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PROCÉS D’ADAPTACIÓ A “EL PATUFET” 

Cada vegada que els adults canviem de feina passem per un procés d’adaptació 

durant el qual hem de separar-nos de la gent que fins ara ha estat treballant amb 

nosaltres, hem de començar a relacionar-nos amb altres persones que no coneixem, 

hem d’interioritzar les noves normes, hem d’aprendre a treballar d’una altra manera, 

hem de..., hem de...  Tots aquests canvis i noves obligacions ens produeixen un cert 

neguit, potser algun mal de panxa i, en algun moment, potser hauríem plorat i tot. 

Aquest procés d’adaptació que els adults fem, també l’han de fer els més petits 

quan comencen a l’escola infantil, tinguin l’edat que tinguin. 

Com els adults, no tots els infants viuen aquest procés de la mateixa manera. 

Alguns s’adapten ràpidament a la nova situació, sense trasbalsos ni angoixes, d’altres 

necessiten una mica més de temps i d’altres necessiten més temps i molt suport. 

És per poder atendre amb el màxim d’eficiència aquesta situació que la majoria 

d’escoles infantils proposem un model d’adaptació progressiva que ens permet 

treballar millor aquesta primera separació familiar i adaptar-la a les necessitats de 

cada infant de manera que sigui el més agradable possible. 

En què consisteix l’adaptació progressiva? 

1. Entrada gradual dels infants per poder-los atendre de manera individualitzada. 

2. Una estada curta durant els primers dies (una hora primer amb acompanyant el 

primer dia; tres quarts d’hora acompanyat i un quart d’hora sol el segon dia; 

mitja hora acompanyat i mitja sol el tercer dia; una hora ja tot sol el quart dia i, 

a partir d’aquí, anar ampliant el temps d’estada a l’escola en funció de la resposta 

de l’infant). 

3. Establirem un comiat breu perquè ja ho haurem parlat a casa. Sempre els hem 

de dir que marxem perquè no els volem enganyar i els hem de transmetre que 

nosaltres, pares i educadores, ens mostrem tranquils i contents, perquè anar a 

l’escola és molt divertit.  
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