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PROCÉS DE FAMILIARITZACIÓ A LA LLAR D’INFANTS 

 

Per un infant, començar l’escola bressol és un canvi radical en molts sentits. És començar 
quelcom per al que, molt probablement, no està preparat emocionalment, amb la qual cosa, 
en algunes ocasions pot sentir confusió i emocions que fins al moment, potser mai havia 
sentit. Això va vinculat amb el fet que es produeix en una edat en la qual no saben com 
gestionar-ho.  

Durant el temps que passen a la llar d’infants passen moltíssimes coses, i això comporta un 
cúmul d’emocions que sovint desemboquen en nervis, estrès, etc. Això pot provocar:  

 Cansament 

 Irritabilitat   

 Enrabiades 

 Canvis en la seva alimentació i son (tant diürns com nocturns) 

 Més demanda de la família a casa 

 Retrocessos... 

Tot això és molt millor de suportar si senten que els entenem, que no els 
jutgem, i que acollim amb els braços oberts totes les emocions que ells no 
són capaços de gestionar. Els hem d’ajudar a elaborar-les i processar-les. 

Que els seus familiars més propers puguin acompanyar a l’infant durant els primers dies és 
positiu per ells, ja que els ajuda a guanyar seguretat amb el nou entorn i amb les persones 
amb les quals haurà de conviure diàriament.  

El temps que un infant necessiti per establir aquest vincle de confiança, dependrà: alguns 
només dies (els menys), setmanes, mesos… Depèn de com tolerin els canvis, de l’edat que 
tinguin, de la maduresa, de la seva sensibilitat, de la seva forma de ser… 

Per això es recomana que l’acolliment sigui individualitzat per cada infant i que es procuri 
que la seva entrada i acompanyament per part de la família es faci de forma progressiva i 
respectant el seu ritme. 

Per una altra banda, s’entén que la majoria de famílies que decideixen portar als infants a 
l’escola tenen una situació laboral o personal, que els impedeix poder fer aquest procés 
d’una forma més lenta, i per tant, si hi ha disponibilitat per part d’altres persones com ara 
avis, àvies, tiets... Les famílies que no tenen opció de poder fer un acolliment de forma 
gradual, poden treballar-ho des de casa, tenint més presencia en els moments que estan 
junts: jugant amb ells, mirant contes i fent molts “mimitus” 
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Igual que per l’infant suposa una situació de separació, la majoria de famílies també viuen 

aquest moment amb molta incertesa, per això és important estar atent al procés que viu 

cada família i entendre que els pares i mares necessiten un temps de coneixença per poder 

confiar en les persones  que es faran càrrec del seu infant. A partir d’aquí, cal respectar el 

fet que cada família reaccionarà de manera diferent amb l’infant i amb les educadores, 

poden sorgir sentiments i actituds diverses (de sobreprotecció, de negació, de normalitat...).  

Hem d’intentar detectar què angoixa a les famílies, per poder donar suport i recursos que els 

ajudin a sentir-se millor.  

QUÈ PODEN FER LES FAMÍLIES PER AJUDAR A FACILITAR UN BON ACOLLIMENT 

 

 Anar anticipant als infants la seva incorporació a l’escola 

 Preveure dins de les possibilitats laborals, poder disposar d’uns dies per acompanyar 

l’infant amb la presència dins de l’aula, si cal, del seu referent familiar. Fer aquest 

acompanyament de manera gradual per tal que l’infant s’adapti als canvis. 

 Ser respectuosos amb la seva incorporació progressiva, sense forçar situacions 

 Establir una bona comunicació entre la família i l’equip educatiu 

 Encara que creguin que no els entenen, és molt important que expliquin als fills com 

anirà el dia: qui el portarà a l’escola, si es quedarà a dinar, qui el recollirà... L’infant 

necessita organització i anticipació, per augmentar la seva seguretat. 

 En aquestes edats els infants tenen molt pocs recursos, per això els hem d’ajudar a 

posar paraules a allò que els passa: ”estic trist, enfadat, espantat, enrabiat…”. 

 Animar al fet que portin a l’escola un objecte de casa important per a ells que els doni 

certa seguretat i pugui simbolitzar aquesta figura d’aferrament que en molts moments 

necessitaran imaginar per calmar-se, per adormir-se (nina, llençolet, coixí...) 

 Evitar enganyar-los o marxar de l’aula d’amagat, ja que aquests fets els generen 

desconfiança, inseguretat i es desorienten. Cal que la família s’acomiadi cada dia i 

recordi al seu fill o filla que més tard el vindran a buscar. 

 Una vegada la persona que l’acompanya decideix que marxa, cal no allargar els 

comiats, sinó que ha de mostrar-se convençuda.  

 Les estones d’entrades i sortides d’altres famílies per recollir els seus infants són les 

més crítiques, ja que cada vegada que s’obre la porta de l’estança esperen veure 

arribar la seva família. Per això és important procurar ser puntuals a les hores de 

recollida.   

 Cal que els adults visquem la incorporació de l’infant a l’escola amb la major 

naturalitat possible, per tal de transmetre a l’infant certa tranquil·litat. 

 Cal procurar que el procés d’adaptació no coincideixi amb altres canvis, com per 

exemple treure els bolquers, fer canvi d’habitació... 
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 Evitar parlar de l’escola en termes negatius, davant dels infants. Per exemple: “Si no 

menges bé et quedaràs a dinar a l’escola!”. 

 

PAPER DE LES FAMÍLIES A L’AULA DURANT ELS DIES D’ACOLLIMENT 

És molt important que les famílies facin un suport cap a l’infant durant els primers dies. Que 

l’ajudin a agafar la confiança que necessiten per poder-se moure amb seguretat en l’espai. 

De mica en mica és convenient que la família vagi passant a un segon pla, intentant no 

intervenir en el joc o accions per tal que sigui el mateix infant qui es mogui per l’espai i 

busqui la interacció amb els altres. 

 

COM ACTUAR SI L’INFANT PASSA MALAMENT L’ESTONA QUE HI HA LA FAMÍLIA A 

L’ESCOLA. 

També podem trobar el cas en què l’infant no visqui bé el fet que la persona que 

l’acompanya estigui a l’aula durant el procés d’acolliment, ja que el fet de saber que un 

moment o altre marxarà, li crea un neguit i ansietat que el fa entrar en un bucle d’on no sap 

com sortir.  

En aquests casos, és convenient parlar-ho amb les educadores per valorar conjuntament 

què és el millor per l’infant. 


