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EL SON INFANTIL 
 

 

Avui en dia el tema de l'hora de dormir i com dormir és un tema molt debatut en la nostra societat. Fa 

uns anys, quan tots els membres de la família dormien junts, o inclòs en algunes cultures on el collit 

era habitual, no existia aquest problema. 

 

El son és un procés maduratiu més del desenvolupament de l'infant. No és un procés que s'ensenya ni 

s'ha d'ensenyar, ja que si l'infant es desperta a la nit, segurament ho seguirà fent, ja sigui dormint sol 

en una habitació, o bé al llit amb la família. 

 

Els nadons, ja dins de l'úter de la mare, dormen, i és a partir del setè mes, que ja tenen dues fases 

diferenciades del son (actiu i passiu). Durant els tres primers mesos de vida dormen entre 14 i 20 hores, 

tot i que encara no diferencien molt el dia i la nit. 

 

A partir dels tres mesos ja comencen a adquirir el ritme circassià (dormir més de nit que de dia), i fins 

als set o vuit mesos els nadons estan en el període de construcció, seguit de l'etapa de maduració, que 

arriba fins als voltants dels 6 anys de vida, quan comencen a tenir un son més semblant a l'adult. 

 

Que l'infant es desperti a la nit no té res a veure amb el mètode d'ensenyament, ni de si ho estem fent 

més bé o malament. I el mateix passa amb el temps que triga un nen o una nena a adormir-s. Hi ha 

infants que s'adormen molt de pressa i altres que necessiten més temps. 

 

Hi ha infants que viuen bé el moment d'anar a dormir, perquè tenen son i ganes d'anar a dormir; en 

canvi altres ho viuen com un moment de separació amb la família (encara que dormin junts), ja que 

desconnecten del món i no volen. 

 

No hi ha una recepta màgica per a l'hora d'anar a dormir, ja que cada família ha d'adaptar-se a les 

seves necessitats, però sempre tenint en compte les particularitats del seu fill o filla. 

 

Seguir uns hàbits, i els mateixos sempre, abans d'anar a dormir, els proporciona tranquil·litat i seguretat, 

i pot ajudar en tot aquest procés de relaxació. 

 

Començar el ritual d'anar a dormir (banyera i sopar) més d'hora pot ajudar que l'infant i també els adults 

no estiguem tan cansats, i per tant ho visquem millor; i així poder gaudir de l'estona prèvia a anar a 

dormir per explicar contes, fer massatges, explicar-nos com ha anat el dia, parlar de les emocions 

viscudes, etc. I junts respirar, escoltar, notar com el cos s’afluixa i l’activitat baixa d’intensitat. I aprofitar 

aquest moment del dia, que sovint, és molt potent, per ajudar a tancar la jornada i posar a lloc les 

vivències. 

 

 


