
L'acollida a la llar d'infants

Durant el període d’acollida, molts dels nens i nenes viuen per primera vegada la

separació de pares i mares i les seves experiències fora d'aquest entorn familiar.

Implica el pas de l'àmbit privat i familiar a l'àmbit social. L’arribada a un lloc nou, amb

persones i infants que no coneixen suposa familiaritzar-se en aquest nou espai i

persones, tot passant per una separació física, afectiva i temporal de la seva família.

Per contra, facilita que els infants estableixin relacions amb altres infants i diferents

adults, ampliant la seva xarxa social i la de la seva família.

Pels que comencen nous, la llar d'infants és un món nou, amb situacions desconegudes

per ells fins al moment. Pels altres, és la tornada a la llar per afrontar un nou curs, amb

nous companys, noves educadores potser i adaptar-se de nou als horaris, rutines i

hàbits.

Pel que suposa aquest desconeixement i la por a aquesta nova situació, molts dels

infants ploren i es mostren desconsolats, angoixats, una mica agressius i alguns poden

fer algun que altre retrossés maduratiu.

Per les famílies és un moment difícil i complicat, en què han d'assimilar la separació

amb el seu fill/a i confiar-lo a les educadores. Això fa que sorgeixin sentiments,

emocions i angoixes per la incertesa de com es comportarà amb tot aquest procés

d'acollida.

Així doncs, l'acollida és un procés que es desenvolupa de manera diferent per cada

infant i per cada família, segons vagi evolucionant. També hem de tenir en compte que

és un procés de canvi tant pels infants, com per les famílies i les educadores, i entre

tots haurem de crear un bon vincle de confiança perquè l'infant es senti segur i atès

afectivament i emocionalment en aquest nou entorn.

Com a educadores estarem al costat de les famílies per acompanyar-les

emocionalment, resoldre els dubtes i les pors que puguin anar sorgint en aquest camí i

saber com estan vivint aquest procés en tot moment. També farem aquest

acompanyament emocional amb cada infant per anar creant un bon vincle afectiu i

segur, oferint-li el que necessita a cada moment (atendre les seves necessitats),

respectant el seu temps i el seu espai, però sempre estant disponible i localitzable pel



que necessitin. Facilitarem, tant com sigui possible, aquest procés d'acollida i

garantirem una certa continuïtat entre el context familiar i la llar, tot potenciant els

moments de cuidats individualitzats.

Com a famílies pot ajudar algunes d'aquestes pautes per afrontar de la millor manera

el període d'acollida.

● Mostrar-se tranquil i relaxat durant el temps a la llar i des de casa, també

intentar-ho viure-ho de manera tranquil·la.

● No quedar-se tota l'estona amb l’infant a la falda mentre s'és a l’espai, sinó

deixar que explori l’espai, observi i participi en l'activitat general del grup, per

tal d'afavorir el contacte amb els altres infants i amb l’educadora, però mai

sense obligar ni forçar aquests moments.

● Buscar un lloc per seure a l’espai, per estar disponible pel seu fill/a.

● Parlar amb veu baixa per no interferir en el joc dels infants.

● No intervenir si sorgeix algun conflicte entre els infants, deixar que les

educadores gestionin aquest moment.

● Cada dia s'acomiadarà del seu fill/a per tal que sigui conscient del moment de

separació, tot i que suposi que l'infant es quedi plorant.

Així doncs, a mesura que l'infant vagi establint aquestes relacions amb les educadores i

la resta d'infants, s'anirà allargant gradualment l'estona de l'infant a la llar fins a assolir

l'horari habitual, sempre observant com se sent i com actua davant la situació. Cada

infant marcarà una mica aquest ritme, per tant, és molt recomanable disposar de

temps per fer aquesta transició.

En aquest procés serà important que els infants portin de casa els seus objectes

personals (xumet, nino, robeta), ja que aporta seguretat i record del seu entorn familiar

i ho tindrà al seu abast per disposar-ne sempre que ho necessiti.

De mica en mica, sense presses ni pressions, tot es calma i la llar d'infants esdevé un

espai segur per ells on créixer, desenvolupar-se, jugar, descobrir, manipular, gaudir, fer

noves relacions... però sempre fent el camí junts!
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