
 

 

 

Rabietes i plors  

La rabieta i el plor és un mecanisme d’alliberament de l’estrès del més petit. 

Beneficia a la salut física i mental del nen, quan això passa cal acompanyar i 

mostrar amor als més petits sense reprimir el plor.  

El plor és el primer pas d’alliberament i expressió dels sentiments. Poc a poc 

aquest plor ha d’anar enriquint-se de llenguatge per poder expressar el que 

sent en cada moment. 

L’adult ha d’aprendre, en primer lloc a, acceptar el plor. Aquest mecanisme 

ajuda a l’infant a augmentar la seva autoestima. Després d’aquest plor o 

alliberament de ràbia, els infants acostumen a sentir-se feliç, relaxats, 

autosuficients.  

Quan un infant ens mostra el seu disgust a través del plor, hem de donar-li 

espai per a la seva alliberació. L’acompanyarem dient-li paraules com “ se 

que estàs disgustat, quan passi aquest disgust en podem parlar més 

tranquils...” 

Passat aquest disgust, acompanyarem a l’infant posant paraules al què a 

passat. Paraules senzilles fàcils d’entre per a ells i sempre pensant en les 

seves emocions i sentiments, tenint present el seu propi punt de vista; 

“Estàs trist/a, no t’agrada el què ha passat.../ T’has enfadat... “. Establirem 

conversa  tot explicant el perquè del nostre comportament, és dir per què li 

ha estat marcat aquest límit o perquè no li hem deixat fer quelcom per a la 

seva seguretat o bé perquè no era oportú el seu comportament. En aquesta 

conversa li podem preguntar a l’infant la conseqüència dels fets, per tal que 

pugui prendre consciència del què ha passat o podria passar.  

S’ha d’acompanyar amb efecte la comprensió dels fets i fer preguntes per 

reforçar aquesta comprensió i posterior pacte per a nous esdevenirs. 

Sempre acompanyaré, el final del discurs amb una abraçada com a reforç 

positiu a aquesta reflexió i mostrar-li que l’acompanyarem en aquesta 

alliberació. Així se sentirà comprès i estimat.  
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