
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A tenir en compte…

� La separació dels pares. Por a l’abandonament.
� Por/desig
� Jugar a la por. Identificació amb l’agressor� Jugar a la por. Identificació amb l’agressor
� Por com avisador d’alguna cosa
� Tenir consciència dels límits no vol dir ser poruc
� Entorns familiars amb molta ansietat…
� Les pors també s’aprenen
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Possibles orígens de les pors

� Pors manipulatives
� “cuidado que…”
� Amenaces no conscients� Amenaces no conscients
� Pors als extranys. No vagis amb ningú…
� La sobreprotecció fa perdre la confiança
� Trasmetem les pors als nostres fills
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Com tractar les pors

� Evitar ridiculitzar al nen/nena
� Evitar una immersió forçada
� Evitar la sobreprotecció

“Has de ser valent”� “Has de ser valent”
� Acollir l’emoció
� Afavorir l’expressió emocional
� Escoltar i veure
� Treballar amb la polaritat

Ignasi Parés Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com



Ignasi Pares Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com



Moltes gràcies
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