
                                L’ADAPTACIÓ DELS INFANTS A L’ESCOLA BRESSOL 
 
L’entrada del nen/nena a l’escola bressol precisa d’una atenció especial, ja que és la primera 
vegada que l’infant passa fora de casa seva i lluny dels seus familiars un temps relativament 
llarg.  
 
Cal proporcionar-li un ambient tranquil i relaxat que li doni seguretat per així afavorir 
l’adaptació a la nova situació. En aquest procés és important pensar en el canvi que 
representa per l’infant aspectes com el fet de compartir l’adult i de conviure amb altres nens 
i nenes, un espai nou i molt diferent de casa seva, un ritme diferent en els hàbits i 
l’acceptació d’uns adults desconeguts. 
Davant d’això, una de les formes més comunes de comunicació i expressió en els infants 
d’aquestes edats és el plor. Generalment un plor adaptatiu; ens mostra els seus sentiments i 
li permet treure la inquietud i la tristesa que li pot provocar la nova situació. 
 
Per afavorir aquesta adaptació, l’horari dels primers dies aconsellem que sigui reduït; les 
dues educadores de la classe treballen juntes fent el mateix horari per poder tenir d’aquesta 
manera un tracte més individualitzat amb els infants. 
Els primers dies és convenient que el nen /nena estigui poques hores a l’escola. A poc a poc, 
a mesura que passa el temps i l’infant demostra trobar-s’hi bé, es van augmentant les hores 
d’estada a l’escola bressol. 
 
Es tracta de fer una adaptació esglaonada que: 
                                                
                                                - Ajudarà que el canvi d’ambient família/escola sigui 
                                                   més suau. 
                                                - Afavorirà la relació família/educadores. 
                                                - Ajudarà a les educadores a tenir temps per conèixer 
                                                  cada nen/nena i facilitarà la seva relació afectiva.  
 
Els infants nous necessiten una cura especial sobretot els primers dies de contacte amb aquest 
nou món que és l’escola. 
Aconsellem fer l’entrevista personal el mes de setembre amb les mestres i educadores de la 
classe i buscar entre tots l’horari més adient per a cada nen/nena. 
 
 
Us preguem que si teniu algun dubte o neguit, el comenteu a les educadores o a la direcció com 
més aviat millor sense cap mena de recança, i entre tots buscarem la solució més adient. 
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