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Com ajudar-los a despendre's del xumet 
 

La funció del xumet és satisfer la necessitat del nadó de succionar gairebé permanentment 
(succió no nutritiva). És el consol, que a vegades pot substituir al mugró, el biberó o a la mama 
i al papa. 
Però arriba un moment en què els adults (família, pediatres, odontòlegs, logopedes) 
consideren que l'infant és massa gran per portar xumet i que cal treure-li. 
Realment no hi ha una edat recomanada entre professionals per treure el xumet, ja que la 
franja va des d'un a tres anys. Però cada infant és un món i la decisió ha de ser personalitzada 
a cada situació. Es pot fer la prova de veure com reacciona l'infant davant la retirada del xumet, 
i si ho viu bé, iniciar-ho. Cal que la família vagi restringint gradualment l'ús fins al punt de fer-
lo sevir només per dormir, i finalment l'acabi abandonant. 
 
Noemí Fernández (psicòloga infantil) proposa reforçar l'autoestima de l'infant amb missatges 
que li transmetin que estan contents perquè el nadó s'ha fet gran i que cada dia aconsegueix 
noves fites. Buscant sempre el moment idoni, on hi hagi estabilitat i tranquil·litat, i no fer-ho si 
el veiem nerviós, amb ansietat o està malalt. 
 
Quins passos podem seguir: 
 

 Conscienciar a l'infant que aviat deixarem el xumet perquè s'està fent gran i que és pels més 
petitons. Que és dolent per a les dents i la boca, i que no l'entenem quan parla. Cal anar 
preparant el terreny durant dies o mesos, depèn de cada infant. 
 

 Procurar fer el pas quan no hi hagi canvis a la vista: primers dies d'escola, arribada d'un 
germà o germana. Cal esperar a fer-ho en un moment idoni. 
 

 Fer-ho de manera gradual. Per exemple: deixar el xumet a casa i anar espaiant els 
moments en què el porta la boca, fins que només sigui en el moment òptim per dormir o 
moments d'angoixa, estrès, gana, son, etc. 
 

 Distingir els moments en què cal oferir el xumet, dels que li donem per rutina. 
 

 Explicar contes sobre el xumet. 
 

 Una bona dosis de paciència, sobretot a l'hora d'anar a dormir, perquè segurament és quan 
més el trobaran a faltar. Per compensar l'absència del xumet podem buscar un nino o un 
objecte que els calmi una mica. Un cop hem tret el xumet és important no defallir, no tenir-ne 
a l'abast i així evitar temptacions. 
 
Si tenim sort ens podem trobar que sigui l'infant qui deixi el xumet, de sobte i quan sembla 
que estan més enganxats que mai, s'atabalen i el tiren a la brossa i no el demanen mai més. 
 
En tot cas, en tot aquest procés cal molta paciència, afecte i més paciència. 


