
L’entrada a l’escola suposa un fet rellevant a la vida del nen/a. 
Comporta canvis molt importants, i per això resultarà positiu tractar aquests 
aspectes abans i durant l’inici del curs per afavorir que el nen visqui 
positivament aquesta nova realitat. 
 

A continuació mostrem uns petits consells que us permetin facilitar el 
procés d’adaptació: 
 

   Podeu portar el nen de visita a l’escola, explicar -li que aviat 
començarà a anar-hi. 

   A casa podeu anar parlant tranquil·lament de la pròxima entrada a 
l’escola, del que s’hi trobaran, les activitats que farà. 

   És important afavorir que el nen visqui positivament la nova realitat 
en la que es veurà immers. Podeu llegir contes que tractin sobre les 
coses que hi faran, explicar-li els vostres records més alegres de la 
vostra escola, anècdotes divertides. 

   Convé seguir les instruccions de la direcció del centre així com que 
s’omplin tots els formularis que es sol·licitin per tenir un coneixement 
precís del nen. 

   Heu de tenir en compte que no és un bon moment per introduir més 
canvis en la vida del nen (treure bolquers, canvi d’habitació..) serà 
convenient esperar a que el nen hagi superat el procés 
d’adaptació. 

   Cal mostrar el nostre afecte, confiança, bon enteniment i respecte 
cap al seu educador/a, així ell/a es sentirà més segur. 

   S’ha d’intentar actuar amb seguretat, sense dubtes o culpabilitat. Els 
nens/es ho detecten i no es sentiran segurs quan es quedin i els seus  
referents no hi siguin. 

   Quan sigui l’hora de marxar es beneficiós no allargar la situació, dir 
adéu amb seguretat i alegria i retirar-se. És important que no pensi 
que la marxa dels pares és opcional o que si protesta amb força 
impedirà la partida. 

   Per afavorir l’adaptació del nen/a és important la regularitat de la 
seva assistència a l’escola. 

   El període d’adaptació a l’escola és més breu i fàcil quan el nen 
percep al seu voltant un ambient càlid i segur. 


