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Introducció

L’activitat i el descans formen part de les necessitats bàsiques de tota persona.
Poder cobrir aquestes necessitats fa que ens sentim bé i puguem desenvolupar
altres aspectes, com ara els afectius, els motrius, els cognitius i els socials.

En la feina d’educadors d’infants de zero a sis anys, quan els pares ens confien els
seus fills, hem de vetllar perquè rebin totes aquestes atencions bàsiques.

En la unitat “Atenció i cura de l’activitat i el descans” ens centrarem en l’activitat
i el descans, que són molt importants. Aprofundirem en el son dels nens, ja que
constitueix una funció fisiològica i reparadora. Dormir és necessari per recuperar-
nos de la fatiga diària i així mantenir-nos en bon estat de salut física i mental.

En l’apartat “L’activitat i el descans. Alteracions i trastorns en el descans” coneixe-
rem els conceptes inherents al descans infantil: períodes, ritmes i alteracions. Ens
ajudarà a poder planificar més bé les activitats dins de l’escola infantil. La falta
de descans i, més específicament, la falta de son poden desencadenar en els nens
trastorns de memòria, d’aprenentatge i d’atenció. És molt important instaurar en
la vida diària un equilibri entre activitat i descans, que serà fonamental per al bon
desenvolupament de l’infant. Els trastorns del son en el nen són diferents dels dels
adults en freqüència, causes i conseqüències que poden tenir.

En l’apartat “Activitat i descans. Alteracions i trastorns en el descans” veurem com
les alteracions cròniques del son estan presents aproximadament en el 30% dels
nens i poden arribar a repercutir negativament en el seu rendiment escolar i en el
seu estat d’ànim. En els casos més greus, també poden afectar el desenvolupament
físic del nen. Els trastorns més freqüents estan relacionats amb l’hàbit del son i,
per tant, és necessari establir uns hàbits adequats des del primer moment de néixer.

Cal establir uns ritmes diaris d’activitat i descans en què quedin cobertes totes
les necessitats bàsiques de l’infant, de manera que es creï un clima de seguretat,
confiança i estabilitat per als més petits, i afavoreixi la capacitat d’anticipar
esdeveniments, l’adquisició d’estructures espaitemps, etc.

Treballar els hàbits del son (juntament amb els d’alimentació i higiene) represen-
ten una bona oportunitat per establir i reforçar amb el nen una relació afectiva
que l’ajudarà a madurar, a socialitzar-se i a integrar-se en el món que l’envolta.
Alhora, la repetició d’aquestes activitats el farà cada dia més autònom i, amb el
temps, s’acabarà independitzant completament dels adults.

Finalment, fem una recomanació. Aquesta unitat us aportarà coneixements teòrics
i teoricopràctics sobre els passos que cal seguir per portar a terme activitats
pràctiques relacionades amb el descans infantil. Us aconsellem que feu observació
directa d’aquestes activitats a les llars d’infants o les escoles bressol del vostre
barri, poble o ciutat o bé en el vostre entorn familiar o amical més proper.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Planifica activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques dels
infants analitzant les pautes de descans i els patrons de creixement i
desenvolupament físic.

• Identifica les fases del desenvolupament físic i els factors que hi
influeixen.

• Descriu les característiques i les necessitats dels nens i les nenes en
relació amb el descans.

• Descriu les pautes d’actuació en relació amb el descans i el son
infantil.

• Identifica els trastorns i conflictes principals relacionats amb el des-
cans.

• Proposa activitats, recursos i estratègies adequats per a la satisfacció
de les necessitats bàsiques dels nens i les nenes.

• Dissenya ambients aptes i segurs per a la satisfacció de les necessitats
del descans.

• Estableix els elements materials, espacials i temporals que intervenen
en la planificació i el desenvolupament de les rutines diàries.

• Relaciona la manera d’atenció de cadascuna de les necessitats bàsi-
ques amb les característiques dels nens i les nenes.

• Valora la importància educativa de les activitats relacionades amb la
satisfacció de les necessitats bàsiques.

• Relaciona les necessitats bàsiques dels nens i les nenes amb el seu estat
de benestar i salut.

2. Programa intervencions educatives per afavorir el desenvolupament d’hà-
bits d’autonomia personal en els nens i les nenes, relacionant-los amb
les estratègies de planificació educativa i els ritmes de desenvolupament
infantil.

• Formula objectius d’acord amb les possibilitats d’autonomia dels
infants.

• Ordena els aprenentatges d’autonomia personal a partir de les caracte-
rístiques evolutives dels nens i les nenes.

• Dissenya ambients afavoridors de l’autonomia personal.

• Estableix estratègies i instruments per a la detecció d’elements que
dificulten l’adquisició d’autonomia dels nens i les nenes.

• Proposa activitats adequades per a l’adquisició d’hàbits d’autonomia
personal relacionats amb l’activitat i el descans infantil.
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• Identifica els possibles conflictes i trastorns relacionats amb l’adquisi-
ció dels hàbits d’autonomia personal.

• Valora la importància de l’adquisició de l’autonomia per a la construc-
ció d’una autoimatge positiva i del seu desenvolupament integral, per
part dels nens i les nenes.

• Valora la importància de la col·laboració de la família en l’adquisició
i la consolidació d’hàbits d’autonomia personal.

• Valora la importància de l’afectivitat com a estratègia per a la inter-
venció en l’adquisició d’autonomia dels nens i les nenes.

• Explica el paper de les persones adultes en l’adquisició de l’autonomia
personal.

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció relacionant-los amb els
ritmes infantils i les necessitats de les rutines dels infants de 0 a 6 anys i, si
escau, amb els ajuts tècnics que siguin necessaris.

• Explica el paper de les rutines en el desenvolupament infantil i
la influència que tenen en l’organització temporal de l’activitat del
centre.

• Estableix les rutines diàries per al descans.

• Prepara l’espai i les condicions més adequades per al descans.

• Organitza el temps respectant els ritmes infantils i l’equilibri entre els
períodes d’activitat i descans.

• Aporta solucions davant les dificultats detectades.

• Selecciona els objectius i els recursos materials necessaris per treballar
el descans infantil.

• Selecciona els ajuts tècnics necessaris.

• Comprova que l’ambient, els materials i els equips específics complei-
xin les normes d’higiene i seguretat establertes en la normativa legal
vigent.

• Valora la importància de respectar els ritmes individuals dels nens i
les nenes.

• Garanteix la seguretat dels infants en l’organització i la selecció dels
espais, el temps i els recursos de la intervenció.
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1. Activitat i descans. Alteracions i trastorns en el descans

L’activitat és una manifestació pròpiament humana i és l’eix de la vida escolar.
L’infant, des del moment del seu naixement, es manifesta actiu, és una caracterís-
tica inherent a la pròpia naturalesa del nen. Aquesta activitat pot ser de caràcter
físic o mental.

Aquesta activitat, física o psíquica, genera una necessitat, la del descans, és a dir,
la necessitat de mantenir l’equilibri físic i psíquic de la persona. Si es provoca un
desequilibri, correm el risc de caure en la fatiga.

Per això, com a educadors caldrà aprofundir en els processos que intervenen en
l’activitat, saber valorar el descans i conèixer molt bé què és la fatiga per evitar-la
en la mesura que sigui possible.

L’activitat o treball és essencialment una manifestació expressiva de la vida
personal.

El descans és el temps destinat a compensar l’esforç i a recuperar el to òptim
muscular i nerviós, és a dir, l’equilibri.

Després de descansar s’espera que estiguem preparats per poder tornar a fer
activitat. El nostre cos necessita realitzar una parada i descansar cada dia per poder
dur a terme funcions que només pot realitzar quan estem parats, o sigui, en repòs,
ja que llavors pot dirigir totes les energies a la recuperació físico-mental. Aquestes
funcions són variades i inclouen des de la regeneració de teixits, la fabricació
d’aminoàcids, la digestió, etc.

Quan parlem del son ens referim a la necessitat fisiològica bàsica mitjançant
la qual aconseguim arribar al mínim nivell d’activitat física, amb nivells
variables de consciència, canvis en els processos fisiològics corporals i
disminució de la resposta als estímuls externs. És un procés diari necessari
per mantenir l’equilibri mental, emocional i el benestar personal.

També hi ha moments en què ens sentim abatuts, sense forces, tenim la sensació
d’estar extremament cansats, el cos no reacciona a les demandes del cervell i ens
sentim esgotats, és el que anomenen fatiga.

La fatiga s’entén com un desequilibri entre el nivell d’activitat i el nivell de
descans.

El son...

... és un estat fisiològic de
descans del cos i de la ment
durant el qual disminueix el
ritme de les funcions orgàniques
i la consciència i la voluntat són
suspeses d’una manera total o
parcial.

Com fer front a la fatiga

Tenint en compte el grau
d’excitabilitat muscular i
d’inestabilitat psíquica de cada
infant, hem de procurar no
provocar situacions de
cansament. Si és el propi nen qui
arriba a aquesta situació, ja sigui
per desconeixement com per
manca de control de les seves
possibilitats personals, haurem
de:

• Canviar d’activitat (joc
o exercici físic).

• Relaxació muscular.

• Descans mitjançant el
son.
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Quan ens sentim fatigats és necessari parar-nos i descansar per poder continuar
més tard amb l’activitat que estàvem fent. Si no parem, aquest fet podria tenir
conseqüències greus per a la nostra salut.

És necessari establir uns ritmes diaris d’activitat i descans, de manera que
quedin ateses totes les necessitats bàsiques que oferiran als més petits un
clima de seguretat, confiança i estabilitat.

El contingut d’aquest apartat es refereix principalment al cicle vigília-son, les
necessitats i ritmes de son dels infants, l’adormiment i el despertar, així com les
alteracions i trastorns més freqüents en el descans.

1.1 Principals teories sobre el son infantil

En la nostra quotidianitat de vegades tendim a pensar que les idees sobre el son
dels infants són universals, però si fem una petita recerca sobre com es considera
correcte que els infants dormin en altres indrets, ens adonarem que sobre aquesta
qüestió existeix una gran variabilitat cultural. Revisant els diferents exemples
culturals podem concloure, que segurament no existeix una única metodologia
sobre el son infantil sinó que cada cultura adapta les seves costums culturals
el millor que pot a les seves pròpies creences sobre les necessitats dels infants.
Per tant cal concloure, com han fet María Berrozpe i Gemma Herranz en el
seu estudi El debat científic sobre la realitat infantil, que no és èticament ni
moralment acceptable l’aplicació de “tractaments” universals pels desajusts
del son infantil com pot ser l’insomni, que no s’ajustin a l’instint i les necessitats
dels infants.

Cal afegir també que el son és un procés evolutiu que va canviant al llarg de la
vida de les persones, i que existeix una gran variabilitat en els patrons de son
dels diferents individus, és fàcil entendre que Berrozpe i Herranz jutgen com
a perillós establir uns models metodològics rígids per “tractar” desajustos del son.
Per tal d’arribar a aquesta conclusió les autores fan una revisió històrica de les
diferents teories sobre el son. Les exposem resumides:

A l’antiguitat en la cultura occidental com en tantes d’altres, els nadons i infants
petits solien dormir a la mateixa habitació, i fins i tot al mateix llit, que pares i
cuidadors per facilitar tant l’alletament, com l’acontentament d’aquests per agafar
fàcilment el son. No va ser fins a finals del segle XIX quan el Dr.Emmet Holt
va publicar el llibre La cura i l’alletament dels infants on recomanava que els
infants havien de dormir sols, per tal d’evitar el perill d’asfíxia per la pròpia mare,
minimitzar el risc de malalties contagioses i evitar la temptació d’alimentar els
infants amb “massa freqüència”. Segons aquest mètode, l’únic que s’havia de fer
en sentir plorar a l’infant era comprovar el benestar de l’infant (higiene, condicions
ambientals) i, si tot era correcte, no fer res més, ni tan sols tornar.
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El mètode de Holt va ser criticat posteriorment per autors com Illingworth, qui
recomanava anar fent comprovacions periòdiques almenys fins al primer any de
vida. Aquestes recomanacions no es van recollir en detall fins l’any 1959 per
Williams en el seu mètode que es va denominar “d’extinció pura”.

El mètode de Williams vas ser actualitzat el 1963 pel Dr. Spock amb una versió
molt més sensible a les necessitats dels infants, tot i que Spock en El teu fill
continuava insistint en el fet que els infants han de dormir sols. Vint anys més
tard, i com a resposta a les dificultats que suposava als pares l’aplicació del
mètode “d’extinció pura”, Richard Ferber va popularitzar el seu propi mètode, el
mètode Ferber, que es va conèixer també per “consol controlat”, en el qual Ferber
proposava que l’infant havia d’adormir-se sol i dormir d’una tirada, aprenent a
autoconfortar-se sense haver de recórrer massa a pares o cuidadors.

El mètode que el Dr.Eduard Estivill va publicar el 2003, “Duérmete niño”,
actualitza el mètode Ferber amb variacions en els intervals d’espera entre les
visites a l’infant. El mateix any el pediatra Carlos González va publicar el
llibre”Bésame mucho, cómo criar a tus hijos con amor“. En aquest llibre
González defensa una metodologia totalment diferent coneguda com a “criança
d’afecció”, i exposa que els infants s’han d’acostumar a dormir acompanyats de
petits, i que el fet d’obligar-los a dormir sols els pot provocar inseguretats.

Per la seva banda la psicòloga Rosa Jové en el seu llibre Dormir sin lágrimas de
l’any 2007 exposa que no hi ha diferència entre els mètodes “d’extinció pura” del
plor de l’infant en dormir sol, i els mètodes que ho fan de manera controlada
i progressiva. Simplement funciona millor amb els infants més petits, perquè
segons l’autora, s’acostumen abans al xoc emocional que els suposa, però cap
dels dos mètodes és una bona solució.

Totes aquestes teories han generat en l’actualitat un intens debat sobre la criança
dels infants pel que fa als hàbits relacionats amb el son, per les dificultats que crea
entre pares i cuidadors, que es qüestionen si aquestes tècniques poden tenir efectes
negatius en l’infant.

María Berrozpe proposa, després de revisar les diferents teories sobre el son a
través de la història, facilitar la resolució dels problemes relacionats amb el son
des d’una visió global i realista de la ciència actual, per tal que cada família trobi
la millor solució, la més adaptada a les necessitats dels infants.

1.2 Fisiologia del son

L’activitat cerebral presenta diversos estats, entre els quals s’inclouen el son, la
vigília, l’excitació extrema, i fins i tot diferents estats anímics, com l’eufòria, la
depressió i la por.

Fisiologia

La paraula fisiologia està
composta per dues paraules: (del
grec physis = naturalesa, i logos
= paraula o estudi); és la ciència
que estudia els processos físics i
químics dels éssers vius, amb
l’objectiu de conèixer els
fonaments materials de les
funcions biològiques (nutrició,
relació, reproducció). Es
divideix en: fisiologia animal
(inclou la humana) i fisiologia
vegetal.
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El son és fruit de la inhibició del sistema nerviós. En conseqüència, el son atura
tota acció, però també evita que les neurones arribin al grau d’esgotament total, de
manera que a través del son reben nova energia que els permetrà seguir funcionant.

Gràcies al son, a part de reduir l’activitat realitzada durant la vigília, inhibim
l’activitat en relació amb el nostre entorn (to muscular), reduïm les funcions vitals
i restaurem les neurones.

El descans forma part de les necessitats bàsiques dels nens que s’han d’atendre en
l’educació infantil. Aquesta necessitat evoluciona en les diferents edats i també té
un caràcter singular en cada infant.

1.2.1 El cicle vigília-son

Els mecanismes mentals que regulen el son han estat i continuen estant objecte de
nombrosos estudis. Alguns informes recents ens indiquen que l’activació d’aquest
procés té el seu origen a l’hipotàlem, on es produeix l’activació d’una sèrie de
neurones que a través de la transmissió de les substàncies químiques adients posen
en marxa el procés del son.

En el període de son podem diferenciar diverses fases, que van del son més lleuger
al son més profund.

Els principals moments del cicle vigília-son es concreten en tres:

• Període d’adormiment: que comprèn des que l’individu es prepara per
dormir fins que aconsegueix conciliar el son.

• Període de son: on es dóna la inhibició de les funcions de relació i una
disminució de les funcions vegetatives, i que segons la majoria d’estudis es
divideix en dos tipus de son: son lent (ones lentes) i son ràpid (REM).

• Període del despertar: consisteix en la recuperació de l’estat de vigília i
de les constants que el caracteritzen.

Període d’adormiment

Entenem que el període d’adormiment s’estén des del moment en què la persona
tanca els ulls per dormir fins que realment es queda adormida. En aquest moment
el ritme basal es torna més lent, apareixen els badalls, els músculs es relaxen, el
cos es torna més pesat, les parpelles cobreixen els ulls... i tot el cos, en general,
busca una posició en l’espai en què està ubicat (llit, sofà, màrfega, etc.) per sentir-
se còmode i, poder començar, així, el període del son. A la figura 1.1 podeu veure
un exemple de llits a l’escola infantil.
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Figura 1.1. Llits en una escola infantil

Cicles del son: infants i adults

A través de diferents investigacions s’ha descobert que els mecanismes del son
no són els mateixos pels adults que pels infants. Malgrat això cal entendre com
funciona el son dels adults, per veure la diferència amb el dels infants i saber
adaptar-s’hi.

El son dels adults

El moment del son pròpiament dit consta de dos cicles com es poden veure a la
taula 1.1: el primer cicle s’anomena d’ones lentes i el segon cicle s’anomena REM.

Taula 1.1. Fases del son

Fases del son Característiques

Son lent o sincronitzat Fases 1 i 2 (son lleuger)
Fases 3. i 4 (son profund)

Son ràpid o REM (o son paradoxal) Moviments oculars ràpids.
Pulsacions i respiració irregulars.
Apareixen els somnis.

1. El son d’ones lentes o son sincronitzat. Tots els estudis coincideixen que
els primers moments del nostre son són d’ones lentes que tenen la missió d’aïllar
la nostra escorça cerebral del món extern, és a dir, posar-la a punt perquè pugui
rebre els estímuls generats des de dins, un bombardeig indiscriminat de senyals
procedents del talús cerebral en la base del cervell. Bàsicament és l’etapa de son
profund (encara que comença amb una fase de son lleuger), de descans, després
d’haver estat moltes hores despert.

Aquest període també s’anomena el son sense somnis. Els somnis serien la forma
en què l’escorça cerebral intenta donar sentit a tot aquest cúmul d’informació, però
aquests somnis no es recorden, no queden consolidats en la memòria; també és una
fase en què poden aparèixer els malsons.

Aquesta fase es caracteritza per un son restaurador, que està associat a un descens
del to vascular perifèric i d’altres funcions vegetatives del cos. També acostuma
a baixar la pressió sanguínia, el ritme respiratori i el metabolisme basal.
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Presenta 4 fases, que varien segons cada persona:

El son profund

Fase 1:

• Ritme cardíac lent, respiració lenta i profunda, musculatura relaxada.

• Les ones de l’electroencefalograma són canviants i irregulars.

• El son és tan superficial que qualsevol estímul pot fer que es desperti.

Fase 2:

• Nivell de consciència molt reduït.

• Les ones de l’electroencefalograma són àmplies.

• Un petit soroll pot provocar el despertar, però ja es va reaccionant menys
davant els estímuls.

Aquestes dues primeres fases constitueixen el son lleuger i acostumen a durar
entre 15 i 20 minuts aproximadament.

Fase 3:

• Els músculs estan totalment relaxats.

• Totes les funcions vegetatives s’alenteixen i disminueix la temperatura
corporal.

• Les ones de l’electroencefalograma són àmplies i lentes.

• Només els sons molt forts poden fer que l’individu es desperti.

• El son és profund.

Fase 4:

• L’individu està completament inconscient.

• L’electroencefalograma presenta ones molt amples i molt lentes (ones delta)

• La glàndula pituïtària -situada a la base del cervell- segrega més quantitat
d’hormona del creixement, cosa que afavoreix la revitalització dels teixits.

• Pot produir-se enuresi.

• Durant aquesta fase és difícil despertar-se.

• El son és molt profund.
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Les fases 3 i 4 són les de son profund i duren des del final del son lleuger fins al
començament del son REM i tenen la funció de reparació física del cos.

2. El son ràpid o son REM. Aquesta fase del son s’anomena fase REM (rapid eye
movement) també coneguda com MOR (moviments oculars ràpids) perquè durant
aquest tipus de son els ulls es mouen ràpidament encara que la persona estigui
dormint. Les fases de son REM apareixen periòdicament durant el son, tenen una
durada d’entre cinc i trenta minuts en humans adults i es repeteix diverses vegades
al llarg de la nit (cada 90 minuts aproximadament). El primer dels quals apareix
al cap de 80-100 minuts després que la persona s’hagi adormit. Quan la persona
té molta son cada període de son REM dura molt poc, i fins i tot pot ser que no
s’arribin a produir. En canvi, a mesura que la persona va descansant durant la nit,
va augmentant la durada dels períodes REM.

Les característiques del son REM són les següents:

• Mentre dura aquest període el cos no té to muscular.

• Apareixen moviments musculars irregulars, entre els quals es poden apreci-
ar els moviments ràpids dels ulls, que li donen nom.

• S’associa al moment del somni.

• És més difícil despertar-se a causa d’una estimulació sensorial.

• El cervell està actiu i el metabolisme cerebral global pot estar augmentant
un 20%.

• L’electroencefalograma mostra ones cerebrals semblants a l’estat de vigília;
per aquest motiu, aquest son també s’anomena son paradoxal, perquè el
cervell sembla “despert” i, en canvi, l’individu dorm.

Durant el son dels adults se succeeixen cicles complerts de son d’una durada
de 90 minuts cadascun. Cada cicle està compost, en aquest ordre, per una
fase de son lent (son sincronitzat o no REM) i una fase de son REM (son
ràpid o son paradoxal).

Dintre cada cicle complert de 90 minuts dels adults, la durada relativa del son
lent (no REM) va disminuint i la del son REM va augmentant, de manera que als
primers cicles de la nit el son REM pot durar només uns 5 minuts i a partir del
quart cicle pot durar més de 20 minuts.

A mesura que el nombre de cicles de son completats i la durada del son REM van
creixent, també va augmentant el grau d’elaboració dels somnis. Així, els primers
somnis són molt curts i simples i, a mesura que avança la nit els somnis es van
fent més llargs, complexos, elaborats i detallats.

Al final de cada cicle natural de 90 minuts hi ha un despertar natural abans
de passar al següent cicle. Aquest és el moment òptim per despertar-se.

“El sueño permite recuperar
energía y los sueños
permiten entrenarse para la
vida.” M. Botbal (2005, pàg.
86).
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El son dels infants

Durant els 3 primers mesos de vida, a diferència dels infants més grans i dels
adults, els nounats tenen les fases del son alterades. Quan s’adormen, entren en
un son lleuger en el qual es van despertant fàcilment i força sovint. Els nounats
passen un 50% més de temps en la fase REM que els infants més grans i els adults.
Cap als 3 anys la fase REM ocupa un terç del total del son i en els adults, una
quarta part. Els nounats necessiten dormir pràcticament el doble que els adults ja
que mentre els nounats dormen té lloc la part més important de la maduració del
cervell i del desenvolupament corporal dels infants en creixement.

A partir dels tres mesos els infants cauen primer en un son profund, que encara no
està organitzat en les 4 fases dels adults, fins aproximadament els 6 mesos d’edat,
moment en el qual ja comença a ser molt similar al son dels adults.

Cap als 6 mesos, doncs, l’infant passa per totes les fases del son, però comença
una etapa d’adaptació en què l’infant està d’alguna manera “practicant” com dor-
mir. Així, algunes nits es despertarà moltes vegades, fins que cap aproximadament
l’any d’edat aconsegueixi dormir pràcticament d’una tirada.

Entre els diferents tipus de son, per exemple, el lleuger i el profund, hi ha uns
moments de transició en què molt sovint els infants es desvetllen. Alguns infants
tornen a adormir-se de seguida i d’altres necessiten el consol o companyia dels
pares per tornar a adormir-se. Moltes vegades això succeeix perquè els infants
solen comprovar el seu entorn en aquests moments de transició, i quan es troben
canvis importants de vegades s’alteren. Un factor d’alteració podria ser anar a
dormir amb el xumet i despertar-se sense, o bé adormir-se en braços de la mare i
despertar-se sol, o bé amb la mare però en un lloc diferent. Quan succeeix això,
alguns infants necessiten ajuda i atenció per tornar-se a adormir.

El despertar

El despertar és un moment més del nostre ritme biològic, regulador de totes les
nostres activitats vitals. Ens despertem espontàniament quan el cervell ha fet la
reposició d’energia que li calia i ha descansat prou per poder emprendre de nou el
període de vigília, poder tornar a l’activitat.

Normalment el despertar espontani és signe d’haver dormit suficientment, és a
dir, que el nostre cos ha descansat el que li calia. En els adults aquesta quantitat
suficient d’hores és d’unes 7-8 hores de mitjana. Els nens en necessiten entre 9 i
10 i els lactants unes 11 o 12.

Nens satisfets i contents després
d’haver descansat.

La sensació que es té després d’haver dormit les hores necessàries és una
sensació de benestar i satisfacció.

Cada persona té la seva manera de despertar-se, hi ha persones que es desperten
ràpidament i tan bon punt obren els ulls ja funcionen a ple rendiment; en canvi,
d’altres es desperten més lentament i necessiten més temps per arribar al seu
rendiment òptim.
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És important acostumar els nens a anar a dormir amb el temps suficient per poder-
se despertar per si mateixos i així sentir-se completament descansats.

1.3 Els ritmes i les necessitats de son

El consum d’energia produeix una sensació de cansament i de fatiga provocats
per la saturació dels músculs i els centres nerviosos i per la falta de nutrients en
sang.

La saturació dels músculs i dels centres nerviosos es produeix com a conseqüència
de la intoxicació que provoca la secreció de substàncies de desfet degut a les
modificacions que es produeixen en el metabolisme basal, com a conseqüència
de l’activitat.

La falta de nutrients a la sang té el seu origen en el consum que comporta la mateixa
activitat.

L’alimentació i l’eliminació de toxines, afavorida aquesta última pel cansament i
el son, restabliran la situació i eliminaran les sensacions d’esgotament.

Fisiològicament, l’activitat es regula per la formació reticular, estructura situada a
la base de l’encèfal. Aquesta part del sistema nerviós és la responsable d’accelerar
o de frenar el nivell d’activació general de l’organisme, tant en els seus aspectes
vegetatius com en els de relació.

Alhora, l’escorça cerebral exerceix les funcions de fre o acceleració sobre la
formació reticular. De manera que quan arriba l’hora del son, la formació reticular
queda inhibida i disminueix l’activitat de l’individu fins que queda adormit.

El son es produeix, doncs, gràcies a complexos mecanismes interdependents de
naturalesa neuroelèctrica i neuroquímica:

Escorça cerebral - Formació reticular - Nivell d’activació general

Segons el grau d’excitació de la formació reticular l’individu estarà:

• En estat de simple vigília

• En estat de gran atenció

• En estat de forta agitació emocional

• Adormit

L’estat de vigília comprèn els diferents nivells d’activació des del son a l’emoció
més intensa.

Efectivament, el son és un nivell de baixa vigilància, mentre que la vigília
pot incloure des de l’adormiment fins a la més gran emoció. Per tot això es

Formació reticular

La formació reticular, estructura
situada a la base de l’encèfal, és
la responsable d’accelerar o de
frenar el nivell d’activació
general de l’organisme, tant en
els seus aspectes vegetatius com
en els de relació.
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pot comprendre fàcilment que l’atenció i la motivació requereixin un cert grau
(mínim) d’activació o de vigília, impossible si l’individu està fatigat.

L’esforç d’atenció consumeix energia en la mesura que aquesta es troba disponible.

Tindrem energia disponible per mantenir l’esforç d’atenció només si existeix
un adequat grau d’equilibri entre els temps dedicats al descans i els temps
dedicats a l’activitat.
L’educador infantil ha d’establir una successió equilibrada d’activitats i
descansos combinant-los adequadament entre ells dins l’horari escolar.

A mesura que el nen madura, també evoluciona la proporció d’activitat i descans.
Els períodes de vigília cada cop són més llargs i el ritme nocturn de vuit hores
seguides de son es va implantant a poc a poc.

Existeixen variacions individuals en l’activitat del son, però hi ha unes caracterís-
tiques comunes:

• Els nounats dormen aproximadament divuit o vint hores distribuïdes durant
tot el dia i que s’interrompen només per la necessitat de rebre aliment, ser
canviats i acaronats.

• A partir del primer mes de vida el 60% del son succeeix a la nit.

• Als dos mesos d’edat podem observar que el nen ja té preferències per
alguna postura en concret per dormir.

• Als tres mesos ja comencem a observar petits rituals abans d’adormir-se,
com per exemple: fer la pipa, demanar el xumet, plorar d’una manera
específica, agafar una tovalloleta, un peluix, etc.

• Dels sis als set mesos dormen catorze hores aproximadament, i el 75%
d’aquestes hores són de 9 del vespre a 8 del matí. El 25% restant l’acostuma
a repartir en una dormida a mig matí i una altra a la tarda.

• A partir dels 18 mesos el nen dorm en dos moments del dia, la nit i a l’hora
de la migdiada.

• Dels dos als cinc anys dormen 12 hores aproximadament, més una migdia-
da després de dinar (no tots els nens la fan). És una etapa molt activa, el nen
vol conèixer el que passa al seu voltant, per això, de vegades, es resisteix a
dormir, no s’adona que ho necessita.

A la taula 1.2 podeu veure resumida l’evolució de les hores de son en els nens.

Taula 1.2. Evolució de les hores de son en el període de 0 a 6 anys

Edat Total hores son diürn Total hores son nocturn Total hores son al dia

0-3 mesos 9 h 10 h 18/20 h

3-6 mesos 5/6 h 9/10 h 16 h

6-9 mesos 5 h 9/10 h 13/15 h
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Taula 1.2 (continuació)

Edat Total hores son diürn Total hores son nocturn Total hores son al dia

9-12 mesos 2 h 12 h 14 h

1-3 anys 2 h 11/12 h 12/13 h

3-6 anys - 11/12 h 11/12 h

És important facilitar el son en totes les edats procurant que l’entorn que envolta
el nen li afavoreixi el descans i la conciliació del son.

1.4 L’hora del dormir i el despertar de l’infant

Per aconseguir que el nen vagi adquirint progressivament uns hàbits més adequats
en relació amb el dormir, el despertar i el descans en sentit ampli, és necessari que
tant a casa com a l’escola es plantegin activitats relacionades amb la proporció del
temps i el control dels horaris dedicats al son i al descans, perquè el nen es vagi
acostumant a respectar les normes i els costums a l’entorn en què viu.

1.4.1 Moments evolutius a l’hora d’anar a dormir

Els ritmes i les necessitat de son no es mantenen estables al llarg de la vida, sinó
que evolucionen amb l’edat. També evoluciona la manera com l’infant dorm i la
seva vivència del moment d’anar a dormir.

Quina actitud presenten els nens a l’hora d’anar a dormir? A l’hora d’anar
a dormir hi ha una sèrie de comportaments característics segons l’edat dels nens.
En mencionarem uns quants:

• Els nadons de menys d’un any no necessiten llum ni ajuda per adormir-se.
Poden dormir en una habitació diferent a la dels pares.

• En el període d’un a dos anys, s’ha de tenir en compte que si els costa agafar
el son poden estar intranquils i ploraners. És un bon moment per afavorir
l’aprenentatge de dormir sense la presencia dels adults i evitar conductes
que puguin generar dependència (presència de l’adult, llum, rituals, etc.).
Això no vol dir que no hagin de rebre l’atenció adequada, com jocs i contes
abans d’anar a dormir, o que no puguin tenir objectes que els ajudin a dormir,
com un xumet, un peluix o un mocador. Encara que ho demanin, s’ha
d’evitar deixar el llum encès.

• Dels dos als tres anys comencen a fer exigències a l’hora d’anar a dormir
i tenen un son superficial. Continuen reclamant l’atenció de l’adult i s’han
d’evitar les situacions de ritual. Ja poden dormir en un llit normal i, en
cas que els costi adormir-se, s’han de valorar les necessitats individuals i
evitar les migdiades llargues. A poc a poc s’han d’anar retirant els objectes
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inadequats per a la seva edat, com els xumets, i se’ls ha d’ajudar a trobar la
manera que es relaxin i puguin adormir-se sols.

• Alguns infants, entre els tres i quatre anys deixen de fer la migdiada,
d’acord amb les seves necessitats i el canvi de ritme escolar. És molt
important que tinguin les hores de son nocturn adequades. És habitual tenir
la sensació que dormen molt a la nit i el despertar és lent. De vegades tenen
por de tenir malsons perquè potser ja n’han tingut alguna vegada. Poden
mostrar rebuig a dormir en llocs poc habituals als quals no estan acostumats.

• Als quatre anys els infants saben que se n’han d’anar a dormir encara que
els altres no hi vagin. Tenen recursos que els ajuden a agafar el son. Per
exemple, hi ha nens que volen que se’ls expliqui un conte o se’ls canti una
cançó i n’hi ha d’altres que necessiten dormir amb una nina o amb qualsevol
altre objecte amb el qual mantenen una relació afectiva.

• Als cinc anys poden tenir malsons més sovint, de manera que abans d’anar
a dormir fan veure que llegeixen o dibuixen per allargar el moment d’anar-
se’n al llit. La manca de son els pot portar a inhibir-se de les activitats. Es
poden preparar per anar a dormir sols: desvestir-se, organitzar el seu llit i
posar-se el pijama.

• En finalitzar aquesta etapa, cap als sis anys, són conscients de les necessitats
de son i descans que tenen, de manera que tot i que l’activitat sigui
interessant poden demanar anar a dormir. Solen despertar-se aviat, i quan
s’aixequen acostumen a vestir-se sols.

1.4.2 El despertar del nen/a

El despertar consisteix en la recuperació de l’estat de vigília i de les
constants que li són característiques.

El nadó es desperta quan se sent moll o quan té gana. La manera i el moment
de despertar-se és un hàbit que s’aprèn i s’adquireix. Hi ha tantes maneres
de despertar-se com nens, hi ha despertars lents, ràpids, alegres, ploraners, etc.
L’adult té un paper molt important en el despertar del nen i en les associacions
que aquest pot establir en aquell moment.

En general, la falta de son pot afectar tant la memòria com la capacitat d’aprenen-
tatge. Els nens haurien de dormir fins que es despertessin per si sols. Hem de
tenir present que a tots ens molesta que ens despertin. Per aquest motiu, l’estat de
semivigília que presenten els nadons cada 4 hores no s’ha d’aprofitar per despertar-
los, sinó que els deixarem dormir fins que es despertin completament.

Aquest estat de semivigília fa que a vegades el nen presenti moviments esquemà-
tics, ploriquejos, moviments amb la boca, etc. Convé deixar-lo actuar fins que,
esgotat, es relaxi i es torni a dormir. La conducta de l’adult en aquell moment
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determinarà que s’allargui el període del son o que aprengui a despertar-se i
somicar per demanar atenció a qualsevol hora de la nit.

El nounat pot despertar-se més fàcilment i amb major freqüència que l’adult
perquè la durada de les fases del son lent és diferent entre nadó i adult (90/100
minuts en els adults enfront dels 50 minuts del nadó) i perquè el son lent del nadó
dura un 50% del total, mentre que en l’adult dura un 80%.

Als 8 mesos el son del nadó ja presenta la mateixa proporció que l’adult en el
repartiment dels diferents tipus de son.

1.5 Alteracions i trastorns en el descans

La qualitat de vida i la salut no es poden concebre avui en dia sense tenir en compte
que l’activitat i el descans condicionen les nostres vides.

Tots hem experimentat quines són les conseqüències dels efectes de la privació
de son, la mala qualitat d’aquest o l’excessiva somnolència diürna, i sabem que
aquestes disfuncions van en detriment de la qualitat de les nostres vides. Per aquest
motiu és molt important conèixer què pot passar si tant una com l’altre no es
desenvolupen de la forma desitjada, és a dir si s’altera profundament el seu bon
funcionament.

S’ha de remarcar la necessitat d’instaurar bé els hàbits del descans per poder evitar
les alteracions que se’n podrien derivar en cas contrari, així com dels signes als
quals els adults hem d’estar més alerta i les pautes que podem seguir per ajudar
els infants a assolir comportaments més sans i adaptatius.

Les negligències per part dels adults poden ser la causa de les alteracions i les
causes dels trastorns poden ser fisiològiques, emocionals, o poden tenir l’origen
en costums i hàbits incorrectes. En qualsevol cas, la nostra manera de reaccionar
davant del trastorn és determinant. L’evolució de l’alteració, que pot necessitar uns
dies o uns mesos per millorar del tot, és molt sensible a l’actitud i comportaments
amb els quals intervenim.

El son ocupa una gran part de la nostra vida i condiciona les nostres activitats
diürnes. Tant quan som petits com quan ens fem vells el son determina el nostre
temps de vigília. La mainada dorm de nit i de dia i, a mesura que ens fem grans,
dormim més de nit i menys de dia.

Normalment els nens i nenes es desperten i saben tornar a adormir-se tots sols,
però si això no passa s’inicien algunes alteracions del son. Durant els primers
mesos de vida del nen les alteracions del son són molt freqüents, bàsicament
perquè el seu ritme biològic és diferent al dels adults.

Entre els diferents cicles del son que són variables en cada infant es convenient
alimentar-los, netejar-los i canviar-los el bolquer per tal què s’adormin altre cop,
tant de dia com de nit. Hi pot haver nens que aguantin més hores adormits durant
la nit, però això depèn de cada nen en particular.
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A mesura que s’aniran fent grans el seu ritme s’anirà adaptant al de l’adult, i
s’allargarà progressivament el període de son nocturn. Durant aquest procés
d’adaptació es poden produir trastorns en la quantitat i la qualitat del son.

Segons el Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-IV), dins
les alteracions del son s’inclouen els trastorns primaris del son, que apareixen com
a conseqüència de les alteracions endògenes en els mecanismes del cicle vigília-
son.

Aquests trastorns se subdivideixen en dos grans grups, les disòmnies i les
parasòmnies.

1.5.1 Les disòmnies

Les disòmnies són trastorns en la quantitat, la qualitat i l’horari del son. La més
coneguda és l’insomni.

L’insomni és la incapacitat de poder dormir com es necessita. Es refereix a
les dificultats per conciliar el son o a la tendència a desvetllar-se durant la
nit, de manera que la quantitat o qualitat del descans resulta insuficient per
a la persona. És l’alteració del son més freqüent en l’edat infantil.

A partir del segon mes de vida, despertar-se amb freqüència durant la nit es pot
considerar un trastorn del son.

Hi ha un gran nombre de nens menors de 5-6 anys que presenten insomni. Els
desencadenants de l’insomni poden ser:

L’adquisició de l’hàbit de dormir és un
aprenentatge clau per evitar l’insomni

infantil.

1. Les pertorbacions orgàniques, és a dir, tota pertorbació orgànica aguda
o crònica, pel dolor que pot causar o per l’afectació directa als centres
nerviosos que provoca pot ser el desencadenant de l’insomni. Per exemple,
quan el nen té mal d’orella, de panxa, etc.

2. També pot ser degut a dificultats mecàniques, com el fet de no poder
respirar bé per causa d’una obstrucció nasal, per exemple quan està constipat
i té molta mucositat.

3. La causa principal són les dificultats en l’adquisició de l’hàbit de dormir.
El nen no ha adquirit bé la rutina i l’hàbit d’anar a dormir. Es queixa quan
volem que vagi al llit, fa mil voltes al llit, vol el llum encès, plora, etc. Estem
parlant del desencadenant més habitual, atès que representa la causa del 98%
dels trastorns d’insomni infantil.

De vegades el malestar de l’infant es soluciona acompanyant l’infant en aquests
moments d’intranquil·litat, deixant que dormi prop dels pares; o bé hi ha pares
que opten per el collit, que consisteix a deixar que l’infant dormi al llit amb ells.
Altres vegades aquestes dificultats en l’adquisició de l’hàbit d’anar a dormir poden
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estar relacionades amb les condicions de l’alimentació (errors en la dieta: potser
ha quedat amb gana o l’àpat ha estat massa copiós, potser els aliments que se li
donen no són els adequats per motius diversos, potser s’ha volgut implantar un
horari massa estricte en les ingestes d’aliment...) i amb les situacions de canvis
constants, com per exemple: canvis freqüents de la persona que el posa a dormir,
canvis en l’ambient, canvis familiars...)

L’hàbit de dormir, com la resta d’hàbits d’autonomia relacionats amb les necessi-
tats infantils, necessita el seu temps d’aprenentatge i d’uns rituals molt concrets,
que establiran la persona o persones que posen a dormir el nen, i que s’aniran
repetint per fer que aquest se senti segur i acompanyat en aquest moment del dia
tan important en què se separa de les persones amb qui té els seus vincles afectius
establerts per entrar en el món del somni i el descans.

Un altre motiu poden ser els conflictes emocionals, deguts a raons accidentals o a
la personalitat mateixa del nadó (dificultat per acceptar la frustració, per acceptar
les pròpies limitacions, etcètera), que fa que al nen li costi agafar el son. També
hem de tenir en compte que la nova relació que s’establirà entre els pares (en
especial la mare) i el nadó requereix un ajustament emocional per part de tots. Es
pot donar el cas que la mare o la persona que en faci les funcions no pugui exercir
el paper de protecció de forma adequada (a causa d’una depressió postpart, per
exemple) i el nadó no se senti prou protegit o acceptat.

L’insomni és un trastorn freqüent en nens més grans. Principalment el fet de no
poder conciliar el son, és a dir per iniciar-lo i mantenir-lo. És fàcil entrar en un
cercle viciós en què la preocupació i el malestar que ens produeix veure que no
podem conciliar el son siguin finalment el motiu pel qual no puguem adormir-nos.

La intervenció davant de l’insomni inclou analitzar les condicions ambientals per
afavorir la comoditat i el benestar físic, mantenint una temperatura adequada,
l’aïllament acústic, crear les condicions adequades de penombra o foscor, evitar
els canvis en l’entorn habitual on dorm l’infant i, sobretot, revisar la reacció dels
pares davant aquesta situació i els rituals concrets d’anar a dormir.

L’actitud dels pares o dels adults ha de transmetre seguretat i benestar als
infants, que potser han d’aprendre encara a conciliar el son tots sols. Revisarem
també si l’infant està passant per una situació d’estrès, o d’alteracions físiques i
psicològiques, que haurem de consultar en primer lloc amb el metge pediatre.

1.5.2 Les parasòmnies

Les parasòmnies es caracteritzen per ser esdeveniments o conductes
anormals associades al son, a les seves fases específiques o als moments
de transició son-vigília.

No és el mateix dormir poc
que patir insomni

La principal diferència és que les
persones que dormen poc poden
conciliar bé el son i que no tenen
els mateixos símptomes com:
despertars freqüents durant la nit,
cansament, problemes de
concentració i irritabilitat.
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Són fenòmens anòmals, que es produeixen durant el son, la freqüència en què
es produeixen es pot veure en la figura 1.2. Alguns interfereixen en el son, com
els malsons. Uns altres, en canvi, passen sense que el nen tingui consciència de
l’episodi, com és el cas del somnambulisme. Són espectaculars però no nocius
per als infants.

Figura 1.2. Parasòmnies més comunes

Somnambulisme

El somnambulisme es caracteritza per episodis repetits de comportaments
motors complexos que s’inicien durant el son i que impliquen que l’individu
s’aixequi del llit i comenci a caminar.

El nen somnàmbul no és conscient
del que li està passant.

Durant els episodis de somnambulisme, la persona s’aixeca del llit, camina i
realitza seqüències de comportament complexes, com encendre el llum, trampejar
objectes... Cada episodi pot durar des d’uns segons fins a 20 minuts. Mentre fa
els desplaçaments, la persona té la cara pàl·lida, la mirada fixa, i pot parlar amb
una articulació imprecisa.

El somnambulisme es produeix en les fases de son lent, quan l’individu està pro-
fundament adormit. Si es despertés durant l’episodi, l’infant estaria desorientat.
Normalment tornen al llit, i l’endemà no poden recordar res del que ha succeït.

La causa del fenomen del somnambulisme és desconeguda. Amb freqüència el
nen té antecedents en la família. Pot aparèixer quan està cansat físicament. La
tendència és que desaparegui en l’adolescència.

La intervenció consisteix a reconduir el nen al llit, parlant-li amb frases senzilles
i a poc a poc. Evitarem despertar-lo perquè es trobaria totalment desorientat. A
casa seva es poden prendre mesures per evitar accidents durant els desplaçaments,
es poden treure els objectes que es preveu pugui trobar en el camí, i assegurar-nos
de tancar bé finestres i portes, per les quals pot voler sortir.

És possible que aquest trastorn repercuteixi en el desenvolupament d’una vida
normal; a vegades no volen anar a dormir a casa dels seus amics o no volen anar
de colònies per por que els altres els trobin estranys o es riguin d’ells. Quan són
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adults això pot portar problemes a la feina o pot convertir- los en persones que es
relacionin poc amb els altres.

El somnambulisme pot aparèixer a partir que el nen ja sap caminar. El moment
més àlgid és entre els quatre i els vuit anys i va disminuint el percentatge a partir
dels dotze anys.

Malsons

Els malsons provoquen un despertar amb ansietat, crits i plors. Un cop despert,
l’infant té un record detallat del contingut del son i una forta sensació de realitat
d’aquests continguts, que li produeixen por.

Succeeixen durant la fase REM (rapid eye movements) de son, sovint al final de la
nit. La franja d’edat on són més habituals és entre els 8 i els 12 anys.

Acostumen a estar relacionats amb situacions de cansament mental. Els esdeveni-
ments vitals estressants precedeixen en un alt percentatge l’aparició de malsons.
A mesura que disminueix l’ansietat diürna, es redueix la freqüència i intensitat
dels episodis.

La intervenció s’orienta a tranquil·litzar la criatura i fer-li veure que és a casa, a la
seva habitació, amb les seves coses, i els pares a prop.

Terrors nocturns

Els terrors nocturn són episodis de despertar brusc, on l’infant s’incorpora de
cop, amb expressió de pànic i signes d’ansietat, pupil·les dilatades, sudoració,
taquicàrdia, moviments estereotipats. Encara que els pares mirin de tranquil·litzar-
lo, l’infant no respon, no pot connectar amb la realitat.

Es produeixen en les fases de son profund, durant la primera part de la nit. El
nen no recorda res l’endemà (com a màxim alguna imatge fragmentària del son),
perquè durant l’episodi estava profundament adormit. L’edat en què s’inicien és
entre els 3 i els 12 anys. Acostumen a desaparèixer amb l’adolescència.

Factors que predisposen a aquest fenomen són els antecedents familiars, el
cansament físic, les preocupacions, o alguns medicaments, com els antidepressius.

La intervenció consisteix a quedar-se amb el nen per evitar que caigui o es faci
mal, esperant que passi l’episodi, que pot durar entre 2 i 10 minuts.

Segons les característiques esmentades, en la taula 1.3 es reflecteixen les diferèn-
cies entre totes dues.

Taula 1.3. Diferències entre els malsons i els terrors nocturns

Malsons Terrors nocturns

Es produeixen durant el son REM. Es produeixen en les fases III i IV del son.

Apareixen en el període mitjà/final del son nocturn. Apareixen en el primer terç de la nit.
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L’enuresi...

... és l’emissió repetida d’orina
durant el dia o la nit en el llit o

en el vestit. Pot ser només
nocturna o només diürna, o dels

dos tipus alhora.

Taula 1.3 (continuació)

Malsons Terrors nocturns

L’infant experimenta ansietat però amb una discreta
activació autonòmica.

L’infant experimenta uns nivells alts d’ansietat amb
una activació autonòmica intensa (sudoració,
piloerecció, taquicàrdia).

Es pot incorporar al llit i té, en tot moment, contacte
amb la realitat.

Es pot incorporar al llit, però no hi ha contacte amb la
realitat.

Normalment no es produeixen crits i vocalitzacions. Es produeixen crits i vocalitzacions.

Els continguts són elaborats. Els continguts són molt poc elaborats.

Enuresi nocturna

L’enuresi nocturna (mullar el llit a la nit) és la pèrdua o emissió involuntària i
repetida d’orina després d’una edat en què ja s’hauria de controlar.

Per raons de percentatge i estadística l’edat límit està sobre els quatre anys, però es
podria esperar fins passats els sis anys per fer un tractament. De fet, a partir dels
cinc anys només un 7% dels nens la pateixen i un 3% de les nenes. Quan tenen
deu anys els percentatges estan en el 3% en els nens i en el 2% en les nenes. A
partir dels divuit només un 1% dels nois i en menor proporció en les noies.

Bruxisme

El bruxisme consisteix en fregar-se les dents les unes amb les altres.

Es deu a l’acumulació de tensió en la zona de la mandíbula, que durant el període
del son es descarrega produint un so característic. Es relaciona amb l’estrès i
factors genètics. Tendeix a desaparèixer amb l’edat.

Pot perjudicar la salut dental del nen. En aquest cas es pot fer servir una pròtesi
dentària per dormir.

Somnilòquia

La somnilòqui consisteix a parlar, riure, cridar o plorar en qualsevol fase del son.
Es tracta de paraules aïllades o frases molt curtes relacionades amb fets de la vida
quotidiana. L’endemà no es recorden.

L’únic problema per al nen és que es desperti ell mateix amb el seu propi soroll.
En aquest cas hauria de ser capaç de tornar-se a adormir tot sol.

Jactatio capitis

Jactatio capitis consisteix a moure rítmicament el cap o, en el cas d’alguns nens,
tot el cos, sobre el coixí. Aquest balanceig es pot acompanyar de sons guturals,
que es produeixen durant la relaxació prèvia a quedar-se adormits.
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Es considera normal entre els 6 mesos, que és quan pot aparèixer, i els 4 anys. Si
es mantenen després d’aquesta edat poden ser símptomes de carència afectiva i
dificultats en l’adquisició d’un bon hàbit de dormir.

Els ronquets

Entre el 7% i el 10% dels nens són roncadors habituals. Si són persistents i van
acompanyats de tenir la boca oberta i amb dificultats de respiració s’ha de consultar
un especialista.

1.5.3 Síndrome de la mort sobtada del lactant

Es defineix com la mort sobtada d’una criatura d’edat inferior a un any, de natura-
lesa inexplicable i sense causa aparent després d’haver realitzat una investigació
que inclou l’autòpsia complerta del nadó, l’examen meticulós de l’escenari de la
mort i la revisió de la història clínica.

També s’anomena mort al bressol, perquè un alt percentatge de les morts
succeeixen durant el son.

A Espanya la mort sobtada del lactant és una de les causes principals de
mortalitat en nens durant el primer any de vida.

Per evitar la síndrome de la mort sobtada del lactant és convenient:

• Posar el nen al bressol de panxa en l’aire: dormir bocaterrosa duplica el
risc de la mort sobtada. Si té cap problema de reflux gastroesofàgic, s’ha de
comentar amb el teu pediatre.

• El matalàs del nen ha de ser rígid: cal evitar els edredons, coixins i joguines
toves dins el bressol.

• No se l’ha d’abrigar massa: l’excés de roba o l’escalfor de la cambra
n’augmenten el risc.

• L’ambient ha de ser net: no s’ha de fumar, ni deixar que ningú fumi al seu
entorn.

• La lactància materna en redueix el risc.

• I si el bebè encara no ha nascut, cal recordar que el consum de tabac, alcohol
o drogues durant l’embaràs multiplica el risc de patir l’SMSL (síndrome de
la mort sobtada del lactant).

El collit i la síndrome de la mort sobtada del lactant

Anomenem collit a la pràctica cada vegada més estesa en què la mare o la parella,
o tots dos, comparteix/en el llit amb el seu fill. Hi ha estudis que demostren que
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compartir l’habitació, o millor el llit amb el nadó, almenys els 6 primers mesos
de vida és molt recomanable per diversos motius. El fet d’estar a prop del nadó
facilita als pares reaccionar amb rapidesa si l’infant té una apnea (para de respirar),
i també davant la síndrome de mort sobtada del lactant. Existeixen estudis que
diuen que quan el lactant dorm amb la mare, escurça la fase de son profund i això
comporta un menor risc de mort sobtada del lactant.
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2. L’activitat i el descans a l’escola infantil. Planificació i intervenció

Els infants aprenen per mitjà de la pròpia activitat. Per això l’escola infantil els
ofereix, de manera especial, un ventall ampli d’activitats perquè desenvolupin
al màxim les seves capacitats. Els professionals de l’educació infantil han
de preparar, facilitar i millorar totes les activitats que ofereixen en l’entorn
educatiu. Aquestes activitats, en l’inici de l’etapa infantil, giren entorn del descans,
l’alimentació, la higiene i el joc.

El valor educatiu de les activitats d’alimentació, higiene o descans implica la
necessitat de programar-les, amb tanta cura i professionalitat com qualsevol
altra activitat didàctica, per afavorir al màxim la participació de l’infant i
garantir un bon procés d’aprenentatge i desenvolupament.

2.1 El cicle d’activitat i descans

En l’etapa de 0-6 anys és quan ens adonem amb més rapidesa dels canvis
maduratius i de creixement en la vida de l’ésser humà. També és el període en què
el nen té més necessitat de moviment, de descoberta i d’experimentació, ja que és
la manera que té de poder-se conèixer ell mateix i tot el que l’envolta. Per aquest
motiu és important valorar l’activitat i el descans del nen com a fets indispensables
per al desenvolupament.

2.1.1 L’activitat del nadó

Des del moment de néixer el nadó s’expressa, amb el seu plor i amb petits
moviments i comença, així, la seva relació amb el món que l’acaba d’acollir.

El moviment va lligat al nadó des del primer instant de vida. Sabem que els nens
es mouen dins la panxa de la mare i també sabem que gràcies als reflexos innats,
el nadó és capaç de buscar el pit de la mare i assegurar així la seva supervivència.
Aquests són només uns exemples de la importància del moviment en l’ésser humà.

A partir d’ara el nen anirà experimentant cada dia amb el seu propi cos i, gràcies a
la interacció amb els objectes i les persones que l’envolten, s’anirà desenvolupant.
Seguirà el procés maduratiu que li correspon i els seus moviments seran cada
vegada més complexos i variats.

L’activitat és una de les necessitats essencials dels nens i les nenes i aquesta
augmenta a mesura que es van fent grans.
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2.1.2 L’activitat en el centre educatiu

Els nens aprenen a través de la seva pròpia activitat, per aquest motiu a la llar
d’infants s’han de valorar especialment les activitats que els nens hi han de
realitzar, preparant-les i oferint al nen els recursos necessaris per portar-les a
terme.

Quan es porta a terme la distribució horària del temps que els nens passen en el
centre hi ha una sèrie d’activitats que es repeteixen i es van alternant: el descans,
la higiene, l’alimentació i el joc.

La higiene, l’alimentació i el joc són activitats que es realitzen estant actius; en
canvi, el descans requereix la pausa, la inactivitat. Una gran part del temps el
dediquem al descans, alimentació i la higiene. Són el que s’anomena activitats
quotidianes. La resta d’hores s’utilitzen per les activitats de joc i d’altres activitats
més específiques.

1. Les activitats quotidianes. Ens referim a les activitats que es repeteixen cada
dia i que marquen el ritme educatiu, és a dir, les que s’han de tenir en compte
primer a l’hora d’organitzar el temps educatiu.

Són activitats molt importants per als nens, perquè els ajuden a estructurar el
temps, a anticipar les situacions i, en definitiva, a sentir-se segurs i a aprendre.

Han d’oferir-se al nen de forma agradable perquè ell tingui ganes de realitzar-les
cada dia i aquesta barreja de rutina i afectivitat faci que s’aprenguin i s’integrin
dins les pautes de conducta dels nens.

És important ensenyar-les de manera semblant a l’escola i a casa, així evitarem
confondre el nen i ell realitzarà els aprenentatges més segur i més ràpidament.

2. Les activitats de joc i altres activitats específiques. El joc és una activitat fo-
namental en el desenvolupament humà i en l’adquisició d’aprenentatges. L’instint
condueix els adults a ensenyar als nens des de ben petits a través del joc, i és ben
coneguda la frase feta: “aprendre jugant”.

El joc és molt més que un mitjà per fer aprenentatges, és el modus vivendi del nen,
tot el que fa es converteix en joc. I jugant és com va aprenent a integrar-se en el
món on li ha tocat viure. El joc és el mitjà socialitzador per excel·lència.

Si el joc és el mitjà a través del qual el nen es relaciona amb l’entorn i a través
del qual es va descobrint ell mateix i els que l’envolten, és normal que existeixin
molts tipus d’activitats lúdiques.

De 0 a 6 anys podem destacar les següents:

• Activitats o jocs de moviment que impliquen l’acció global del cos a través
de desplaçaments, salts, danses, expressió corporal.

• Activitats de coneixement i observació de la realitat, que impliquen el treball
cognitiu.
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• Activitats de llenguatge, a través de les quals adquireix el vocabulari que
l’apropa al coneixement del món que l’envolta i de la identificació de les
persones amb les quals es relaciona.

• Jocs de manipulació i exploració en els quals s’utilitzen les mans i pot
anar desenvolupant la motricitat fina, alhora que, gràcies a la seva curiositat
innata, descobreix la relació entre els objectes i treballa els sentits.

• Joc simbòlic o d’imitació o representació de la realitat que l’envolta. Recrea
situacions viscudes i aprèn a posar-se en el lloc dels altres.

• Activitats musicals i de ritme.

• Sortides o excursions per descobrir l’entorn immediat.

• Celebracions de festes populars, tradicions i també aniversaris o esdeveni-
ments puntuals.

2.2 La importància d’una bona planificació de les activitats

A l’escola infantil els nens practiquen tant l’activitat com el descans. Com més
petits són, més necessitat tenen d’activitats de descans per al seu benestar físic i
psíquic.

En l’organització del temps, espais i recursos de l’escola infantil cal tenir en
compte les necessitats dels nens i, per tant, cal intercalar activitats de descans
juntament amb d’altres de més activitat.

Encara que la necessitat de descans és més evident en els nens de 0 a 3 anys, s’ha
de tenir en compte que els nens del parvulari també necessiten poder-la satisfer.

L’educador ha d’anar coneixent l’infant per poder-lo ajudar a seguir els seus
propis ritmes i posar-lo a dormir quan ho necessiti.

A poc a poc, a mesura que avança el curs, els horaris de tots els infants del
grup es van regulant i homogeneïtzant, però és important respectar les necessitats
individuals de descans de cadascun.

Per ajudar a satisfer bé aquestes necessitats és molt important mantenir una relació
de comunicació amb les famílies, de manera que ens assabentem dels rituals i els
estris o objectes que utilitza l’infant a l’hora de l’adormiment, saber el nombre
d’hores que ha dormit el nen a casa, prendre decisions conjuntament, etc.

La programació de les activitats es fa a partir de les activitats quotidianes, que
ocuparan la major part del temps del nen fins gairebé l’any de vida.

A mesura que el nen creix i es desenvolupa podem oferir-li més activitats de joc i
més específiques.
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Per confeccionar una bona planificació de l’horari i de les activitats és important
tenir en compte els següents punts:

• Cal respectar els ritmes individuals dels nens.

• S’han de programar les activitats pensant en el màxim rendiment a través
del mínim esforç.

• S’ha de procurar que hi hagi moments de descans suficient adaptats a l’edat
del nen.

• Haurem d’oferir una alimentació equilibrada i adient a les necessitats
energètiques i de desenvolupament del nen.

• És bo combinar activitats de més i menys moviment, i on es precisin les
diferents capacitats: cognitives, físiques, etc.

• La durada de les activitats ha de ser l’adequada a les característiques
evolutives dels nens.

• S’ha d’oferir un ambient agradable que estimuli el treball, tenint cura de
complir les condicions higièniques i ambientals òptimes.

• Cal proporcionar als nens activitats que estimulin la seva curiositat i que els
empenyin a l’aprenentatge.

• Cal fer pauses o proporcionar moments de relaxament entre les diferents
activitats i sobretot després de realitzar una activitat física que els hagi pogut
cansar.

2.3 El descans

El descans és la recuperació després de la realització de l’activitat, és important
que hi hagi un equilibri entre activitat i descans per evitar caure en l’esgotament
o fatiga de l’organisme i l’estrès.

El descans es pot aconseguir mitjançant la inactivitat o realitzant altres activitats
que ens resultin relaxants. Una de les maneres de descansar és dormir.

Com podem contribuir al descans del nen?

És important tenir en compte que les activitats s’han d’organitzar de manera que
el nen pugui descansar de tant en tant. Podem contribuir al descans a través del
joc, l’exercici físic, l’esport i la relaxació.

1. El joc és un dels elements fonamentals que tindrem en compte per a una
adequada evolució del nen. Però també és molt important en relació amb el
descans, si l’entenem com a canvi d’activitat.

El fet de jugar pot ser considerat pel nen un moment de descans, que afavorirà, a
més, la seva socialització i integració. Alhora estem satisfent les seves necessitats



Autonomia personal i salut infantil 33 Atenció i cura de l'activitat i el descans infantil

de divertir-se, ja que es potencien i s’afavoreixen les relacions amb altres nens,
aprenen a compartir les joguines i les activitats.

El joc és important tant des del punt de vista fisiològic com des del punt de vista
cognitiu, perquè ajuda el sistema nerviós a recuperar-se de la fatiga i contribueix
que descansi perquè el distreu i li ofereix totes les seves propietats recreatives.

2. L’exercici físic i l’esport. Són molt importants per mantenir l’equilibri del
binomi activitat/descans en el nen i per aconseguir un bon desenvolupament físic
i psíquic.

Els principals avantatges de l’exercici físic són:

• Augmenta la capacitat respiratòria.

• Corregeix les alteracions ocasionades per les males postures.

• Suavitza els estadis de nerviosisme i ansietat.

• Ajuda al desenvolupament muscular i harmònic.

• Propicia un creixement regular de l’esquelet.

• Millora la qualitat del son.

Els adults i educadors hem de ser conscients de la importància d’incloure en la
vida diària nostra i dels nens l’activitat física. Si s’adquireix l’hàbit de fer activitat
física o practicar un esport, es potenciarà l’equilibri evolutiu global de cada infant.

La relaxació muscular és un recurs que hem de tenir molt present. Hi ha tècniques
senzilles per aplicar en nens que poden contribuir fantàsticament bé a l’hora de
disminuir la fatiga i l’excitació.

També és adient practicar en els nens de ben petits el massatge. El massatge
infantil permet:

• Relaxar la musculatura del nen.

• Conèixer millor les seves pròpies sensacions.

• Treballar la respiració.

• Afavorir la comunicació i relació afectiva amb l’adult que l’hi practica, etc.

Si el massatge s’estableix com a ritual abans d’anar a dormir, pot ajudar a motivar
el nen a tenir ganes que arribi aquest moment del final del dia i el pot ajudar a
entrar en el món del son d’una manera més fàcil i agradable.

2.4 L’adquisició d’hàbits d’autonomia

Els hàbits d’autonomia són aprenentatges que s’han de dur a terme d’acord amb
les pautes naturals del desenvolupament i per mitjà d’experiències enriquidores,

Tots coneixem la frase:
Mens sana in corpore sano
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que aportin a l’infant seguretat, confiança i coneixement de si mateix i de l’entorn
físic i social que l’envolta.

Entre els 0 i els 6 anys passem de dependre absolutament dels adults a l’hora de
satisfer les nostres necessitats bàsiques a adquirir hàbits que ens condueixen a
l’autonomia. L’escola bressol subratlla la importància de l’atenció física, que no
considera un fi en si mateixa, sinó un context privilegiat per establir una interacció
individual de qualitat entre l’infant i l’adult.

2.4.1 L’hàbit del son

L’ésser humà disposa de ritmes biològics que regulen els períodes d’activitat i
descans. Aquests ritmes varien al llarg de la vida.

Els nadons dediquen un total de 16 o 17 hores diàries a dormir, interrompent el son
cada 3 o 4 hores per demanar aliment o per les molèsties de la pell en contacte amb
la humitat dels pipís i caques. A partir dels 3 mesos d’edat, l’ésser humà abandona
el cicle de 3-4 hores de son per adaptar-se progressivament al ritme biològic de
24 hores, el mateix de la Terra girant sobre el seu propi eix al voltant del Sol.

L’ésser humà s’adapta
progressivament al ritme biològic de

24 hores.

Tot i que dormir és una necessitat sotmesa a cicles biològics, el moment d’anar a
dormir és un fet complex, barreja de moments difícils (com separar-se de la figura
de referència, perdre’s el que pot passar a l’entorn, perdre el control conscient...)
amb moments plaents (com l’intens intercanvi afectiu amb l’adult, el goig d’un
conte o cançó bressol, la placidesa dels moments de somnolència...). El paper
de l’adult és fonamental per ajudar-los a assolir un bon hàbit de son i descans,
que satisfaci les seves necessites naturals, i els permeti conciliar la son sols i amb
recursos per superar dificultats i pors característics.

En el centre d’educació infantil, juntament amb les activitats d’alimentació i
higiene, les activitats destinades al descans formen part de les rutines diàries.
Com és característic dels hàbits, ens preparem per anar a dormir seguint unes
pautes molt estables, que se succeeixen diàriament amb un ordre i ritme aproximat,
amb l’objectiu d’estructurar bé la situació per ajudar el nen a comprendre-la, i
participar-hi amb confiança, seguretat i naturalitat.

La migdiada al matí

Als 6-7 mesos de vida, els infants dormen una mitjana de 14 hores diàries, 11 de
les quals de nit, i durant el dia és freqüent fer dues migdiades, una durant el matí,
que va reduint fins a acabar desapareixent, i una altra migdiada a la tarda, després
de dinar.

Durant aquest primer any de vida és convenient que les necessitats individuals de
descans de cada infant siguin respectades i ateses pels educadors. Per al grup dels
més petits, s’ha de disposar d’un dormitori separat però prop de l’aula, perquè uns
puguin dormir mentre uns altres continuen desperts. Mentre estem amb el grup
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dels desperts, és important poder sentir els sorolls que produeixen els nens que
dormen, i que ens indiquen si tenen un son tranquil, si descansen bé o si ja s’han
despertat.

Els infants més grans també han de tenir la possibilitat de descansar al llarg del
matí si ho necessiten. Els racons amb matalassos i coixins al terra, com el racó
de contes, o disposar d’hamaques els permeten estirar-se en qualsevol moment si
es troben cansats i recuperar forces mitjançant el son. Algunes situacions que
incrementen la necessitat de descans i de son són haver dut a terme una gran
activitat física, la incubació d’una malaltia, o passar per un període de creixement
ràpid.

L’educador ha de saber interpretar els senyals de son que mostra la criatura. Entre
els senyals més habituals hi ha fregar-se els ulls, posar poc interès en el joc o en
allò que està fent, abraçar-se a l’adult, llepar-se un dit, reduir el ritme d’activitat i
mostrar-se maldestre, empipar-se amb facilitat sense causa aparent, etc. En aquests
casos, si per ells mateixos no fan servir els espais de descans, els invitarem a fer-
ho, ajudant-los a acomodar- s’hi i deixant-los gaudir de la relaxació mentre arriba
la son.

A mesura que es fan grans, les hores de son es redueixen i la migdiada del matí va
desapareixent. Entre els 2 i 5 anys, els infants dormen 12 hores aproximadament
de nit més una migdiada després de dinar; tot i que en alguns casos, els nens que
inicien el parvulari eliminen la migdiada del seu horari als 3 anys.

La migdiada després de dinar

La migdiada després de dinar.

En el primer cicle de l’educació infantil, l’hàbit de la migdiada està molt lligat al
de l’alimentació i la higiene.

A les aules dels infants que ja caminen, quan acabem de dinar, anem al lavabo a
rentar mans i cara; després s’eixuguen amb la tovallola, fan pipís o caques a l’orinal
o al vàter (o si són petits els canviem el bolquer), i comencen a desvestir-se per
passar tot seguit a l’espai habilitat per dormir i estirar-se al seu llitet.

Podem educar l’hàbit de l’ordre i cura de les seves coses acostumant-los a col·locar
la seva roba i sabates en el seu prestatge. Com més petits són, més ajuda necessiten
per fer tots els passos. Tota aquesta seqüència ajuda els nens a reconèixer el
moment d’anar a dormir.

Condicions ambientals

A mesura que s’apropa el moment d’estirar-se al llit, els estímuls ambientals s’han
d’anar reduint. Abaixem les persianes, podem posar música relaxant, la nostra veu
també l’anirem suavitzant, així com els nostres moviments tindran un ritme més
lent i cadenciós. Es tracta que tot al voltant del nen indueixi a la son.

Quan passem a l’habitació per dormir, és important que trobin el seu llit al mateix
lloc cada dia, per facilitar la localització, la identificació del nen amb el seu espai,

Condicions ambientals
incongruents amb el son

Si parlem fort o cridem per donar
als nens indicacions d’allò que
han de fer, si volem que s’afanyin
i vagin més de pressa per complir
una hora, o un cop estirats als
llits, si posem tensió amb una
actitud massa freda i distant, i
potser implacable amb tot allò
que no sigui estar immòbil amb
els ulls tancats... Si fem tot això
trenquem les condicions idònies
i en creem d’altres que entren en
conflicte amb el relaxament i
benestar que volem aconseguir.
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i la seva sensació subjectiva de seguretat. Si hi ha germans o amics, facilitarem
que dormin l’un al costat de l’altre.

Durant el període d’adaptació a principi de curs, els pot ajudar portar els llençols,
la manta o el cobrellit de casa, de manera que els evoqui les olors, textures i
sensacions familiars associades al son. Els nens més petits poden necessitar
objectes personals, com el xumet, una joguina, un dibuix o foto a la paret, etc.
amb els quals es vinculen transitòriament per relaxar-se.

En el període de somnolència els infants han de sentir-se segurs per deixar-se
anar amb bones condicions a l’estat de la son. La nostra actitud, com sempre,
és decisiva. Si estem bé i estem tranquil·les s’impregnaran fàcilment, de manera
que les possibles pors, ansietats i altres factors que els podria impedir relaxar-se,
s’atenuaran, o senzillament no es presentaran.

En condicions normals, el temps en adormir-se oscil·la entre els 20 i els 30 minuts.

El son pròpiament dit. L’hora de dormir

Després del període de somnolència, o de la son, arriba el son pròpiament dit.
Durant el son passem per diferents fases, cadascuna amb les seves característiques
fisiològiques i funcionals, que es repeteixen cíclicament.

Hi ha nens que quan es desperten saben trobar per ells mateixos la forma de tornar-
se a dormir. En qualsevol cas, durant la migdiada és convenient que siguem a prop,
així ens assegurem que es manté la calma i és més fàcil que tornin a conciliar el
son, en lloc de desvetllar-se del tot, i potser de mal humor, si no han aconseguit
descansar suficientment. Estant a prop evitem també que despertin la resta del
grup.

A l’escola bressol, al principi intentarem respectar els ritmes i els rituals individu-
als, però a poc a poc intentarem anar establint horaris més o menys comuns que
afectin un grup d’edat determinat.

En el cas dels nadons, està comprovat que n’hi ha que necessiten dormir més i
despertar-se més tard, mentre que n’hi ha d’altres que necessiten dormir diverses
vegades durant el matí. Aquest fet també està en relació amb l’hora en què es
desperten a casa i l’hora en què entren a l’escola bressol. N’hi ha que arriben
molt descansats i només dormen després de dinar.

L’educador ha d’estar alerta per interpretar els signes de son i cansament que
cada nen manifesta i poder donar la resposta més adient en cada cas.

En alguns casos, quan el nen comença a manifestar que està cansat, l’haurem de
posar a dormir de seguida, perquè després de descansar pugui continuar l’activitat
de manera més tranquil·la i apaivagada.

En canvi, a altres nens caldrà estimular-los i plantejar-los activitats que els man-
tinguin desperts fins que arribi l’hora d’anar a dormir (moltes vegades coincideix
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amb la migdiada), perquè si se’ls posa a dormir en el moment que se’ls detecta
el cansament, alteren de manera significativa el ritme de l’activitat, l’horari dels
menjars, el descans, etc.

L’educador també ha de procurar conèixer, a més, els horaris de descans del nen
a casa seva, la manera com el posen a dormir, etc. Les preferències i els costums
varien segons els nens. Per exemple, hi ha nens que estan acostumats a uns rituals
molt determinats a casa seva. A l’escola, en un principi els respectarem, però a
poc a poc els anirem acostumant que aprenguin a adormir-se tot sols i en un espai
on, a més d’ells, hi ha altres nens que també intenten descansar.

L’entorn escolar, per la distribució horària i d’espais, els grups d’infants i l’assig-
nació d’un nombre determinat de nens per educador, permet que l’autonomia del
nen es desenvolupi. Una part d’aquesta autonomia engloba el procés d’adormir-
se i despertar-se sense que hi hagi una dependència excessiva de l’adult que en té
cura.

Progressivament, els nens, atesos en condicions òptimes i en les quals es respecten
al màxim els seus ritmes, s’acostumaran a dormir sols. Malgrat tot, sempre n’hi
ha que necessiten més ajuda i acompanyament per tranquil·litzar-se i passar de
l’activitat al son.

Un recurs molt utilitzat és fer sevir objectes familiars i de valor afectiu important
per al nen (el xumet, una tovalloleta, un peluix molt significatiu per a ell, etc.).
Aquests objectes els donen seguretat i tranquil·litat i els ajuden a anar a dormir
més contents, de manera que a poc a poc troben gust a l’activitat de dormir i es
van tornant autònoms en fer-la.

En edats primerenques el xumet pot
ajudar l’infant a adormir-se.

A mesura que van creixent i poden desprendre’s dels objectes de companyia
en altres situacions, també arribarà el moment que ja no els necessitaran per
dormir. Però hem de tenir en compte que han de ser ells qui ho diguin, no els
podem forçar a abandonar aquests objectes que per a ells tenen tant valor afectiu,
perquè repercutiria de forma negativa en el nen, i ho podria viure com una forma
d’abandonament.

El nen, encara que mantingui una bona relació afectiva amb els objectes, necessita
el contacte físic amb l’adult. És l’adult qui, amb la seva actitud i la relació amb
l’infant, afavoreix progressivament la separació de manera natural, tranquil·la i
apaivagada per evitar-li un sofriment innecessari.

Evidentment, l’educador no pot tenir tots els nens en braços, però sí que en un
moment determinat de desconsol és important el contacte físic i ajudar-lo a calmar-
se. Moltes vegades s’utilitzen recursos com cantar una cançó, fer-li una moixaina,
etc.

Les condicions necessàries per posar el nen a dormir son:

• És preferible, tant a casa com a l’escola, mantenir uns horaris controlats i
estables, que s’adaptin al ritme del nen i procurin desenvolupar una actitud
favorable enfront del descans.
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• S’ha de crear un ambient adequat, tranquil i acollidor; és important que
l’habitació o l’espai on dormi estigui ordenat i no presenti objectes o
decoracions que puguin inquietar el nen.

• No és convenient que els nens realitzin activitats que siguin estimulants poc
abans d’anar a dormir, és convenient que les activitats siguin tranquil·les,
tant des del punt de vista físic com psicològic i l’ajudin a relaxar-se i no a
esverar-se.

• A l’escola el nen accedirà més a descansar si veu que els altres nens també
ho fan.

• Atendrem les demandes individuals de cada nen, però és important plantejar
a poc a poc unes pautes comunes per a tot el grup.

• L’estona de la migdiada serà immediatament després de dinar, perquè és
quan el nen està més relaxat i per l’efecte del començament de la digestió.

• A casa el millor és que el posin a dormir després de banyar-lo i haver-li donat
el sopar.

• Hem de procurar que l’hora d’anar a dormir sigui un moment agradable
per al nen, en què s’estableixi amb l’adult una comunicació especial i
màgica, a través d’unes carícies, una cançó, una mirada afectuosa, uns
secrets explicats a cau d’orella... i si és necessari, se’ls farà memòria que ha
arribat l’hora d’anar a dormir i descansar.

Cada nen ha de poder dormir tant com necessiti. Quan l’organisme està recuperat
i preparat per emprendre l’activitat de vigília es produeix el despertar espontani.
Alguns nens amb una hora en tenen prou; uns altres estan 90 minuts i d’altres 45.
Cadascú té les seves necessitats i les hem de respectar. En absència de situacions
anòmales o emergències, és preferible que els infants es despertin per ells mateixos
quan han satisfet la seva necessitat de descans. Les conseqüències d’un mal
descans o un d’incomplet poden ser irritabilitat, mal humor, plors fàcils, manca
d’atenció, dependència i demanda constant de l’adult... A llarg termini, si aquesta
deficiència es perllonga en el temps pot originar problemes en el creixement.

El despertar

A mesura que es van despertant espontàniament, els infants que ja caminen poden
sortir de l’espai habilitat per dormir i incorporar-se a l’aula. Els hem de rebre amb
afecte. Tots han de sentir-se a gust i segurs d’estar on són.

La primera activitat després de rebre’ls és fer pipís o caques al vàter o orinal,
i si són petits canviar bolquers. La següent tasca és vestir-se. Quan tots estan
llevats pugem les persianes i tornem a crear condicions d’il·luminació adients per
a l’activitat. Si fem servir música, triarem ritmes progressivament més ràpids,
timbres sonors alegres, que inviten a l’activitat, com la nostra veu i els nostres
gestos i moviments.
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Diferències individuals

Fins i tot en infants de la mateixa edat, hi ha grans diferències en les seves
necessitats i costums a l’hora d’anar a descansar. Uns necessiten més temps per
adormir-se que altres, alguns necessiten xumet o altres estris a prop, n’hi ha que
tenen pors. L’educador ha de conèixer bé els infants per poder ajudar-los, fins a
aconseguir l’objectiu que conciliïn el son sols, i amb recursos sensorials i afectius
per superar possibles pors.

Continuïtat entre el centre i la llar

Convé que no hi hagi canvis bruscos entre la manera de dormir del nen a casa i la
que segueix en el centre. L’intercanvi d’informació amb els pares permet conèixer
les pautes i rituals que fa servir l’infant a casa per adormir-se i prendre decisions
conjuntes sobre aquesta qüestió.

És important també que l’educador sàpiga cada dia quantes hores ha dormit el nen
a casa, per poder interpretar el seu comportament i decidir millor la seva actuació.

L’aportació del joc simbòlic

El joc simbòlic i per racons pot tenir un paper molt important en l’adquisició dels
hàbits. Les activitats de joc lliure i simbòlic, com les que es duen a terme en
el racó de la cuineta, o el de nines, també afavoreixen l’assoliment dels hàbits
d’autonomia personal. Els infants, per mitjà del joc simbòlic expressen les seves
vivències i les elaboren, cosa que els permet comprendre, assajar i reforçar el seu
coneixement d’allò a què juguen. Si disposem d’aquests espais dins de l’aula,
equipats amb fireta, ninos i nines, etc. i organitzem els horaris per incloure el joc
lliure amb aquests materials, estem donant als infants la possibilitat que mitjançant
les representacions que fan de desvestir les nines i posar-les a dormir, preparar
l’esmorzar, etc.- reconstrueixin interiorment la realitat.
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