
Què és la gelosia?

Com es pot manifestar la gelosia?

La gelosia es manifesta quan tenim por que algú que estimem prefereixi algú altre 
en comptes de nosaltres i ens sembla que l’atenció d’aquesta persona estimada 
envers nosaltres disminueix i es focalitza en l’altre.  Algú que està gelós pot percebre 
aquesta altra persona com un rival i, a més de gelosia, pot sentir ràbia, frustració, 
enveja o ressentiment. La gelosia sovint va acompanyada d’una autoestima baixa, 
ansietat i problemes de comportament. 

Aquestes són algunes de les actituds i conductes dels infants que ens poden ajudar a 
identifi car la gelosia:

•  Canvis d’humor freqüents. S’enfaden fàcilment o canvien d’estat d’ànim sense un 
motiu clar. De vegades ploren sense una causa aparent, pregunten sovint si els es-
timem o se’ls veu inquiets.

•  Augment de la difi cultat per obeir els adults i de les respostes desafi adores als pa-
res o als companys.

•  Alteracions en el desenvolupament del llenguatge (per exemple, s’expressen amb 
una parla més infantil, que imita la dels més petits).

•  Canvis en els hàbits d’autonomia, amb un retrocés de la conducta o d’alguns 
aspectes ja superats (per exemple, fer-se pipí al llit, fer la pipa o demanar el biberó).

•  Alteracions relacionades amb l’alimentació, com ara tenir menys gana, mostrar-se 
més selectiu amb els aliments o demanar ajut a l’hora de menjar.

•  Alteracions del son. Per exemple, demanar més sovint que els pares els acompanyin 
a dormir.

 

Orientacions per a 
familiars i educadors
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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 controlar i superar la gelosia?

•  Pot ser útil elaborar una llista de jocs en què pugui participar tota la família i des-
tinar un dia o dos a la setmana per jugar-hi plegats. Proposeu que cada vegada 
sigui un membre diferent de la família qui triï el joc. Si jugueu en equip, afavoriu 
que els germans vagin junts i feu-los veure que unir les seves forces i ha bilitats és 
molt positiu.

•  Si la gelosia es manifesta en el germà gran, mostreu-li fotos o vídeos en què se’l 
vegi fent el mateix que el germà petit i expliqueu-li com se sentia la família en 
aquells moments.

•  És important que els fi lls s’acostumin a compartir responsabilitats diàries, per això 
és útil proposar-los activitats o feines en què puguin col·laborar.

•  Motiveu el germà gran a prendre part, juntament amb els pares, en la cura del 
germà petit. Eviteu, però, que això es converteixi en una càrrega per a ell.

•  Marqueu límits clars i adequats als infants, i establiu normes senzilles i com-
prensibles per a situacions que solen ser confl ictives entre germans.

• Cal mantenir espais de joc i de diàleg exclusius per a cada nen o nena.

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