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DURANT el curs escolar 2006-2007 
vaig realitzar un estudi sobre les pors 
que tenien els infants de 3, 4 i 5 anys, 
nins i nines d’educació infantil, amb 
la col·laboració de companys de feina 
de diferents escoles. ( A tots ells vull 
expressar el meu agraïment, perquè 
sense la seva tasca aquest treball no 
s’hagués pogut dur a terme). L’estra-
tègia per saber les pors dels infants ha 
estat diversa, alguns mestres  dema-
naren  als infants les pors que sentien 
després de la conversa sobre el tema, 
altres  partiren d’un conte per intro-
duir els petits en el tema per després 
demanar que expressessin els seus 
temors, i altres els feren dibuixar les 
pors que experimentaven per llavors 
especificar-les en un llistat.  En cap 
cas s’ha especificat el nom del nin i la 
nina per preservar la seva identitat. 

Les escoles que han participat han 
estat les següents: CP Sor Maria Ra-
mis Munar  (Costitx),  CP Es Torren-
tet  (Biniamar), CP Es Putxet (Selva), 
CP Llevant (Inca), CP Llorenç Riber 
(Campanet), CP Sa Quintana  (Sineu), 
CP Guillem Ballester i Cerdó (Muro), 
CP Sant Francesc d’Assís  (Muro), CP  
Es Molins (Búger), CP  Ponent (In-
ca), CP Vora Mar (Can Picafort), CP 
Ses Roques  (Caimari). En total han 
estat 12 escoles de la zona nord de 
Mallorca.

Les pors dels infants (tot seguit es 
presenta la totalitat de les pors que 
expressaren els infants)

A mi, abelles, accident, àguiles, 
alien, altura, amic, ànec, animals, 
aranyes, caure d’un arbre, arbre de 
Nadal, arbre de la por, eriçó, estruç, 
“que m’assustin”, avions, balena, 
ballarina, baralles, bèstia, bicicleta, 
bitxo estrany, bomba, bou, bruixes, 
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cabres, cactus, ca, dimoni, calamars, calavera, camió gran, crancs, cans, 
caparrots, caragol, cares pintades, caretes, casa monstre, càstig, caure, caure 
amb una corda, caure del llit, cavall, cisterna, cocodril, coets, conill, correfocs, 
cotxe , cranc, cuc, cucarell, cucua, cuques, dibuixos d’homes d’ulls verds, 
“dimònia”, dimoni, dinosaure, disfresses, dofí, dona, dona flor, dormir tot sol, 
dragons, elefants, els increïbles, encenedors, indiot, eriçó, escales llargues, 
espases, esquelet, esquirol, que m’estirin els cabells, explosió globus, fantas-
mes, fer-me mal, que me fermin, flors caminants, foc, foc del dimoni, foca, 
formiga, fosca, gallines, ganivet, gegant, girafa, goril·la, guerra, guineu, herba, 
hipopòtams, home barbut, home dolent, home lleig, home llop, home paret, 
home porta, home d’ulls verds, home elefant, home lleó, indi, injeccions, Jaia 
Corema, “la llama”, les lletres, lladres, llagost, lleó, lleopard, llop, lloro, llums 
estranys, lluna, malsons, mamà, mamà enfadada, mar, Maria Enganxa, que me 
trepitgin, medusa, metge, “Michey”, míssils, moix, mòmia, moneia, monstres, 
mort, mort animals, mosca, moscard, motos, munt de cadires, muntar a cavall, 
mussol, nedar, nin enfadat, nina dolenta, no voler jugar amb mi, núvols, obrir 
una porta, ocells, olles, ombra, ones, ós, ovni, padrí, pallasso, papà enfadat, 
que me renyi el papà, papallones, pare del dimoni, Pare Noel, partida de la 
mamà, patges dels reis, que me pegui la mamà, que me pegui el papà, que me 
pegui el veïnat, peix, pel·lícules de fantasmes, “pepo” d’espases, perdre’m a 
Alcampo, pessigades, Peter Pan, pingüins, pirates, piscines, pistoles, planxa, 
pluja, policia, pop, “Popeye”, porquet, pou, que me matin, que me peguin, ra-
tapinyades, rates, reina dolenta, Reis Mags, renous a la meva habitació, renou 
de la música del veïnat, renou de les portes, renou dels volcans, renous forts, 
rinoceront, Sant Antoni, que me segrestin, que se’n vagi mamà molt lluny, serp, 
discussió pares, sol, soledat, somera, somnis, Spiderman, “susto”, al germà 
quan me pega, taurons, tigres, tisores, tobogans, turmenta, tortugues, triangle 
misteriós, un nin que me molesta, vaca, vaixell, vampir, vent, xots, zoo.

A continuació es donen a conèixer aquelles pors que foren anomenades més de 
4 vegades.
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Observant els resultats dels infants, i tenint en compte el nombre de nins i nines 
que han participat, els percentatges no varien molt. En el grup dels nins de 3 anys 
es donen 179 pors entre 101 nins, amb una mitjana de 1.8 pors; en el grup de les 
nines de 3 anys es donen 148 pors entre 81 nines, amb una mitjana de 1,8 pors; 
en el grup de nins de 4 anys es donen 264 pors entre 98 nins, amb una mitjana 
de 2,7 pors, en el grup de nines de 4 anys es donen 282 pors entre 90 nines, amb 
una mitjana de 3,1 pors; en el grup de nins de 5 anys es donen 307 pors entre 110 
nins, amb una mitjana de 2,8 pors, en el grup de nines de 5 anys es donen 265 
pors entre 97 nines, amb una mitjana de 2,7 pors.

Aquestes dades ens informen que tant els nins com les nines tenen pràcticament 
el mateix percentatge de pors; en el cas dels infants de 3 anys es dóna un nombre 
més inferior, en principi perquè els costa més respondre A què tens por? per la 
seva edat evolutiva. 

En el grup de 4 anys  hi ha una diferència més notable, però no rellevant, de 0,4 
pors; i en el grup de 5 anys la diferència en el percentatge és de 0,1 pors. Per tant, 
els nins i les nines tenen el mateix nombre de pors ( pensant en el conjunt ja que 
individualment aquest número  varia ). Es presenta una similitud en els percentat-
ges  del grup de 4 i 5 anys, que ens indiquen que no hi ha gran diferència entre 
aquests dos grups. En total han intervingut 577 infants i han expressat 1445 pors, 
amb una mitjana de 2,5 pors (anomenant 223 pors diferents). 

Després d’analitzar els resultats, podem comprovar que els infants d’aquestes 
edats no temen gaire les ferides, ni anar al metge, ni les  coses relacionades amb 
les cures o les injeccions, ni tampoc la separació dels pares. A la fosca es dóna 
un número major, fet que reafirma altres estudis sobre les pors, ja que la por a la 
fosca (42 casos) està molt present en els més petits. Referent a la por als animals, 
aquest grup engloba diferents espècies, i també està en concordança amb estudis 
realitzats per diversos autors, entre els animals a destacar, (agafant aquells animals 
que arribin a 5 o més pors): aranyes 15 pors, bous 12 pors, caragol 5 pors, cavalls 
16 pors, cocodrils 28 pors, cucs 10 pors, dinosaures 28 pors, dragons 21 pors, 
elefants 13 pors, girafa 5 pors, lleons 58 pors, lleopard 5 pors, llop 27 pors, moix 
21 pors, ós 5 pors, pop 8 pors, ratapinyades 9 pors, rates 25 pors, serps 42 pors, 
taurons i tigres 45 pors.

Sumant totes aquelles pors a animals i partint del tall de 5 pors, obtindríem un 
total de 443 pors als animals, un dels grups de temors més gran que s’expressen, 
després del  grup que podríem crear agafant tots aquells personatges de caire 
fantàstic, on es dóna un número de 525 pors, tenint present el tall de 5 pors: 
bruixes 58 pors, casa monstre 5 pors, dimonis 181 pors, fantasmes, 126 pors,  ge-
gants 20 pors, Jaia Corema 12 pors, monstres 99 pors, pirates 7 pors, vampirs 17 

pors.  Per tant, els infants tenen més 
pors als personatges fantàstics que 
als animals o altres coses, a aquells 
personatges estretament relacionats 
amb la imaginació dels infants, per-
sonatges somiats molt sovint, que es 
relacionen amb la fosca, la nit i  amb 
els ambients fantasmals.

Referent als temors a aquelles coses 
que de veritat comporten perill, hem 
de dir que el nombre de resultats és 
baix: accidents 1 por, altura 2 pors, 
caure d’un arbre 1 por, bomba 1 por, 
cisterna 1 por, coets 20 pors, corre-
focs 1 por, encenedors 1 por, escales 
llargues 1 por, espases 2 pors, gani-
vets 2 pors, munt de cadires 1 por, 
obrir les portes 1 por, olles 1 por ( 
fa referència a una olla amb aigua ), 
ones 1 por, pistoles 3 pors, planxa 1 
por, tisores 1 por. En total hi ha 42 
coses a les quals temen els infants i 
que comporten perill, (com ficar els 
dits en una caixa d’electricitat o jugar 
amb foc). Això ens indica que hi ha 
nins i nines que saben que hi ha co-
ses que no poden tocar; d’altra ban-
da, aquestes pors ens poden informar 
del fet que  tal vegada hagin tengut 
una mala experiència amb aquestes 
coses i han agafat una por als objec-
tes perillosos, o han vist que qualcú 
s’ha fet mal amb coses perilloses. No 
solen tenir pors a aquestes coses, a 
les que ens poden fer mal de veritat, 
ni als productes tòxics que hi pot ha-
ver a casa nostra No hi ha hagut cap 
por relacionada amb aquest punt, as-
pecte molt a tenir en compte ja que 
els accidents amb aquests productes 
tenen repercussions molt greus.


