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Resum 

La infància és un període crític per a l’evolució de l’ésser humà. Durant aquesta, els infants 

passen per un seguit de vivències i experiències que els fan créixer i madurar a nivell 

cognitiu, social i afectiu. Aquest darrer àmbit, l’afectiu, és en el qual es pretén aprofundir en 

aquest Treball de Fi de Grau. Durant la infància, els infants van creant vincles afectius amb 

aquelles persones que els envolten. Aquests vincles varien segons les persones i segons les 

situacions i circumstàncies en les que es desenvolupen. Per això, aprofundirem en les 

teories relacionades amb la formació de vincles afectius, més concretament en la teoria de 

l’afecte de John Bowlby.  

Així mateix, tenint en compte que els àmbits escolar i familiar són fonamentals per a 

l’educació i formació personal dels infants, ens endinsarem en la labor duta a terme pels 

docents durant el període més crític per als alumnes: el període d’adaptació. Durant aquest 

període els infants han d’afrontat, per una part, la separació de la seva figura d’afecte 

principal, i posteriorment, la formació de nous vincles afectius amb persones que fins al 

moment eren desconegut. 

Finalment, per tenir un major coneixement de la situació actual a les aules de l’illa d’Eivissa, 

ens endinsarem en els mètodes de treball de les docents d’alumnes de entre 0 – 6 anys. 

Paraules clau: afecte, vincle afectiu, relacions, emocions. 

Abstract 

Childhood is a critical period for the human’s evolution. During this, children go through a 

series of experiences that make them grow and mature of cognitive, social and affective 

level. This last ambit, the affective, is in which it pretends to deepen in that Final Degree 

Project. During childhood, children create affective links with those people around them. 

These links depend according to the people and the situation in which they develop.  

So, we will explore the theories related to the formation of affective links, concretely the 

affection theory of John Bowlby. 

Also, we can consider that education and family ambits are fundamentally for education and 

formation of the children personality. We go into the work taken by teachers during the most 

critical period for the students: the adaptation period. During this time, children have to 

affront, in one hand, the separation of the main affective figure, and later, the formation of 

new affective links with people that, till the moment, they were unknown.  

Finally, to have a better knowledge of the actual situation in the classrooms of Ibiza, we will 

go deeper on the method of teachers work with students between 0 – 6 years old.  

Keyword: affection, emotional bond, relationships, emotions.   
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1. Introducció 

El tema a tractar en aquest Treball de Fi de Grau anirà relacionat amb l’àmbit d’educació 

socioemocional en la primera infància. Més concretament, el tema a tractar serà el següent: 

El vincle afectiu en contextos educatius.  

Certament, puc dir que tot i que aquest tema es centrarà en els contextos educatius 3-6, que 

són aquells en els quals porto a terme el Practicum II, també aportaré dades sobre el 

tractament d’aquest àmbit al cicle 0-3.  

Per lo tant, la meva intenció no només és la de realitzar una recerca bibliogràfica i un recull 

informatiu sobre el tema a tractar, sinó també donar-li un enfocament educatiu. Aconseguir 

així un apropament el més verídic possible a les situacions d’aula dels infants de 0-6 anys. 

El motiu pel qual vull investigar sobre aquest tema és simple: la motivació. Durant els quatre 

anys de grau i els dos anteriors realitzant el Mòdul de Grau Superior d’Educació Infantil, ens 

han parlat moltes vegades de la importància de la motivació. Aquesta motivació t’anima a ser 

curiós, a conèixer, a cercar informació, a continuar endavant, en definitiva és l’ impuls que 

t’anima a aprendre. Per això he agafat aquest tema, perquè tinc moltes ganes de conèixer i 

sobretot d’aprendre. Possiblement cada persona s’endinsa en un o un altre tema en funció a 

molts factors, però en el meu cas les meves experiències de vida, la càrrega que duc a la meva 

motxilla, em fan interessar-me per aquest. 

Per finalitzar la introducció al meu Treball de Fi de Grau cala explicar l’estructura d’aquest: 

en primer lloc parlaré dels aspectes més tècnics, com poden ser els objectius i la metodologia 

a seguir; seguidament m’endinsaré en matèria amb els tres apartats que conformen 

l’estructura del treball: teories sobre el vincle afectiu i l’afecte, les conseqüències per la falta 

de vincle afectiu en les primeres etapes de vida, i el vincle afectiu als contextos educatius 0 – 

6.  Per tenir un major coneixement sobre la matèria ens introduirem en el món del psicoanàlisi 

de la mà del seu major precursor, Sigmund Freud. Així mateix, coneixerem amb l’ajuda de 

John Bowlby la teoria de l’afecte i per últim ens interessarem per algunes de les afeccions 

més comuns derivades de l’absència de vincle afectiu durant la infància, entre altres el 

trastorn denominat “Hospitalisme” per Renè Spitz. Per últim, donarem una altra perspectiva 

sobre el període d’adaptació als centres d’Itàlia, i es recolliran un seguit de recomanacions 

tant per a docents com per a familiars de nens en període d’adaptació.  



6 

 

2. Objectius 

L’objectiu general del meu projecte serà el següent: 

 Enriquir els coneixements en relació a l’educació socioemocional en la primera 

infància, més concretament en relació amb les teories sobre els vincles afectius i 

l’afecte. 

Per altra part, la investigació sobre aquest tema m’anima a aconseguir els següents objectius 

més específics.  

 Fomentar estratègies per a la pràctica educativa en relació a la formació dels vincles 

afectius entre mestre - infant. 

 Divulgar les repercussions que sorgeixen com a conseqüència de l’absència de vincle 

afectiu entre els infants i els adults de referència tant en l’àmbit educatiu com en 

l’àmbit familiar.   

 Donar a conèixer les diferents situacions viscudes a les aules de 0 – 6 anys en relació a 

l’adaptació i la creació de vincles afectius, ja sigui entre mestre - alumne, com entre 

alumne - alumne. 
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3. Metodologia 

El mètode fonamental per a l’elaboració del projecte serà la recerca bibliogràfica de llibres, 

revistes en format paper o digital, articles i fins i tot, prenent com a referents altres treballs o 

tesis relacionats amb la temàtica triada.  

Segons els apartats dels que està compost el projecte les fonts d’adquisició de la informació 

poden variar. D’una banda, les parts relacionades amb les teories del vincle afectiu i les 

conseqüències per l’absència d’aquest, les extrauré de les referències bibliogràfiques de les 

quals parlava en un principi. Però, tenint en comte l’apartat on es parla d’un aspecte més 

pràctic del vincle afectiu i com es treballa a les aules de zero a sis anys, la informació serà 

aportada pels diferents centres als qual consulti, començant per les entrevistes realitzades a les 

tutores de P3 anys del centre al qual estic duent a terme el Practicum II, el CEIP Puig d’En 

Valls. Així mateix, també m’introduiré a algun centre de zero a tres anys per veure quins 

mètodes empren per treballar la formació de vincles afectius i el tractament dels períodes 

d’adaptació i la conseqüent separació momentània dels familiars i vincles ja establerts.  

Per últim, faré una aportació més subjectiva en funció a l’experiència viscuda durant el 

període de pràctiques a un “centro gioco” a la ciutat de Mòdena, Reggio Emilia, Itàlia. 

Igualment subjectives seran les recomanacions aportades per als docents i famílies de nens en 

període d’adaptació, creades gràcies a tots l’estudi en relació a aquesta matèria i en relació als 

meus anys d’estudi.  
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4. Marc teòric: teories sobre els vincles afectius.  

El psicoanàlisi de Freud i les teories precursores socioemocionals.  

Al llarg de la història han anat sorgint teories centrades en l’estudi de l’afecte i de la creació 

de vincles afectius entre els humans. Aquelles en les que ens centrarem en aquest treball van 

relacionades amb John Bowlby i la seva teoria de l’afecte, i amb la doctrina psicoanalítica.  

Per fer una petita introducció podem dir que el psicoanàlisi, segons la definició que ens dóna 

el Diccionari del psicoanàlisi és la: 

“Disciplina fundada por Freud y en la que, con él, es posible distinguir tres niveles: 

A) Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación 

inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias (sueños, fantasías, 

delirios) de un individuo [... ] 

B) Un método psicoterápico basado en esta investigación y caracterizado por la 

interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este 

sentido se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica; 

ejemplo: emprender un psicoanálisis (o un análisis). 

C) Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los 

datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento.” 

(Lapanche i Pontalis, 1983) 

L’autor més reconegut dels components de la doctrina psicoanalítica va ser Sigmund Freud. 

Nascut el 6 de maig de 1856 a una família humil, va viure a partir dels cinc o sis anys a 

Viena, on més tard va estudiar a la escola de medicina. Tot i que no és una teoria inventada 

per ell, va estudiar i difondre la ment conscient, però sobretot el inconscient, el qual deia que 

era la part més gran de la ment humana. Dins d’aquesta part inconscient és on trobem per una 

banda, els nostres impulsos o instints – aquells més primaris que serveixen per satisfer les 

nostres necessitats –, i les emocions associades amb els traumes (Boeree, 1998).  

Entre les teories més reconegudes de Freud existeix la teoria dels impulsos. Freud denomina 

procés primari a aquell que es dóna després del naixement d’un infant. Els infants, en aquest 

procés primari mostren tenir una sèrie d’impulsos per satisfer les necessitats corporals. 
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Aquests impulsos donen pas a les anomenades pulsions, també conegudes com desitjos, les 

quals afecten com a forces motivacionals per aconseguir satisfer els impulsos primaris que 

abans esmentàvem (Boeree, 1998). Aquesta teoria serà molt important per a posteriors estudis 

sobre l’afecte i la creació de vincles afectius entre els infants i els seus progenitors o 

cuidadors.  

Per altra part, tenint en compte l’àmbit pel qual ens estem movent, cal parlar de la figura de 

John Bowlby, precursor de la teoria de l’afecte, basada en la doctrina psicoanalítica.  

John Bowlby, va néixer a Londres el 26 de febrer de 1907. Procedia d’una família 

acomodada, amb el pare com a metge reconegut i la mare filla d’un clergue. La relació amb 

els seus pares va marcar la seva infància. Aquesta era una relació freda i distant, a la qual 

Bowlby intentava posar remei:  

“John era uno de los seis hijos de la familia. La actitud de sus padres era un tanto lejana, 

con poca capacidad para expresar afecto y mostrar un disfrute lúdico de la vida. Cuando era 

niño, John hizo enérgicos esfuerzos para mejorar esta atmósfera sombría y malhumorada que 

existía en su hogar”. (Marrone 2001)  

Aquest factor a destacar de la seva infància, possiblement va ser un dels que el va animar a 

encaminar els seus estudis i els seus aprenentatges cap a aquesta branca del saber i cap a les 

teories relacionades amb les relacions afectives. A més, es coneix que va tenir una o més 

mainaderes, amb les quals va formar figures d’afecte secundàries i per les quals, segurament 

el vincle afectiu era fins i tot més gran que pels propis pares.   

“Es difícil explicar por qué razón [Bowlby] mostraba tan pocos de los deterioros cognitivos y 

de otra índole, que él atribuía a este tipo de carencia, porque John Bowlby se destaca como 

uno de los más brillantes e intrépidos pensadores de su tiempo y aquellos que lo conocieron 

bien, encontraron fidelidad y calidez tras su comportamiento reservado. Tal vez la pregunta 

que deberíamos hacernos es cómo convergieron para influenciar la formación de su carácter 

realmente excepcional, las muchas influencias de su vida.” (Parkes, 1995)   

Pel que fa als començaments de la seva carrera, Bowlby, fins al 1958 deia que hi havia quatre 

teories psicoanalítiques que expliquen la naturalesa i l’origen entre els llaços d’una infant i la 

seva figura d’afecte (Bowlby, 1998):  
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 “El niño tiene una serie de necesidades fisiológicas que deben quedar satisfechas”. 

Segons Bowlby, una de les principals raons per les quals els infants s’interessen de 

mantenir una relació d’afecte amb els seus cuidadors són les necessitats fisiològiques, 

entenent aquestes com l’alimentació, la higiene, el calor i la seguretat. Quan l’infant té 

fam, plora; i quan aquest plora, li donen de menjar. Aquesta consecució d’accions 

repetides dia si, dia també, fan que l’infant satisfaci les seves necessitats, relacionant 

aquesta satisfacció amb la persona que la fa possible i així, establint una relació 

d’afecte amb el seu cuidador/a. Aquesta teoria era coneguda per Freud com la “teoria 

de l’impuls secundari”.  

Fent un incís cal explicar que aquestes necessitats fisiològiques són explicades gràcies al 

psicòleg humanista Abraham Maslow, i la seva teoria de la piràmide de Maslow (Annex 1), 

en la qual ens explica que les necessitats dels humans estan estructurades jeràrquicament. 

Entenent les necessitats biològiques com les més bàsiques per a la supervivència humana: 

respirar, beure i menjar, dormir, el sexe i el refugi. Una vegada aquestes necessitats bàsiques 

estan cobertes la piràmide va formant-se amb altres necessitats com la de seguretat, afiliació, 

reconeixement i autorealització (García Allen, 2014). 

 “En los bebés existe la propensión innata a entrar en contacto con el pecho humano, 

succionarlo y poseerlo oralmente” Entenent això com la capacitat que el bebè té per 

entendre que aquest pit forma part de la mare i que gràcies a ell rep aliment. Segons 

Bowlby, aquesta se denomina la “teoria de succión del objecto primario”.  

 “En los bebés existe una propensión innata a entablar contacto con otros seres 

humanos y aferrarse a ellos.” Segons Bowlby, els infants, a més de les necessitats 

primàries de calor i d’aliment mostren la necessitat d’aproximació a un objecte 

primari, diferent a ell mateix. Bowlby va denominar a aquesta la “teoria del 

aferramiento a un objeto primario”.  

 I per últim, “los bebés están resentidos por haber sido desalojados del vientre 

materno y ansían regresar a él”. Teoria coneguda per Bowlby com “anhelo primario 

de regreso al vientre materno”.  

Així mateix, Bowlby també ens parla de les cinc pautes de conducta que contribueixen a la 

creació del apego i la relació afectiva amb el cuidador/a. Aquestes són la succió, l’aferrament, 

el seguiment, el plor i el somriure, i es donen entre els nou i els divuit mesos.  
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Tenint en compte aquestes teories cal veure l’evolució que amb el pas del temps van prendre. 

La més reconeguda va ser la primera, la teoria dels impulsos de Freud, que amb anterioritat ha 

estat explicada. Aquesta va ser un punt de partida per a molts altres estudiosos, entre ells 

Bowlby.  

La teoria de l’afecte de John Bowlby 

A pesar de partir de conceptes psicoanalítics, Bowlby, amb els anys d’estudi, cada vegada es 

distància més i més de la creença primera de considerar relacionada únicament la teoria de 

Freud sobre els impulsos amb les relacions d’afecte. Segons Cantón i Cortés, Bowlby i la seva 

successora en la matèria, Mary Ainsworth, introduïren, a més, aquesta teoria dins de 

l’enfocament etòleg del desenvolupament de la personalitat. En definitiva “Bowlby formuló 

los supuestos fundamentales de su teoría a partir de conceptos etológicos, del procesamiento 

de la información, de la psicología evolutiva y del psicoanálisis.” (Cantón i Cortés, 2000) 

En un primer moment, durant la formació de la teoria de l’afecte, Bowlby feia servir el terme 

“privació” per denominar aquell tipus de relació establerta entre el nadó i la mare, pare o 

cuidador. Dins d’aquesta privació, hi ha diferents tipus: perceptiva, social, biològica o 

emocional (Rutter, 1981). Posteriorment aquests termes varen evolucionar cap a dos 

categories conegudes actualment com relacions segures i relacions insegures.  

Pel que fa a les relacions segures, podem destacar les paraules de Cantón i Cortés, els quals 

ens diuen que aquesta relació segura va associada a les interaccions que els progenitors 

formen actuant com a base segura, caracteritzat per un comportament sensible i amb les 

respostes apropiades cap al seu fill. Segons Cantón i Cortés, “las madres de niños con apego 

seguro se involucran más con sus hijos, responden más a sus señales, su respuesta es más 

apropiada y expresan más emociones positivas y menos negativa.” (Cantón i Cortés, 2000) 

Així mateix, partint de les relacions segures abans esmentades, trobem una sèrie de beneficis 

produïts en els infants que han arribat a una relació segura amb els seus progenitors o 

cuidadors: 

“El establecimiento del apego permite no sólo que el niño discrimine a partir de un momento 

de su desarrollo a familiares y extraños, sino también que disponga de una representación 

interna de sus figuras de apego, como disponibles, pero separada de sí mismo, pudiendo 

evocarlas en cualquier circunstancia”. (Dantagnan, 2009) 
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Els infants que desenvolupen una relació segura, tenen aquesta seguretat en si mateixos, 

aquesta que els dóna la possibilitat de conèixer el món per ells mateixos, tenint la certesa de 

que si en qualsevol moment necessiten als seus progenitors els trobaran al seu abast. Els 

infants tenen aquesta base de seguretat que els ajuda i anima a conèixer el seu entorn.  

Altres aspectes fonamentals en els quals influirà la qualitat de l’afecte que es desenvolupi en 

les seves relacions són per exemple: “el desarrollo de su empatía, la modulación de sus 

impulsos, deseos y pulsiones, la construcción de un sentimiento de pertinencia y el desarrollo 

de sus capacidades de dar y de recibir [...] permitirá además la formación de una conciencia 

ética y el desarrollo de recursos para manejar situaciones emocionalmente difíciles como las 

separaciones que acarrean pérdidas y rupturas”. (Dantagnan, 2009) 

Per altra part, quan es produeixen relacions insegures durant el període crític de la infància, 

les repercussions poden donar-se al llarg de tota la vida. En aquest aspecte Mary Ainsworth 

va fer una classificació de les relacions insegures. Segons Ainsworth (1978) hi ha tres tipus 

d’afecte: insegur evitatiu (grup A), segur (grup B) – el qual ja hem tractat amb anterioritat – i 

insegur ansiós - ambivalent (grup C). Posteriorment, a la dècada dels anys 80 Main y 

Solomon (1986) introduïren un nou tipus, l’estil d’afecte insegur desorganitzat (grup D). En 

quant a aquests tipus de relacions insegures, farem una breu explicació de cadascun d’elles. 

Cal destacar que ens centrarem només en les etapes de la infància més pròximes a l’àmbit que 

ens interessa, és a dir, fins als sis o set anys d’edat. Les tipologies de trastorns explicades per 

Dantagnan són les següents (Dantagnan 2009): 

 Afecte insegur evitatiu – Grup A 

L’afecte insegur evitatiu es caracteritza segons Dantagnan, per ser una mecanisme 

d’autoprotecció: “los niños que han desarrollado un estilo de apego evitativo han sido 

cuidados en su primera infancia por padres o cuidadores cuyas relaciones con el niño son 

una combinación de angustia, rechazo, repulsión y hostilidad. Todo esto se expresa en 

actitudes o conductas controladoras, intrusivas y sobre estimulantes.” (Dantagnan 2009) 

En aquest cas, l’actitud o les accions dels progenitors o cuidadors són el desencadenant de la 

inseguretat en els infants. Els pares se senten incòmodes amb les demandes (plors) dels 

infants i entren en un estat de tensió que només arriben a controlar amb la negació de les 

necessitats dels seus propis fills, ignorant aquestes necessitats o fent veure que no les tenen. 

En aquests casos l’infant aprèn que amb les conductes derivades a la demanda d’afecte i de 
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cura produeix una reacció de rebuig en el seu cuidador, per la qual cosa aprèn a evitar 

aquestes conductes inhibit i deixant d’expressar l’afecte. Crittenden explica aquest procés de 

la següent manera: “la inhibición de signos afectivos tiene el efecto predecible de reducir el 

rechazo maternal y la rabia, así como enseñar al bebé que la expresión del afecto es 

contraproducente.” (Crittenden, 1995) 

Amb el temps els nens amb aquest tipus d’afecte aprenen a regular les seves emocions d’una 

forma contraproduent. Això els fa evitar els seus propis sentiments, emmascarant-los i 

arribant a nivells de frustració molt elevats. “Estos niños desarrollan, por tanto, una 

seudoseguridad como estrategia para protegerse del rechazo y del temor al abandono”. 

(Dantagnan 2009) 

Durant el període d’educació infantil, trobem que són nens que posen per damunt els objectes, 

les activitats i els assoliments acadèmics, de les emocions i les relacions. Arriba un moment 

en el qual no només cerquen l’acceptació dels progenitors o cuidadors, sinó de totes aquelles 

persones que els envolten (companys, professors, etc.). És cert que a l’àmbit acadèmic no 

tenen perquè tenir repercussions, per la qual cosa és més difícil d’identificar-los, però tot i 

això, a l’àmbit social i afectiu mostren unes carències immenses que a més evolucionen 

negativament. Finalment, cap als cinc o sis anys, aquests nens ja creuen tenir una 

representació de si mateix forta, on les relacions no els puguin afectar, la qual cosa en realitat 

és tot el contrari, ja que aquestes relacions seran fràgils i el nen es trobarà en constant 

conflicte. 

 Afecte insegur ansiós- ambivalent – Grup C 

Dantagnan ens diu que l’afecte insegur ansiós- ambivalent es caracteritza per una ansietat 

extrema de voler ser amats i per un preocupació excessiva en la disponibilitat afectiva que els 

altres mostren cap a ells. “El niño o la niña desarrollarán sentimientos de ambivalencia ante 

las figuras de apego debido a sus necesidades afectivas insatisfechas. Por lo tanto, la 

estrategia de seudiseguridad será incrementar las conductas de apego como un modo de 

mantener la proximidad de la figura de apego.”  (Dantagnan 2009) 

La gran majoria d’autors implicats en aquesta branca del coneixement coincideixen en les 

característiques que han de presentar els progenitors o cuidadors dels infants amb un tipus 

d’afecte insegur ansiós- ambivalent: “han sido cuidados en su primera infancia por padres o 

cuidadores que han fallado al ofrecer una disponibilidad emocional y una implicación que 
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consiste en satisfacer las necesidades de sus bebés.” (Dantagnan 2009) És a dir, en aquest cas 

no només no han estat a l’abast dels infants per demostrar afecte i cobrir les seves necessitats 

afectives, sinó que en moltes ocasions tampoc han cobert les necessitats bàsiques 

d’alimentació, seguretat, higiene i descans. De fet, s’arriba a pensar que fins i tot, solen ser 

persones absents, tant física com psicològicament, amb comportaments incoherents i difícils 

de predir pels infants.  

Així mateix com ens afirma Cassidy i Berlin, “su compromiso e interés permanece poco 

fiable e impredecible. Las madres inconsistentes están algunas veces cómodas, otras veces 

enfadadas y algunas veces son ineficientes con sus hijos”. (Cassidy i Berlin, 1994) Aquestes 

situacions provoquen en els infants un descontrol absolut, ja que ells no controlen el que 

succeeix i no saben com actuar per tal de tenir una bona resposta per part dels progenitors. A 

més, són situacions sense sentit que els fan tenir inseguretats cap als altres i cap a ells 

mateixos, arribant fins i tot a sentir abandó, soledat i molta ansietat.  

En aquest cas, la forma que tenen els infants de formar-se una manera o estil d’interactuar és 

ambivalent. Com bé defineix el Diccionario del Psicoanálisis ambivalent és la “Presencia 

simultánea, en la relación con un mismo objeto, de tendencias, actitudes y sentimientos 

opuestos, especialmente amor y odio.” (Lapanche i Pontalis, 1983) Aquest estil serà poc 

consistent, però al cap i a la fi, existirà per a l’infant i per això, s’aferrarà a ell com li sigui 

possible.  

Una vegada aquests nens arriben a l’etapa preescolar es troben amb poques estratègies per a la 

socialització, la qual cosa provoca dos tipus de resposta diferent: per una part, poden mostrar 

conductes disruptives i agressives per un intent de cridar l’atenció dels altres; mentre que per 

altra part, prenen un rol de indefensió i desemparament, per aconseguir l’atenció i la cura dels 

altres. Segons Dantagnan, aquestes dues formes d’actuar davant les relacions socials tenen els 

següents noms (Dantagnan 2009): 

 Estratègia coercitiva – agressiva. 

 Estratègia coercitiva – indefensa 

Pel que fa al context educatiu, a diferència dels nens amb afecte insegur evitatiu que 

acadèmicament no mostren dificultats, aquests solen tenir un rendiment baix, mostrant poc 

interès i una carència immensa en la resolució dels reptes que els hi posen dia a dia. Tenen 
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una gran demanda d’atenció cap als docents i no mostren un evolució. Pel que fa a l’àmbit 

social i afectiu, la cosa no és molt millor, tendeixen a ser solitaris i no són ben acceptats pels 

grups d’iguals.  

 Afecte insegur desorganitzat – Grup D 

A diferencia dels dos tipus d’afecte abans esmentats “los niños con estilos de apego inseguro 

desorganizado, como la palabra lo indica, tienen experiencias relacionales tempranas tan 

dolorosas y caóticas que ni siquiera pueden organizarse en responder de una forma regular y 

característica en su relación con sus cuidadores. Sus estrategias defensivas colapsan” Com 

bé ens explica Dantagnan, els nens amb aquest afecte han viscut experiències realment 

traumàtiques.  

Així mateix, ens explica que els pares d’aquests nens mostren una sèrie de processos 

traumàtics en la seva infància: negligències, maltractament i abusos sexuals. De vegades són 

persones amb patologies psiquiàtriques o amb addiccions d’alcoholisme o toxicomania.  

Com bé ens diuen Solomon y George, “la vivencia de estos niños ante estos padres es 

atemorizante” (Solomon y George 1999). Es dóna el cas d’unes figures d’afecte, els quals es 

converteixen a l’hora en una necessitat, ja que han de cobrir les necessitats bàsiques del nen, i 

un rebuig, ja que són les persones que més els proporcionen inseguretat i por.  

Pel que fa als infants que han viscut aquest tipus de relacions afectives amb els seus 

progenitors o cuidadors, “alguna veces mostrarán una inhibición profunda y tratarán de 

hacerse invisibles, como que no están”. Aquestes reaccions de invisibilitat aniran barrejades 

amb moments d’agressivitat i còlera. Normalment, intenten tenir el control de les relacions 

amb els seus cuidadors, però no tenen les estratègies adequades per aconseguir-lo. Finalment, 

acaben emprant la violència i aconsegueixen més rebuig per part dels seus cuidadors, i una 

immensa frustració.  

En arribar als cinc o sis anys d’edat, la situació amb els progenitors s’ha tornat tant 

irreversible que la seva resposta és inesperada. Els nens adopten actituds tant pròpies de l’estil 

insegur evitatiu o de l’estil insegur ansiós- ambivalent, com de l’estil afectiu segur: “los niños 

con apego desorganizado utilizan estrategias que buscan controlar a los padres. Éstas van 

desde conductas castigadoras o vengativas a protectoras y de cuidado inadecuadas a su 

edad.” (Dantagnan 2009) 
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Pel que fa als contextos educatius, aquests infants es troben amb una infinitat de problemes: 

“Socialmente, son chicos que presentan trastornos importantes del comportamiento 

[...]terminan estigmatizados como problemáticos, alteradores de la paz social reinante en la 

clase, o como los matones o agresores que protagonizan las peleas dentro y fuera del aula 

[...] faltan al respeto, intentan probar los límites establecidos o simplemente agreden y 

amenazan verbal o físicamente.” (Dantagnan 2009)  Aquestes actituds li provoquen 

problemes amb companys i professors. Així mateix, el rendiment acadèmic també es veu 

afectat i les relacions afectives és fan pràcticament impossibles, arribant a trobar-se en una 

situació similar a la que tenen amb les seves famílies.  

Dins d’aquest estil d’afecte autors com Cassidy i Marvin o Zeanah varen diferenciar dos tipus 

(Dantagnan 2009): 

 Afecte desorganitzat controlador: 

- Punitiu o agressiu 

- Cuidador compulsiu 

- Complaent compulsiu 

 Afecte desorganitzat desenganxat 

- Desinhibit o indiscriminat 

- Inhibit  

Per finalitzar, m’agradaria explicar la tècnica que s’empra per identificar a quin grup dels 

abans esmentats pertanyen els infants. Mari Carmen Ruiz ens explica que aquesta tècnica va 

ser desenvolupada per la psicòleg Mary Ainsworth al 1960. Segons Ruiz, “la situación 

extraña es un proceso de laboratorio que implica estudiar al niño en su interacción con la 

madre y con un adulto (extraño) en un entorno no familiar”. (Ruiz, 2013). Així mateix, ens 

explica que la tècnica consta de vuit episodis de més o menys tres minuts de duració 

cadascun:  

 Episodi 1: la mare i el bebè entren a la sala experimental amb l’ajuda de l’observador, 

aquest surt d’escena.  
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 Episodi 2: el bebè explora les joguines que hi ha a la sala sense la participació de la 

mare.  

 Episodi 3: entra a la sala un desconegut que durant el primer minut no interacciona. En 

el segon minut pot interaccionar amb la mare, mentre que al darrer minut ho pot fer 

amb el bebè. 

 Episodi 4: la mare surt i es dóna el primer episodi de separació.  

 Episodi 5: es dóna el primer retrobament entre mare i fill mentre el desconegut surt 

d’escena. 

 Episodi 6: es dóna el segon episodi de separació.  

 Episodi 7: durant la segona separació el desconegut entra i intenta interactuar amb el 

bebè.  

 Episodi 8: per últim, la mare entra a la sala i reconforta al bebè mentre el desconegut 

surt.  

Ainsworth va determinar que hi havia tres pautes per a determinar a quin tipus d’afecte 

corresponien els bebès segons les seves accions (Ruiz 2013): 

 “Pauta A: los bebés incluidos en esta pauta se describen como inseguros – rehuyentes 

(evitatiu). Muestran poca angustia ante la separación y cuando la madre vuelve 

tienden a evitarla.  

 Pauta B: se considera que tienen un apego seguro con la madre. Se sienten lo 

suficientemente seguros para explorar libremente durante los episodios antes de la 

separación. Muestran angustia cuando la madre se va y reaccionan con entusiasmo 

cuando vuelve. 

 Pauta C: se denominan inseguros – ambivalente. El bebé da muestra de angustia a lo 

largo de todo el procedimiento, especialmente durante la separación. Las reuniones 

con quien le cuida producen una mezcla de liberación al verlo y enfado dirigido a él.” 
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5. Trastorns associats a l’absència de vincles afectius segurs 

Síndrome d’hospitalisme  

René Spitz va nàixer al 1887 a Viena. Va estudiar medicina a l’ Universitat de Budapest al 

1910. Posteriorment, es va interessar per la doctrina psicoanalítica, la qual cosa li va fer 

col·laborar en primer lloc, amb Sandor Ferenczi, i més tard, and Sigmund Freud. 

Com bé ens explica Cabrera, durant els seus anys de treball es va centrar en estudis de les 

primeres fases del “Jo”. Així mateix, Cabrera ens explica que va idear tècniques d’observació 

amb infants molt valuoses. “Sus filmes sobre el hospitalismo son particularmente bien 

conocidos y han tenido bastante influencia en el logro de mejoras que eran sumamente 

necesarias en la atención hospitalaria en los infantes.” (Cabrera, 2005) 

Pel que fa a la definició, prendrem nota de la que ens dóna el Diccionario de Psicoanálisis: 

“Término utilizado desde los trabajos de René Spitz para designar el conjunto de las 

perturbaciones somáticas y psíquicas provocadas en los niños (durante los 18 primeros 

meses de la vida) por la permanencia prolongada en una institución hospitalaria, donde se 

encuentran completamente privados de su madre.” (Lapanche i Pontalis, 1983) 

Per altra part, Cabrera ens explica com Spitz narrava les característiques del síndrome segons 

el més de separació de l’infant amb la mare en el qual es trobava (Cabrera, 2005): 

 Mes 1: retard global del desenvolupament a excepció de l’àmbit de les relacions 

socials.  

 Mes 2: angoixa per la proximitat de qualsevol persona, pèrdua d’apetit i de pes, i 

detenció del desenvolupament global.  

 Mes 3: regressió global del desenvolupament, rebuig de tot contacte humà, 

accentuació de la pèrdua de pes i disminució de la mobilitat, insomni i propensió a 

contraure malalties infeccioses.  

Fent un incís, m’agradaria explicar que segons Cabrera, fins a aquest punt el síndrome 

d’hospitalisme és reversible sempre i quan l’infant torni a tenir contacte amb la seva figura 

afectiva.  
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 Mes 4 hi ha una accentuació dels símptomes abans esmentats, a més de l’adopció 

general d’una posició “decubito prono”, és a dir, col·locat sobre el pit i la panxa.  

 Mes 5: la rigidesa facial és permanent, coordinació visual defectuosa i l’adopció 

general d’una posició “decubito supino”, és a dir, col·locat sobre l’esquena.  

Segons Spitz l’hospitalisme passa per tres fases fins arribar a la irreversibilitat: depressió 

anaclítica, període estacionari i hospitalisme.  

Trastorn de l’afecte reactiu 

Entre la gran immensitat de trastorns desenvolupats a conseqüència d’una vinculació insegura 

amb els progenitors o cuidadors, trobem el trastorn de l’afecte reactiu. Tot i que no hi ha gran 

estudis sobre la matèria, i tampoc no hi ha una definició destacada del trastorn, podem trobar 

aquestes paraules de Rygaard sobre el tema: “el concepto de trastorno de apego reactivo 

grave se aplica a los niños que han sufrido tantas privaciones y estrés en su vida temprana 

que métodos más tradicionales, tales como la psicoterapia, no pueden ayudarles”. Segons 

Rygaard, la característica general dels infants que presenten aquest trastorn és la reduïda 

habilitat per respondre emocional i socialment d’una forma adequada. La qual cosa es 

converteix en un problema complex a tractar amb els infants. L’autor, a més, diferencia entre 

dos criteris per identificar als infants amb aquest trastorn (Rygaard, 2008): 

 “Comportamiento antisocial durante la infancia”  

Entenent aquest comportament com violent o agressiu que els dóna poques possibilitats per 

l’aprenentatge social i per interactuar amb els iguals. Segons Rygaard, sovint són normals 

comportament com l’enfrontament o la rigidesa en els infants que presenten aquest trastorn.  

 “Comportamiento de apego no selectivo” 

En aquest cas, l’infant es mostra més confiat i manté contacte, tot i que aquest sol ser de 

períodes curts i de forma superficial. Es caracteritza per la indiferència a l’hora de propiciar 

aquest contacte, ja que l’infant no distingeix emocionalment entre persones properes a ell com 

els familiars o amics, o desconeguts.  
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6. La resiliència 

Un factor important per a la superació de les dificultats durant la infància és el concepte de 

resiliència. A pesar de trobar-nos una infinitat de definicions per al concepte de resiliència, 

ens centrarem en aquella que al 2003 varen donar Manciaux, Vanistendael, Lecomte i 

Cyrulnik: 

“La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para 

seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de 

condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves.”  

És a dir, podríem considerar-la, en aquest cas, la capacitat dels infants a sobreviure a aquells 

traumes o dificultats patits durant la infància, per continuar endavant a la vida adulta.  

Per altra part, en Vanistendael, al 2000 ens va proposar una metàfora molt clara sobre la 

creació de la resiliència en els infants. Aquesta es relaciona amb la construcció d’una casa i 

diu el següent (Annex 2): 

“la resiliencia es como construir una casita. En primer lugar, se encuentra el suelo sobre el 

que está construida: se trata de las necesidades básicas, materiales elementales como la 

alimentación y los cuidados de la salud. Luego viene el subsuelo con la red de relaciones más 

o menos informales: la familia, los amigos, los compañeros de la escuela o los colegas del 

trabajo. En el corazón de estas redes se asientan los cimientos de la resiliencia de una 

persona, su aceptación incondicional. En nuestro modelo, esta aceptación incondicional 

equivale al concepto del amor. En la planta baja se encuentra una capacidad fundamental: 

encontrar un sentido, una coherencia a la vida. En el primer piso encontramos las cuatro 

“habitaciones” de la persona resiliente: la autoestima, las competencias, las aptitudes y el 

humor. El altillo representa la apertura hacia otras experiencias que también pueden 

contribuir a la resiliencia.” (Vanistendael, 2000) 

Tenint en compte la definició abans esmentada i la metàfora que ens relaciona la creació de la 

resiliència amb la construcció d’una casa, veiem que no únicament és important la persona en 

sí mateixa, sinó que les relacions amb l’entorn, amb els altres formen una part molt important.  

Per lo tant, en situacions on els infants no han pogut desenvolupar un vincle o una relació 

afectiva sana, la resiliència de cadascun d’ells juga un paper molt important en quant al seu 

futur desenvolupament com a persones.   
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7. Tractament de l’afecte en contextos actuals d’educació 0-6 

Observant la societat en la que vivim, on els cuidadors o familiars dels infants es troben en la 

necessitat de treballar moltes hores per mantenir un nivell de vida acceptable, ens trobem amb 

molts casos d’infants que des de molt petits han començat a anar a escoletes. Són moltes les 

famílies que ja als quatre mesos han de portar-los.  

Per altra part, tenint en compte aquesta informació sobre la societat en la que vivim, podríem 

dir que aquesta situació de separació dels pares és molt comú en les famílies espanyoles. Així 

mateix, aquestes dades ens fan pensar en un altre aspecte relacionat amb aquesta separació 

entre familiars i fills: l’afecte dels infants i la gestió de les emocions.  

Per aprofundir millor en el context educatiu actual i tractar aquests temes, hem de tenir en 

compte un període molt significatiu de tot aquell infant que comença a anar a l’escoleta o al 

col·legi: el període d’adaptació. 

El període d’adaptació 

A les diferents escoles dels municipis espanyols trobem una immensitat de formes de dur a 

terme el període d’adaptació. Entre altres trobem els següents tipus d’adaptació (Sánchez, 

2007): 

 Diferents grups que van augmentat al llarg dels dies: consisteix en la repartició dels 

nens en quatre grups que a partir del tercer dia van intercanviant l’ordre per a que tots 

els nens hagin estat amb tot (durant dues hores al dia). 

 Dos grups que augmenten la seva permanència en el temps: la primera setmana els dos 

grups acudeixen a classe una hora, però a partir de la segona aquesta hora s’augmenta 

setmanalment per a tot el grup alhora.  

 Des del primer dia tota la classe romandrà junta a l’aula. La variant en aquest cas serà 

el temps que anirà augmentat cada dia fins arribar a l’horari habitual d’una jornada 

escolar.  

 Entrada lineal individual: en aquest cas un nen entra acompanyat dels seus familiars el 

primer dia. Al dia següent aquest mateix nen entra sense anar acompanyat i entra un 
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nou nen acompanyat. Cada dia entrarà un nen nou acompanyat mentre que el nen del 

dia anterior anirà sense acompanyant, així fins que tots els nens ja siguin a classe.  

Ara bé, tenim aquest tipus de períodes d’adaptació, però, què entenem per període 

d’adaptació? Segons Leon, el període d’adaptació es defineix com “el proceso por el cual el 

niño va formando y preparando, desde el punto de vita de los sentimientos, la aceptación de 

un medio nuevo: la escuela. Cuando un niño se incorpora a la escuela, sufre una separación 

importante, se rompe ese lazo afectivo con la figura de apego, originándose un conflicto. La 

forma de solucionar este conflicto, el tiempo que se emplea para que el niño asimile 

felizmente “la ruptura de este lazo” es a lo que llamamos período de adaptación.”(Leon, 

2009) 

Segons aquesta definició podem fer referència a l’aspecte emocional dels infants, donant a 

entendre que en el període d’adaptació - independent del tipus que sigui -, els infants, han 

d’aprendre a gestionar les emocions i frustracions provocades per la separació de la seva 

figura d’afecte. En aquest punt hi ha tres factors importantíssims per tal de que la separació 

sigui el menys dolorosa possible per als nens, i aquestos s’adaptin a la nova situació amb les 

majors facilitats: 

 El model educatiu dins de les famílies.  

 La participació de les famílies durant aquest procés 

 Les reaccions i actuacions dels infants i la resposta educativa del docent. 

El model educatiu dins de les famílies 

Com ja hem esmentat, actualment ens trobem en una societat on la diversitat està a l’ordre del 

dia, la qual cosa també es nota a l’estil de vida de les famílies. Ja no ens trobem amb les 

famílies tradicionals formades per pare, mare i fills, sinó que hi ha una gran varietat: 

monoparentals, reconstituïdes, pares separats o divorciats, dues pares o mares del mateix sexe, 

etc.  

Així mateix, en aquest aspecte també ha evolucionat l’estil educatiu que els pares fan servir 

per a criar als seus fills. Hem passat de l’estil autoritari de fa cinquanta anys a una gran 

diversitat de models de criança. Entre ells trobem, segons les explicacions de Sánchez, els 

següents (Sánchez 2007): 
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 Pares autoritaris: “se caracterizan por manifestar altos niveles de control y de 

exigencias y bajos niveles de comunicación y afecto [...] conductas basadas en 

refuerzo y castigo, potenciando una personalidad inhibida o agresiva por temor a que 

sus referentes sociales les retiren el afecto [...] Las relaciones afectivas de estos niños 

se manifiestan en estados de ánimo cambiantes, reflejando problemas de conducta, lo 

que dificulta la adaptación y la integración en el grupo.” 

Tenint en comte aquesta explicació sobre l’estil autoritari, els nens que durant la seva primera 

infància tinguin un model com aquest tindran més dificultats a l’hora d’afrontar la separació 

amb els seus pares durant el període d’adaptació, a més es trobaran amb problemes a l’hora de 

relacionar-se amb la resta de companys deguts al seu estat d’ànim canviant.  

 Pares permissius: “son padres bajos en control y exigencias de madurez, pero altos en 

comunicación y afecto, lo que les llevará a tener un carácter amable, afectivo, 

cariñoso, sensible a los demás, pero que no establece normas ni límites claros” 

En aquest cas, la seguretat que tenen a nivell afectiu i emocional els proporciona l’autoestima 

suficient per dur a terme una separació dels pares sense conflictes. El problema és que quan 

aquests nens arriben a la convivència en grup de l’aula, es troben amb unes normes que no 

coneixen, i que a més a més, no accepten.  

 Pares democràtics: “se caracterizan por presentar niveles altos, tanto de 

comunicación y afecto, como de control y exigencias de madurez. Este tipo de padres 

ponen en funcionamiento actitudes emocionales y sociales de atención, escucha activa 

y empatía, mostrando sensibilidad y cuidado antes sus hijos, estableciendo normar y 

límites claros, flexibles, pero tratados con firmeza y respeto, razonando las 

respuestas” 

El model d’educació democràtic és el més convenient per arribar a tenir un vincle afectiu 

segur entre familiars i fills. Aquests infants no només senten la seguretat que els proporciona 

aquest fort vincle format amb els seus cuidadors, sinó que a més coneixen les normes per a 

conviure en societat i les accepten, perquè a més saben que ells són part d’aquesta societat i 

tenen drets, però també deures. Saben que poden donar les seves opinions, però que han de 

respectar als altres de igual forma.  
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 Pares indiferents: “falta de normas y de límites claros que ayuden a los hijos a 

regular su conducta, lo que favorece el desarrollo de un descontrol afectivo” 

En aquest cas, els nens amb pares indiferents, tenen problemes en els dos àmbits, tant en la 

creació de vincles afectius, com en l’acceptació de les normes socials involucrades en el dia a 

dia de l’aula.  

Per concloure, i veient els diferents tipus d’estil educatiu entre les famílies de l’actualitat 

podem dir que el més convenient per al benefici dels infants, seria l’estil democràtic. Tot i 

això, és evident que des de l’escola no podem modificar la situació en la que cada un dels 

alumnes es troba. Per això, tot i que hi haurà moltes ocasions en les que els nens tinguis pares 

indiferents, autoritaris o permissius, la funció més important a l’escola ha de ser la se suplir 

aquelles carències que els nens tenen, tant en el cas de l’acceptació de normes per conviure a 

classe, com en el cas de l’estimulació afectiva i la formació de vincles afectius.   

La participació de les famílies en el període d’adaptació 

Un altre factor molt important a tenir en compte en relació amb les famílies és la participació i 

col·laboració durant el procés. És evident que els familiars dels alumnes són un punt clau per 

a la seva adaptació, ja que fins al moment d’incorporar-se a l’àmbit escolar aquest han estat 

l’únic referent de les seves vides. Gràcies al seu comportament amb els infants, fan possibles 

l’autonomia d’aquests, mentre que gràcies a la seva confiança en els nens, aquests mateixos 

també arriben a tenir-la, fins al punt de sentir-se segurs per explorar nous espais i ambients, 

com en aquest cas l’agent socialitzador que conforma l’escola. 

Segons el centre i el tipus d’adaptació que es pot portar a terme, la participació dels pares pot 

ser molt diversa (Sánchez 2007) 

 No presencial: “es aquella participación en la que no se mantiene un contacto 

personal con las familias, pero que desde su casa o lugar de trabajo ayudan en la 

tarea educativa y en la adaptación a la escuela infantil.” 

 Presencial: “Esta modalidad requiere la presencia de las personas relacionadas con 

el entorno más próximo al niño: padre, madre, hermanos, abuelos, tíos, etc., y será 

hacia ellas hacia las que aparezcan sentimientos de apego durante estos primeros 

días.” 
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 Semi –presencial: “Es aquella participación llevada a cabo por las familias en 

función de sus necesidades, alterando su presencia o su ausencia de la misma, en el 

aula. Así, participarán de modo no presencial y aunque habrá momentos en que 

participen de modo presencial, no será esta presencia continua y constante en las 

actividades propuestas a lo largo del curso escolar.” 

En definitiva, cal remarcar que la col·laboració entre l’escola i la família és primordial per al 

benefici dels infants. És evident, que la tasca a l’escola ha de complementar aquella realitzada 

a l’àmbit familiar, per la qual cosa, aquesta ha de seguir una continuïtat entre les tasques i 

costums de casa i aquelles que es realitzen a l’aula. Per això, és imprescindible que hi hagi 

molta comunicació entre familiars i docents, per mantenir aquesta coordinació i no arribar a 

contradiccions contraproduents per als infants.  

Possibles reaccions dels infants davant la separació i resposta educativa docent  

Durant el període d’adaptació ens podem trobar amb infants que afronten bé la separació dels 

seus familiars o figures d’afecte, però també podem trobar infants que presentin reaccions de 

rebuig cap a aquesta separació, o fins i tot infants que pareixen anar adaptant-se al canvi, però 

realment no ho estant fent. Entre les possibles reaccions dels infants davant la separació 

trobem les següents (Sánchez, 2007): 

 Plors: en molts de casos la resposta de l’infant cap a la separació dels familiars és amb 

plors que poden variar d’unes estones al començament de la separació, fina a plors 

intermitents, quan sorgeixen conflictes per a l’infant, durant la jornada a l’aula. 

L’actitud dels pares en aquests casos ha de ser calmada i comprensiva, han de facilitar 

la separació dels seus fills fent-la lo menys dolorosa possible, evitant acomiadament 

eterns i que els seus fill puguin veure en ells preocupació o tristesa. Per altra part, pel 

que fa als mestres, davant d’aquestes situacions han de tenir molta paciència, han de 

respondre de forma calmada, ja que si es posen nerviosos els infants ho notaran i els 

serà molt més difícil trobar una forma de connectar amb ells.  

 Rabietes: les rabietes dels primers dies d’escola es donen per la frustració que els 

infants senten al no aconseguir el que volen, que en definitiva és no estar al centre sinó 

amb les seves famílies. En aquestes situacions els mestres han de mantenir la calma i 

han de ser el més comprensibles possible. Han de tractar de raonar amb els infants per 
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fer-los entendre que els seus pares tornaran, i mai han de prometre coses que no 

compliran ni intentar guanyar-se’ls amb recompenses futures.  

 Conductes de rebuig: en els casos on els nens mostren rebuig, poden arribar a no tenir 

cap relació ni amb el docent que està al seu càrrec, ni amb els companys, aïllant-se de 

tots per evitar el contacte. El docent ha de deixar una mica d’espai a l’infant i cercar 

moment d’apropament a ell. Ha de ser pacient i mai ha de forçar els moments 

d’apropament, ja que pot ocasionar més rebuig per part del alumne.  

 Conductes d’apropament: hi ha situacions en les que l’infant agafa l’adult de 

referència, en aquest cas el mestre, com a substitut de la seva figura d’afecte familiar. 

Per això, no es separa d’ ella i es sent insegur quan aquesta s’allunya o no està. El més 

convenient en aquests casos és que el docent fomenti les relacions d’aquest infant amb 

els seus companys, per tal que aquest, gràcies a la interacció amb els altres 

desenvolupi una major autonomia respecte al mestre. 

 Vòmits: sempre que no siguin causat per problemes estomacals, s’han de tenir en 

compte com una reacció del infant en relació a l’ansietat que té per la separació i 

frustració emocional. En aquestos casos s’ha d’actuar amb normalitat i sense donar-li 

més importància que la que té, per tal de no fer entendre a l’infant que aquesta 

conducta el farà aconseguir el que realment vol.  

 Agressions: en aquests casos els nens poden agredir als companys, als mestres i fins i 

tot a ells mateixos. El docent el primer que ha de fer és aturar l’agressió i parlar amb 

l’infant de forma individual per fer-lo entendre que això no està bé. Una vegada hagi 

passat la situació de tensió cal tractar aquests temes amb tots els nens, perquè 

aprenguin que els conflictes no es solucionen per mitjà de l’agressió, sinó de la 

paraula.   

 Excessiu afecte per objectes o materials: hi ha situacions en les quals alguns objectes, 

que els propis infants porten de casa, els serveixen per afrontar la nova separació de 

les seves figures d’afecte. Aquests objectes els donen la seguretat per explorar el nou 

espai i relacionar-se amb els altres. En aquest cas, el procediment més adequat és 

esperar a que el nen tingui la suficient seguretat per deixar l’objecte, al que ha agafat 

tant afecte, per ell mateix. 
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Cal fer un incís per explicar la definició que Winnicott en fa sobre l’objecte transicional. 

Segon Winnicott l’objecte transicional és “algún objeto que llega a adquirir una importancia 

vital para el bebé en el momento de disponerse a dormir, y que es una defensa contra la 

ansiedad, en especial contra la de tipo depresivo”. Aquest tipus d’ansietat es dóna molt 

sovint en la situació de separació que es dóna durant el període d’adaptació.  

 Conducta regressiva: aquestes conductes es donen quan l’infant pateix un canvi sobtat 

en la seva vida. Entre les més habituals ens trobem la pèrdua del ja adquirit control 

d’esfínter, el gateig, o la costum de ficar-se el dit a la boca. El més convenient en 

aquests casos és no donar-li importància a aquestes situacions i intentar desviar 

l’atenció dels nens d’aquestes noves costums. Mai s’ha de renyar a l’infant en aquests 

casos perquè així es pot aconseguir una major repetició d’aquestes conductes.  

 Absència de llenguatge: en el cas dels infants que ja saben parlar es pot donar 

l’absència de llenguatge en els nens que comencen el període d’adaptació. Com a 

conducta de rebuig al nou canvi els infants deixen de parlar amb els docents i els 

companys. En el cas de que sigui una pèrdua temporal per decisió de l’infant, no 

l’hem de forçar per tal de que parli, sinó que l’hem de donar temps i espai per a que 

l’infant es senti amb la seguretat d’establir contacte amb els que l’envolten.  

Veient la gran diversitat de respostes dels infants davant la situació de separació, cal remarcar 

que no hi ha una única forma d’actuar que sigui vàlida per a tots els infants. Aquestes 

recomanacions abans esmentades poden ser la solució per a determinat moment, però no 

sempre seran la solució, per això, és convenient que el docent que es troba endinsat en el 

període d’adaptació dels seus alumnes tingui una actitud d’empatia amb aquestos, els escolti, 

els tracti amb afecte i sobretot cerqui la forma més adequada d’apropar-se a ells. Cal que els 

mestres estiguin en constant formació per adquirir nous coneixements i noves estratègies per a 

treballar l’educació emocional i així fer d’aquest un període el menys frustrant possible per a 

totes les parts que el components, tant familiars i alumnes, com els propis mestres.  

Per concloure, i per tal de tenir un coneixement més ampli del funcionament dels cicles 0-3 i 

3-6 en relació al període d’adaptació i el tractament de les emocions i l’afecte, he realitzat 

unes entrevistes amb les docents de sis centres de l’illa d’Eivissa: 

 CEIP Puig d’En Valls (Annex 3) 
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 CEI Es Jardí (Annex 4) 

 CEIP Cervantes (Annex 5) 

 CEI Mafalda (Annex 6) 

 CEIP Santa Gertrudis (Annex 7) 

 CEI Menuts (Annex 8) 
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8. Anàlisi del resultat de les entrevistes als docents dels centres 0 - 3 i 3 – 6 

Abans de dur a terme l’anàlisi dels resultats de les entrevistes realitzades als centres 

d’educació infantil, i centres d’educació infantil i primària, cal remarcar que tot i que són 

resultats totalment verídics d’escoles de l’illa d’Eivissa, no es pot generalitzar a nivell insular 

i estatal. Ens trobem molta varietat de respostes i moltes opcions de dur a terme la labor 

docent en relació al període d’adaptació i la creació de vincles afectius, però no podem mai 

generalitzar i fer-les comuns per a tots. Així també, tot i que un dels propòsits d’aquesta 

recerca és buscar la millor manera de treballar aquests aspectes durant l’etapa d’infantil, no 

pretenem fer judicis de valor sobre la forma de treballar de les escoles enquestades. 

El primer contacte amb els familiars i els infants és molt important a l’hora de començar un 

nou curs, sobretot en relació a l’estabilitat emocional que els aportarà aquest contacte entre les 

famílies i els docents als nens. Tenint en compte les respostes aportades per la gran majoria 

dels centres en relació al primer contacte, tant dels familiars, com dels infants amb els docents 

i el centre, podem dir, que aquest és bastant distant. El primer contacte amb les famílies 

sempre es dóna en una entrevista individualitzada on s’extreu el màxim d’informació sobre 

els nens. La primera presa de contacte amb els infants, generalment és el primer dia de classe, 

una vegada comencen el període d’adaptació. De fet, fins i tot la mestra del CEIP Santa 

Gertrudis diu: “El primer contacte és un poc fred i estrany”.  

    

Per altra part, cal destacar l’alternativa que proposa el CEI Mafalda per dur a terme el primer 

contacte de les famílies i els infants: “los niños pueden venir con los padres previamente al 

centro para visitar las instalaciones e ir familiarizándose”. Si tinguéssim en compte aquesta 

forma d’actuar, les inseguretat dels familiars en relació al nou centre on assistiran els seus fill 

Primer contacte entre 
familiars i docents 

Entrevista 
inicial 

No respón al 
que se'l 
demana  

Primer contacte 
entre infants i 

docents 

Primer dia de 
classe 

Visita prèvia  
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seran menors, així mateix en aquests casos es pot donar un contacte no únicament dels 

familiars i els nens amb les educadores i les instal·lacions, sinó entre les pròpies famílies. 

Consolidant així un vincle afectiu entre els components de la comunitat educativa des del 

començament.  

Un altre aspecte important que es porta a terme durant el primer contacte amb les famílies és 

la documentació d’informació en relació als infants per part dels centres. En aquest cas veiem 

que tots sis centres enquestats han comentat que durant l’entrevista inicial als pares, els 

passen un qüestionari per emplenar amb tota la informació rellevant dels nens. En aquest cas, 

en quant a preguntes relacionades amb els vincles afectius dins de la família, només dos dels 

centres diuen tractar aquests aspectes, els altres ens confirmen que no tenen en compte 

aquesta informació durant l’entrevista inicial.  

        

És evident que tot i que sabem que la creació de vincles és molt important, encara no es te 

totalment en compte aquests aspectes dins de les famílies per partir de les individualitats de 

cada infant i adaptar així el període dels nens. Una de les funcions de l’escola és la de suplir 

les carències que el nen té a la seva vida, però si realment els mestres no es documenten i 

tenen informació en relació a tots els àmbits que envolten la vida dels infants, com aconseguir 

cobrir aquestes carències? 

Per altra part, també s’entén que hi ha temes a tractar més difícils que altres, per això, un bon 

exemple sobre com aprofundir en aspectes més personals sobre les relacions afectives entre 

familiars i infants és amb preguntes com les que es proposen a l’apartat de “relación afectivo 

– social” del qüestionari aportat pel CEI Mafalda: 

Centres que realitzen un 
qüestionari amb 

l'incorporació dels nous 
infants 

Si No 

Preguntes relacionades 
amb els vincle afectiu 

Si No 
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RELACIÓN AFECTIVO SOCIAL 

¿Con quién vive? 

¿Quién se encarga de su atención?  

¿Cómo se lleva con el padre?¿Con la madre?¿Con los hermanos? 

¿A quién prefiere? 

¿Cuáles son los sentimientos y emociones que más expresa? : Rabia ( ) Cariño ( ) Pena ( ) Alegría ( )  

¿Suele llorar? 

¿Por qué?  

¿A qué juega preferentemente?  

¿Con quién juega? 

¿Cuál o cuáles son sus juguetes preferidos? 

¿Cómo se relaciona con desconocidos?  

En aquest qüestionari es tracten aspectes importants com les relacions amb els progenitors i 

germans de forma molt subtil, amb preguntes directes i tancades que no donen peu a 

confusions.  

Tot i que no sembli important en un primer moment, dades com la separació dels pares; el 

temps que passa amb un o un altre; si algun dels progenitors o familiars propers a l’infant ha 

mort, són molt importants. Qualsevol informació sobre relacions afectives i socials haurien 

d’estar incloses en aquesta recollida d’informació, ja que amb elles la mestra estirà més 

preparada per afrontar no només el període d’adaptació i ajudar al màxim al nen, sinó en totes 

les situacions futures relacionades amb dificultats de formació de vincles afectius o problemes 

socioemocionals.   

D’altra banda, pel que fa al període hi ha alguns aspectes significatius a destacar de les 

enquestes realitzades als centres de l’illa: 

En primer lloc, cal esmentar que tots els centres compten amb un període d’adaptació 

establert per a tots els alumnes, a més, especifiquen que aquest període és flexible i pot variar 

en funció de les necessitats dels infants.  

Aquest període és du a terme de forma molt similar a totes les escoles i escoletes. Consisteix 

en una entrada esglaonada tant dels infants per grups, com pel temps que romanen al centre, 

augmentat gradualment aquest cada dia durant la primera setmana o les dues primeres 

setmanes. L’única diferència que hi ha entre els centres és la forma de dividir els grups i el 

temps que els infants estan a l’aula cadascun dels dies que dura el període d’adaptació.  
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Per altra part, és important aturar-nos en la pregunta que demana sobre quina cabuda tenen els 

familiars dels infants durant aquest període. En aquest cas, hi ha hagut diferencies trobant-

nos: dos centres que no conten amb la participació dels familiars durant aquests dies; tres 

centres que només conten amb ells durant el primer dia; i un únic centre, el CEI Santa 

Gertrudis, que afirma que: “acompanyen als infants durant estones a l’aula i poc a poc 

disminueixen el temps a la classe”.  

 

Com he recalcat amb anterioritat, la documentació i coneixença de les educadores sobre els 

infants i el seu ambient familiar és imprescindible per a la seva labor. Però, la informació que 

els pares reben dels centres també ho és per al benefici dels mateixos infants. Quant més 

informació reben sobre el lloc on estaran els seus fills o la persona que estarà al seu càrrec 

més segurs se sentiran i menys difícil els serà afrontar aquest període tant a ells com als nens. 

En aquest cas, he trobat que la introducció dels pares a l’àmbit escolar és molt escassa, 

arribant a ser nul·la en molts dels casos. Així mateix, en els casos on més cabuda hi ha es 

remarca que aquesta presència ha de disminuir amb el temps.  

Afortunadament, durant l’experiència que vaig viure al realitzar les pràctiques 0 – 3 a un 

“nido” de Reggio Emilia amb una beca Erasmus puc aportar un altre tipus de forma de fer en 

aquest cas. Allà els familiars (pares, avis, oncles, etc) acompanyaven als infants entre les 8:00 

i les 9:00 hores que durava el temps de recepció dels nens. Durant aquest temps els familiars 

tenien total llibertat per entrar a l’aula amb ells, guardar les seves motxilles i abrics, saludar a 

les educadores i gaudir d’un temps en relació tant amb els seus fills com amb els companys 

d’aquestos i els seus respectius familiars. Es contaven contes, es feien jocs, es dibuixava o 

simplement es quedaven abraçats als seus pares o mares aprofitant aquests darrers moments 

d’acomiadament i preparació a la rutina diària. Es respectava el ritme individual de cada nen 

Participació dels familiars durant el 
període d'adaptació 

No participen 

Només el primer dia 

Petites estones durant tot 
el període d'adaptació 
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fins que aquest es sentia amb la suficient seguretat per acomiadar-se dels seus éssers estimats 

i començar la jornada, independentment de si aquest temps eren 10 minuts o l’hora sencera.   

En segon lloc, ens trobem amb dos aspectes importants per a la tranquil·litat i seguretat 

afectiva dels infants cap als adults de referència de l’aula i la formació del seu vincle afectiu: 

la llengua materna i l’objectes transicional.  

Tenir en compte la llengua materna, sempre que estigui en les nostres possibilitats, serà un 

punt a favor per l’apropament del docent cap als infants. Per això, en aquestos casos és 

important qüestionar-se si moltes vegades únicament importa la coneixença de la llengua 

vehicular del centre o si durant aquest període d’adaptació es poden fer excepcions per 

aconseguir una aproximació amb els infants.  

En el cas de les enquestes realitzades només dues de les escoles ens fan saber que no fan 

distinció amb la llengua i fan servir la llengua vehicular del centre, independentment de la 

llengua materna de l’infant. Mentre que per altra part, els altres quatre centres afirmen que fan 

el possible per tal de que hi hagi una comunicació fluida i els nens els entenguin, tot i que 

això impliqui canviar de llengua.  

 

Per altra part, en relació a l’objecte transicional, que els pot aportar seguretat emocional 

durant aquest període, hi ha una única escola que no els permet, mentre que les altres accepten 

aquests objectes.  

Llengües emprades durant el 
període d'adaptació 

Llengua vehicular 

Altres llengües que 
els infants pugin 
conéixer  
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Tenint en compte l’ importància d’aquests objectes per als infants es podrien elaborar racons 

o caixes on els infants poguessin guardar el seu objecte i tenir-lo al seu abast en els moment 

crítics d’inseguretats, malenconia o por. Perquè com ja ens comenta una de les docents del 

CEI Mafalda: “en un primer momento se les deja y luego son ellos los que poco a poco los 

van dejando de necesitar”. 

En tercer lloc, i per finalitzar amb les preguntes relacionades amb el període d’adaptació cal 

parlar de l’avaluació d’aquesta. En quant a aquesta només hi ha dos centres que diuen no fer 

cap tipus d’avaluació. Mentre que les altres quatre escoles i escoletes afirmen que si que duen 

a terme una avaluació d’aquest període, independentment de si és amb un document formal o 

de forma més informal.  

 

En relació a la documentació aportada per part de les escoles trobem els següents aspectes 

comuns a avaluar durant aquest període: 

 Actituds dels infants en diferents espais (al pati, a l’aula, etc.) i amb diferents persones 

(els mestres, els especialistes i els companys). 

Objecte transicional 

Si 

No 

Avaluació període d'adaptació 

No  

Si, avaluació informal 

Si, avaluació formal 
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 Actituds davant de diferents moments (rutines, hàbits d’higiene, alimentació, etc). 

 Demostració d’emocions o sentiments. 

 Conducta dels infants durant el període (plora, s’enfada, és agressiu, etc.) 

Pel que fa a la creació de vincles afectius entre els infants i la mestra, i entre els propis 

companys, dues de les escoles (P3) ens han comentat que en arribar els primers dies d’escola 

fan jocs de presentació, mostren fotografies dels familiars, per a donar-se a conèixer.  

Així mateix, un aspecte que tenen totalment en comú tots els centres és la proximitat amb la 

qual les educadores tracten als infants, amb molt d’afecte i amor, per tal d’aproximar-se als 

infants i proporcionar-los la seguretat que necessiten per romandre a un espai nou i 

desconegut, sempre des del respecte i donant-los la distància suficient en els casos que més ho 

necessitin, atenent-los de forma individual i respectat sempre els seus ritme i les seves 

necessitats. 

Per finalitzar, en relació a la darrera pregunta sobre quin procediment es segueix en cas de 

tenir una sospita sobre possibles carències afectives a l’àmbit familiar, les respostes han estat 

molt diverses.  

He de dir que totes tenen en comú la mateixa forma d’actuar. En totes ens han confirmat que 

independentment del procediment que es porti a terme després, el primer que es fa es 

comunicar-lo a l’equip directiu per a que estigui informat. En molts casos – sobretot quan són 

casos greus –, la mestra no s’implica en el procés, sinó que és la pròpia direcció del centre la 

que pren les mesures necessàries. També és cert que alguna ens ha especificat que sempre que 

no siguin casos molt greus, abans de prendre cap tipus de mesura, es concreta una reunió amb 

els familiars per veure quina situació es viu a casa. En aquest cas, al CEI Mafalda ens 

confirmen que en moltes ocasions la psicopedagoga del centre ha convocat reunions amb els 

pares per ajudar-los i donar-los pautes: “en ocasiones las familias no saben qué pautas llevar 

con sus hijos. Nosotros partimos de que los familiares lo hacen de la mejor forma que saben e 

intentamos asesorarlos”.  

Al CEIP Puig d’en Vall, la pedagoga terapeuta, ens va parlar del protocol RUMI (“Registro 

Unificado de Maltrato Infantil”). Ens el va definir com un sistema informàtic al qual el 

mestre pot accedir en casos de sospita de maltractament, abusos o negligències a l’àmbit 
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familiar. En aquest sistema informàtic troben un seguit de preguntes tancades relacionades 

amb aquestes temàtiques per a denunciar la situació de sospita.   

Pel que fa a les mesures que adopten les mestres quan troben una carència afectiva, hem 

trobat molt consens. Totes les respostes han anat encaminades al cobriment d’aquesta carència 

amb afecte cap als infants, amb un tracte molt pròxim, moltes abraçades, petons, carícies i 

paraules d’afecte. També és cert que en molts casos m’han confirmat que aquesta actitud no 

només la tenen només en aquests casos, sinó que actuen amb tots els nens així, tant durant el 

període d’adaptació, com després, per crear un vincle afectiu fort i segur amb tots i cadascun 

dels seus alumnes.  
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9. Recomanacions per a docents i familiars d’infants en període d’adaptació 

Després de la recerca informativa i la documentació de la situació viscuda a alguns dels 

centres de l’illa d’Eivissa als cicles 0-3 i 3-6, m’agradaria aportar una sèrie de recomanacions 

que es poden dur a terme tant a les escoles com a casa, tant per part dels docents com per part 

del familiars dels nens que comencen aquest procés de separació de la figura d’afecte, amb la 

conseqüent creació de nous vincles afectius.  

Aquestes recomanacions cerquen bàsicament facilitar aquest procés no únicament als infants 

que el duen a terme, sinó també als altres participats d’aquest període: els familiars i els 

docents.  

Possibles recomanacions per als familiars 

 Els familiars han de parlar de l’escoleta o l’escola, als infants, però no han ni de 

criticar-la, ni de idealitzar-la. Han de ser realistes amb allò que els nens es trobaran 

allà, sense parlar d’ ella com a un lloc idíl·lic que pot fer que les expectatives del nen 

no s’acompleixin una vegada la coneix, però tampoc sense parlar malament, ja que el 

nen pot començar a rebutjar-la fins i tot abans de conèixer-la.  

 Acompanyar al nen a donar una petita passejada pels voltants del nou centre uns dies 

abans del començament, per a que aquest es vagi familiaritzant amb ell.  

 Uns dies abans de començar els familiars poden fer partícips als nens amb la compra 

del nou material (motxilla, cantimplora, etc.) i amb la posterior preparació per al 

primer dia de classe.  

 Emplenar el qüestionari aportat pels docents per tal d’informar sobre temes específics 

relacionats amb els infant. 

 Romandre a l’aula durant els primers dies d’escola. Durant el període d’adaptació la 

figura d’afecte, si aquest és segur, és importantíssima per aconseguir afrontar la 

separació i la coneixença de nous espais i persones.  

Possibles recomanacions per a dur a terme entre l’escola i l’àmbit familiar 

 Tenir una successió de reunions entre docents i familiars per tal de posar en comú 

informació important duta a terme als dos àmbits.  
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 Posar en comú les normes dutes a terme a l’aula amb les normes dutes a terme a casa, 

per tal de no trobar-nos amb contradiccions que provoquin que el nen no sàpiga com 

actuar.   

 En cas de no poder convocar reunions regular es pot utilitzar un quadern on tant 

familiars com docents puguin apuntar la informació important que volen fer arribar a 

l’altra part. 

 Cal que les famílies i els docents aprofitin molt els moments de trobada com són 

l’hora d’entrada i l’hora de sortida, aquest seran un moment importantíssims per al 

intercanvi d’informació.   

 Altres tipus de comunicació que han sortit en els últim temps arrel de la incorporació 

de les noves tecnologies: missatges per correu electrònic o per la aplicació de telefonia 

Whatsapp. Aquestes noves tecnologies han aconseguit una major rapidesa a l’hora de 

comunicar-se.  

 Trobar solucions conjuntament per treballar amb els infants amb més dificultat 

d’adaptació al nou centre.  

 Abans de començar el període d’adaptació es pot dur a terme una visita amb els 

familiars i els alumnes per conèixer l’espai de l’aula i de la resta del centre, per tal de 

començar a familiaritzar-se.  

 Es poden dur a terme tallers de pares, on es treballin temes importants per a 

l’adaptació dels infants: l’autonomia, les rutines, el control d’esfínters, etc.  

Possibles recomanacions per als docents 

 Realitzar un qüestionari per als pares dels infants i concertar reunions amb aquestos 

per informar-se sobre els seus alumnes. 

 Planificar i organitzar les primeres setmanes d’escola, més concretament les activitats 

que es duran a terme durant el període d’adaptació dels infants.  

 Fer que l’escola sigui acollidora i familiar per tal que els infants es sentin com a casa i 

afavorir així la seva seguretat emocional.  



39 

 

 Mantenir una actitud sensible i afectuosa cap als infants, mostrant-nos oberts a les 

seves demandes i ajudant-los a superar aquesta difícil separació creant vincles afectius 

segurs amb ells.   

 Parlar als infants sobre el centre, les instal·lacions i espais que el conformen, la forma 

d’emprar aquestes instal·lacions i algunes de les normes de convivència. 

 Parlar amb els nens sobre els companys i sobre ells mateixos per començar a 

relacionar-se (amb els més grans). 

 Presentar als alumnes les persones que, junt amb la mestra, formaran part de la 

comunitat educativa (mestres específics de música, anglès i altres especialitats, 

directora del centre, persones de suport, PT, AL i AT entre d’altres). 

 Treballar conjuntament entre mestra i alumnes els hàbits que fan possible una 

adequada adaptació a un nou espai: 

- Rituals d’entrada i de sortida: amb les respectives salutacions i acomiadament. 

- Hàbits d’higiene: canvi de bolquers o fer pipi tot sols, rentar les mans, etc. 

- Hàbits de descans: en el cas dels més petits conèixer els seus ritmes de son, 

allò que els agrada per anar a dormi (conte, cançó, objecte transicional, dormir 

amb més o menys llum, etc.), i intentar respectar-ho el màxim possible.  

- Hàbits de convivència: mantenint un ordre després de cada activitat s’ha de 

recollir el que s’ha fet servir.  

- Hàbits d’autonomia: sempre dins de les possibilitat de cada infant propiciar 

l’autonomia de les seves accions. 

 Programar activitats dedicades al coneixement dels infants entre ells i dels infants amb 

els adults.  

 Donar als infants la possibilitat de portar a l’aula objectes que els donin seguretat 

(objecte transicional), o fotografies dels familiars. Objectes que els recordin al seu 

àmbit familiar i els aportin la confiança per estar a un nou espai.   
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10. Una perspectiva diferent: la meva experiència a Reggio Emilia 

Durant l’anàlisi de les enquestes realitzades vaig esmentar la meva experiència a un “nido” de 

la ciutat de Módena, en Reggio Emilia, Italia. Tenint en compte tots els aprenentatges que allà 

vaig adquirir crec que pot ser interessant donar a conèixer una nova perspectiva sobre el 

tractament de l’educació socioemocional, les relacions afectives i la formació de vincles.  

En aquest cas, les pràctiques les vaig dur a terme en un “centro gioco”. Aquests centres, en 

lloc de ser com les nostres actuals escoletes, dividides per nivells des dels zero anys, fins als 

tres anys, barregen als infants d’aquestes edats. Per això, al centre on jo estava només hi havia 

una única classe amb divuit alumnes entre l’any i els tres anys d’edat.  

També cal esmentar que allà els ràtios i les educadores determinades a un nombre d’alumnes 

varien en comparació amb la situació a Eivissa. En aquest cas, mentre que només hi havia 

divuit infants, hi havia tres educadores (a més del personal de neteja i cuina). Dues d’aquestes 

educadores feien la jornada completa de sis hores pel matí, mentre que la tercera educadora 

tenia una jornada reduïda a quatre hores cada matí. 

En relació amb la temàtica que ens pertoca, vull parlar d’algunes de les situacions viscudes a 

diari al Cappellaio Matto: 

Entrades i sortides 

Com ja he esmentat anteriorment el moment de les entrades i sortides és molt significatiu per 

a les educadores al Cappellaio Matto. Durant els mesos que vaig passar fent les pràctiques 

hem varen remarcar molt la necessitat de respectar els ritmes individual de cadascun dels 

infants. Per això, creient necessari respectar aquest ritme el funcionament de les entrades i 

sortides és diferent al que es porta a terme a les nostres escoles.  

En primer lloc, pels matins, els pares tenen total llibertat per entrar a les aules. No cal que 

sigui el moment del període d’adaptació, sinó que ho fan durant tot el curs. Ells, junt als seus 

fills, entren a l’aula, es treuen les motxilles i les sabates – ja que allà tots els nens van amb 

mitjons d’aquests especials per fer psicomotricitat, tot el dia –, i comencen la jornada. Quan jo 

vaig arribar al centre, passat mig curs, els infants ja tenien més confiança i la separació dels 

pares els era menys costosa, però, tot i així, hi havia alguns que encara necessitaven de la seva 

presència alguna estona més. 
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En aquest cas, com els pares podien romandre entre les vuit i les nou del matí – quan 

començava l’assemblea – amb els seus fills, no hi havia problemes per adaptar-se al canvi. Els 

nens, poc a poc començaven a relacionar-se amb els seus companys i s’acomiadaven dels 

pares. Durant aquest temps es podien fer tot tipus d’activitats en comú, contar contes, pintar, 

jugar, xerrar, etc.  

Pel que fa a la sortida, el funcionament és el mateix. Des de l’una i mitjà fins a les dues del 

migdia, els pares, podien entrar a l’aula a recollir als seus fills. Com a l’hora d’entrada, hi ha 

sempre alguns que necessiten més temps per assimilar els canvis, per això, aquells nens que 

estaven gaudint d’un joc amb un companys, podien anar poc a poc entenent que ja s’havia 

acabat la jornada i que era l’hora d’anar a casa.  

Aquest mètode de dur a terme les entrades i sortides no només és beneficiós per als infants, 

sinó també per als pares. Les separacions són de vegades tant o més difícils per als familiars, 

per això, aquesta forma de fer-ho gradualment, i a diari, els proporcionava la seguretat de 

conèixer l’ambient en el qual estaran els seus fills, i així acceptar millor aquesta separació. A 

més, com que cada matí podien arribar a trobar-se dins l’aula dos o més pares alhora, les 

relacions d’aquestes també eren molt més properes que si aquestes situacions no es duguessin 

a terme.  

Pel que fa a les educadores, també establien unes relaciona més pròximes amb els familiars 

dels infants. Cada matí hi havia converses de tot tipus, no únicament en relació a l’educació 

dels nens. Les educadores feien la seva labor, durant aquesta hora, rebent a tots els alumnes i 

als familiars i relacionar-se amb ells de forma natural.  

Canvi de bolquers 

Tenint en compte les facilitats que proporciona tenir tres educadores per a un nombre reduït 

de divuit infants, s’entén el profit que s’extreu del moment de canvi de bolquers.  

El bany, on els canvien els bolquers als infants, és un espai ampli i molt ben equipat. La zona 

de canvi de bolquers consisteix en una pila on rentar als nens, un espai on poder estendre’ls 

per canviar-los i un gran mirall a la paret d’aquest canviador.  

Com que durant el temps de canvi de bolquers hi havia dues mestres encarregades de la resta 

de la classe, l’educadora que ho feia, que generalment sempre era la mateixa, podia establir un 
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contacte molt més pròxim amb els infants. En aquest temps no hi havia cabuda a interrupcions 

i imprevistos, només era un temps únic i exclusiu per a l’educadora i els infants.  

Durant les primeres setmanes no vaig tenir l’oportunitat de dur a terme el canvi de bolquers 

perquè elles tenien molt clar que fins que l’infant no volgués que jo els canviés, no ho faria. 

Respectaven molt les seves necessitats i em deien que fins que ells no tinguessin la confiança 

suficient per acceptar-me no ho podia fer.  

Finalment, després d’un temps d’observar com ho feien elles i d’interactuar més i més amb 

els nens, va arribar el meu moment. He de dir, que aquest temps, el del canvi de bolquer és 

importantíssim per mi. No només per l’aspecte higiènic que representa, sinó per tot allò que 

l’envolta. Durant aquest moment, les relacions entre educadora i infant s’estrenyen, cada 

vegada sent més pròximes. Hi ha moments de conversa, moment de jocs de mans, de cançons, 

de petons i abraçades, moments càlids on l’espai és el més adequat per mantenir una relació 

directa entre nen i mestra.  

Malauradament, tenint en compte les dificultats que ens trobem a les nostres aules, amb un 

elevat ràtio d’alumnes per una única mestra, crec que aquests moments tan idíl·lics s’escapen. 

El canvi de bolquers es desaprofita totalment per la falta de recursos humans i per les preses, 

aquestes que quasi ens condicionen en tots els moments de vida quotidiana dins les aules.  

Resolució de conflictes 

M’agradaria explicar una situació que molt sovint es dóna en les escoles i que possiblement 

no afrontem com deuríem: els conflictes entre iguals.  

Durant el curs, no només es creen vincles afectius entre els infants i les educadores, sinó que 

també es formen amb els propis companys.  

En aquest cas, recordo una situació que es va donar més d’una vegada durant la meva estança 

al Cappellaio Matto, i que em va cridar molt l’atenció.  

Posant-nos en situació, imaginem-nos a dos nens, un d’ells ha portat una joguina de casa. 

Aquesta joguina li proporciona la seguretat d’afrontar el nou dia, però sobretot d’afrontat la 

separació i llunyania dels seus pares durant el matí. L’altre nen, que l’observa, li vol prendre 

aquesta joguina. Durant un moment de tensió, l’infant que portava la joguina acaba plorant, 

mentre que l’altre la té a les mans. Davant d’una situació així, poden haver moltes respostes 
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per part de l’educadora. Pot agafar la joguina i tornar-se-la al nen sense preguntes, 

aconseguint que un estigui content perquè li han tornat la joguina i l’altre s’enfadi perquè no 

estén perquè no la pot tenir. O bé, pot succeir que l’educadora agafi la joguina i la guardi, 

aconseguint que tant un com altre es quedin descontents amb la resolució del conflicte.  

En aquest cas, les educadores, respectant molt les necessitats i interessos dels infants els 

agafaven als dos i començaven amb ells una conversa. Per una banda, feien entendre al nen 

que aquella joguina era de l’altre nen i que si la volia se l’havia de demanar. Tot i això, també 

li feien entendre que hi ha moments que no volem deixar les nostres coses, perquè simplement 

les necessitem, i que havíem de respectar també aquestes decisions. En aquell moment els feia 

aprendre a demanar les coses, i aprendre que si no se les deixaven podien intentar-ho més 

tard, quan ja no la necessitessin. D’altra banda, també parlava amb l’altre nen intentant fer-lo 

entendre que estava molt bé que en aquell moment no volgués deixar la seva joguina, però 

que també havia de compartir les joguines amb els altres.  

En aquest cas, em va agradar molt la forma de resoldre el conflicte perquè tantejava moltes 

opcions, respectant sempre les dues parts del conflicte, sense buscar culpables i sense donar 

més raó a un que a un altre, entenent que cadascun d’aquests infants havia tingut una 

necessitat diferent en aquell moment, i parlant amb ells perquè assimilessin la situació i 

aprenguessin a resoldre aquest conflicte.  

El període d’adaptació al Cappellaio Matto 

El període d’adaptació al Cappellaio Matto es du a terme al llarg d’un més i mig. Tenint en 

compte que al centre només hi ha un únic grup amb nens de entre zero i tres anys, cada any 

poden arribar noves incorporacions que s’ajunten a aquells que ja anaven l’anterior. Durant 

aquest procés, el major objectiu és que tots els infants es trobin a gust, amb l’ambient i amb 

els companys i la mestra.  

El període el duen a terme en dues fases: la inserció de les famílies i la dels nens.  

Pel que fa a la inserció de les famílies, hi ha una sèrie de reunions previstes per a cada any: 

 Assemblea inicial on s’entrega als pares un qüestionari per emplenar amb tota la 

informació necessària en relació amb els infants. En aquest qüestionari no només hi ha 

les dades generals de l’alumne, sinó que també hi ha preguntes més específiques com 

per exemple (Annex I):  
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- Ha freqüentat altres centres o serveis? Quins? 

- Quins són les seves joguines, jocs i activitats preferides? 

- Costums alimentàries: què prefereix i què rebutja, menja tot sol, usa les mans o 

els coberts? 

- Té una dieta particular per al·lèrgies o intoleràncies? 

- Té problemes de salut? 

- Usa xumet, biberó o altre objecte insubstituïble? Quin? 

- Durant el canvi de bolquers, té costums particulars?  

- Fa algunes accions relacionades amb la higiene sense ajuda (rentar-se les 

mans, usar el vàter, etc.) 

- Quantes vegades i de quina durada dorm durant el dia?  

- Té algun ritual per anar a dormir? 

 Col·loqui individual després d’uns dies d’adaptació per estudiar conjuntament el 

qüestionari i aprofundir en estratègies i temps de presència dels familiars al centre. 

 Presència dels pares al centre (temps flexible, per facilitar-ho als pares) 

 Diàlegs constants i informació al diari del dia.  

 Berenar d’acolliment per adults i nens.  

En quant  a la inserció dels nens, es duen a terme aquestes accions: 

 El nen va al centre acompanyat de la seva figura d’afecte, per anar poc a poc quedant-

se més temps a soles.  

 Els primers dies, el canvi de bolquers el fa la persona que ve amb el nen, primer ells 

tots sols i després amb la presència de l’educadora, i per últim, la figura d’afecte 

observa mentre que l’educadora ho fa, fins que finalment es queden tot sols 

l’educadora i el nen.  
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 Al menjador no es queden fins que no passen dues setmanes. Els primers dies també 

intenten que sigui amb la companyia de la seva figura afectiva.  

 Aniran barrejant petits grups de nens de nova inserció amb nens que ja han anat amb 

anterioritat al centre.  

 Els infants poden accedir a tots els espais del centre amb l’opció de fer-ho tot sol o 

acompanyat del seu familiar.  
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11. Conclusions 

Després de realitzar el treball i tenint en compte tant la recerca informativa entre els autors 

més significatius per a les teories socioemocionals, i les enquestes realitzades als centres de 

l’illa d’Eivissa, es pot concloure responent a la pregunta següent: 

És realment important la formació de vincles afectius segurs a la infància, i sobretot, a l’àmbit 

educatiu?  

No només són importants els vincles afectius que els infants van consolidant al llarg de la 

seva infància, sinó que a més, és important que aquests vincles siguin segurs per a propiciar 

un adequat desenvolupament dels nens, de la seva personalitat, autonomia i autoestima. Per 

això, i tenint en compte que els centres educatius, en els quals els infants passen una gran 

quantitat del seu temps, són un factor importantíssim per a la seva socialització i per a la seva 

implicació en la societat, serà important tenir en compte la incorporació dels nens a aquests 

nous centres. El període d’adaptació no només és important per als infant, sinó que a més 

hauria de ser obligatori per a tots els docents revisar com el duen a terme i formar-se per tal 

d’adquirir més estratègies i tècniques per treballar aquest període a les aules. És cert que en 

les darreres dècades, els aspectes relacionats amb les emocions, els sentiments, la formació de 

vincles i l’afecte han agafat molta importància i ara estan més presents en les programacions i 

en el dia a dia de l’aula, però tot i així encara hi ha molta feina a fer, molt a aprendre i a posar 

en pràctica.  

Un dels aspectes amb els quals s’ha de continuar evolucionant és la relació família – escola. 

Tot i que han hagut molts avanços en les relacions establertes entre l’àmbit educatiu i el 

familiar, aquests han de continuar per un únic i comú camí, cercar sempre conjuntament el 

benefici dels infants, coordinant les actuacions i permetent als familiars no només la 

col·laboració en determinats casos, sinó la participació activa en l’educació escolar dels seus 

fills.  

En aquest punt és important tenir en compte la teoria ecològica que ens va aportar 

Bronfrenbrenner. En aquesta, l’autor, ens parla d’un conjunt de sistemes que conformen la 

vida dels infants, aquests són: el microsistema, és a dir, la família i les persones més properes 

als infants des del naixement; el mesosistema, o els espais on els pares es desenvolupen, la 

seva feina, el seu rol dins de la família i tots aquests aspectes que també afecten indirectament 

als infants; el exosistema o el que és el mateix, l’escola, el metge, els veïns, els amics, etc. que 
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també formen part de la vida dels infants; i per últim, el macrosistema, que està format per la 

cultura de la societat en la que es troba (economia, religió, tradicions, etc.).  

Tenint en compte la teoria ecològica de Bronfenbrenner que ens diu que quantes més 

connexions hi hagi entre els sistemes que conformen la vida dels infants, i més qualitat hi hagi 

en aquestes connexions millor serà el desenvolupament dels propis infants. Per això, i 

relacionant-lo amb la necessitat de col·laboració entre família i escola, és imprescindible la 

unió d’ambdues per al benefici dels infants.   

Així mateix, cal canviar la visió que es te de la infància. Hem de creure en els nens i en les 

seves capacitat, hem de veure les seves possibilitats i els hem d’ajudar a aconseguir allò que 

més els costa, sobretot en temps de dificultats com són les separacions dels pares dels primers 

dies d’escola. Hem d’aconseguir ser un punt de referència per ells, que siguin conscients de 

que ens tenen allà i que poden confiar en nosaltres amb total plenitud. Hem de treballar les 

emocions, els sentiments, ensenyar-los a exterioritzar-les i expressar-les. Però sobretot, han 

d’aprendre a gestionar aquelles que més els proporcionen pors i inseguretats. Hem de 

contribuir a la formació d’un clima d’aula càlid i afectiu on cobrir les seves necessitats 

afectives, independentment de la seva situació familiar fora del centre.   

Tot i que aquestes iniciatives puguin semblar una gran labor i una gran inversió de temps i 

diners, potser si serà així en un primer moment. Però no pel temps o la feina a realitzar, sinó 

que la dificultat de sortir de la comoditat que ens dóna una feina feta de igual manera durant 

anys i anys. Els mestres ens hem d’atrevir, hem de ser valents i atrevir-nos als canvis, a les 

coses que tot i que no són tan còmodes, ens poden fer evolucionar.  

No consisteix únicament en seguir uns determinats consells per treballar la formació de 

vincles afectius, sinó que cal un total canvi de mentalitat. Ens hem de plantejar seriosament si 

la forma de fer que s’ha emprat fins al moment, en relació a l’educació emocional, ha estat 

suficient, i si no és així, hem de canviar, no només pels futurs alumnes que tindrem, sinó per 

nosaltres mateixos com persones, i com a mestres.  

Abans de finalitzar, crec que és necessari fer un petit incís per parlar del procediment 

d’elaboració d’aquest Treball de Fi de Grau. Ha estat un procés llar i difícil, però al cap i a la 

fi, satisfactori.  
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Durant aquest procés crec que s’han acomplert els objectius establerts, sobretot en quant a 

l’enriquiment personal en relació a la temàtica sobre l’educació socioemocional. Aquest 

sempre ha estat un tema molt significatiu per mi, i poder fer aquest treball i aprofundir més en 

aquesta matèria ha estat molt gratificant. He aprés moltes estratègies per posar en pràctica en 

la meva futura labor com a docent, i ara crec que ja estic un poquet més encaminada a 

treballar els vincles afectius amb els infants.  

Així mateix, encara que també crec que l’endinsament en els centres de zero a sis anys ha 

estat satisfactori, encara tinc molt a descobrir i molta feina a fer per millorar. Tot i que 

l’elaboració d’aquest treballa ha estat un gran pas per aprendre, em queden molts més passos 

a dar, moltes coses que descobrir i moltes experiències per viure.  
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Annex 1 – Piràmide de Maslow 

 

Creació pròpia 

Annex 2 – Metàfora de la caseta de Vanistendael sobre la resiliència. 

 

Creació pròpia 

 

 



53 

 

Annex 3 – Entrevista realitzada al CEIP Puig d’en valls 

Centre: CEIP Puig d’En Valls 

Professional enquestat: Mestra de l’aula de P3 (a excepció de la darrera pregunta que la va 

contestar la PT del centre). 

 Com és el primer contacte amb les famílies?  

El primer contacte és a la entrevista individual que se’ls fa abans de començar als pares. En 

aquesta se’ls presenta un qüestionari per demanar informació sobre els nens, se’ls dóna el 

calendari i l’horari, i se’ls explica les reunions que hi haurà al llarg del curs.  

 I amb els infants?  

El primer contacte amb els nens no és a la entrevista inicial amb els pares sinó el primer dia 

de classe. 

 Tenen algun tipus de qüestionari per realitzar als pares abans de la incorporació 

dels nens al centre? 

Sí. (Annexe 3.1- Qüestionari per als pares) 

 En cas afirmatiu, en aquest qüestionari tenen en compte aspectes com l’afecte o el 

vincle afectiu entre els pares i els fills? 

No. 

 Hi ha un període d’adaptació establert al centre o cada aula te les seves 

condicions els primers dies de classe? 

Sí el període d’adaptació està establert per igual a tot el centre, però aquest pot ser flexible 

segons les necessitats de cada aula.  

 En què consisteix aquest període d’adaptació? 

(Annex 3.2 – Període d’adaptació) 

 Quina cabuda tenen les famílies durant aquest període? 

El primer dia estan tot el temps amb els infants, junts trien el penjador i el calaix i pengen les 

fotografies.  
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La resta del primer trimestre els pares acompanyen als nens a l’aula per fer que els nens se 

sentin més segurs. El segon i tercer trimestre ja fan la fila fora de l’aula. Per recollir-los duran 

tot el curs van a per ells a l’aula.   

 Durant el període d’adaptació, o les primeres jornades, es té en compte la llengua 

materna dels infants? O en desconeixença d’aquesta alguna llengua diferent a la 

vehicular del centre per a la comunicació amb l’infant? 

No, se’ls parla en català, perquè han d’agafar amb referència una llengua i relacionar-la amb 

una persona.  

 Al final del període d’adaptació feu algun tipus d’avaluació per confirmar que 

aquesta ha estat satisfactòria? 

Si (Annex 3.3 – Avaluació del període d’adaptació) 

 En el cas de que aquesta avaluació no sigui satisfactòria es pot prolongar el 

període d’adaptació?  

Es convoca una reunió amb els pares per acordar unes pautes a dur a terme tant a casa com a 

l’hora de venir a classe. 

 Durant aquest període es permet als infants objectes transicional o que els donin 

seguretat? 

Si. 

 Com treballen a l’aula la relació amb els infants i la creació de vincles afectius 

segurs? I les relacions entre nens? 

Durant els primers dies es fan jocs de presentació, es conten contes sobre nens que comencen 

a anar a l’escola, es proposen entre tots les normes i el funcionament (hàbits).  

 En cas de sospita, quin és el procediment a seguir per detectar possibles carències 

afectives dels infants a l'àmbit familiar? Quines mesures es duen a terme a 

l’aula?  

Si trobem un cas com aquestos el comuniquem a la directora a la reunió de convivència. 

Segons la gravetat l’equip de suport o la directora crida als serveis socials o a menors.  

En aquestos casos es du a terme el protocol RUMI (“Registro Unificado de Maltrato 

Infantil”). I un mestre té una sospita de maltractaments, abusos o negligències per part dels 
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cuidadors dels nens entren en aquest sistema informàtic per omplir un qüestionari tancat on 

respondre a preguntes relacionades amb el tema.  

En quant a l’aula intento donar-li més protagonisme a aquells nens que presenten carències 

afectives a l’àmbit familiar. Els dono més afecte i els faig sentir importants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Annex 3.1. – Qüestionari per als pares (CEIP Puig d’En Valls) 
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Annex 3.2.  – Període d’adaptació (CEIP Puig d’En Valls) 
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Annex 3.3. Avaluació del període d’adaptació (CEIP Puig d’En Valls) 



63 

 

Annex 4 – Entrevista realitzada al CEI Es Jardí 

Centre: CEI Es Jardí 

Professional enquestat: educadora de l’aula d’un a dos anys. 

 Com és el primer contacte amb les famílies?  

El primer contacto con las familias lo tiene la directora que les hace la entrevista i les enseña 

el centro.  

 I amb els infants?  

El primer contacto mío con los niños es el mismo día que con los padres, el primer día de 

clase.  

 Tenen algun tipus de qüestionari per realitzar als pares abans de la incorporació 

dels nens al centre? 

Sí. En éste se tienen en cuenta los datos personales del niño, alergias, trastornos y datos de 

interés en general.  

 En cas afirmatiu, en aquest qüestionari tenen en compte aspectes com l’afecte o el 

vincle afectiu entre els pares i els fills? 

Sí hay preguntas sobre la relación entre padres e hijos y entre los progenitores. 

 Hi ha un període d’adaptació establert al centre o cada aula te les seves 

condicions els primers dies de classe? 

El periodo de adaptación está establecido por igual para todo el centro pero siempre se 

pueden hacer excepciones.  

 En què consisteix aquest període d’adaptació? 

(Annex 4.1 – Període d’adaptació) 

 Quina cabuda tenen les famílies durant aquest període? 

En principio ninguna, deben estar pendientes del teléfono por si les llamas. Sólo en casos 

excepcionales pueden estar presentes durante el periodo. 

 Durant el període d’adaptació, o les primeres jornades, es té en compte la llengua 

materna dels infants? O en desconeixença d’aquesta alguna llengua diferent a la 

vehicular del centre per a la comunicació amb l’infant? 
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Si entienden mejor el castellano no les hablo en catalán. Hago un mix entre las dos lenguas 

para que fluya la comunicación.  

 Al final del període d’adaptació feu algun tipus d’avaluació per confirmar que 

aquesta ha estat satisfactòria? 

No 

 En el cas de que aquesta avaluació no sigui satisfactòria es pot prolongar el 

període d’adaptació?  

No hay evaluación del periodo de adaptación, pero si vemos que es costoso para los niños se 

puede alargar el tiempo que haga falta. Aunque eso puedan ser meses.  

 Durant aquest període es permet als infants objectes transicional o que els donin 

seguretat? 

Sí. Aunque se recomienda no traerlos. 

 Com treballen a l’aula la relació amb els infants i la creació de vincles afectius 

segurs? I les relacions entre nens? 

Pues con mucho amor, cariño. Dando muchos besos todo el tiempo i abrazos. Muy cercano 

todo. Los trato como si fueran mis hijos, los malcrío, etc.  

 En cas de sospita, quin és el procediment a seguir per detectar possibles carències 

afectives dels infants a l'àmbit familiar? Quines mesures es duen a terme a 

l’aula? 

Se lo comunico a la directora que es quien valora si se debe hablar con asuntos sociales i la 

policía o con los padres. En aula les trato como a mis hijos, les doy todo el cariño que no 

reciben en casa.  
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Annex 4.1. – Període d’adaptació (CEI Es Jardí) 
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Annex 5 – Entrevista realitzada al CEIP Cervantes 

Centre: CEIP Cervantes 

Professional enquestat: mestra de l’aula de P3 

 Com és el primer contacte amb les famílies?  

A principio de curso el primer o segundo día. Se les hace una entrevista individual donde se 

pide información personal, (enfermedades graves, alergias alimentaria, problemas de oído, 

vista, psicomotor, etc.) se hablan de los hábitos (si come sólo, horarios de sueño, con quién 

se relaciona, actividades en sociedad, cuándo empezó a caminar y a hablar, si ha ido a la 

guarde, que lengua se habla en casa, si ha adquirido el control de esfínteres). 

 I amb els infants?  

A veces en la primera entrevista con los padres también asisten, si no, es el primer día de 

clase. La primera semana va por turnos. 

 Tenen algun tipus de qüestionari per realitzar als pares abans de la incorporació 

dels nens al centre? 

Sí, en él están todas las preguntas explicadas en la pregunta anterior.  

 En cas afirmatiu, en aquest qüestionari tenen en compte aspectes com l’afecte o el 

vincle afectiu entre els pares i els fills? 

No. No se pregunta. Normalmente ellos te cuentan si hay alguna situación especial.  

 Hi ha un període d’adaptació establert al centre o cada aula te les seves 

condicions els primers dies de classe? 

Hay un periodo establecido para todo el ciclo.  

 En què consisteix aquest període d’adaptació? 

Consiste en una entrada escalonada de los niños. Durante 15 días entran de forma 

escalonada al aula. Dependiendo del grupo el “suport” se alarga más o menos. (Annex 5.1 – 

Període d’adaptació) 

 Quina cabuda tenen les famílies durant aquest període? 

No entran en el aula, lo máximo a dejar la mochila.  
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 Durant el període d’adaptació, o les primeres jornades, es té en compte la llengua 

materna dels infants? O en desconeixença d’aquesta alguna llengua diferent a la 

vehicular del centre per a la comunicació amb l’infant? 

Si no habla el idioma o lo habla muy poco intentas iniciar un vocabulario básico en 

castellano en caso que el niño entienda un poco el castellano.  

 Al final del període d’adaptació feu algun tipus d’avaluació per confirmar que 

aquesta ha estat satisfactòria? 

No porque el periodo es abierto. En el Gestib hay una evaluación pero es a final del primer 

trimestre cuando se hace.  

 En el cas de que aquesta avaluació no sigui satisfactòria es pot prolongar el 

període d’adaptació?  

Sí. Todo el tiempo que el niño necesite. 

 Durant aquest període es permet als infants objectes transicional o que els donin 

seguretat? 

No 

 Com treballen a l’aula la relació amb els infants i la creació de vincles afectius 

segurs? I les relacions entre nens? 

Por ejemplo si durante este periodo tienen a llorar, se les coge en brazos y se les calma. En 

cuanto a los niños, tienden a juntarse con los que se conocen y poco a poco se van 

conociendo. No hacen discriminación de razas.  

 En cas de sospita, quin és el procediment a seguir per detectar possibles carències 

afectives dels infants a l'àmbit familiar? Quines mesures es duen a terme a 

l’aula? 

En el aula de tres años no se ha detectado ningún caso. Hay famílias que a lo mejor no ponen 

límites pero sí que hay un protocolo. 
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Annex 5.1. – Període d’adaptació (CEIP Cervantes) 

PRIMER DIA SEGON DIA TERCER DIA QUART DIA CINQUÈ DIA 

Grup A 

(9 a 10) 

 

Grups C + D 

(9 a 11) 

 

Grups A + C  

(9 a 11) 

 

Grups A + D 

(9 a 11) 

 

 

 

Tots 

(9 a 13) 

Grup B 

(10:15 a 11:15) 

Grup C 

(11:30 a 12:30) 

 

Grups A + B 

(11:15 a 13:15) 

 

Grups B + D 

(11:15 a 13:13) 

 

Grups B + C 

(11:15 a 13:15) 
Grup D 

(12:45 a 13:45) 
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Annex 6 – Entrevista realitzada al CEI Mafalda 

Centre: CEI Mafalda 

Professional enquestat: directora del centre 

 Com és el primer contacte amb les famílies?  

Se concreta una cita con la psicopedagoga del centro donde se les explica como 

funcionamos. Una entrevista con los padres 

 I amb els infants?  

Los niños pueden venir con los padres previamente al centro para visitar las instalaciones e 

ir familiarizándose. En caso contrario ya en el período de adaptación  

 Tenen algun tipus de qüestionari per realitzar als pares abans de la incorporació 

dels nens al centre? 

Sí, se les entrega un ideario del centro con cuestionarios para conocer al niño y lo hábitos 

familiares. (Annex 6.1. – Qüestionari a emplenar pels familiars dels infants)  

 En cas afirmatiu, en aquest qüestionari tenen en compte aspectes com l’afecte o el 

vincle afectiu entre els pares i els fills? 

Sí, hay un apartado que habla de la relación con los padres.  

 Hi ha un període d’adaptació establert al centre o cada aula te les seves 

condicions els primers dies de classe? 

Sí, hay un protocolo a nivel de centro, aunque en función del niño se adaptará y flexibilizaran 

tiempos y espacios.  

 En què consisteix aquest període d’adaptació? 

 Primer día 30 minutos aproximadamente junto con padre o madre en el centro 

(pueden estar más). 

 Segundo día 15 minutos el niño solo. 
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 Tercer día 15 minutos el niño solo e irá aumentando el tiempo cada día.  

 Si el niño llora mucho no se aumentan los minutos.  

 Quina cabuda tenen les famílies durant aquest període? 

El primer día están con las familias en el centro.  

 Durant el període d’adaptació, o les primeres jornades, es té en compte la llengua 

materna dels infants? O en desconeixença d’aquesta alguna llengua diferent a la 

vehicular del centre per a la comunicació amb l’infant? 

Siempre se intenta tener en cuenta la lengua materna. Nuestro centro suele tener muchos 

ingleses y las educadoras se esfuerzan para mantener el feedback. La directora también 

domina varios idiomas.  

 Al final del període d’adaptació feu algun tipus d’avaluació per confirmar que 

aquesta ha estat satisfactòria? 

Se hace de forma informal sin documentos oficiales. La tutora y psicopedagoga van haciendo 

seguimiento de las necesidades del pequeño. 

 En el cas de que aquesta avaluació no sigui satisfactòria es pot prolongar el 

període d’adaptació?  

Siempre se prologa si es necesario aunque son en ocasiones los familiares los que no 

disponen de ese tiempo.  

 Durant aquest període es permet als infants objectes transicional o que els donin 

seguretat? 

En un primer momento se les deja y luego son ellos los que poco a poco los van dejando de 

necesitar.  

 Com treballen a l’aula la relació amb els infants i la creació de vincles afectius 

segurs? I les relacions entre nens? 

Siempre desde el respeto, sin invadir su espacio, escuchando sus necesidades, es importante 

no invadirlos ni tampoco que tengan demasiada dependencia de su maestra. Con cariño todo 
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fluye de forma natural. Con los niños, ayudándoles a que ellos mismo se piensen las cosas, 

resuelvan sus conflictos con nuestra ayuda. También mediante cuento.  

Mediante el trabajo psicomotriz, que es nuestra metodología. En la sala de psicomotricidad 

vemos las relaciones, las carencias, los vínculos y los trabajamos.  

 En cas de sospita, quin és el procediment a seguir per detectar possibles carències 

afectives dels infants a l'àmbit familiar? Quines mesures es duen a terme a 

l’aula? 

Cada caso requiere una actuación. Siempre se pide una tutoría con los familiares y la tutora 

informa a la psicopedagoga y directora. En ocasiones las familias no saben qué pautas llevar 

con sus hijos. Nosotros partimos de que los familiares lo hacen de la mejor forma que saben e 

intentamos asesorarlos.  

También con la matriculación del niño incluye asesoramiento psicopedagógico que en 

muchas ocasiones es demandado. 

Desde el aula se intenta cubrir estas necesidades tratándolo con todo el afecto, amor y 

respeto. Aportándoles la presencia y comprensión que necesitan. 
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Annex 6.1. – Qüestionari a emplenar pels familiars dels infants (CEI Mafalda)  

Centro de estimulación psicomotriz Mafalda 
C/Begonias, 28, bajos. Playa den Bossa. 

S. Jordi. 07817 TEL: 971 307 183 
DATOS PERSONALES: Los datos serán introducidos en un fichero automatizado propiedad de Rosario Dorador López (CEP 

MAFALDA). La finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es necesaria para ofrecerle nuestros 

servicios. Al rellenar este 

formulario el firmante está otorgando su consentimiento par que la entidad pueda cederlos a terceros con la misma 

finalidad. Estos datos 

se tratarán confidencialmente, y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

modo que usted 

podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a la 

entidad citada. 

C/Begonias, 28, bajos. Playa den Bossa. S. Jordi. 07817 Tel: 971 307 183 

www.cepmafalda.com ceipmafalda@gmail.com info@cepmafalda.com 13 
 

Ficha de ingreso 
REALIZADA EL DÍA: 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre y apellido del niñ@:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento: ............................................. Apodo al que responde: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Cómo has llegado a nuestro 
centro:....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

Nombre y apellidos de la madre: .......................................................... 

Profesión................................................................................. 

Horario de trabajo: ...................................................................... 

Teléfonos:................................................................................ 

Nombre y apellidos del padre: ............................................................ 

Profesión................................................................................. 

Horario de trabajo: ...................................................................... 

Teléfonos: ............................................................................... 

Dirección familiar: 

.......................................................................................... 

Otros teléfonos importantes: 

.......................................................................................... 

 
HISTORIA FAMILIAR 
Hermanos (nombre y edad): 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

Lugar que ocupa: 

.......................................................................................... 

¿Que otros miembros de la familia viven en casa?: 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Familiar con el que más se relaciona: 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 

mailto:info@cepmafalda.com
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HÁBITOS DIARIOS. Muy importante detallar toda la información posible 
Sueño: Especificar horarios de sueño y nº de horas: 

.......................................................................................... 

..........................................................................................

..........................................................................................

¿Cómo se duerme?(con chupete, en brazos, en su cuna, con los padres.. etc.): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Comidas: Horarios de comidas y cantidades de comida  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
EMBARAZO Y PARTO 
El embarazo transcurrió con: normalidad ( ) complicaciones ( ) 

¿Cuáles? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

El parto fue con: normalidad ( ) complicaciones ( ) ¿Cuáles? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Cuánto pesó al nacer? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 
SUEÑO Y ALIMENTACIÓN 
¿Plantea problemas antes ( ), durante ( ) o después ( ) de dormir? 

¿Cuáles? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

De bebé con quién dormía: Con el padre y la madre ( ) con los hermanos ( ) solo ( ) con 

otras personas ( ). 

Hasta que edad: .......................................................................... 

¿Y actualmente? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Se despierta con pesadillas? .................... ¿Con qué frecuencia? : 

.......................................................................................... 

¿Suele dormir siesta? : ................................. ¿Tiene miedos? : 

............................... ¿A qué? : 

.......................................................................................... 

¿Le costó pasar de la alimentación líquida a la sólida? : 

.......................................................................................... 

¿Cuándo pasó?:.................................................... ¿Tuvo problemas: de 

succión ( ) al tragar ( ) de masticación ( )? 

 
 

Centro de estimulación psicomotriz Mafalda 
C/Begonias, 28, bajos. Playa den Bossa. 

S. Jordi. 07817 TEL: 971 307 183 
DATOS PERSONALES: Los datos serán introducidos en un fichero automatizado propiedad de Rosario 

Dorador López (CEP 

MAFALDA). La finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es necesaria para ofrecerle 

nuestros servicios. Al rellenar este formulario el firmante está otorgando su consentimiento para 

que la entidad pueda cederlos a terceros con la misma finalidad. Estos datos se tratarán 

confidencialmente, y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
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de modo que usted podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de 

oposición dirigiéndose a la entidad citada. 

C/Begonias, 28, bajos. Playa den Bossa. S. Jordi. 07817 Tel: 971 307 183 
www.cepmafalda.com ceipmafalda@gmail.com info@cepmafalda.com 
 

¿Plantea actualmente problemas al comer? :................................................ 

¿Cuáles?:................................................................................. 

.......................................................................................... 

¿Cuáles son sus alimentos preferidos? : 

..........................................................................................

..........................................................................................

¿Qué alimento rechaza por completo? : 

.......................................................................................... 

 
DESARROLLO EVOLUTIVO 

¿Cuándo se sentó sin ayuda? : 
.......................................................................................... 

¿Cuándo gateó?: 

.......................................................................................... 

¿Cuándo se levantó y se sostuvo de pie? : 

.......................................................................................... 

¿Cuándo empezó a andar? : 

.......................................................................................... 

¿Ha tenido algún problema para la marcha?: 

.......................................................................................... 

¿Cuáles? : 

..........................................................................................

......................................................................................... 

¿Desde cuándo?: 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

¿Y a decir palabras? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 
RELACIÓN AFECTIVO SOCIAL 
¿Con quién vive?: 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Quién se encarga de su atención? : 

.......................................................................................... 

¿Cómo se lleva con el padre? : 

.......................................................................................... 

¿Con la madre? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Con los hermanos? 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿A quién prefiere? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Cuáles son los sentimientos y emociones que más expresa? : Rabia ( ) Cariño ( ) Pena ( ) 
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Alegría ( ) Otros: 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Suele llorar? : ................... ¿Por qué? : 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

¿A qué juega preferentemente? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Con quién juega? : ........................................... ¿Cuál o cuáles son sus 

juguetes preferidos? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

¿Cómo se relaciona con desconocidos? 

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

 
ESCOLARIZACIÓN 
¿Ha estado escolarizado anteriormente? : ..................... ¿desde qué edad? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Qué espera de la escolarización del niñ@? : 

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Sabe ya a que colegio llevará al niñ@? 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Conoce nuestro Proyecto Educativo? : 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

¿Conoce en líneas generales nuestra metodología de trabajo? : 

..........................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................... 
 
OTRAS OBSERVACIONES DEL PADRE O MADRE RESPECTO DEL NIÑ@ 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 
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Annex 7 – Entrevista realitzada al CEIP Santa Gertrudis 

Centre: CEIP Santa Gertrudis 

Professional enquestat: mestra de l’aula de P3 

 Com és el primer contacte amb les famílies?  

El primer contacte és un poc fred i estrany, ja que elles encara no coneixen a la mestra ni la 

mestra a elles. 

 I amb els infants?  

Amb els infants depèn molt del caràcter de cada un, amb alguns és molt fàcil del moment zero 

i d’altres necessiten més temps per a aproximar-se a l’adult.  

 Tenen algun tipus de qüestionari per realitzar als pares abans de la incorporació 

dels nens al centre? 

Si, a l’entrevista inicial, abans del començament de classes, les famílies venen amb un 

qüestionari realitzat. (Annex 7.1. – Qüestionari a emplenar per les famílies dels infants) 

 En cas afirmatiu, en aquest qüestionari tenen en compte aspectes com l’afecte o el 

vincle afectiu entre els pares i els fills? 

No 

 Hi ha un període d’adaptació establert al centre o cada aula te les seves 

condicions els primers dies de classe? 

Hi ha un període d’adaptació establert pel centre, però després es reajusta a les necessitats 

individuals. 

 En què consisteix aquest període d’adaptació? 

En una adaptació paulatina i amb grups reduïts, ampliant de cada vegada més la franja horària 

i el grup d’infants. (Annex 7.2. – Període d’adaptació) 

 Quina cabuda tenen les famílies durant aquest període? 

El primer dia estan tot el temps amb els infants i a partir del segon es van graduant, depèn 

també de com es va adaptant cada un. Per norma general, a partir del tercer ja només es 

queden una estona a l’entrada i després se’n van. En algun cap concret, s’han arribat a quedar 

tot el temps durant el període d’adaptació i els dos primer mesos, l’entrada amb la família 

durava quasi una hora.  
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 Durant el període d’adaptació, o les primeres jornades, es té en compte la llengua 

materna dels infants? O en desconeixença d’aquesta alguna llengua diferent a la 

vehicular del centre per a la comunicació amb l’infant? 

Normalment no, és una escola on hi ha molta varietat de llengües i és pràcticament impossible 

donar abast a totes (moltes d’elles per desconeixença).  

 Al final del període d’adaptació feu algun tipus d’avaluació per confirmar que 

aquesta ha estat satisfactòria? 

Si, es fa una avaluació per començar activitats amb altres mestres (música, estimulació i 

llenguatge, etc) una vegada han estat adaptats. A final del primer trimestre, només s’avalua el 

període d’adaptació. (Annex 7.3. – Avaluació període d’adaptació) 

 En el cas de que aquesta avaluació no sigui satisfactòria es pot prolongar el 

període d’adaptació?  

Si, sempre hi quan les circumstàncies ho permetin. 

 Durant aquest període es permet als infants objectes transicional o que els donin 

seguretat? 

Si, durant aquest període i, en el meu cas, durant tot el curs.  

 Com treballen a l’aula la relació amb els infants i la creació de vincles afectius 

segurs? I les relacions entre nens? 

Aquest és un dels objectius principals quan arriben a l’escola. Hi ha establertes unes activitats, 

com per exemple presentar-se cada un amb unes quantes fotos per explicar aspectes d’ells 

mateixos i, una altra, que és la realització d’una activitat de cada família dins l’aula. El primer 

dia d’escola quan arriben, també fan el nom per posar el penjador amb les famílies. Així i tot, 

la relació entre infants i infant- adults és va construint diàriament.  

 En cas de sospita, quin és el procediment a seguir per detectar possibles carències 

afectives dels infants a l'àmbit familiar? Quines mesures es duen a terme a 

l’aula? 

Qualsevol detecció sigui afectiva, d’actitud, d’aprenentatge, es comenta a l’equip de suport i 

entre tots es cerca les estratègies per ajudar-lo.  

A l’aula, es dóna afecte a tots, el reclamin o no. 
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Annex 7.1. – Qüestionari a emplenar per les famílies dels infants (CEIP Santa 

Gertrudis) 

 

 

ENTREVISTA INICIAL 
DADES PERSONALS 

Cognoms: 

 

Nom: 

 

Com li diuen  

a casa? 

Data de naixement: 

 

Lloc de naixement: 

 

Adreça: 

 

N.: 

 

C.P.: 

 

Població: 

 

Telèfon fix: 

 

Mòbil pare: 

 

Mòbil mare: 

 

Correu electrònic: 

 

Ha anat a escoleta?    Si         No  Quina? 

A partir de quina edat? 

 

Com es va adaptar? 

 

Si no ha anat a escoleta, qui se’n feia càrrec? 

 
 

DADES FAMILIARS 
Nom del pare:  

                                                                       

Data de naixement: 

 

Lloc de naixement:                                                                  

 

Professió: 

 

Lloc de treball: 

 

Nom de la mare:                                                                        

 

Data de naixement: 

 

Lloc de naixement:                                                                  

 

Professió: 

 

Lloc de treball: 

 

Germans 

 

Nom:                                  Edat: 

 

Nom:                                              Edat: 

 

 

 

Nom:                                  Edat: 

 

Nom:                                              Edat:   

 

Altres persones que viuen amb la família: 

 

Llengua pare 

 
Català        Castellà          Altres 

 

Quines?     

 

Llengua mare 

  
Català        Castellà          Altres 

 

Quines?      

 

Llengües que entén el nen/nena: 

 

Llengües que parla el nen/nena: 

 

Llengües de comunicació del nen/nena amb 

 

Pare:     
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Mare: 

 

En cas de separació, qui té la custòdia? Pare:                                      Mare:                          Ambdós:  

Informar d’aquesta situació al tutor/a. 
 

TRETS PERSONALS DEL NEN/A 
Com definiríeu el vostre fill o la vostra filla? 

 

 

 

DADES EVOLUTIVES 
Embaràs i part  

(Malalties, problemes...) 

 

 

Normalment utilitza la mà i el peu Dret              Esquerra            No ho té definit 

 

Llenguatge 

 

 

La família l’entén quan parla?                         Si   No  

La gent del carrer l’entén quan parla?             Si   No  

Tractament per problemes fonètics?               Si   No  Quin?: 

 Antecedents familiars: 

 Malalties: 

 Al·lèrgies: 

Dades mèdiques Hospitalitzacions: 

 Accidents: 

 Pèrdua de coneixement: 

 Medicació: 

 Altres: 

 

HÀBITS 

El son 

Quantes hores dorm? A la nit Al migdia 

Dorm sol/a?                     Si         No  On dorm? 

Utilitza xumet?                Si         No  Usa altres objectes, quins? 

Alimentació  

Menja tot sol?                  Si         No  Què no menja? 

Te dificultats?                  Si         No  

Quines?  

Quan?  

Al·lèrgies alimentaries?   Si         No  Quines? 

Vòmits Sovint         Mai Algunes vegades  

Actitud dels pares: 

 

Control  

D’esfínters 

Control d’esfínters 

 

Diürn          Si         No  Des de quan? 

Nocturn      Si         No  Des de quan? 

Porta bolquers? 

 

De dia?      Si         No  Des de quan? 

De nit?       Si         No  Des de quan? 

Sap demanar-ho?               Si         No  Sap anar-hi sol?             Si         No  

Actitud dels pares: 

 

Autonomia Es vesteix i despulla sol?                   Si          No Ho intenta          No ho hem provat  
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Recull les seves joguines?                 Si          No Ho intenta          No ho hem provat  

Col·laboració en tasques familiars     Si         No Ho intenta           No ho hem provat  

Temps lliure  

A què li agrada jugar? 

 

Sap jugar sol/a?             Si         No  

On acostuma a jugar? 

 

S’entreté mirant la TV, vídeo, DVD?    Si         No  Quanta estona?         

 

Data i signatures: 

Gràcies per la vostra col·laboració. 
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Annex 7.2. – Període d’adaptació (CEIP Santa Gertrudis) 

 

*A PARTIR DE DIVENDRES 19 L’HORARI SERÀ 

L’HABITUAL DE 9 A 14:00 

 

ENTREVISTA PERSONAL AMB LA 

TUTORA:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

DIVENDRES 

12 

DILLUNS 

15 

DIMARTS 

16 

DIMECRES 

17 

DIJOUS 18 

DE 

9:00 

A 

10:00 

GRUP A 
(amb adult 

referent) 

GRUP A GRUP A I 

GRUP B1 

DE 9 A 11 

TOTS 

ELS 

GRUPS 

DE 9 A 

12 

TOTS 

ELS 

GRUPS 

DE  

9 A 13 

DE 

10:30 

A 

11:30 

GRUP B 
(amb adult 

referent) 

GRUP B 

GRUP B2 I 

GRUP C 

DE 12 A 14 
DE 

12:30 

A  

13:30 

GRUP C 
(amb adult 

referent) 

GRUP C 

GRUP A GRUP B GRUP C 

 GRUP B1 GRUP B2  
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PERÍODE D’ADAPTACIÓ AL CEIP SANTA 

GERTRUDIS 

 

PER QUÈ EL FEIM? 

 Per què el boix/a ha d’aprendre  progressivament a crear altres vincles afectius tutora, 

mestres, companys... 

 Per què el boix/a ha d’aprendre a conviure en un entorn diferent (escoleta, casa...).  

 Per què el boix/a ha d’aprendre a compartir coses, joguines... 

 Cada infant respondrà de manera diferent i dependrà de la seva manera de ser i de les 

circumstàncies que condicionen aquest procés. 

 Pretenem permetre a l’infant que la seva entrada a l’escola sigui de manera gradual, 

adaptant-se poc a poc a la nova situació. 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

Durant aquest procés és normal que es produeixin diferents situacions i canvis com: 

 Plorar els primers dies. 

 Descontrol d’esfínters. 

 Canvi de caràcter. 

 Malsons i canvis amb el son. 

Què hem de fer com a pares/mares: 

 Explicar  als infants de manera positiva i natural la nova situació i així poder entendre 

millor les angoixes que es poden donar 

 Intentar no transmetre la nostra angoixa i pors als infants. 

 No allargar els comiats. 

 Agafar una rutina de comiat. 

 Crear un via de comunicació amb tutora-família. 

QUÈ NECESSITAM? 

 Una bata sense botons per afavorir la seva autonomia. 
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 Una bossa de tela amb una muda completa (sabates incloses). 

 Un paquet de tovalloletes humides. 

 Bosseta de tela i carmanyola. 

 Calcetins de psicomotricitat amb el nom posat. 

 Joc de pales i poals (sense nom). 

 Motxilla sense rodetes  

 Es demanaran sous per material fungible i per fotocòpies. 

Totes les coses que es portin han d’anar amb el nom posat. 

TEMPORALITZACIÓ: 

Maig/ juny:  

 Jornades de portes obertes, procés d’escolarització i funcionament del centre. 

Setembre: 

 Reunió inicial període d’adaptació abans de començar per conèixer la tutora, normes a 

seguir, hàbits, material…es fa un calendari progressiu on els pares apuntaran als seus 

fills segons la seva disponibilitat al llarg de la setmana. 

 Entrevistes individuals amb les famílies durant els primers dies de setembre.  

 Inici del curs el 13 de setembre.  

 El primer dia els pares es queden a l’aula, i ajuden al seu fill/filla a fer una activitat 

proposada per la mestra (ex: decorar la foto del penjador). 

Octubre/novembre: 

 Presentacions de les famílies dins l’aula al llarg del primer trimestre. 

 Reunió per parlar dels aspectes metodològics de l’aula. 
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Annex 7.3. – Avaluació període d’adaptació (CEIP Santa Gertrudis) 

1INFORME D´ADAPTACIÓ 

4t NIVELL D’ED. INFANTIL 

1r TRIMESTRE , CURS 2014/15 

 

 

 

* HORARI ESCOLAR I RUTINES: 
 

 

*HÀBITS (ORDRE,ALIMENTACIÓ,AUTONOMIA):  

 

 

*A L’ ESPAI ESCOLAR: 

 

 

*A LA TUTORA I A LES ALTRES MESTRES: 

 

 

*ALS COMPANYS I COMPANYES: 

 

 

*OBSERVACIONS 

       

 

 
SANTA GERTRUDIS A  15 DE DESEMBRE DE 2014 

 

 

 

SIGNAT  TUTORA                                      

 

 

 

BONES FESTES I FELIÇ 2015!! 

 

MOLTS ANYS I BONS!! 
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Annex 8 – Entrevista realitzada al CEI Menuts  

Centre: CEI Menuts 

Professional enquestat: educadora de l’aula de dos a tres anys. 

 Com és el primer contacte amb les famílies?  

En primer moment es cita a les famílies per tenir una entrevista inicial amb la tutora del seu 

fill. En aquesta entrevista s’explica com serà l’adaptació i se’ls facilita documents de l’aula i 

del centre.  

 I amb els infants?  

Si la família ve acompanyada de l’infant a l’entrevista, tenim una primera toma de contacte 

amb ells, si no, el primer dia d’adaptació.  

 Tenen algun tipus de qüestionari per realitzar als pares abans de la incorporació 

dels nens al centre? 

Si. (Annex 8.1. Entrevista inicial als familiars) 

 En cas afirmatiu, en aquest qüestionari tenen en compte aspectes com l’afecte o el 

vincle afectiu entre els pares i els fills? 

No. 

 Hi ha un període d’adaptació establert al centre o cada aula te les seves 

condicions els primers dies de classe? 

Tots els infants tenen un període d’adaptació. Els “nous” al centre, educadora i espais i els 

“vells” als nous espais (l’aula), tot i que el període d’adaptació dels infants nous dura més.   

 En què consisteix aquest període d’adaptació? 

Consisteix en un temps durant el qual l’infant i la família aniran a l’escola cada dia una estona 

més. Es fa de manera progressiva i respectant el ritme de cada infant. (Annex 8.2. – Període 

d’adaptació) 

 Quina cabuda tenen les famílies durant aquest període? 

Són molt importants ja que la seva actitud influeix en l’estat del seu fill. Acompanyen als 

infants durant estones a l’aula i poc a poc disminueixen el temps a la classe.  
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 Durant el període d’adaptació, o les primeres jornades, es té en compte la llengua 

materna dels infants? O en desconeixença d’aquesta alguna llengua diferent a la 

vehicular del centre per a la comunicació amb l’infant? 

Normalment intentem adaptar-nos a la llengua de l’infant sempre que estigui dins les nostres 

possibilitats (si no és castellà i català). 

 Al final del període d’adaptació feu algun tipus d’avaluació per confirmar que 

aquesta ha estat satisfactòria? 

Sí, tenim un informa d’avaluació. (Annex 8.3. Avaluació període d’adaptació) 

 En el cas de que aquesta avaluació no sigui satisfactòria es pot prolongar el 

període d’adaptació?  

Sempre intentem respectar els ritmes dels infants i si en una setmana no estan bé, aquest 

temps s’allarga.  

 Durant aquest període es permet als infants objectes transicional o que els donin 

seguretat? 

Si, és molt important per tal que es sentin segurs aquests primers dies. 

 Com treballen a l’aula la relació amb els infants i la creació de vincles afectius 

segurs? I les relacions entre nens? 

Intentem apropar-nos a ells poc a poc i individualment, donant-los una atenció més personal a 

cadascun. Entre els infants treballem amb ells els apropaments afectius, col·laboratius i polits.  

 En cas de sospita, quin és el procediment a seguir per detectar possibles carències 

afectives dels infants a l'àmbit familiar? Quines mesures es duen a terme a 

l’aula? 

En primer moment, intentem parlar amb la família i saber el que succeeix i d’aquesta manera 

poder treballar conjuntament amb la família per poder millorar la situació.  
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Annex 8.1. – Entrevista inicial als familiars (CEI Menuts) 
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Annex 8.2. – Període d’adaptació (CEI Menuts) 
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Annex 8.3. – Avaluació període d’adaptació (CEI Menuts) 
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Annex 9. Colloquio d’ingresso al nido d’infanzia 
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