
Programació d'hàbits
d'autonomia personal
Ester Tomás Viñas, Elena González García, M. Assumpció Parals
Fàbregas, Teresa Pena Pena, Ferran Rega García, Carme Ruíz Ortiz i
Rosa Samper Falqué.

Autonomia personal i salut infantil





Autonomia personal i salut infantil
Programació d'hàbits d'autonomia

personal

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Planificació i organització d’activitats educatives d’atenció a les necessitats bàsiques 9
1.1 Habilitat, hàbit, rutina i autonomia infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 L’adquisició dels hàbits d’autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2.1 L’hàbit de l’alimentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.2 Els hàbits d’higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.3 L’hàbit del son. Activitat i descans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2 Programació d’intervencions per a l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal en la infància 23
2.1 Bases per a la programació d’intervencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.1.1 Què s’ha d’ensenyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.2 Quan s’ha d’ensenyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.3 Com s’ha d’ensenyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2 Les programacions a l’aula. Pautes i estratègies de desenvolupament i d’adquisició dels
diferents hàbits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3 El paper dels adults en l’adquisició d’hàbits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3.1 El paper de l’educador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3.2 El paper de la família . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37





Autonomia personal i salut infantil 5
Programació d'hàbits d'autonomia

personal

Introducció

Els adults satisfem les nostres necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i des-
cans de manera automàtica, sovint sense adonar-nos d’allò que estem fent ni parar-
hi gaire atenció.

El punt de partida quan naixem és ben diferent. Només sortir de l’úter matern, en
un instant, hem d’aprendre a respirar. Genèticament estem equipats per a aquesta
funció, no hi ha cap risc, però la sorpresa sensorial de l’aire a la pell i als pulmons
per primer cop la tenim tots emmagatzemada en algun lloc del nostre cos i cervell.

De la mateixa manera, va haver-hi un primer cop en què vam ingerir aliment des
de l’exterior, un primer cop en què vam menjar amb cullera, en què ens vam
posar drets, en què vam notar el pipí abans de deixar-lo sortir... Abans de fer
totes aquestes funcions amb independència total hi va haver un primer intent i un
procés d’aprenentatge i desenvolupament.

Històricament, aquests avenços en la nostra autonomia els hem dut a terme dins la
família. Ha estat la mare, el pare, germans, avis, cosins grans, oncles, veïns, etc.,
els qui ens han acompanyat i han ajudat a fer els canvis. Actualment, les escoles
d’educació infantil compartim aquesta responsabilitat amb les famílies.

Dins del mòdul dedicat a l’autonomia personal i la salut infantil, la unitat
“Programació d’hàbits d’autonomia personal” tracta sobre la manera d’organitzar
la vida a l’aula per afavorir l’autonomia dels infants respecte a les seves necessitats
bàsiques. Conté dos apartats.

En l’apartat “Planificació i organització d’activitats educatives d’atenció a les
necessitats bàsiques”, veurem la importància de valorar el moment educatiu de
l’infant a l’hora d’atendre les seves necessitats bàsiques. Pretenem que aquests
aprenentatges es duguin a terme amb experiències enriquidores, que aportin a
l’infant seguretat, confiança i coneixement de si mateix i de l’entorn físic i social
que l’envolta. Els conceptes d’habilitat, hàbit, rutina i autonomia infantil són
fonamentals per planificar adequadament les activitats educatives d’atenció a les
necessitats bàsiques. També és essencial conèixer les pautes de desenvolupament
i adquisició dels diferents hàbits. L’organització dels espais, del temps i dels
recursos ens ajudaran a fer una bona planificació de les activitats.

En l’apartat “Programació d’intervencions per a l’adquisició d’hàbits d’autonomia
personal en la infància”, aprendrem a programar les intervencions educatives per
tal que els infants adquireixin els hàbits d’autonomia personal d’acord amb les
pautes naturals del desenvolupament. També abordarem el tema de com ha de
ser el paper de l’adult en l’acompanyament i el suport a l’infant en aquest procés
d’aprenentatge d’hàbits. La prevenció i la seguretat també seran aspectes que
caldrà tenir en compte en l’atenció de les necessitats bàsiques. Com també la
necessitat de treballar coordinadament i amb la col·laboració de les famílies en
l’atenció de les necessitats bàsiques dels infants.
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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 d’alimentació i els patrons de creixement i
desenvolupament físic.

• Descriu les pautes d’actuació amb relació a la cura, la higiene, el vestit,
el descans i el son infantil.

• Proposa activitats, recursos i estratègies adequades per satisfer les
necessitats bàsiques dels nens.

• Relaciona la forma d’atenció de cada una de les necessitats bàsiques
amb les característiques dels infants.

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

• Descriu les fases del procés d’adquisició d’hàbits.

• Formula objectius d’acord amb les possibilitats d’autonomia dels nens
i nenes.

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

• Estableix estratègies i instruments per detectar elements que dificulten
l’adquisició d’autonomia dels nens i nenes.

• Identifica els possibles conflictes i trastorns relacionats amb l’adquisi-
ció dels hàbits d’autonomia personal.

• Valora la importància de la col·laboració de la família en l’adquisició
i 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 infants.

3. Organitza espais, temps i recursos de la intervenció i relacionar-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 seva
influència en l’organització temporal de l’activitat del centre.

• Aporta solucions davant les dificultats detectades.

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

4. Fa activitats d’atenció a les necessitats bàsiques i d’adquisició d’hàbits
d’autonomia dels infants, i justificar les pautes d’actuació.
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• Porta a terme la intervenció, adequant-la a les característiques indi-
viduals dels nens, els criteris metodològics previstos i els recursos
disponibles.

• Descriu les estratègies per satisfer les necessitats de relació en les
rutines diàries.

• Aplica les tècniques d’alimentació, cura i higiene infantil dels nadons.

• Estableix una relació educativa amb l’infant.

• Aplica estratègies metodològiques per afavorir el desenvolupament de
l’autonomia personal en els nens i nenes.

• Respecta els ritmes individuals dels infants.

• Utilitza els ajuts tècnics seguint els protocols establerts.

• Respecta les normes d’higiene, prevenció i seguretat.

• Respon adequadament davant les contingències.

• Valora el paper de l’educador en la satisfacció de les necessitats
bàsiques i el desenvolupament de l’autonomia de l’infant.
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1. Planificació i organització d’activitats educatives d’atenció a les
necessitats bàsiques

A l’hora de planificar i d’organitzar activitats educatives d’atenció a les necessitats
bàsiques hem de partir de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en la
qual el Govern estableix que uns dels continguts educatius en què s’ha de centrar
el currículum de la primera etapa d’educació infantil són els relacionats amb el
control corporal i les pautes elementals de convivència i relació social dels infants
amb l’entorn proper.

Tots aquests continguts fan referència a l’atenció de les necessitats bàsiques i a
l’adquisició dels hàbits d’autonomia personal. També en el Decret 181/2008,
del DOGC núm. 5216, sobre el currículum de la segona etapa d’educació
infantil, s’estableix que la finalitat de l’educació infantil als centres és contribuir
al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels
infants, en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de
confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. Les rutines, els
hàbits i el coneixement dels límits i les conductes que són acceptades els faran
sentir confortables i els permetran preveure els esdeveniments, com també les
conseqüències de les seves accions. Tots aquests continguts ens fan adonar de la
importància que té el paper de l’adult -tant dels educadors com de l’entorn familiar
i social proper de l’infant- per a l’adquisició correcta dels hàbits d’autonomia
personal i el seu desenvolupament integral com a persona.

1.1 Habilitat, hàbit, rutina i autonomia infantil

Abans de planificar és important tractar conceptes relacionats amb l’adquisició
d’hàbits que hem de conèixer prèviament per entendre millor tot el procés.
Aquests conceptes són els d’habilitat, hàbit, rutina i autonomia infantil.

Entenem per habilitat el conjunt de capacitats físiques, motrius i cognitives
de l’individu per aconseguir executar una acció amb destresa i d’acord amb
els valors culturals del seu entorn proper. Establim dos tipus d’habilitats: les
d’execució i les de planificació.

El desenvolupament motriu dels infants comporta que siguin capaços de dur a
terme habilitats d’execució. La coordinació correcta de les extremitats superiors
i inferiors i la coordinació oculomanual permeten que desenvolupin les habilitats
d’execució. Per exemple, seran capaços d’aguantar un got d’aigua i acostar-se’l
a la boca per beure. En canvi, les habilitats de planificació estan relacionades
amb el coneixement. L’infant serà capaç de dur-les a terme en el moment que

Adquisició d’hàbits

A l’article 5 del currículum de la
primera etapa d’educació
infantil, una de les capacitats que
s’han d’assolir és la d’adquirir
progressivament hàbits bàsics
d’autonomia en accions
quotidianes, per actuar amb
seguretat i eficàcia.
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Vegeu en l’apartat
“Annexos” del material

web l’article: “Construcció
de l’autonomia en

l’educació infantil” C.
Kamii (2005, maig-juny).
Infància (núm. 144, pàg.

5) en què s’aborda aquest
tema.

Pas a pas

Hem d’ajudar l’infant a
comprendre que cada acció

simple que aconsegueix fer és
necessària per poder dur a terme

la següent.

reconeix les diferents accions que implica cada hàbit. Per exemple, en arribar a
l’escola d’educació infantil, un infant sap que ha de penjar la jaqueta i la motxilla
al penjador i, a continuació, posar-se la bata i entrar a l’aula.

El concepte d’hàbit implica que l’individu ha après una acció i després
l’executa adequadament, en el moment que correspon i sense que hagi de
ser controlat externament per ningú.

Les activitats d’alimentació, higiene, i descans se succeeixen diàriament a l’aula
amb un ordre i ritme aproximats. En diem rutines pel caràcter estable, quotidià i
molt pautat amb què les duem a terme. La paraula rutina pot tenir connotacions
d’automatisme que no s’ajusten a la realitat dels nens quan duen a terme aquestes
conductes. Lluny de comportar-se de manera mecànica, els infants paren tota
l’atenció cada vegada que intenten posar-se un mitjó, o fer-se el nus de la sabata.

Posem un exemple de tots aquests conceptes. En l’hàbit d’higiene del control dels
esfínters, l’habilitat correspondria a la capacitat de controlar la musculatura de
l’esfínter, per orinar o no. L’infant hauria adquirit l’hàbit quan fos capaç d’identi-
ficar la necessitat d’orinar perquè té la bufeta plena i, de manera automàtica, anés,
o demanés anar, al vàter a orinar i un cop allà orinés.

Amb l’adquisició progressiva dels diferents hàbits aconseguirem que l’infant sigui
cada cop més autònom.

Entenem per autonomia infantil la capacitat de l’infant per poder decidir
per si sol, i resoldre les situacions diàries en què es troba, sense necessitat
d’ajuda per part de l’adult.

1.2 L’adquisició dels hàbits d’autonomia

L’adquisició dels hàbits és un aprenentatge de tipus funcional. Per poder ensenyar
un hàbit determinat s’han d’haver assolit uns requisits previs. El nen ha d’estar
en el moment de desenvolupament idoni per adquirir l’hàbit i ha de ser capaç de
dur a terme les habilitats que implica efectuar-lo. A part d’aquests requisits previs
haurem de respectar les fases del procés d’aprenentatge dels hàbits d’autonomia
personal. Aquestes fases són:

1. Preparació: veure si el nen ha adquirit les habilitats necessàries per iniciar
el procés.

2. Aprenentatge de l’hàbit: fer que l’infant es faci partícip de l’aprenentatge
de l’hàbit, sempre amb la nostra supervisió, ajut i suport quan li sorgeixin
dificultats.

3. Automatització: amb la repetició successiva serà capaç de fer les accions
implicades en l’hàbit, sense que l’hàgim de supervisar.
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4. Consolidació: és capaç de dur a terme les accions que impliquen l’hàbit en
qualsevol situació, ja que haurà assolit les pautes de control i les habilitats
necessàries per al desenvolupament de l’hàbit.

Entre els 0 i els 6 anys, passem de la dependència absoluta dels adults per satisfer
les nostres necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i descans a l’adquisició dels
hàbits que ens portaran cap a l’autonomia.

La vida dels nadons, sigui a casa o a l’aula d’educació infantil, s’organitza entorn
de la satisfacció d’aquestes necessitats vitals.

Quan les mares es van incorporar al món laboral, els primers centres que es van fer
càrrec de l’educació dels infants van generalitzar un model d’atenció assistencial,
en què els educadors es limitaven a satisfer les necessitats bàsiques per mantenir la
salut i l’equilibri fisiològic de l’infant, com a única finalitat. L’avenç de les escoles
bressol en comparació amb el vell model assistencial consisteix a afegir al valor
biològic de mantenir les cures i l’equilibri del cos el valor de la interacció entre
l’infant i l’educador.

Les necessitats de relació i afecte són bàsiques també per a la salut, el benestar
i el desenvolupament dels infants. És freqüent veure infants somrient i jugant
amb estranys; en canvi, ploren fàcilment quan una persona desconeguda mira de
canviar-los el bolquer. Tant la higiene, com menjar o relaxar-se i adormir-se són
activitats molt més senzilles i plaents de fer al costat d’algú amb qui ens podem
relacionar amb seguretat i confiança. L’escola bressol subratlla la importància de
l’atenció física, que considera no un fi en si mateixa, sinó un context privilegiat
per establir una interacció individual de qualitat entre l’infant i l’adult.

En el primer cicle d’educació infantil, les situacions d’alimentació, neteja i higiene
i descans són un recurs educatiu insubstituïble. Els nens estan plenament motivats
per dur-les a terme; són el seu centre d’interès. A mesura que es fan grans, no es
conformen a ser alimentats, o ser canviats de bolquer. Volen agafar la cullera, dur
l’aliment del plat a la boca, treure’s el bolquer... Tot i que tenim temps per dedicar-
nos a activitats com pintar, escoltar música, cantar, ballar, fer psicomotricitat...,
les activitats vinculades a la satisfacció de les necessitats biològiques són l’eix i
el marc organitzador de la vida a l’aula.

Els infants paren tota la seva atenció
en accions que els adults fem de
manera rutinària.

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 tal d’afavorir al màxim la participació de l’infant
i garantir un bon procés d’aprenentatge i desenvolupament.

Si, en el primer cicle d’educació infantil, les necessitats bàsiques són l’element
organitzador de totes les altres activitats, durant el segon cicle dels 3 als 6 anys
hi ha un perill de relegar-les, quan continua essent bàsic que assoleixin més
autonomia a l’hora de menjar sols, de rentar-se, d’endreçar l’espai on han jugat i
de desar les seves pertinences...

Poseu-vos al seu lloc

En situacions d’indiferència,
fredor i duresa emocional i
afectiva tots ens sentim molt més
exposats i vulnerables. Tanqueu
els ulls i imagineu-vos per un
moment que us heu d’adormir
aquesta nit en presència d’algú
que us vigila. Ara
imagineu-vos-ho també a l’hora
de dinar i quan aneu a fer pipí o
caca.
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La vivència del temps

Si un nen o nena ens demana per
la mare i li diem que vindrà a les

cinc de la tarda, no l’estem
ajudant gaire. Si li diem que

vindrà després de sortir al pati i
jugar una estona se’n farà una

idea més concreta.

Menjar com a comunicació

“Per a un infant, menjar és
l’experiència fonamental. No

solament significa ingerir
aliments, sinó una interacció

contínua amb una persona adulta
propera, una oportunitat per

comunicar-se que influeix en tots
els aspectes del seu

desenvolupament”. E.
Goldschmied; S. Jackson (1997).

La educación infantil de 0 a 3
años (pàg. 82).

El comportament de l’infant està condicionat en gran part per l’entorn i les
interaccions que s’hi donen. Amb la sistematització del procés d’aprenentatge són
els aspectes fonamentals per adquirir l’hàbit. Els hàbits d’alimentació, higiene, i
descans impliquen la successió diària de rutines amb un ordre i ritme aproximats.
A l’aula i a casa el manteniment d’una mateixa seqüència de fets i activitats diàries
proporciona un marc estructurador que permet a l’infant reconèixer i organitzar
l’entorn. Això l’afavoreix des de molts punts de vista:

• En primer lloc, des del punt de vista emocional i afectiu, la repetició i
l’ordre en els esdeveniments els aporta seguretat. El fet de no saber què
passarà en cada moment representa una font important d’angoixa per als
nens quan arriben per primer cop a l’escola. Viure diàriament les mateixes
seqüències d’activitats -després del pati entrem a l’aula i fem canvi de
bolquers, a continuació ens rentem les mans, després seiem a taula, repartim
pitets...- elimina la incertesa de què passarà, i els dóna seguretat i confiança.

• Cognitivament, mantenir una seqüència estable de fets i activitats que els
permeti anticipar allò que després acaba succeint produeix un efecte de
comprensió de l’entorn. També els permet anar lligant unes activitats amb
d’altres: saben que seure a taula i posar-se el pitet forma part d’un tot més
ampli que és el dinar. Així comencen a establir relacions lògiques entre els
esdeveniments, i a fer més complexa la seva xarxa cognitiva.

La successió ordenada i diària dels esdeveniments de la vida diària facilita la
vivència del temps i la formació de nocions temporals rudimentàries. A poc
a poc van creant la noció d’abans i després, del pas del temps, que aniran
delimitant i precisant durant la resta de l’etapa (i durant tota la vida).

• En l’àmbit de les capacitats de relació, acceptar i integrar-se amb norma-
litat en la pauta i el ritme de la vida quotidiana a l’aula és un exercici de
convivència i d’adaptació a l’entorn social.

• Des del punt de vista de les habilitats motrius, la repetició de les activitats
i comportaments ajuda el nen a assolir-les. En un primer moment, posar en
pràctica comportaments nous demana a l’infant un grau alt d’atenció i con-
centració. Els podem observar dinant, totalment absorts a fer anar la cullera
dins del bol o del plat, intentant agafar el puré i posar-se’l a la boca, que
troben de manera imprecisa. Amb la pràctica, l’experimentació, l’assaig i
l’error i amb la nostra complicitat, que afavoreix la seva actuació, acaben
perfeccionant el comportament, i assoleixen les habilitats implicades fins a
incorporar-les com a hàbits.

Un cop assolits els hàbits, els poden dur a terme de manera autònoma,
els poden adaptar i continuar enriquint si cal, i poden expressar les seves
característiques personals i individuals mitjançant la seva manera peculiar
de dur-los a la pràctica.
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1.2.1 L’hàbit de l’alimentació

L’OMS (Ginebra, 2001), recomana
perllongar la lactància materna
exclusiva fins als 6 mesos d’edat.

L’alimentació durant els primers 4 mesos de vida es compon exclusivament de llet.
En aquesta edat és convenient adaptar l’horari d’alimentació a les demandes que
fa el bebè, que es produeixen normalment cada 3 o 4 hores.

L’organització d’algunes escoles infantils preveu la possibilitat que les mares
vinguin a donar el pit a l’hora aproximada de la presa. Una altra opció és que
la mare s’extregui la llet i la porti al centre perquè la hi donem a l’escola. Mentre
arriba el moment de la presa, aquesta llet l’haurem de posar a la nevera. Però
el més habitual a l’aula dels petits és preparar el biberó amb llets industrials
humanitzades i que se’l beguin a l’aula.

La presa del biberó

Abans de seure amb la criatura per donar-li el biberó, hem de tenir-ho tot
preparat. Així evitem haver d’aixecar-nos i interrompre aquest moment tan
especial. Comprovem la temperatura de la llet deixant caure unes gotes sobre
la part interior del canell. Ha d’estar tèbia, mai calenta. Comprovem també que
surtin diverses gotes de llet per segon. Si el forat és petit, l’engrandim.

Seiem en un lloc còmode amb el biberó preparat i a mà. Agafem el nen i fem que
recolzi el cap al braç i el cos a l’avantbraç. El cap ha d’estar per sobre del nivell de
l’estómac. Aquesta posició als braços de l’adult, siguin els pares o l’educador, és
la millor per al bebè, ja que li permet observar amb atenció, palpar amb les mans
el biberó o el pit de la mare, sentir l’escalfor del cos adult i el to muscular de qui
l’agafa, que li ha de transmetre fermesa i delicadesa alhora.

Oferim el biberó amb prou inclinació perquè la tetina sigui plena de llet, sense
aire. Mentre el bebè pren la llet, percep la temperatura, la consistència i la textura
de l’aliment. Va succionant al seu ritme i s’atura quan vol descansar. De tant en
tant, incorporem el nen per afavorir l’expulsió d’aire que hagi pogut deglutir.

No ens capficarem perquè s’acabi tot el contingut. Des de bon començament,
l’ésser humà és capaç de regular les seves necessitats d’aliment.

Acabada la presa, que no ha de durar més de 15 o 20 minuts, incorporem el nen i
li fem cops a l’esquena per facilitar el rotet. Després l’acotxem.

Aquesta seqüència esquematitza la manera de procedir de l’adult per dur a terme
la presa. Però l’infant és part activa de la relació que s’estableix. Els adults
hem d’observar atentament les reaccions del bebè i potenciar-les, i donar-li espai
i temps perquè pugui intervenir. És actuant, provant i assajant amb la complicitat
de l’adult com desenvolupen les capacitats i amplien la seva autonomia.

A l’hora de la presa, els adults hem d’expressar-los sentiments d’afecte, respecte,
acceptació, tots vitals, tan vitals com la llet que prenen. A partir d’aquests
sentiments, sorgirà el to muscular adequat amb el qual agafarem l’infant perquè se
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Els canvis, graduals

Introduir aliments diferents de la
llet abans d’hora pot causar

intoleràncies. Tampoc és
convenient endarrerir-ho massa
per no entorpir l’acceptació de

sabors nous ni deixar sense
satisfer les noves necessitats

d’alimentació del nadó.

senti segur, el to de veu que li donarà confiança, els gestos i comportaments que,
sens dubte, ens reclama de manera activa i als quals hem de poder correspondre.

Tant com preparem el biberó o l’espai, hem de preparar el nostre cos, i la
nostra actitud. No ha de dependre de si tenim un bon o mal dia, ni un bon o
mal caràcter, sinó que ha de formar part de la nostra professionalitat.

Les primeres farinetes i purés

Entre el quart i cinquè mes hi han mares que opten per iniciar la fase d’alimentació
complementària i pediatres que ho recomanen depenent del cas.

El primer producte que introduïm en la seva dieta són les farinetes de cereals sense
gluten, i posteriorment els purés de fruites i verdures, que contenen les vitamines,
sals minerals i proteïnes necessàries per al desenvolupament.

Introduïm els canvis gradualment

Per al bebè, passar d’extreure la llet del pit o del biberó a menjar amb cullera
suposa canvis en el seu quadre sensorial associat al menjar.

Un canvi el troba en el gust i la textura dels aliments nous. Per tal que accepti el
gust nou més fàcilment, al principi només li oferim una cullerada abans o després
de la presa que fa amb més gana. A mesura que accepta de bon grat el nou gust,
augmentem el nombre de cullerades i disminuïm la ingesta de llet, fins a substituir-
la completament. Normalment, és al cap de 2 o 3 setmanes que una presa és
reemplaçada progressivament per una menjada.

Un altre canvi que pot sorprendre el bebè són les diferències visuals entre el biberó
que conté llet i el bol o plat amb cullera i farinetes a dins. Si cal, li donarem temps
perquè faci una exploració visual. Per prevenir que dispersi l’atenció i possibles
neguits o rebutjos, abans d’aquesta primera menjada de farinetes, és recomanable
haver-li posat a l’abast culleretes, pots i plats, de manera que li resultin objectes
familiars.

Un canvi molt important té a veure amb qui porta la iniciativa i el ritme de la
ingesta. Amb el biberó, o amb el pit, el nadó decideix la velocitat i intensitat amb
què succiona; mentre que amb les farinetes, és la persona adulta qui decideix quan
li acosta la cullera a la boca i amb quina quantitat. Per facilitar la nova situació,
els adults hem de tenir capacitat d’observació i sensibilitat a l’hora de seguir el
ritme adequat a l’infant, i oferir-li la cullera quan, amb la boca oberta, ens indica
que està preparat.

És convenient no donar més menjar del que accepti de bon grat. Hem de confiar
en la gana de l’infant i saber percebre els senyals amb els quals ens diu que ja en té
prou, com tancar la boca quan li acostem la cullera, girar el cap, retirar-nos la mà,
queixar-se... Llavors aconsellem acabar l’àpat. Mirar de convèncer l’infant perquè
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mengi d’acord amb el nostre criteri, en lloc de fer valer el seu propi i natural de la
gana, pot originar alteracions en l’alimentació.

Val més introduir els aliments nous d’un en un: quan durant unes setmanes menja
amb plaer els cereals sense gluten, llavors provem d’introduir les fruites seguint
la mateixa progressió, des d’una cullerada fins a substituir un àpat sencer, que pot
ser el berenar. Després de les fruites introduïm les verdures de la mateixa manera.
Cap als 8 o 9 mesos podem afegir al puré de verdures carn cuita i triturada de
pollastre o vedella i el peix blanc.

Paral·lelament, el bebè ha anat canviant la posició en què fa els àpats. Passa
d’estar als braços a incorporar-se i a estar assegut a la falda o a l’hamaca. A
més del nou angle de visió, les mans li queden lliures i vol fer-les participar de
l’activitat de menjar.

Part fonamental del nostre paper és estar molt atents a les seves iniciatives, per
incloure-les en l’activitat de menjar. Li permetrem explorar els aliments i agafar
la cullera quan comença a interessar-s’hi. No ens oposarem a cap iniciativa de
portar el menjar del plat a la boca. Deixarem que toqui el menjar i es llepi els
dits, que s’embruti. Permetre que mengi tot sol fent servir els dits li proporciona
experiències tàctils i sensorials molt valuoses. El contacte entre les seves mans, el
plat i la boca prepara el camí per al pas que farà després de portar la cullera des
del plat a la boca.

Una pràctica molt estesa és la de deixar al bebè una cullera perquè la manipuli
mentre li donem el menjar, amb el missatge implícit que més tard serà ell qui ho
farà tot sol.

Mentre va millorant la seva coordinació ull-mà-boca, per evitar que s’embruti
gaire, si això ens costa molt de tolerar, podem omplir els plats amb quantitats
petites.

Menjar a trossets

Menjar a trossets requereix un
aprenentatge.

A mesura que assoleix un domini sensoriomotor més gran millora les seves
habilitats per menjar. Cap als 12 mesos, desplaça la cullera del plat a la boca
i, a més de l’interès pel desplaçament, vol que arribi l’aliment. També és capaç
de mantenir el got per beure amb la nostra ajuda. Continua fent servir els dits per
agafar el menjar del plat i posar-se’l a la boca.

A partir dels 14 mesos, quan surten els molars per mastegar, podem afegir
al puré de verdures un tros petit de patata o pastanaga ben cuita, i explicar-li
que cal mastegar-lo i donar-li temps perquè n’aprengui. Si accepten la novetat,
progressivament hi afegim més trossets, fins que, en 2 o 3 setmanes, podem
substituir el plat de puré per un altre de menjar a trossos.

Els progressos en la mobilitat li permeten anar a peu a la taula de dinar, seure, i
aixecar-se per si mateix quan acaba.

Sobre alteracions en
l’alimentació, vegeu
l’apartat “Trastorns de
l’alimentació”.

Vegeu la unitat “Atenció i
cura de l’alimentació dels
infants”, en què s’aborda
extensament el tema de la
introducció dels aliments.
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Dites

A la taula i al llit, al primer crit.

La fam vertadera és la millor
cuinera.

Mastegar i no engolir dóna poc
de si.

Allà on mengen quatre, mengen
cinc.

Vegeu als “Annexos” del
material web l’apartat del

capítol X del llibre: “La
educación infantil de 0 a 3

años”. (Goldschmied, E.;
Jackson, S. (2002).

Madrid: Morata), on
s’explica que es fa passar

un grup d’educadors per
una experiència

planificada prèviament per
conscienciar-los dels

“errors” fàcils que podem
cometre a l’hora

d’organitzar el dinar dels
infants a l’aula.

Menjar tot sol

Entre el primer i segon any, l’infant passa d’una dependència dels adults
quasi completa a assolir l’habilitat de menjar tot sol.

A l’escola bressol, els àpats es fan a l’aula mateix, asseguts a taula amb la resta
de companys i els educadors. Quan tots estan asseguts repartim i posem els pitets.
Comencem a fer-los participar en els preparatius del dinar fent que, cada setmana,
un d’ells ens ajudi a repartir els pitets, portant els que li donem als companys als
quals pertanyen. Si quan tots tenen el pitet posat encara no ha arribat el dinar
parlem del menú: quin serà el primer plat, el segon, les postres...

Hem d’afavorir que el moment del dinar sigui un acte plaent. Hem de procurar un
ambient agradable. A més de saciar la necessitat d’aliment, en la nostra cultura
els àpats satisfan la necessitat de relació. Els nens s’observen, s’imiten, i observen
també els educadors, que, a més d’ajudar-los quan ho necessiten, actuem com a
model. A la taula parlem molt dels aliments: els anomenem, fem comentaris sobre
els colors i formes, si tenim molta o poca quantitat de menjar al plat, si és bo i ens
agrada... Podem invitar-los a olorar-los, abans de tastar-los, perquè siguin més ben
acceptats.

Si algun aliment no agrada, en posarem poc, o el presentarem d’una altra manera,
per exemple triturat perquè s’acostumi al sabor. Podem també, senzillament, no
donar-n’hi. No l’hem de forçar a menjar ni pressionar perquè mengi més de pressa
o més a poc a poc, d’una manera o d’una altra. Si actuem amb serenor, el procés
natural de la gana en l’infant farà que accepti els aliments per un camí molt més
directe que si el persuadim o el forcem; les dues armes afegeixen dificultats i
malestar a les situacions d’alimentació. Conflictes d’aquesta mena poden establir
un rebuig cap a un aliment concret o cap a la situació de menjar en general. Hem de
confiar en els processos vitals, i no entorpir-los amb les nostres pròpies ansietats
i incerteses.

Els horaris

Quan són nadons, és convenient respectar el ritme individual de cada criatura a
l’hora de donar les preses. A partir de l’any és important començar a educar els
horaris. Establirem una regularitat en els àpats per tal d’ajudar els nens a situar
les estones de menjar respecte d’altres. Entre hores és preferible que no ingereixin
res.

Relació amb altres hàbits

L’hàbit de l’alimentació està íntimament relacionat amb l’hàbit de la higiene. A
l’escola, cada cop que seiem a taula per menjar, abans ens hem rentat i eixugat
les mans, i hem posat la tovallola a lloc. Quan acabem, tornem a rentar-nos-
les. Mentre mengem, fem indicacions per mantenir la taula tan neta com creiem
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convenient, sense entrar en conflicte amb les seves provatures per fer anar bé els
coberts i agafar les habilitats implicades en el fet de menjar sol.

Diferències individuals

Les diferències individuals entre els infants que estan assolint l’hàbit de menjar
poden fer que, mentre que els uns mengen gairebé sols, uns altres necessitin ajuda
en tot moment, ja sigui per portar l’aliment fins a la boca, per fer servir la cullera
o la forquilla, per acceptar alguns aliments, per mantenir-se asseguts a taula, etc.
Als educadors, aquesta informació ens serveix per ajustar la nostra ajuda a les
necessitats de cadascun.

Entre els 2 i els 3 anys, l’infant menja tot sol amb cullera i forquilla; sap aixecar
el got i beure; i està assegut tot el dinar.

Als nens grans del primer cicle d’educació infantil ja comencem a fer-los participar
en tasques com parar la taula amb cura i un cert gust estètic. Una presentació
acurada dels aliments a la taula i al plat fa que siguin més atractius. Els
agrada ajudar com si fossin “cambrers”. D’algunes safates es poden servir ells
mateixos, i poden posar-se aigua de la gerra. Les habilitats motores implicades
en l’alimentació estan força treballades i assolides, i apareixen competències
noves. La comunicació mitjançant el llenguatge verbal agafa protagonisme. Les
converses són habituals en un ambient sense gaire soroll, en què a més l’adult
participa i estimula la parla.

Per afavorir aspectes de l’autonomia relacionats amb la convivència en grup, convé
organitzar les situacions d’alimentació en grups petits i estables de nens, amb
un educador de referència. Les relacions canviants es queden en un nivell més
superficial.

Als parvularis, normalment, no són els mestres qui s’encarreguen de l’estona del
dinar sinó monitors contractats expressament per fer-ho. En aquest cas, convé
que hi hagi una coordinació entre mestres i monitors per afavorir la continuïtat
de la tasca educativa. En escoles de 3 a 12 anys, recomanem disposar o habilitar
un espai comú per als infants de parvulari, sense el soroll i la massificació del
menjador gran de l’escola primària.

Davant la negativa a menjar

Sovint ens trobem que els infants es neguen a menjar. Davant aquestes situacions
el pitjor que es pot fer és insistir, ja que generalment només aconseguirem agreujar
la seva negativa. Si en comptes d’insistir ens disposem a descobrir què s’amaga
darrere de la negativa entendrem què volen expressar; per als infants l’alimentació
és una necessitat però també un canal de comunicació.

Els àpats no han d’esdevenir el «camp de batalla» on l’adult i el nen lluiten l’un contra l’altre.
Els àpats no han de ser tampoc un tribunal on es jutja si l’infant «és bo» o «dolent» segons
si s’ha menjat o no el dinar. [...] Intenteu més aviat que mengin amb plaer, encara que sigui
poc, i que la taula sigui el lloc i el moment d’estar junts i de gust.

Falk, Majoros i Tardos (2001). Menjar (pàg. 39).

Endevinalles

Moltes dames al cistell, totes
vestides de vermell. (Les cireres)

És una capseta xica i rodoneta,
plena de muntanyes bones per
menjar. Si no ho endevines
vés-ho a preguntar. (La nou)

Verd em vaig criar, ros em van
tallar, després em van moldre i tu
em vas menjar. (El blat)
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Moltes vegades pensem que els infants no s’alimenten suficientment quan paren de
menjar abans d’acabar-se el plat i això ens crea neguit. Els infants s’autoregulen
de manera natural a partir del seu instint. Cal potenciar aquest instint i
escoltar l’infant, ja que aquest instint l’ajudarà a saber reconèixer les seves pròpies
necessitats.

Cal respectar el rebuig de l’infant quan s’introdueixen aliments nous. Moltes
vegades el desconeixement crea rebuig; sovint és més positiu esperar que tingui
la curiositat de tastar-lo que forçar l’infant a menjar. Podem substituir l’aliment
que rebutja mentre no el vol per un altre amb característiques semblants. Hi ha
intoleràncies que es detecten a partir del rebuig dels infants.

Moltes vegades un rebuig ens destapa un malestar emocional. Les emocions
alteren l’apetit dels infants, i de vegades situacions complicades pels infants, com
per exemple tensions familiars, èpoques en què els infants intenten dominar el
control d’esfínters, o el naixement d’un germà, poden fer que els infants mengin
menys o es neguin a menjar.

Un altre motiu de rebuig pot ser el malestar de l’infant: el cansament, la malaltia,
el soroll o una temperatura inadequada.

Canvis en la rutina i l’alimentació

En les diverses etapes de creixement dels infants es van introduint una sèrie de
rutines que creen seguretat en els infants i ajuden a l’organització dels adults. Però
aquestes rutines es poden veure afectades pels canvis horaris els caps de setmana,
les festes o les vacances. Els adults ens adaptem de manera més ràpida als canvis,
però és possible que als infants els costi més, per tant s’ha d’optar per respectar el
màxim possible els horaris sempre que sigui possible. Per altra banda, aquests dies
és positiu ser flexibles a l’hora que l’infant pugui introduir aliments diferents de
manera gradual per tal que pugui participar emocional i socialment i no es senti
privat. Gaudir dels esdeveniments socials és important per al desenvolupament
integral de l’infant.

1.2.2 Els hàbits d’higiene

Des dels primers mesos de vida hem d’anar introduint els hàbits d’higiene per
tal d’aconseguir que l’infant es faci cada cop més autònom en aquest aspecte i
assumeixi progressivament la cura del seu propi cos. Aquesta adquisició passa
per tres fases:

• En la primera fase, o fase passiva, passa de la dependència total de l’adult
a un cert grau d’autonomia. Correspon al període dels 0 a 12 mesos d’edat.

• En la fase col·laborativa el nivell d’autonomia augmenta força. Va dels 12
mesos als 3 anys.
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• La darrera fase és la fase d’independència, en què assumeix gradualment
i progressivament els hàbits d’higiene. Va dels 3 als 5 anys.

La higiene de les mans entra dins de
la higiene personal.

La higiene és una de les necessitats bàsiques de l’infant que haurem de
proporcionar-li perquè el seu desenvolupament integral es faci de manera har-
mònica i saludable. L’entorn familiar i els educadors serem qui, a poc a poc,
introduirem al nen l’adquisició dels hàbits d’higiene. Haurem de treballar
coordinadament per tal d’aconseguir que el nen arribi a ser autònom i responsable
de la cura del seu cos, pel que fa a la higiene. Haurem de tenir en compte:

• Les característiques dels infants des del naixement.

• L’atenció que es requereix per donar una resposta adequada a la cura de les
necessitats bàsiques d’higiene.

• La importància de la higiene de l’infant com a element preventiu davant
del desenvolupament de qualsevol malaltia conseqüència d’una manca
d’higiene.

• Les parts on s’ha de fer la higiene personal i la manera de dur-la a terme.

• El moment adequat per efectuar les diferents accions que implica la higiene
de l’infant.

La higiene personal també és important per al desenvolupament social de l’indi-
vidu. Una higiene correcta li permetrà més interacció social, ja que en respectar
les normes d’higiene es propiciarà la convivència amb els altres. L’objectiu de
pares i educadors serà que, d’una manera progressiva, el nen reconegui les seves
necessitats bàsiques d’higiene i també que mostri interès per estar net. L’infant ha
de comprendre que el seu cos té unes necessitats higièniques que s’han de satisfer
per sentir-s’hi a gust.

El desenvolupament dels hàbits d’higiene es farà segons el nivell d’autonomia de
l’infant.

Com veiem a la taula 1.1, a mida que creix l’infant augmenta la seva capacitat
d’autonomia pel que fa als hàbits d’higiene. De vegades, tant els pares com els
educadors ens trobem que els nens no volen netejar-se; llavors hem d’explicar-los
el benestar que els proporciona la higiene.

Taula 1.1. Evolució de la higiene en l’infant

Edat Higiene personal

D’1 a 2 anys Comença a cooperar una mica en el bany. S’adona quan s’ha de rentar les mans i
comença a aprendre a fer-ho.

De 2 a 3 anys Comença a rentar-se les mans sol i col·labora a l’hora del bany. Comprèn que s’ha de
rentar el cap.

De 3 a 4 anys Li costa acostumar-se a la higiene de les ungles, sobretot dels peus. Participa força
en el bany. Es renta bé les mans. S’eixuga amb dificultat. Li costa netejar-se parts
específiques com les ungles. Després d’anar al lavabo sap que s’ha de rentar les
mans, però no ho fa sempre.

De 4 a 5 anys És força autònom en el bany. Accepta que li tallem les ungles. Ja sap que s’ha de
rentar les mans abans dels àpats. Li costa pentinar-se sol.
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Taula 1.1 (continuació)

Edat Higiene personal

De 5 a 6 anys Comença a pentinar-se sol. Es preocupa per la higiene de les ungles i la demana. Es
vol banyar sol. Es renta les mans abans de dinar.

Per tal que l’infant adquireixi els hàbits relacionats amb la higiene hem de partir
del següent:

• Com i per què es fa.

• Que l’adquisició dels hàbits d’higiene es farà repetint una sèrie de rutines.

• Que els hàbits donen seguretat, confiança i independència a l’infant.

• Que la seguretat li proporcionarà benestar emocional.

Hi haurà tres àrees que s’aniran modificant a mida que el nen adquireixi l’hàbit:

• Conductual: de manera coordinada amb els pares, haurem d’ensenyar ha-
bilitats a l’infant per tal que pugui adquirir autonomia en les accions diàries
relacionades amb la higiene. Per exemple, raspallar-se les dents, posar-se
les sabates, cordar-se i descordar-se, etc. Al principi els ensenyarem com
s’ha de fer i els ajudarem a fer-ho, després, a poc a poc ho faran cada cop
més sols.

• Fisiològica: amb el control dels esfínters valorarà que és agradable estar
net i així anirà mostrant gust per la neteja i l’ordre.

• Cognitiva: quan s’adoni que és capaç de fer les accions per netejar-se,
com rentar-se les mans, mocar-se etc., creixerà la seva autoestima, ja que
se sentirà més segur i capaç de fer més coses. També desenvoluparà la
capacitat motriu, ja que farà accions, com vestir-se o pentinar-se, cada cop
més complexes.

1.2.3 L’hàbit del son. Activitat i descans

L’activitat i el descans adequats són fonamentals per a la salut infantil. La
interacció de l’infant amb l’entorn que l’envolta implica l’organització d’estones
d’activitat i de descans. La planificació dels horaris, els espais i els materials de
l’escola s’han d’adequar a les característiques dels ritmes d’activitat i descans de
l’infant.

L’escola infantil ha de fer una distribució temporal de les activitats tenint en
compte aquests ritmes d’activitat dels infants segons les edats, les necessitats
d’activitat i descans dels nens i plantejar activitats diverses i motivadores que
incloguin estones de descans, de repòs i de relaxació.

La bona planificació de l’activitat i el descans contribueix a assegurar el man-
teniment satisfactori de les condicions físiques i emocionals dels nens, que són
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fonamentals en l’estimulació de les seves capacitats i el seu desenvolupament
integral. L’evolució de l’equilibri entre l’activitat i el descans estarà condicionada
pel desenvolupament del sistema nerviós, la maduració motora, la cognitiva,
l’afectiva, factors individuals i pautes educatives dels nens. Després de fer una
activitat, amb una intensitat determinada, durant un període de temps, apareixerà
el cansament o fatiga. Aquest cansament s’incrementarà com menys motivadora,
difícil i repetitiva sigui l’activitat per a l’infant. Li caldrà descansar per recuperar-
se. Per tant, aquest descans s’haurà d’adaptar segons l’activitat. Hi haurà activitats
que implicaran un son reparador i d’altres de les quals podran descansar amb la
relaxació muscular. Així doncs, activitats com el joc i l’exercici físic conduiran
a activitats de descans, ja sigui el son o la relaxació muscular. En el cas del son,
quan fem la planificació, haurem de tenir en compte que les necessitats varien al
llarg de la vida. Així, el nadó necessita de 17 a 18 hores de son repartit entre
el dia i la nit, a diferència de l’adult, que només en necessita 8. Passa el mateix
amb cada individu; el procés del son no és uniforme per a tothom, depèn de les
característiques personals de cada nen i del seu entorn familiar. Tot això són factors
que haurem de tenir en compte a l’hora de programar aquest hàbit.

També en el cas d’alteració o trastorn del son, la intervenció educativa que
proporcionarem consistirà a fer activitats adequades per introduir els hàbits del son
i a coordinar-nos amb les famílies per detectar i abordar-ne les causes. Qualsevol
problema en les relacions afectives, ja sigui càstig, sensació de rebuig per part
de l’infant o incomprensió pot provocar i agreujar l’alteració o trastorn. Des de
l’escola haurem d’informar els pares amb xerrades, intercanvis d’experiències
i pautes d’actuació davant les dificultats que es trobin amb els seus fills. Per
exemple, podem mostrar tècniques de relaxació als pares perquè les duguin a terme
a casa amb els fills.

A l’escola infantil, a l’hora de programar l’adquisició dels hàbits relacionats amb
l’activitat i el descans, caldrà valorar aquests aspectes:

• Les activitats que cal desenvolupar.

• La planificació d’aquestes activitats a l’escola.

• Les condicions ambientals de l’aula.

• Els espais adequats per al descans.

A mida que els infants creixin passaran més estona desperts, i menys, descansant o
dormint. Mentre estiguin desperts faran moltes activitats destinades a satisfer les
seves necessitats bàsiques però també dedicaran altres estones al joc i a la relació
amb l’entorn. L’evolució pròpia de l’infant el conduirà a reconèixer els diferents
moments del dia, la qual cosa li permetrà anticipar-se a les activitats que s’aniran
succeint.

A l’hora de fer la distribució temporal al centre, haurem de respectar els ritmes
individuals dels nens, sobretot en el cas dels més petits, ja que ho notaran més.

Podrem establir diferents temps a l’escola:
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• Temps d’acollida: correspon al temps en què van arribant els nens al centre;
pot variar segons el centre. Es reuneixen els nens en un espai d’acollida a
mida que van arribant.

• Temps d’entrada: es pot donar un marge de temps perquè els infants arribin
tranquils a l’escola, sense tensions.

• Temps de sortida: temps dedicat al comiat dels nens per retrobar-nos
l’endemà.

Les rutines seran presents de manera fixa en l’horari escolar i aniran lligades a
salutacions, el menjar, la higiene i el son. Aquestes activitats són les que marquen
els talls de temps en el ritme diari. Aquestes activitats les anirem complicant amb
gestos o cançons que n’anuncien l’inici o el final. També es podran anar introduint
activitats diferents de les quotidianes i que les complementaran, com és el cas de
sortides, introducció jocs o materials nous, festes, etc.

Grup de nens i nenes preparant-se
per a la migdiada.

En l’organització de les activitats a l’escola infantil haurem de fer el següent:

• Respectar els ritmes individuals dels infants.

• Considerar la diversitat de nens.

• Dur a terme les diferents activitats d’una manera lúdica, per tal d’evitar el
cansament.

• Vetllar sempre pel descans adequat segons l’edat i característiques.

• Dedicar un temps determinat a una activitat, segons l’edat, i a continuació
plantejar-ne una altra de diferent, de manera que aquest canvi sigui com un
descans per l’infant.

• Adequar els espais, materials i condicions mediambientals necessaris per
fer l’activitat. Per això caldrà una bona il·luminació, si és possible amb
llum natural. També la temperatura i la ventilació seran factors que caldrà
controlar, com també l’ambientació amb colors relaxants per als infants i el
mobiliari adequat a l’edat i característiques dels nens.

El lloc on dormin els infants haurà de ser un espai especialment tranquil, sense
sorolls i amb persianes o cortines perquè hi hagi menys llum que quan estan en
activitat. Seguirem tot un protocol d’actuacions perquè l’infant s’adoni que ha
arribat el moment d’anar a dormir. Prepararem les hamaques, els descalçarem i
els desvestirem una mica perquè estiguin més còmodes i tancarem les cortines o
persianes per disminuir la llum. D’aquesta manera, s’adonaran que és l’hora de
la migdiada. L’hora de despertar-se també haurà de ser tranquil·la i sense presses
perquè visquin el son com una activitat plaent.
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2. Programació d’intervencions per a l’adquisició d’hàbits
d’autonomia personal en la infància

El procés d’aprenentatge d’hàbits dels infants s’ha de programar i avaluar per tal
que s’assoleixi satisfactòriament. Molts cops, com a educadors, haurem de revisar
la programació i reajustar-la de manera que el procés d’aprenentatge d’hàbits
avanci.

Una característica del sistema educatiu actual és el paper protagonista que conce-
deix als educadors per posar en pràctica el currículum establert. Partint d’aquest
currículum comú i prescriptiu, els educadors, coneixedors de la realitat de cada
centre i de les característiques dels seus alumnes, han de concretar-lo i elaborar el
projecte curricular d’etapa i les programacions d’aula.

Poder adaptar l’ensenyament a les característiques i necessitats dels centres i dels
alumnes és una característica dels currículums oberts i flexibles. Imaginem una
aula d’infants de 2 a 3 anys. El procés de control d’esfínters s’inicia i segueix un
ritme molt personal en cada nen, tot i que als 4 anys pràcticament tots els alumnes
l’han assolit. Amb el currículum actual, els educadors podem ajustar la nostra
intervenció per adaptar-la a les característiques de cada infant, respectant el procés
de cadascun, de manera que organitzem la vida a l’aula per permetre que, mentre
els uns van amb molta autonomia a fer les seves necessitats al vàter o a l’orinal,
n’hi ha d’altres que necessiten que els canviem el bolquer per estar nets. El punt
oposat l’ofereixen els models curriculars tancats, en què tots els alumnes fan la
mateixa activitat, en el mateix moment i amb el mateix grau d’ajuda per part de
l’educador; de manera que, quan l’educador o el currículum ho decideix, tots els
alumnes sense excepció han de seure a l’orinal.

2.1 Bases per a la programació d’intervencions

El procés d’ensenyament-aprenentatge dels hàbits requereix, com qualsevol acti-
vitat educativa, una programació que implica:

• Establir els objectius de la intervenció educativa.

• Seleccionar els continguts relacionats amb l’hàbit que es vol desenvolupar.

• Preparar les activitats, els recursos necessaris i fer la temporització del
procés.

La programació l’hem de fer tenint en compte les diferents fases de l’aprenentatge
d’un hàbit, la qual cosa anirà lligada amb la temporització del procés. Alguns
hàbits requeriran més temps que d’altres.

Aspectes importants

L’aprenentatge dels hàbits en el
primer cicle de l’educació
infantil passarà de satisfer
exclusivament les necessitats del
bebè a ensenyar a l’infant
l’adquisició de l’hàbit. Haurem
de tenir en compte:

• La dificultat de
l’aprenentatge.

• Les accions que el
formen.

• El temps que cal per
desenvolupar-lo.

• Els instruments o
recursos que es
necessiten.
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Per tal que el procés sigui satisfactori haurem de dedicar un temps diari, setmanal
i mensual a fer activitats que afavoreixin l’adquisició dels hàbits. Aquestes
activitats les haurem de combinar amb d’altres que diverteixin l’infant per tal de
no fer-li avorrir la tasca. També haurem de tenir en compte els ritmes d’activitat
dels nens i, sobretot, respectar les diferències individuals de cada nen.

Una funció del currículum establert és ajudar els educadors a dur a terme la seva
tasca a l’aula. Aquesta ajuda es concreta de diverses maneres: què, quan i com
s’ha d’ensenyar, i com i quan s’ha d’avaluar.

2.1.1 Què s’ha d’ensenyar

En primer lloc, el currículum respon a la pregunta de “què cal ensenyar”, i
estableix els objectius generals del cicle en termes de capacitats que els alumnes
han d’haver assolit en finalitzar l’etapa. Aquests objectius preveuen cinc grans
tipus de capacitats humanes: cognitives, motrius, afectives o d’equilibri personal,
i d’inserció i actuació social.

Capacitats que els alumnes han d’haver assolit al final de l’etapa d’educació infantil:

“Aprendre a ser i a actuar d’una manera cada vegada més autònoma. L’autoconeixement,
la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, l’autoestima, l’educació de les emocions,
l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític i
d’hàbits responsables són essencials per aprendre a ser i a actuar de manera autònoma.

L’infant haurà de ser capaç del següent:

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, i adonar-
se de les seves possibilitats.

• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva
d’ell mateix i dels altres.

• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb
seguretat i eficàcia.”

Decret 181/2008 (DOGC núm. 5216)

El currículum estableix també en termes de capacitats els criteris d’avaluació en
cadascuna de les àrees que formen l’etapa. L’adquisició d’aquestes capacitats es
produeix amb aprenentatges concrets de continguts de diferents tipus.

Tradicionalment, els continguts de l’educació feien referència al coneixement de
les diferents disciplines o àrees del saber. En educació infantil -i també en la resta
d’etapes educatives de l’ensenyament obligatori- la manera més eficaç de presentar
els continguts és adaptant-nos, més que no pas a l’estructura epistemològica de les
disciplines, a l’estructura psicològica dels alumnes o a la manera com procedeixen
per assimilar-los. Així, s’estableixen per a l’etapa de l’educació infantil tres àrees
curriculars, en sintonia amb les grans unitats de significació per a la infància.

• La descoberta d’un mateix i dels altres.
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• La descoberta de l’entorn.

• Comunicació i llenguatges. La tercera gran àrea fa referència a la comuni-
cació mitjançant el llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic.

El currículum inclou a més de continguts, resultats d’aprenentatge i criteris
d’avaluació de les capacitats desenvolupades pels infants.

Així, dins l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres, es formulen continguts
relatius a procediments, com per exemple: “Aplicació d’hàbits d’autonomia i
rutines en la vida escolar, mostrant iniciativa i esforç per trobar personalment
solucions a situacions i dificultats superables, sabent demanar ajuda quan faci falta
i acceptar-la quan calgui”. Amb relació a aquest contingut es defineix el criteri
d’avaluació de “Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals
referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres”. De
manera que cada contingut va associat a un criteri d’avaluació o a més.

En resum, el currículum establert per a l’etapa de l’educació infantil respon a la
pregunta “què s’ha d’ensenyar” assenyalant:

• Les capacitats que cal haver assolit al final de l’etapa o els objectius del
cicle, els continguts d’àrea i els criteris d’avaluació del cicle.

• Les àrees curriculars per promoure aprenentatges específics que afavoreixin
el desenvolupament de les capacitats.

• Els continguts de cadascuna d’aquestes àrees, els quals van associats als
criteris d’avaluació del cicle.

2.1.2 Quan s’ha d’ensenyar

El currículum ajuda també els educadors en la seva tasca abordant la pregunta de
“quan s’ha d’ensenyar”. Amb aquesta intenció, distribueix els objectius generals,
o capacitats que han d’assolir els alumnes al llarg dels diferents cicles i etapes,
tenint en compte la complexitat intrínseca de les capacitats, i les possibilitats i
limitacions associades a les característiques evolutives dels infants. Es nodreix
en aquest aspecte de les aportacions de la psicologia genètica, concretament de
la teoria del desenvolupament operatori de la intel·ligència. El següent pas o la
seqüenciació dels continguts dins d’un mateix cicle i, posteriorment, dins d’un
mateix curs, suposen un nivell més gran de concreció de les intencions educatives
i són tasca dels equips docents de cada centre.

2.1.3 Com s’ha d’ensenyar

Una altra ajuda que presta el currículum als educadors té a veure amb les
opcions metodològiques, o el “com s’ha d’ensenyar”. Per aconseguir els objectius
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educatius, podem dissenyar una gran varietat d’activitats, pertanyents cadascuna
a diferents opcions metodològiques. Qualsevol opció del ventall metodològic que
triem ha de ser respectuosa amb els principis psicopedagògics que impregnen el
disseny curricular en totes les etapes de l’educació obligatòria.

Molt sintèticament, aquests principis són els següents:

1. Afavorir els aprenentatges significatius. D’acord amb aquest principi
formulat per Ausubel, si el nou material d’aprenentatge es relaciona de manera
substantiva i no arbitrària amb allò que l’alumne ja sap, som al davant d’un
aprenentatge significatiu; si l’alumne no estableix aquestes relacions es tracta
d’un aprenentatge repetitiu o mecànic. Mitjançant els aprenentatges significatius,
l’alumne construeix la realitat i li atribueix significat. La repercussió de l’apre-
nentatge escolar sobre el creixement personal de l’alumne és més gran com més
significatiu és l’aprenentatge.

2. Partir dels coneixements previs. Per aconseguir aprenentatges significatius
hem de dissenyar situacions d’ensenyament que parteixen dels coneixements
previs dels alumnes, que actuen com a eines de lectura i interpretació dels nous
continguts i que condicionen el resultat de l’aprenentatge.

3. Avançar mitjançant la zona de desenvolupament proper. La distància entre
allò que l’alumne és capaç de fer per si mateix i allò que és capaç de fer amb l’ajuda
dels altres, observant-los, imitant-los, seguint les seves instruccions o col·laborant-
hi, Vigotsky la va anomenar zona de desenvolupament proper, i delimita el
marge d’incidència de l’acció educativa. L’ensenyament eficaç parteix del nivell
de desenvolupament de l’alumne, no per acomodar-s’hi sinó per fer-lo progressar
per la seva zona de desenvolupament proper, per ampliar-la i generar-ne de noves.

En l’aprenentatge dels hàbits d’autonomia, els adults ens adaptem a les possibili-
tats expressives, psicomotrius, cinestèsiques, etc. dels infants per crear situacions
en què puguin participar i aprendre els coneixements implicats.

4. Presentar els continguts amb significativitat lògica i psicològica. Per
exemple, quan un infant ha establert la coordinació ull-mà-boca podem treballar
els continguts actitudinals del gust per la neteja a la taula. En el cas del
control d’esfínters, fins que un infant no rep la sensació local de pressió als
esfínters no pot controlar aquest procés. Els continguts de l’aprenentatge han
de tenir significativitat lògica o interna -han de ser coherents entre si- i també
significativitat psicològica -que l’alumne disposi dels elements pertinents per
assolir-los.

5. Afavorir aprenentatges funcionals. Els continguts educatius són funcionals
quan l’alumne els pot aplicar a altres situacions i circumstàncies diferents de
la situació d’aprenentatge en què van ser assolits. Els hàbits d’autonomia són
continguts útils per a la vida a l’aula i fora de l’aula. Tenen aplicació en molts
moments i contextos, a més de les situacions d’aprenentatge a l’aula. Són, per
tant, plenament funcionals i arrelats en les necessitats dels infants.

6. Afavorir una activitat intensa per part de l’alumne. L’aprenentatge signifi-
catiu, perquè es produeixi, requereix una activitat intensa per part de l’alumne, que
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ha d’establir relacions entre el nou contingut i els elements ja disponibles en la seva
estructura cognoscitiva. En l’etapa de l’educació infantil, mitjançant l’observació
directa, la manipulació i l’experimentació estimulen l’activitat cognoscitiva d’es-
tablir relacions significatives entre els continguts nous i els coneixements previs.

7. Afavorir la modificació dels esquemes de coneixement. Aquesta activitat
intensa de caràcter intern ens porta a revisar, diferenciar, coordinar i enriquir els
nostres esquemes segons la nova informació que s’hi integra. Porta, per tant, a un
dels objectius de l’educació escolar: la modificació dels esquemes de coneixement
mitjançant la integració i assimilació de continguts nous.

8. Aprendre a aprendre. L’estructura cognoscitiva es pot concebre com un
conjunt d’esquemes de coneixement. Els esquemes són conjunts organitzats
d’informacions, poden incloure tant informació conceptual, com fets, procedi-
ments, regles, normes, referències a altres esquemes... Un esquema pot ser més o
menys ric en informació i detalls, tenir un grau d’organització i coherència interna
variable i ser més o menys adequat a la realitat. La realització d’aprenentatges
significatius implica la dinàmica dels esquemes de coneixement, en el sentit que
la nova informació s’emmagatzema en la memòria mitjançant la seva incorporació
a un esquema de coneixement o més. El record dels coneixements previs queda
modificat per la construcció d’esquemes nous. Els esquemes també poden dis-
torsionar la nova informació i forçar-la a acomodar-se a les seves característiques.
Aprendre a avaluar i a modificar els propis esquemes és un component essencial
d’aprendre a aprendre, que és un altre principi psicopedagògic fonamental per
dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatges, i l’objectiu més ambiciós de
l’educació escolar.

Els infants són grans investigadors:
constantment formulen hipòtesis i les
contrasten amb la realitat.

9. La concepció constructivista de l’aprenentatge i de la intervenció pedagògi-
ca. La concepció constructivista de l’aprenentatge ens diu que, en últim terme, és
l’alumne qui construeix, modifica, enriqueix i diversifica els seus esquemes de co-
neixement. Aquesta concepció exigeix una interpretació igualment constructivista
de la intervenció pedagògica, que consisteix, des d’aquesta perspectiva, a crear
les condicions perquè l’alumne, en contacte amb els continguts de l’ensenyament,
desplegui la seva activitat d’establir relacions, com més nombroses i significatives
millor, entre la seva xarxa de coneixements i el material objecte d’aprenentatge.

Per afavorir aquesta dinàmica de l’alumne, podem fer servir tots els mètodes
disponibles: oferir models d’acció per imitar, estimular la manipulació i l’expe-
rimentació, fer indicacions, corregir errors, fer suggeriments... El currículum
prescrit per les autoritats renuncia a explicitar un mètode únic, ja que només
els educadors, coneixedors de les característiques del context del centre i de
les característiques individuals dels seus alumnes, podem triar quin mètode serà
més eficaç per aconseguir els objectius educatius. Per part seva, el currículum
proporciona orientacions i criteris d’ensenyament i aprenentatge coherents amb la
perspectiva constructivista de l’aprenentatge i la intervenció pedagògica, com són
l’atenció a les diferències individuals i el tractament globalitzat dels continguts.

10. L’atenció a les diferències individuals. Tradicionalment ha predominat una
concepció estàtica del sistema educatiu i de les diferències individuals, amb uns
objectius, continguts i mètodes d’ensenyament idèntics per tots els alumnes. Els
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Principi de globalització

El principi de globalització
forma part del disseny curricular.

El currículum establert
seqüencia els continguts

educatius dins de cada cicle i
cada nivell i va d’allò més

general i simple -presentat en
primer lloc i a mode de

panoràmica general- a allò més
detallat i complex, que

introdueix un nivell més gran de
detall en cadascun dels

components de la visió general, i
vetlla per resituar contínuament

dins de la panoràmica general les
elaboracions successives.

alumnes que no poden assolir els aprenentatges establerts són exclosos o bé han de
repetir el procés educatiu tantes vegades com sigui necessari fins que assoleixin
els continguts. Una altra opció és dur a terme intervencions complementàries
(aules de reforç, educació compensatòria) fora de l’ambient educatiu estàndard per
compensar les dificultats dels alumnes i ajudar-los a seguir amb èxit l’ensenyament
establert. Una altra alternativa, estesa en nivells superiors de l’ensenyament, però
qüestionada en nivells de l’ensenyament obligatori, consisteix a individualitzar
els objectius i continguts de l’ensenyament, és a dir, a flexibilitzar les intencions
educatives, de manera que uns alumnes arriben als objectius educatius formulats
i uns altres no.

La concepció constructivista de la intervenció pedagògica es mostra partidària,
més que no pas de flexibilitzar les intencions educatives, d’individualitzar els mè-
todes d’ensenyament perquè la gran majoria dels alumnes assoleixin els objectius
i continguts que el sistema educatiu estableix per al seu creixement òptim. Hem
de tenir en compte que els objectius educatius ja estan seqüenciats i formulats amb
criteris comprensius i integradors, per facilitar que la majoria dels infants puguin
assolir-los i progressar en el seu desenvolupament.

La individualització de l’ensenyament consisteix a ajustar el tipus d’ajuda
pedagògica a les característiques i necessitats personals dels infants.

El tractament educatiu de les diferències individuals es basa en les conviccions
següents:

• Les característiques individuals es poden modificar segons les experiències
educatives. Sigui quin sigui el punt de partida d’un alumne, segur que es
pot beneficiar i enriquir amb bones condicions d’aprenentatge.

• Les característiques individuals no són trets estàtics -menys encara en la
franja d’edat dels 0 als 6 anys-, sinó que evolucionen constantment.

• Allò que un alumne és capaç d’aprendre depèn de les seves característiques
personals, però també del tipus d’ajuda pedagògica que li donem.

• Els mètodes d’ensenyament no són bons ni dolents en termes absoluts,
sinó segons si ofereixen el tipus d’ajuda que respon a les necessitats dels
alumnes.

11. El tractament globalitzador dels continguts. El principi de globalització
tradueix la idea que l’aprenentatge no es produeix simplement acumulant els
nous elements en l’estructura cognoscitiva. Els continguts nous d’aprenentatge
s’incorporen als esquemes previs per donar lloc a aprenentatges més significatius
com més nombroses i complexes són les relacions que estableixen. El nivell
mínim de globalització d’un aprenentatge suposa establir relacions puntuals entre
els continguts nous i els esquemes de coneixement ja construïts, mentre que el
nivell màxim de globalització suposa establir relacions complexes amb el màxim
nombre possible d’esquemes de coneixements previs.
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La instrumentació didàctica del principi de globalització es presta a múltiples
variants:

• Partir d’objectius generals a objectius específics en diverses àrees curricu-
lars.

• Partir de nuclis temàtics pròxims a la realitat dels alumnes i abordar
dins d’aquest marc aprenentatges específics corresponents a diferents àrees
curriculars.

• Definir projectes que, per la seva realització, impliquin aprenentatges en
diverses àrees curriculars.

2.2 Les programacions a l’aula. Pautes i estratègies de
desenvolupament i d’adquisició dels diferents hàbits

Els educadors, tenint en conte el PEC, la seqüenciació de continguts feta en el PCC,
i les característiques personals dels alumnes, hem de fer les unitats de programació
de la nostra aula.

El primer pas per fer les programacions consisteix a analitzar la seqüenciació de
continguts al llarg del cicle (o PCC) i decidir com distribuirem aquests continguts
en unitats de programació amb una durada determinada. El següent pas és
l’elaboració concreta de les unitats de programació decidides.

Cada unitat de programació conté els apartats següents:

• La introducció.

• La selecció de continguts.

• Els objectius didàctics.

• Les activitats d’aprenentatge.

• Les activitats d’avaluació.

1. La introducció. En la introducció farem una mena de resum de la programació.
Començarem explicitant a quin cicle i etapa pertany la programació, a quin grup
d’infants va adreçada, en quin moment del curs es treballarà, i quant durarà (unes
setmanes, un trimestre, o pot ser que s’hagi de treballar al llarg de tot el curs, com
succeeix amb la unitat de programació dels hàbits d’autonomia). Especificarem
també amb quina àrea o àrees curriculars es relaciona.

“La unitat de programació (dels hàbits)... se centra en el Cicle Llar d’Infants de l’Educació
Infantil, per al grup d’infants de 2-3 anys. Es durà a terme en el 2n trimestre.”

“Els hàbits es treballen al llarg del curs escolar, interrelacionats amb totes les àrees:
Descoberta d’un mateix, Descoberta de l’entorn natural i social i Intercomunicació i
llenguatges.”

En la secció “Annexos”
del material web
d’aquesta unitat trobareu
un exemple d’unitat de
programació corresponent
als hàbits.
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Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 73).

És convenient que la introducció reflecteixi el perquè de programar els continguts
de la unitat.

“La motivació que ens ha conduït a escollir el treball dels hàbits és la seva importància en
la vida de l’infant, tant a casa com a l’escola.”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 73).

En la introducció donarem informació general sobre la metodologia que emprem.
Aquesta metodologia ha de respectar els principis de l’aprenentatge significatiu,
i donar un tractament global als continguts, que afavoreixi l’establiment de
relacions múltiples i variades.

Exemple d’introducció:

“La nostra metodologia serà globalitzadora. Partim del coneixement i les possibilitats de
cada infant per ajudar-lo a enllaçar allò que és nou amb el que ja sap... teixint i modificant
una xarxa cada cop més complexa, on s’inscriuen els aprenentatges que construeix a poc
a poc.”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 73 i 74).

Un principi clau de la metodologia ha de ser afavorir la participació dels infants
en les activitats.

“L’infant quan actua experimenta, relaciona i atribueix sentit a tot allò que fa...”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 74).

Tindrem en compte el valor de la imitació com a mecanisme d’aprenentatge.

“En aquestes edats, la imitació és un factor important d’aprenentatge...

L’educador/a tindrà molt present que ha de ser un bon model per imitar i ha de col·laborar
perquè s’estableixi un clima de comunicació positiu entre els infants i la persona adulta, una
comunicació basada en el respecte i l’afecte.”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 74).

Crearem les condicions òptimes perquè es produeixi la participació i activitat dels
infants i, mitjançant aquesta participació, s’assoleixin els aprenentatges.

“Ens recrearem en el moviment i el valorarem, es donarà tanta importància a l’intent com a
l’èxit. Observarem les diverses maneres de fer dels infants i, tot recollint-ne les descobertes,
les comentarem i les fomentarem, farem arribar al nen i a la nena el missatge que cadascú
pot trobar una manera de fer les coses...”

“Els rituals, els horaris i les normes estables donaran seguretat a l’infant, l’ajudaran a
apreciar l’ordre, a estructurar-se... Al mateix temps (el mestre) ha d’evitar que es creï
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una dependència excessiva de les normes... l’autonomia física s’haurà de fonamentar en
una autonomia personal, on la capacitat d’ésser i de pensar és el màxim objectiu.”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 74).

A més d’assolir bons hàbits d’autonomia, l’objectiu fonamental és la construcció
d’una identitat i autoconcepte positiu.

“No solament pretenem que l’infant sigui autònom. Volem, a més a més, que se senti
integrat dins de la llar d’infants, acceptat, valorat i, en definitiva, respectat. Aquest respecte
es concreta en petits detalls de cada dia... Té lloc quan establim un clima relaxat i afectiu
que dóna seguretat, quan animem i afavorim l’activitat positiva, quan dediquem el temps
que cal per dinar i respectem tant el ritme com la gana de cadascun, quan no tenim pressa
a l’hora del canvi de bolquers...”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 75).

En la introducció també podem resumir els criteris d’avaluació que farem servir
per comprovar el tipus i grau d’aprenentatge assolit i ajustar la nostra intervenció
segons els progressos o dificultats observats.

2. Els continguts. En cadascuna de les àrees curriculars seleccionarem contin-
guts.

La taula 2.1 exposa els continguts en relació a les àrees curriculars per l’etapa
d’educació infantil.

Taula 2.1. Continguts de la unitat de programació dels hàbits

Àrea 1. Descoberta d’un mateix i dels altres Àrea 2. Descoberta de l’entorn Àrea 3. Comunicació i llenguatges

Les parts del cos i els seus elements externs:
Braç; Canell; Mà; Dits; Ungles; Genoll; Cama;
Cuixa; Boca; Dents; Llengua; Cul; Vulva; Penis
Nocions relacionades amb l’orientació estàtica i
dinàmica: a dins de/a fora de, juntament
amb/separat de.
Nocions relacionades amb l’orientació temporal:
ara, abans de, després de.
Característiques personals pròpies: Nen-penis;
Nena-vulva
Orientació temporal d’imatges de les activitats
proposades.
Iniciativa en l’acció de dinar, rentar-se les mans
i control d’esfínters.
Satisfacció en l’activitat. Gaudir amb els altres
desenvolupant les activitats proposades.
Interès per resoldre tot sol o demanant ajut amb
el gest i la parla: rentar-se les mans, anar al
vàter, parar taula.
Col·laboració en l’acció dels altres en les
activitats organitzades.

Esforç per esperar torns, deixar lloc als
companys i les companyes.

Compartir els estris i el material.
Esforç per tenir cura dels objectes i el material
que utilitza.
Relació afectiva mitjançant els sentiments:
expressió i comunicació.

Creació d’actituds davant de l’expressió i la
comunicació:
Esforç per escoltar la persona adulta i els
companys i companyes.
Necessitat d’establir comunicació mitjançant
respostes.

3. Objectius didàctics. Els objectius didàctics estableixen els tipus i graus
d’aprenentatge que s’espera que assoleixin els infants pel que fa a cadascun dels
continguts.

Continuant amb l’exemple de programació dels hàbits, alguns d’aquests objectius
didàctics es formulen de la manera següent:
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• Participar en l’activitat, tot gaudint de la pròpia acció.

• Controlar l’ajust postural i utilitzar correctament els estris de menjar i rentar-
se les mans, tant en les activitats quotidianes com en el joc simbòlic.

• Assenyalar les parts del seu propi cos: braç, canell, mans, dits, ungles, boca,
llengua, dents, panxa, cul, penis, vulva.

• Esforçar-se per prendre la iniciativa davant de les pròpies necessitats, tot
sol o demanant ajut, en adonar-se que es té gana, set, pipí o caca, o que s’ha
embrutat la cara, les mans, o quan es posa la jaqueta...

En aquesta etapa tan primerenca del desenvolupament, els resultats de l’aprenen-
tatge poden ser molt variables d’un moment a un altre i d’un infant a un altre.
Així doncs, els objectius didàctics que defineixen el tipus i grau d’aprenentatge
en relació amb cadascun dels continguts són orientatius, faciliten al mestre
informació sobre allò que pot fer un infant d’aquesta edat.

4. Activitats d’aprenentatge. Orientacions i estratègies. En aquest nivell de
concreció, per primer cop en el desenvolupament del currículum, inclourem les
activitats específiques del procés d’ensenyament i aprenentatge, seguint l’ordre
temporal en què es duran a terme.

Especificarem si les activitats es duran a terme en grup gran, en petits grups o
individualment.

“Les activitats de control d’esfínters i neteja de les mans es treballen col·lectivament, amb
horari establert, i lliure i individualment cada cop que l’infant ho consideri necessari. El
dinar i el berenar es fan sempre en gran grup.”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 79).

Farem referència a aspectes d’infraestructura i organitzatius que hem de preveure.

“Disposar d’una classe amb espai suficient per a les taules i cadires que necessitem a l’hora
de dinar, com també disposar d’un lavabo clar i ventilat dins de la mateixa aula, amb una
finestra gran que permeti a l’educador/a veure què passa a dins sense ser-hi. En aquest
lavabo hi haurà uns quants vàters, una pica, aixetes per a l’aigua calenta i freda, miralls,
penjadors de tovalloles, etc.”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 79).

Tots aquests elements han de tenir les dimensions i l’alçada dels nens. A més hem
de preveure l’organització dels horaris, quins infants poden beneficiar-se de seguir
un horari establert i quins encara necessiten una atenció més individualitzada,
quines estones podem dedicar a l’atenció individual, quins grups de nens formem,
etc.

El gruix d’aquest apartat correspon a la descripció de l’activitat o activitats didàc-
tiques que conformen la unitat de programació. En l’exemple de programació que
estem seguint, les activitats proposades són el control d’esfínters, la neteja de les
mans, el dinar i els espais de joc.
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• El control d’esfínters. És fonamental que hi hagi un ambient relaxat
en el qual els infants puguin expressar allò que senten. Sense aquest
clima, difícilment s’atreviran a dur a terme, i menys encara a iniciar, un
comportament nou tant compromès per a ells com és el control d’esfínters.

“El mestre o la mestra animarà el nen o la nena que sigui al màxim d’autònom i, alhora, que
vagi verbalitzant i adonant-se de tot allò que fa. Posarem atenció a les seves respostes, als
seus gestos, etc., ja que ens ajudaran a copsar la seva intenció comunicativa; procurarem
que els infants estiguin pendents de la seva pròpia acció i de la dels altres, fent que s’adonin
dels possibles problemes que els poden sorgir: mullar-se la bata, fer-se pipí fora del vàter,
apujar-se els pantalons abans que els calçotets, trobar-se el vàter ocupat. Intentarem que
pensi per trobar solucions i que així cooperi amb allò que li demanem (arromangar-se la
bata, seure bé, fer pipí dins de la tassa del vàter...), atès que llavors trobarà raonable el
perquè de fer-ho.

Cada cop que l’infant hagi tingut un petit “accident” en el control d’esfínters (s’hagi fet pipí
o caca), o també quan s’hagi mullat en netejar-se les mans, les actituds del mestre o la
mestra valorant-ho i actuant-hi l’ajudaran a adoptar la seva pròpia actitud, a partir de la
qual afrontarà la solució als problemes que la vida quotidiana li presenta, amb confiança i
il·lusió per aprendre.”

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 80).

• La neteja de les mans. És un hàbit fonamental que cal adquirir si volem
que l’infant ja s’adoni des de ben petit de la importància de tenir cura de la
higiene en les activitats diàries.

“Se li ha de donar l’oportunitat que aprengui com ha d’utilitzar l’aigua en cada moment.
Rentar-se les mans li demana criteri i control, tant a casa com a l’escola.

[...] Es convidarà els infants a mirar-se les mans perquè s’adonin que se les han de rentar.

Es rentaran les mans de quatre en quatre, respectant la norma que només hi pot haver
quatre infants al lavabo, i s’habituaran que quan una aixeta queda lliure pot anar-hi un altre,
ja que s’intentarà que siguin ells mateixos que estiguin pendents de la seva pròpia activitat
per reforçar-ne la participació.

L’educador/a observarà l’activitat i respectarà les iniciatives dels infants, tot orientant aquells
que encara els costa una mica. També els animarà perquè expliquin tot allò que fan.

Procurarem que s’eixuguin bé les mans, mirant de mantenir un moviment coordinat, i que
centrin l’atenció en tot allò que està succeint, d’aquesta manera ajudarem a controlar cada
cop més la seva acció.

L’activitat de rentar-se les mans es tornarà a realitzar després de dinar, de berenar, i també
quan es faci alguna activitat en què les mans s’embrutin. És en aquests moments que
l’educador/a farà adonar l’infant de la necessitat de netejar-se per ajudar-lo a interioritzar
l’hàbit de rentar-se les mans, la cara i, fins i tot, el cos en general quan calgui”.

Diversos autors (1993). Exemples d’unitats de programació 4. Educació Infantil. Llar

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 81).

• El dinar. Són moltes les reflexions i decisions que s’han de prendre sobre
el moment del dinar: l’espai, el mobiliari, la decoració... Juntament amb
les activitats, hem de fer una relació del material que necessitem per dur-les
a terme. En el cas del dinar, podem enumerar el carro en què arriba el dinar
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L’avaluació és objecte
d’estudi de la unitat
“Avaluació d’hàbits

d’autonomia personal”
d’aquest mòdul.

a l’aula, safates, cullerots, culleres grans per servir, plats, coberts, tovallons,
gerres per a l’aigua, recipient gran de plàstic per als plats bruts, recipient
petit de plàstic per als tovallons bruts.

Exemple d’orientacions per dur a terme les activitats entorn de l’hàbit de
l’alimentació

“Hem optat per dinar a la mateixa classe, ja que és un espai que l’infant identifica com a
propi, compartit pel grup, reduït, íntim, sense soroll, tranquil, etc. Tot això dóna seguretat i
la possibilitat d’actuar i d’expressar les seves demandes.

Per tal que siguin autònoms al màxim, cada dia hi ha dos encarregats a classe. Aniran a la
cuina, a mig matí, a preguntar què hi ha per dinar. Un cop han tornat a la classe -utilitzem
material fotogràfic on apareixen els diferents plats que se serveixen a l’escola-, s’asseuen
per confeccionar el menú, segons l’explicació de la cuinera. Després ho expliquen a la
resta de la classe, mentre mostren les imatges...

Els infants aniran a buscar tots els estris necessaris per parar la taula, que seran al seu
abast.

Cada infant agafa dos plats, una cullera, una forquilla, un got i un tovalló... se’n va cap
al seu lloc i para la taula. Quan tots els nens i nenes estan preparats, l’educador/a els
mostrarà el dinar que hauran acabat de portar de la cuina, fent-los pensar en la postura
que han de tenir per seure correctament a taula, i la utilització correcta dels estris.

Sempre es procurarà que els plats estiguin ben presentats a les safates i es convidarà a
degustar-los.

L’educador/a preguntarà als infants la quantitat de menjar que volen, i si prefereixen servir-
se ells mateixos. Es pretén que aprenguin a regular la quantitat que els vingui de gust i que
manifestin les seves preferències.

És interessant parar esment en el treball sensorial que es pot dur a terme en aquesta
activitat: l’olor de la sopa, els colors de l’amanida, el gust del pollastre, etc.

Es tracta igualment d’una activitat en què el llenguatge i la comunicació poden exercir un
paper important. Establirem un clima de comunicació no sols per mitjà del llenguatge, sinó
també del gest, la mirada, el to de veu...

També és constant el treball matemàtic, utilitzant termes com aquests: és molt ple, molt-
poc, prou, un tros de pa gros o petit.

A mesura que acaben de dinar, retiren els plats, els coberts, el tovalló, i ho deixen al lloc
preparat per a aquest fi.”

5. Activitats d’avaluació. Les activitats d’avaluació ens han de servir no només
per valorar el procés d’aprenentatge dels infants, sinó també la nostra intervenció,
com a educadors, en aquest procés d’adquisició d’hàbits.

2.3 El paper dels adults en l’adquisició d’hàbits

La finalitat de l’educació infantil als centres és contribuir al desenvolupament
emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració
amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se
sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Els infants, ja a l’inici de l’etapa de l’educació infantil, comencen a experimentar
la connexió entre les seves famílies i l’entorn. Un entorn que s’eixampla de
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manera progressiva i que, a partir dels referents familiars que tenen com a
propis, integraran altres persones, objectes, llocs, experiències, emocions, valors,
llenguatges, imatges, gustos, sons, olors, entre d’altres, fet que desencadena
aprenentatge.

En la convivència familiar s’inicia l’educació dels infants i es fan els primers
aprenentatges. Quan posteriorment els infants entren en el món escolar la
responsabilitat es comparteix; per això cal un lligam entre escola i família, per tal
que les nenes i els nens tinguin ple suport i un acompanyament coherent i eficaç
en el seu desenvolupament personal i social.

En aquesta etapa és imprescindible que els infants sentin que tenen un lloc en el
seu entorn i que hi confien; per això cal acollir-los i acceptar-los íntegrament amb
estima, conèixer-los i comprendre’ls des del respecte i l’afectivitat, i assegurar
les relacions de confiança i la creació de vincles amb les persones adultes i els
companys i companyes propers. Les rutines, els hàbits i el coneixement dels límits
i les conductes que són acceptades els faran sentir confortables i els permetran
preveure els esdeveniments, com també les conseqüències de les seves accions.

2.3.1 El paper de l’educador

El sistema educatiu actual, inspirant-se en les investigacions de Vigotsky, Luria
i Leontiev, i més recentment en la investigació antropològica (Cole, 1981),
considera el creixement fruit de la interacció entre les persones i el seu entorn.
Des del moment mateix del naixement, aquesta interacció està mediatitzada per la
cultura, en què són els pares, els educadors, i la resta d’éssers humans els agents
mediadors principals.

Aquesta mediació cultural que exercim els adults es reflecteix també en la manera
com satisfem les necessitats bàsiques. Tant a casa com a l’escola, en cada àpat que
preparem per als infants, els transmetem els costums alimentaris del grup cultural
al qual pertanyem: els donem els aliments culturalment acceptats, cuinats tal com
el grup cultural ho acostuma a fer, presentats en un determinat ordre (primer, segon
plat i postres), i amb els estris i utensilis tradicionalment acceptats.

En les cultures primitives, la participació dels membres joves en la vida diària dels
adults els permetia arribar a l’edat adulta havent assolit la majoria de coneixements
i destreses que necessitaven per esdevenir membres actius i integrats en la seva
societat. En el món occidental en què vivim, el nostre bagatge de coneixements
i habilitats acumulades és tan gran i complex que la mera participació dels fills
en la vida dels adults no garanteix que s’hi adaptin en el futur. L’escola ha de
seleccionar els continguts culturals considerats necessaris de vehicular per afavorir
el creixement i la integració social dels alumnes.

La pregunta que sorgeix és “qui ha de triar els objectius, continguts, materials
didàctics i mètodes de l’ensenyament?”. En una concepció centralitzadora del
sistema educatiu, les autoritats prescriuen detalladament tots aquests elements del
currículum. L’extrem oposat el representen les concepcions descentralitzadores,

El paper mediador dels
adults de referència

Hi ha cultures en què tothom
menja de la mateixa olla situada
al centre. D’altres mengen
formigues, cucs, carn de serp, o
fan servir palets en lloc de
forquilla per menjar arròs i tot
tipus d’aliment.
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Concepció centralitzadora

Un exemple de concepció
centralitzadora del sistema

educatiu era la França
napoleònica, en la qual els

responsables educatius
presumien que tots els alumnes

de la mateixa edat, visquessin al
costat d’Alemanya o de la

Mediterrània, rebien els
mateixos continguts a la mateixa

hora.

en què la responsabilitat a l’hora de triar què ensenyar, com i quan fer-ho
recau en els centres i els equips docents. Des d’aquesta postura, renuncien a
unificar i homogeneïtzar el currículum en benefici d’un respecte més gran a les
característiques de cada context social, cultural i geogràfic, i a les característiques
individuals dels alumnes.

El sistema educatiu actual opta per un model curricular obert, en què les autoritats
prescriuen per a cada àrea curricular els objectius generals, com també diferents
blocs de continguts, i orientacions didàctiques i per a l’avaluació; mentre que els
centres, coneixedors de les característiques del seu context i dels alumnes, han
de concretar aquests elements i elaborar les seves programacions. Això exigeix
als docents un esforç i un nivell de formació molt superior al que demanen els
currículums tancats, en què la majoria d’informació que necessita per a la seva
activitat docent està prèviament especificada i determinada.

En resum, el sistema educatiu actual concedeix als docents un paper
protagonista a l’hora de concretar i desenvolupar a l’aula el currículum
de cada etapa educativa. Aquestes tasques, per dur-les a terme amb
professionalitat, demanen un esforç i un nivell de formació molt elevats.

Abans d’iniciar l’activitat professional a l’aula, és fonamental per a l’educador
formar-se i assolir coneixements molt diversos, des de coneixements de puericul-
tura fins a coneixements de psicologia i pedagogia.

L’experiència de les escoles és una
font d’enriquiment curricular.

Els coneixements de puericultura són necessaris per dur a terme la tasca
higienicosanitària i d’educació per a la salut. La psicologia ens dóna informació
necessària per conèixer les característiques evolutives dels infants, els estadis
del desenvolupament i les teories de l’aprenentatge que fonamenten la nostra
pràctica educativa. La pedagogia i ciències de l’educació en general ens aporten
coneixements per desenvolupar professionalment la nostra tasca a l’aula, ens
informen sobre el sistema educatiu del qual formem part, el disseny curricular
establert, com fer-lo servir i com podem enriquir-lo amb la nostra experiència.

Els coneixements teòrics i pràctics, que la comunitat científica i educativa tenim
com a bagatge, són les nostres eines, sense les quals correm el risc de repetir
estratègies ja superades, i per tant endarrerides, o d’actuar a les fosques, sense
direcció. En canvi, coneixent-les i aplicant-les a l’aula, a més de fer arribar als
infants allò ja destil·lat i validat, les contrastem amb la nostra realitat, en què es
desplegaran de manera única, i evolucionaran i ens faran evolucionar.

La formació dels educadors els permetrà entendre i participar de la vida a
l’aula amb responsabilitat i recursos.

Els mestres actuaran com a facilitadors d’un entorn en què es creïn expectatives
per a l’alumnat, amb activitats que tinguin interès i significat i els proporcionin les
mateixes oportunitats d’aprendre independentment del gènere, l’habilitat, l’edat,
l’origen sociocultural i els coneixements previs.
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2.3.2 El paper de la família

La implicació de la família amb el centre d’educació infantil del seu fill és
fonamental perquè l’aprenentatge dels hàbits d’autonomia personal tingui èxit.

Decret 1012010 d’ordenació del 1er cicle d’EDI. Article 3. Relació entre centres i
família

1. Els pares, mares o persones tutores i els centres han de cooperar estretament en l’educació
dels infants, per tal de garantir la coherència educativa entre el centre i la família, que són el
primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitat primera en llur educació.

2. El centre ha d’establir els mecanismes de participació i col·laboració necessaris que permetin
compartir amb les famílies els criteris d’intervenció i responsabilitat educativa, per afavorir la
participació en el procés educatiu dels seus fills i filles.

3. Per facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i l’evolució educativa de l’alumnat,
cada centre ha d’establir, a començament de curs, el calendari de reunions i entrevistes.
S’han de garantir, com a mínim, una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat, una altra al
llarg del curs i una reunió col·lectiva a l’inici de cadascun dels cursos del cicle, com també
aquells mecanismes de comunicació periòdica que permetin informar sobre les activitats, les
rutines i els hàbits quotidians dels infants tant al centre com a casa.

4. Les famílies han de contribuir a l’educació dels seus fills i filles assistint a les convocatòries de
reunions o entrevistes que faci el centre. Igualment es faran responsables del seguiment de
les orientacions educatives del centre en aspectes com hàbits d’higiene i salut, assistència al
centre i horaris, i de conèixer les normes de funcionament del centre i col·laborar en la seva
aplicació.

L’experiència dels infants amb l’entorn ha d’ajudar-los a ser conscients de la seva
autonomia i a prendre consciència del seu paper en el grup i a valorar la seva
aportació. Les nenes i els nens han de percebre i sentir que són capaços d’aprendre
i de tenir interessos nous. S’han de sentir respectats en aquests interessos, en
el seu ritme de treball, en les opinions i en els propis processos d’aprenentatge
per anar guanyant confiança i seguretat, participant d’una manera activa en el
desenvolupament de les activitats i projectes de treball. La família i l’entorn de
l’infant hauran de fer possible que l’infant adquireixi aquesta confiança i maduresa
emocional que requereix per a l’adquisició dels hàbits d’autonomia personal.
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