
Com podem ajudar els nens i nenes a identifi car la tristesa?

La tristesa és una de les emocions bàsiques. Es caracteritza pel desànim, la 
manca d’alegria o il·lusió per les coses. Sentim tristesa per la pèrdua d’alguna 
cosa que és important per a nosaltres (salut, béns, etc.) o per la separació 
o pèrdua d’algú a qui estem units emocionalment. Té relació, per tant, amb 
el vincle afectiu que establim amb altres persones. Com més fort és el vincle 
afectiu, més tristesa.

En general, la tristesa es manifesta amb un estat anímic baix i la tendència al 
plor.  Alguns infants exterioritzen la tristesa enfadant-se, mostrant-se irritables 
o amb problemes de conducta. Poden ser freqüents les queixes somàtiques, 
com el dolor abdominal o les cefalees, i les alteracions del son o la gana. Els 
nens o adolescents tristos solen mostrar-se pessimistes i amb una autoestima 
baixa.

En l’àmbit escolar, la tristesa pot ocasionar difi cultats a l’hora de concentrar-
se i una disminució del rendiment acadèmic. Els nens i nenes tristos mostren 
menys interès per fer activitats que abans els agradaven o per relacionar-se 
amb altres nens.

•  És important crear espais per parlar i escoltar el nen o nena de forma activa. 
Ajudeu-lo a posar nom a les emocions que sent i analitzeu-les conjuntament.

•  Ajudeu-lo a explicar com se sent davant les situacions que viu. Pregunteu-li 
quines sensacions sent «per dins» i què té ganes de fer.

• Pot ser molt útil suggerir-li que dibuixi o pinti com se sent.
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L’Observatori FAROS Sant Joan de Déu és la plataforma de promoció de 
la salut i el benestar infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Es dirigeix principalment a pares i mares interessats a rebre informació de 
qualitat sobre la salut i el benestar dels seus fi lls. FAROS també s’a dreça 
a les altres persones que en tenen cura i als professionals, especialment 
dels àmbits de la salut i l’educació. La seva missió és posar a l’abast de 
tothom el coneixement necessari per fomentar valors i hàbits saludables. 

Com podem ajudar els nens i nenes a gestionar la tristesa?

•  Expliqueu al nen o nena que la tristesa és una emoció inevitable i necessària. 
És interessant que aporteu exemples de moments en què els adults ens sentim 
tristos: compartir aquesta experiència pot ajudar-lo a entendre que tots ex-
perimentem aquesta emoció en certes situacions.

•  Permeteu que expressi la tristesa, accepteu que plori i mostreu comprensió pel 
seu estat. Legitimeu la seva emoció sense culpes ni retrets, deixeu que la senti. 
Eviteu frases com ara «no ploris», «ja et passarà» o «no t’enfadis». Seria més 
adequat dir, per exemple, «Entenc que estiguis trist… Mirem què podem fer per-
què et sentis millor».

•  Cada nen reacciona d’una manera diferent davant la tristesa: si està desanimat 
i no té ganes de fer res, és millor deixar que es quedi a casa i no sobrecarregar-
lo amb activitats lúdiques o sortides. En canvi, en altres casos, és més adequat 
fer activitats (com ara convidar un amic perquè juguin, visitar la família, anar 
al parc, organitzar una sortida a la natura, etc.) que puguin generar la vivència 
d’emocions agradables. Convé que hi hagi comprensió i comunicació per conèixer 
l’estat emocional de l’infant i triar la millor opció en cada cas.

•  Dediqueu més temps al nen o nena i busqueu espais per poder parlar sobre els 
seus sentiments: feu una passejada, estireu-vos al seu costat a l’hora d’anar a 
dormir, etc.

Podeu ampliar aquesta informació a www.faroshsjd.net i a www.tonitina.com.
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