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� L’infant ha de dur roba fàcil de llevar i de posar sense ajuda. 

� Assegurau-vos que els excrements són tous, per facilitar l’evacuació. Si fa falta, 
canviau la dieta aportant-hi més fibra vegetal. 

� Evitau conductes que puguin espantar l’infant, com ara insistir massa, renyar-lo o 
estirar la cadena de la cisterna quan encara està assegut. Animau-lo a tirar el paper 
dins el vàter i a dir adeu abans d’estirar la cadena. 

� Retirau-li el bolquer durant tot el dia, excepte en les hores de son. 

� Faci’l beure prou aigua. 

� Menau l’infant a l’orinal, feis que hi segui després de cada menjada i cada dues o tres 
hores, o cada vegada que pugueu anticipar la necessitat d’eliminació, però feis-ho 
només durant cinc minuts, com a màxim. 

 
Si no hi ha progressos, interrompeu l’entrenament i tornau a 
intentar-ho al cap d’uns tres mesos. Si és un moment d’estrès per 
a la família o per a l’infant —com ara el començament de l’escola 
o l’arribada d’un germà— és millor posposar-lo fins a una època 
més tranquil·la. 

 
Entrenament a la guarderia 

Molts d’infants reben l’entrenament a la guarderia, cosa que té l’avantatge que veuen altres 
infants que ja empren el vàter o l’orinal, i això els pot servir d’estímul i de motivació. Així i 
tot, heu de continuar l’entrenament a casa, i és important mantenir les mateixes 
estratègies a casa i a la guarderia. 
 
Un percentatge alt d’infants creen resistència o rebuig al vàter, cosa que sol estar 
relacionada amb els intents d’entrenament a una edat massa primerenca per a aquest 
infant, per immaduresa, por, ansietat, restrenyiment crònic... En aquests casos posposar-lo 
sol solucionar el problema. 
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