2.

Durant el camí de casa a la Llar d’Infants
hem d’anar buscant elements identificadors
d’aquest trajecte, per tal d’orientar-los en
l’espai on es situa l’edifici de la llar.

3.

Una vegada dins la Llar identificar-li els
diferents espais d’aquesta, així com el
personal i els objectes.

4.

És important acompanyar-los a la seva
classe, dedicar un temps per jugar amb ells,
identificar els seus objectes i ajudar a
establir relacions amb els adults que s’hi
trobin en aquests moments, així com iniciarlos en la comunicació amb els seus
companys. L’adult referent ha de dur a terme
aquestes actuacions sense presses i fent
participar a l’Infant en el procés.

EL PERIODE D’ACOLLIDA A LA LLAR D’INFANTS
ROSAURA TERRADES

Els primers dies a la Llar d’infants, és per a molts nens i
nenes la seva primera experiència fora del món familiar.
Aquest és un període de canvis i situacions noves i
complexes per ells i elles.
Al llarg d’aquests dies els adults hem de fer el possible
perquè aquest primer contacte amb la Llar d’Infants
sigui el més agradable possible.
Per això l’hem d’ajudar a interessar-se per aquest nou
ambient, per què vagi acceptant de manera progressiva
als adults, als seus companys i als nous espais que s’hi
trobarà.
Hem de pensar que a nivell emocional viuran una
situació difícil “ LA SEPARACIÓ” .Es per això que som
els adults que aquest període hem de viure’l de manera
positiva transmetre la il·lusió i les ganes de gaudir del
dia a dia a la Llar d’Infants ja que penseu que els estem
ajudant en el seu creixement personal. Heu de pensar
que estarà bé i feliç.

5.

És important, tant la salutació de
benvinguda com la de comiat, perquè va
iniciant a l’Infant en la noció de temps de
estada diària a la Llar.

6.

Quan el referent familiar marxa ha de dir
adéu a l’Infant amb afecte i intentant que
l’acomiadament no s’allargui massa per tal
d’evitar una “dramatització” innecessària de
patiment davant la separació.

7.

Una vegada a casa, després de la seva
jornada a la Llar, és important parlar a
l’Infant de tot allò que ha viscut en aquesta,
perquè interioritzí que el personal que hi

Aquests son deu petits consells que us poden ajudar a
fer que els Infants visquin l’entrada a la Llar amb
tranquil·litat.

1.

treballa està valorat per la família i que
aquesta integra, de manera positiva, la
importància que l’Infant vagi a la Llar
d’Infants per tal de fer-se “GRAN”. Aquests
intercanvis els permetrà recordar les seves
vivències i anticipar-los el dia següent. Els
infants es mostren molt sensibles i perceben,
amb facilitat, com vivim i experimentem els
adults allò que fa referència a la seva
quotidianitat.
8.

Hem d’intentar mantenir una comunicació
fluïda entre la Llar i la família ja que això
contribuirà, de manera positiva, a la seva
adaptació i a que integri les relacions socials
amb persones que no pertanyen al seu
àmbit familiar. Tots aquests canvis poden
comportar algunes manifestacions
fisiològiques(trastorns de la son, del menjar,
pas enrere en el control d’esfínters...) que
no ens han d’angoixar ja que són situacions
transitòries, degut al procés viscut, que
tornaran a la normalitat.

9.

En aquest període d’adaptació no és adient
exigir a l’Infant comportaments que no els
toca per edat ( control d’esfínters, no utilitzar
el xumet...). Al contrari hem de valorar tots
els seus avenços respecte de la nova
situació.

Al matí, en llevar-se l’Infant, l’adult ha d’anar
sense presses per tal de disposar del temps
necessari respectant, així el ritme de cada
nen/a.

10. De forma progressiva hem d’anar
incrementant el seu temps d’estada a la llar així
com intentar que l’assistència a la Llar la faci de
manera continuada.

