
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPECIAL PORS INFANTILS 

 

La por és una emoció 
que podem 
experimentar des del 
naixement i al llarg de 
tota la vida. La por 
actua com un 
mecanisme de defensa 
que ajuda al nen a 
evitar situacions 

potencialment 
perilloses. Apareix 
quan se sent en perill, 
sigui per una amenaça 

real o imaginària. És una resposta normal que 
prepara el cos per a reaccionar davant la 
situació. 
 
Algunes pors són presents en el 
desenvolupament normal de tot nen, però, a 
l’igual que apareixen, també desapareixen 
espontàniament, a mesura que el nen va 
adquirint experiència respecte a elles. 
Les pors que es poden considerar normals 
segons l’edat són les següents: 
 

• De 0 a 1 any: plora davant d’estímuls 
desconeguts 

• De 2 a 4 anys: por dels animals 

• De 4 a 6 anys: por de la foscor, d’éssers 
imaginaris (monstres i fantasmes), 
d’estar sol, d’animals, d’elements de la 
natura (p. ex. trons)... 

• De 6 a 9 anys: por al dany físic, a la 
mort, al ridícul per l’absència 
d’habilitats escolars i esportives 

• De 9 a 12 anys: por als incendis, als 
accidents, a contreure malalties greus. 
Apareix la por al divorci dels pares o al 
mal rendiment escolar. 

• De 12 a 18 anys: pors relacionades amb 
l’autoestima personal (capacitat  

 
 
 
 
intel·lectual, aspecte físic, por al fracàs) i amb 
les  relacions socials. 

De totes maneres, encara que aquestes pors 
siguin pròpies de l’edat, no les hem mai 
d’ignorar ni de ridiculitzar. Tampoc hem de 
sobreprotegir al nen quan aparegui la por perquè 
això el portaria a pensar que existeix un perill 
real respecte a allò que ell sent 

El més convenient serà: 

1.- Els adults i els pares hem d’evitar transmetre 
al nen les nostres pròpies pors i inseguretats. Cal 
evitar, tant com sigui possible, atemoriments 
innecessaris. Això no nega, parlar sobre la por i 
sobre el malestar que ens genera, reconèixer les 
nostres pors i les de persones properes.  

 2.- Si el nen pateix una 
situació de fòbia (por 
exagerada), l’actitud i la 
reacció que prenem els 
adults és important, hem 
d’intentar transmetre 
tranquil·litat i tenir 
paciencia. 

3.- Al nen cal educar-lo de 
manera integral: la vida no es compon només 
d’alegries i moments feliços; en la vida també hi 
ha tristesa, dolor, pena, pors... i el nen ha 
d’aprendre a conviure amb aquests sentiments.  

 4.- Els nens han d’aprendre a enfrontar les 
seves pors, perquè és la manera d’arribar a 
superar-les. Això sí, sempre la iniciativa 
d’enfrontar la situació que l’espanta ha de partir 
del mateix nen: els adults podem animar-lo, 
però mai forçar-lo ni obligar-lo.  
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 5.- No permeteu que els altres nens se’n riguin 
o se’n burlin. Tothom pot patir algun problema i 
cal entendre-ho i ser solidari, no fer-ne escarni. 
Prendre’s seriosament la por del nen/a, no 
trivialitzar-ho ni ridiculitzar-ho (cal tenir present 
que encara que no l’entenguem, el nen té una 
por real). És important ser comprensius. 

6.-  Evitar el visionat de pel·lícules, jocs, contes 
o activitats que comportin violència, por o pànic 
així com els missatges amenaçadors (si no t’ho 
menges cridaré a l’home del sac, si no et portes 
bé l’hi diré a al llop que et vingui a buscar…). 

 

 

 

 

Tot seguit, una proposta simple d’algun recurs 
que ens pot ajudar: 

• Contes. Podem buscar i explicar o llegir 
històries que facin referència a 
situacions en que es puguin sentir 
identificats o bé en que puguin agafar 
simpatia pel personatge que els fa por. 

• Jocs. Jugar a la foscor amb llanternes, 
jugar a construir el monstre que et fa por 
i després destruir-lo, etc. 

• Activitats. Es poden realitzar activitats 
que tinguin com a finalitat treballar 
l’emoció de la por (per exemple es pot 
dibuixar un fantasma “menja pors”, i 
cadascú/una pot escriure en uns paperets 
quines són les seves pors i després 
posar-les en comú i anar posant-les a la 
boca del fantasma per tal que es mengi 
totes les pors de tothom). Aquesta 
activitat afavoreix parlar-ne, compartir 
les que viu cadascú, veure que són 
generals, etc.  

 
ESPAI DE MARES 
 
Des del mes de novembre cada dijous de 3 a 2/4 
de 5, mentre els nostres fills són a l'escola, 
voluntàriament un grup de mares de l'escola de 
La Vila conjuntament amb mares de l'escola de 
La Draga ens trobem a l'espai jove Cal Drac.  
 
Els objectius principals d'aquestes trobades és 
millorar la cohesió social entre les famílies del 
centre i practicar el català. Fem sessions de 
conversa en petits grups, realitzem sortides per 
conèixer l'entorn i a alguns equipaments de la 
ciutat, fem activitats disteses per a millorar i 
adquirir nou vocabulari, intercanviem costums, 
expliquem experiències, fem manualitats. 
Comptem amb l'assessorament dels serveis 
educatius amb la presència quinzenal de la 
persona LIC (assessor de llengua i cohesió 
social) de la zona.  
Aquest segon trimestre hem dedicat bastant 
temps a un projecte/acció que heu pogut veure 
per la diada de Sant Jordi, aquí en teniu alguna 
mostra. 
 
Des de l'AMPA us animem a participar-hi. Si us 
interessa i podeu venir en alguna sessió (no 
cal assistir sempre) contacteu amb nosaltres a 
través de la web, facebook o directament parlant 
amb persones de l'ampa que coneixeu. 
 
Animeu-vos, és un projecte molt enriquidor per 
a tothom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ampalavila.wordpress.com/com-fer-se-
soci. 
Segueix-nos al Facebook-AMPA LA 
VILA 
Gràcies per la vostra atenció.  AMPA 
LA VILA.  
 


