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Què abordarem?

Desenvolupament dels infants de 2-3 anys 

Pas de l’escola bressol a Educació Infantil



L’infant de 0 a 3 anys
Guia de desenvolupament per a les famílies i 
el personal educador Juny de 2012





DESENVOLUPAMENT DE LES EMOCIONS:

 Naixement: plaer, interès, disgust o malestar i un cert precursor de sorpresa

 2 mesos: somriure social

 3-4 mesos: tristesa i empipament

 4 mesos: ràbia, sorpresa i alegria

 7 mesos: por

 11-12 mesos: timidesa i vergonya

 24 mesos: orgull

 2-4 anys culpa i enveja

 5-6 anys: inseguretat, humiliat i confiança

https://seras.uib.cat/orientacio/recursos/Etapes-del-desenvolupament-durant-la-infancia-.cid592256



L’afecte

És el sentiment d’unió i vincle amb una persona. 

Etapes:

 Etapa 1 (0 a 2 mesos): resposta social indiscriminada

 Etapa 2 (2 a 7 mesos): resposta social discriminada

 Etapa 3 (7 a 30 mesos): apareix l'afecte i l'ansietat de separació, i
l'angoixa davant desconeguts

 Etapa 4 (30 mesos en endavant): formació de relacions recíproques

Amb l'experiment d’Ainsworth s’observava la relació de les mares amb els
fills, i es constatava la reacció de la criatura quan la mare se’n anava un
moment de la sala i també quan hi tornava.

https://youtu.be/DRejV6f-Y3c



Afecte segur
Els nadons exploren de manera activa l'ambient quan estan tots sols amb la mare. Poden
inquietar-se amb la separació, però se senten segurs si saben on és. Quan torna, mostren
contacte físic afectuós.
Mares molt amables i receptives. No els molesten ni els maltracten.

Afecte evitatiu
Els nadons senten poc malestar amb la separació, i eviten la mare quan torna. Molt sociables 
amb estranys i exploren molt.
Mares lentes que responen a les demandes socials dels nadons i els donen poc contacte físic 
gratificant.

Afecte ambivalent/resistent
Els nadons exploren molt poc i romanen a prop de la mare. S'inquieten molt davant la separació 
i es mostren ambivalents quan torna. Es resisteixen al contacte físic, però es mantenen a prop 
d'ella.
Són mares molt crítiques, incoherents en les seves interaccions. Moltes d'aquestes interaccions 
són per satisfer les seves pròpies necessitats.

Experiment d’Ainsworth 



EN RELACIÓ A L’ADAPTACIÓ…POT SER QUE ENCARA NO SIGUI
FÀCIL A EDUCACIÓ INFANTIL TOT I QUE JA HAGI ACUDIT A  
L’ESCOLA BRESSOL?

Filles i fills d'alta demanda és un terme poc conegut que
descriu nens de temperament fort, intensos, molt
sensibles i moguts. Nens que no tenen cap patologia ni
trastorn, però que reuneixen unes característiques de
personalitat que sovint compliquen força la criança.
Alguns dels trets que presenten aquests nens són:
hipersensibilitat, demanda constant d’atenció, excés
d’activitat, problemes de son o de conducta entre altres.
Sovint titllats de malcriats o consentits, són nens molt
intensos que en general són poc compresos per l'entorn i
fins i tot pels mateixos pares.

https://institutoursulaperona.com/libros/



INFANTS PAS (Persones Altament Sensibles)

Les característiques d’un infant PAS es poden agrupar en tres grans 
grups que els distingeixen dels infants amb sensibilitat mitjana: 

• Tenen una forma diferent de percebre els estímuls
• Tenen una forma diferents de processar els estímuls
• Tenen una forma diferent de relacionar-se amb els món

No és:

- Un defecte
- No és una feblesa 
- Un trastorn ni una patologia



DESENVOLUPAMENT COGNITIU SEGONS JEAN PIAGET

Psicòleg constructivista suís els detallats estudis del qual sobre el desenvolupament intel·lectual i cognitiu 
del nen van exercir una influència transcendental en la psicologia evolutiva i en la pedagogia moderna.

Estadi sensoriomotor (0 a 2 anys)

Estadi preoperatori (2 a 6 anys)

Estadi d’operacions concretes (de los 7 a los 12 anys) 

Estadi d’operacions formals (a partir de los 12 anys)

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm



Estadi preoperatori (2 a 6 anys)

En aquests anys, els infants fan operacions mentals, però la lògica no està del tot desenvolupada. Encara tenen una 

visió molt egocèntrica del que succeeix al seu voltant.

Egocentrisme: És la tendència a centrar-se en el seu punt de vista i no conceben o experimenten dificultats per tenir 

en compte altres perspectives de les coses.

Nivells de pensament: Pensament simbòlic o preconceptual (2-4 anys): coneixement dels conceptes sobre les 

coses d’una manera molt primitiva i bàsica, sense cap grau de generalitat ni d’abstracció.

Desenvolupament de la memòria: A partir dels dos anys és quan els infants comencen a tenir records, però no és 

fins als cinc que tenen la memòria completament desenvolupada.

Manifestacions de la funció simbòlica Imitació, Imatges mentals i Joc simbòlic.



Dibuix

Aaquestes edats, dibuixar és molt més que una simple còpia de la realitat.A través del dibuix, les criatures poden expressar moltes coses, 
com la seva concepció sobre el món, la relació amb els altres, les emocions, els interessos i desitjos.

- Gargoteig (fins als 2 anys): No hi ha intenció expressiva. Predomina la descàrrega motora. No hi ha realisme als dibuixos.

- Realisme fortuït (2-3 anys): L'infant descobreix el significat del dibuix mentre el fa, és a dir, hi dona significat amb posterioritat.

-Realisme frustrat (3-6 anys): L'infant intenta plasmar la realitat, però no ho aconsegueix. El dibuix té molts d’errors, com ara 
desproporcions, descuits de les relacions entre els elements, caps desproporcionats...

-Realisme intel·lectual (6/7-9 anys): Ja no tenen els problemes anteriors, però encara no dibuixen el món d'una manera completament 
realista, sinó com ells el perceben. Per exemple, dibuixen elements dels objectes que no són visibles, des d'una perspectiva plana i des de 
punts de vista impossibles.

-Realisme visual (cap als 8-9 anys): Dibuixen el model com el veuen, de manera realista. Els dibuixos perden la gràcia que els 
caracteritzava i molts dels infants deixen de dibuixar, si els dibuixos no són adequats.



Edat Procés

12-16 mesos Primeres paraules. A l’any, la primera paraula.

16-18 mesos Augment ràpid del nombre de paraules.

2 anys i mig Ja saben aproximadament 500 paraules. Als dos anys poden construir la primera frase i utilitzen
la parla telegràfica, en què combinen dues o més paraules.

3 anys Tornen a augmentar el vocabulari; dupliquen el nombre de paraules.

4 anys El parlar de l’infant és similar al de l’adult.

Procés d’adquisició del llenguatge:



Desenvolupament social

Coneixement dels altres

Situar-se en la perspectiva de l’altre

Entre els 3 i els 6 anys, els infants encara són incapaços d’identificar emocions senzilles en els altres. No són conscients que els altres 
poden veure les coses d’una altra manera, sinó que creuen que només hi ha una perspectiva, que és la seva.

Entre els 6 i 8 anys, els infants comencen a entendre que els pensaments i sentiments dels altres poden ser iguals o diferents dels seus.

Entre els 8 i 10 anys, ja són capaços de reflexionar sobre els seus propis pensaments i sentiments; poden anticipar els pensaments dels altres 
i entendre que els poden jutjar, com fan ells respecte dels altres.

L’amistat

Quant a la relació amb els altres, al llarg del primer any de vida utilitzen els altres infants com si fossin joguines, és a dir, mantenen una relació
més instrumental amb els altres. Progressivament, però, comencen a interessar-se per l’altre i al final d’aquest any mantenen comportaments
més socials. Existeixen diferents etapes:



Coneixement d’un mateix

Autoconcepte

Als divuit i els vint-i-quatre mesos arriba l’autèntic reconeixement de la imatge pròpia.

Autoestima

Fa referència a l’avaluació, positiva i negativa, del seu autoconcepte. Normalment, a la primera infància (0-3 anys), l’autoestima
augmenta, i comença a descendir durant l’etapa escolar, i a l’adolescència descendeix encara més. Per tant, és molt
important que tant l’escola com la família els ajudin a treballar-la.

La identitat sexual

Entre els dos i tres anys saben la seva identitat de gènere i la dels altres, però es basen només en elements externs visibles,
com el pentinat i la roba.

Als tres o quatre anys comença l’estabilitat del gènere: saben que van néixer nen o nena i que seran home o dona.

Més endavant, als cinc o sis anys, apareix la constància del gènere: saben que és una característica invariable.

Desenvolupament moral

Pel que fa al desenvolupament moral, l’infant fa una evolució i un canvi bastant significatius. Abans dels quatre o cinc anys, encara 
no tenen clar el concepte de moralitat ni de regles.



PAS DE L’ESCOLA BRESSOL A
EDUCACIÓ INFANTIL



FACTORS CONTEMPLATS PER LES 
FAMÍLIES A L’HORA DE TRIAR ESCOLA

- Instal·lacions
- PEC
- Distància
- Horari
- Adaptació flexible
- Sortides i colònies
- Escola oberta
- Opinió de l’alumne
- Servei acollida
- Informació web
- Mida centre
- AFA activa
- Amics 
- Migdiada
- Extraescolars



https://catacricatacrac.blogspot.com/2014/09/5-cuentos-ideales-para-la-vuelta-al-cole.html

https://diarieducacio.cat/per-un-p3-sense-llagrimes/

Acollida i adaptació

• Com és l’adaptació? És flexible?
• Poden entrar a P3 amb bolquer?
• Hi ha servei d’acollida?
• Poden fer migdiada?
• Quin és el dia a dia al centre?

Per un P3 sense llàgrimes



CONSELLS PER A L’ADAPTACIÓ ESCOLAR

1. Sense expectatives

2. Empatitzem

3. Acompanyem els canvis que facin

4. No els jutgem, fan el que poden

5. No comparem, ni competim

6. L’adaptació escolar ens pot remoure

7. Tinguem en compte la fusió emocional

8. Posem paraules al que passa

9. Passarà

10.Paciència i amor

Míriam Tirado





SERVEIS EDUCATIUS

Són equips multi professionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats 
concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

Els centres de recursos pedagògics (CRP)
Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) 
Els equips d'assessorament en llengua i cohesió social (ELIC)

Són els serveis educatius que intervenen en els centres d'una zona educativa específica. Formen el servei 
educatiu de zona.

Els centres de recursos educatius per a alumnes amb discapacitat auditiva i alumnes amb trastorns greus del 
llenguatge i/o la comunicació (CREDA)
El centre de recursos educatius per a alumnes amb ceguesa i discapacitat visual greu (CREDV)
El centre de recursos per a l’atenció educativa a l alumnat amb trastorns greus del desenvolupament i de la 
conducta (CRETDIC) són serveis educatius específics que donen suport a l’activitat pedagògica dels centres, 
amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa a l’alumnat amb necessitats més específiques.

Els camps d’aprenentatge (CdA) i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la 
Recerca Educativa (CESIRE) són serveis educatius de suport curricular que s’encarreguen de donar suport 
didàctic curricular, eines i recursos als mestres i professors per a la millora metodològica.

ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB MALALTIES CRÒNIQUES
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/orientacions



#aquíproubullying





METODOLOGIES D’APRENENTATGE MODELS EDUCATIUS

• Metodologies TBL (Thinking Based Learning Teacher) https://www.youtube.com/watch?v=HTHjA3J95Ts

• Aula invertida (Flipped Classroom) Montessori, Waldorf, Reggia Emilia

• Aprenentatge basat en projectes (ABP)

• Aprenentatge cooperatiu

• Gammificació

• Design Thinking o Pensament de Diseny

• Aprenentatge basat en problemes





natalia@encaixat.com 
www.encaixat.com 

624 436 636
@encai_xat

MOLTES GRÀCIES PER  
LA VOSTRA ATENCIÓ



US AGRAIRÍEM QUE CONTESTEU L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

MOLTES GRÀCIES 


