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Introducció

L’assoliment dels hàbits contribuirà a donar seguretat a l’infant. A més li seran
útils per desenvolupar millor les seves possibilitats, per adquirir els aprenentatges,
per ajudar-lo en l’adaptació social i per aconseguir més autonomia.

Els hàbits no s’adquireixen de cop ni tampoc podem esperar que creixi per educar-
lo. Els nens hauran de trobar-se en situacions similars molts cops, i també li caldrà
que l’adult, que és el seu model, li proporcioni els procediments necessaris per
tal d’actuar cada vegada més autònomament i amb èxit social. Aquest procés
d’ensenyament-aprenentatge necessitarà ésser avaluat al llarg de tot el procés
per tal que aconseguim el nostre objectiu: que els infants siguin cada cop més
autònoms.

Dins del mòdul dedicat a l’autonomia personal i la salut infantil, la unitat
“Avaluació d’hàbits d’autonomia personal”, tracta de l’avaluació del procés d’ad-
quisició dels hàbits d’autonomia personal, la qual cosa engloba tot el procés
d’ensenyament-aprenentatge que implica. L’avaluació és essencial en l’aprenen-
tatge dels hàbits, tant per valorar els progressos dels infants com per reorientar el
procés d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, l’avaluació no es farà només al final
del procés sinó durant. Conté dos apartats.

En l’apartat “L’avaluació de programes d’adquisició d’hàbits i atenció a les
necessitats bàsiques”, aprendrem a valorar el procés d’ensenyament-aprenentatge
de l’adquisició d’hàbits, tant la programació que hem anat elaborant com els
avenços que fan els infants dia a dia en aquest procés. L’aprenentatge d’hàbits
s’ha de fer amb la col·laboració entre la família i l’escola. Sovint caldrà parlar i
fer entrevistes específiques als pares per tal que rebin l’assessorament adequat per
part de l’escola. En aquest apartat també abordem com ha de ser la col·laboració
entre els dos entorns de l’infant, els centres i les famílies, per tal que tots dos
s’enriqueixin mútuament i interaccionin en l’objectiu comú d’ajudar els infants a
assolir la seva autonomia.

L’apartat “Instruments per al control i seguiment de l’adquisició d’hàbits d’autono-
mia infantil” explica de quina manera i amb quines eines podem valorar i avaluar
l’adquisició d’hàbits.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Avalua el procés i el resultat de la intervenció amb relació a la satisfacció
de les necessitats bàsiques i adquisició d’hàbits d’autonomia personal, i
justifica la selecció de les estratègies i instruments emprats.

• Identifica les fonts d’informació i les tècniques de seguiment del desen-
volupament físic i l’adquisició d’hàbits i la detecció de situacions de
risc.

• Selecciona els indicadors i instruments apropiats per fer el control i el
seguiment de l’evolució dels nens i del procés d’intervenció.

• Aplica l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte.

• Registra les dades en el suport establert.

• Interpreta correctament la informació recollida.

• Identifica les causes possibles d’una intervenció no adequada.

• Identifica les situacions en les quals és necessari la col·laboració de
les famílies i d’altres professionals.

• Elabora informes adreçats a les famílies i altres professionals sobre
l’evolució en l’adquisició d’hàbits, la satisfacció de les necessitats
bàsiques i/o trastorns en aquests àmbits.

• Valora la importància de l’avaluació per donar resposta adequada a les
necessitats bàsiques dels infants.

• Contrasta la informació obtinguda amb les d’altres professionals i amb
els familiars.
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1. L’avaluació de programes d’adquisició d’hàbits i atenció a les
necessitats bàsiques

L’objectiu prioritari en les programacions serà que l’infant assoleixi, al llarg de
temps, una actitud autònoma en les seves activitats diàries. Això serà possible
amb la repetició successiva de les mateixes rutines i respectant el ritme propi de
cada nen perquè l’aprenentatge tingui èxit. Com a educadors haurem d’observar
les conductes dels nens envers l’hàbit que hàgim programat treballar. En observar-
los, anirem enregistrant els progressos i valorarem les estratègies d’actuació per
afavorir l’adquisició de l’hàbit. L’avaluació és fonamental en l’adquisició d’hàbits
d’autonomia ja que ens permetrà no només valorar el que aconsegueix cada
infant sinó també incorporar les modificacions necessàries per tal que el procés
d’ensenyament-aprenentatge dels hàbits el condueixi a l’èxit.

Per tant, l’avaluació l’haurem de fer des de dos vessants:

• L’avaluació dels resultats

• L’avaluació de la programació

S’han d’avaluar els avenços de cada nen tant de manera individualitzada com
segons els criteris que agafem de referència. És a dir, els avenços respecte de si
mateix i els avenços respecte dels objectius marcats. Igualment haurem de valorar
si, amb la programació que hem fet, estem aconseguint els resultats que esperàvem
o bé si, en canvi, l’hauríem de modificar per aconseguir més èxit en els resultats.

1.1 Orientacions per a l’avaluació

L’avaluació, en el disseny curricular actual, compleix dues funcions: permet
ajustar l’ajuda pedagògica a les característiques individuals dels alumnes i permet
determinar el grau en què s’han aconseguit els objectius educatius formulats.

Per ajustar l’ajuda pedagògica a les característiques dels alumnes, s’aconsella fer
una avaluació inicial al començament de cada nova fase d’aprenentatge, per tal
de saber quins són els coneixements previs dels alumnes, que és la característica
individual més important que tenen amb relació a l’activitat d’aprenentatge dels
nous continguts.

Un cop iniciat el procés educatiu, al llarg de les activitats d’ensenyament i apre-
nentatge, els alumnes expressen progressos i dificultats a les quals els educadors
hem de ser sensibles i hem de poder respondre amb un ajustament in situ de la
nostra intervenció.

L’avaluació de cada un dels
hàbits haurà de ser
contínua, amb l’observació
diària de les activitats del
dia a dia de l’infant.
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L’avaluació durant el procés d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de donar
l’ajuda pedagògica més rellevant en cada moment s’anomena avaluació formati-
va. Els educadors la duem a terme sovint de manera intuïtiva, sense adonar-nos-en
gaire. Però la seva importància per guiar el procés d’ensenyament i aprenentatge
aconsella practicar l’avaluació formativa d’una manera més formalitzada. Per això,
podem fer servir l’observació sistemàtica durant el procés, amb l’ajuda d’unes
pautes o guions d’observacions. També podem fer un registre de les informacions
en fulls de seguiment individuals o de grup, que seran d’ús personal per a cada
educador.

Per a la segona funció de l’avaluació -determinar si s’han assolit les intencions edu-
catives i fins a quin punt- es fa l’avaluació final o sumatòria. Aquesta avaluació
es duu a terme en acabar una fase d’aprenentatge, i mesura si els resultats assolits
pels alumnes s’han dut a terme amb el nivell exigit. El currículum adverteix en
aquest punt els educadors per tal que tinguin en compte la consideració següent:
els resultats de l’avaluació sumatòria informen, més que no pas de l’èxit o fracàs
dels alumnes en la realització dels aprenentatges, de l’èxit o fracàs del procés
educatiu per aconseguir els objectius que pretén.

L’avaluació sumatòria s’acostuma a fer servir per al següent:

• Acreditar i certificar un nivell d’estudis.

• Com a avaluació inicial: si les fases i etapes de l’ensenyament estan
seqüenciades coherentment, llavors, assolir els coneixements de cada fase
d’aprenentatge ens garanteix que els alumnes han incorporat en la seva
estructura cognitiva continguts funcionals per abordar amb èxit altres
continguts relacionats.

La taula 1.1 resumeix els tres tipus d’avaluació.

Taula 1.1. Tipus d’avaluació

Avaluació inicial Avaluació formativa Avaluació sumatòria

Els esquemes de coneixement pertinents per al
nou material o situació d’aprenentatge.

Els progressos, dificultats, bloquejos, etc. que
jalonen el procés d’aprenentatge.

Els tipus i graus d’aprenentatge que estipulen
els objectius (terminals, de nivell o didàctics)
respecte als continguts seleccionats.

Al començament d’una fase d’aprenentatge
nova.

Durant el procés d’aprenentatge. Al final d’una fase d’aprenentatge.

Consulta i interpretació de la història escolar de
l’alumne. Registre i interpretació de les
respostes i els comportaments dels alumnes
davant de preguntes i situacions relatives al nou
material d’aprenentatge.

Observació sistemàtica i pautada del procés
d’aprenentatge. Registre de les observacions
en fulls de seguiment. Interpretació de les
observacions.

Observació, registre i interpretació de les
respostes i els comportaments dels alumnes a
preguntes i situacions que exigeixen fer servir
els continguts apresos.

En resum, el currículum establert per a l’etapa de l’educació infantil pretén ser un
instrument d’ajuda als educadors per planificar, programar i guiar la seva activitat
a l’aula. Aquesta ajuda es concreta en el currículum amb l’explicitació del següent:

• Les capacitats que cal haver assolit al final de l’etapa, que constitueixen els
objectius generals de cicle i la seva concreció en objectius generals d’àrea.
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• Les àrees curriculars o d’experiència significatives per als alumnes d’edu-
cació infantil, com també els continguts d’ensenyament en cadascuna de les
àrees curriculars i els objectius terminals amb relació a cada contingut.

• Orientacions didàctiques que contenen criteris per dissenyar activitats d’en-
senyament i aprenentatge, i criteris per dissenyar activitats d’avaluació.

1.2 Col·laboració amb les famílies

Amb la Revolució Industrial, les mares treballadores de classe obrera van tenir
la necessitat de deixar els seus fills petits en mans de persones alienes a la
família mentre eren a la feina. L’atenció que es prestava en aquestes primeres
institucions dedicades a tenir cura de la canalla, era de tipus assistencial. Fins i
tot administrativament, els primers centres públics infantils estaven vinculats als
serveis de sanitat i treball.

Actualment, a banda de l’imperatiu econòmic, la dona té motivacions professio-
nals i personals, legítimes i respectades socialment, que també influeixen en la
decisió de deixar el seu nadó a l’escola. Una altra raó de pes és el prestigi de les
escoles bressol i llars d’infants com a institucions educatives, on els nens entren
en contacte amb una altra organització, altres adults de referència, altres nens de
la seva edat, i un altre entorn, que amplia i enriqueix el de la mateixa llar.

Les famílies porten els fills a l’escola,
un nou entorn que enriqueix les
possibilitats de desenvolupament
dels infants.

Tot i la varietat de motivacions que porten les famílies a decidir escolaritzar els
infants des de ben petits, quan els pares deixen els fills a l’escola ens confien allò
més valuós i vulnerable que tenen. La relació entre els centres i les famílies en
l’etapa de l’educació infantil ha de ser de confiança i estreta col·laboració.

D’acord amb el llibre groc publicat pel Departament d’Educació, en què s’espe-
cifica el currículum per a l’etapa de l’educació infantil, l’educació dels infants
és una competència compartida entre pares, mares i docents; la família i centre
educatiu tenen un objectiu comú: col·laborar de manera activa en la formació dels
infants.

Una forma de col·laboració fonamental és l’intercanvi d’informació. Hi ha altres
formes de participació més compromesa, com la permanència dels pares a l’aula
durant la jornada. Cada centre ha de debatre i acordar el seu pla de participació
dels pares i les maneres de posar-lo en pràctica.

La participació dels pares s’ha de garantir i desenvolupar amb una
planificació acurada, fruit d’un plantejament comú i consensuat per part de
tot l’equip docent del centre.
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L’anècdota de la lluna plena

Una tarda, passejaven per
Barcelona la mare, el seu fill i la
tia del nen. La mare mira el cel i
comenta amb la tia: “Hi ha lluna

plena!”. El nen respon: “plena
de què?”. Les dues dones
comencen a riure i el nen

repeteix sense parar: “plena de
què?, plena de què?”, fins que a
una de les dues se li acudeix dir:

“plena de llum”.

Les necessitats bàsiques dels infants, com l’alimentació, la higiene i la son són
un centre prioritari d’atenció i de conversa entre educadors i les famílies. Per
aconseguir una comunicació fluida són vàlides tant les eines de comunicació
informal (converses durant les entrades i sortides diàries dels petits), com els ca-
nals i protocols formalitzats (agendes individuals d’alumnes, entrevistes, reunions,
xerrades, etc.).

1.2.1 La comunicació informal

Amb la comunicació informal ens referim a tot allò que les famílies i el centre
ens transmetem de manera espontània i sense planificar. Els moments en què
es produeixen principalment aquests intercanvis són en les entrades i sortides de
l’escola, quan vénen a portar l’infant al matí o a buscar-lo.

1. Converses informals. Destaquem en primer lloc les converses informals, o
allò que ens comuniquem verbalment durant les trobades diàries. Es tracta d’una
informació molt lligada a les circumstàncies particulars de cada dia. L’espai on
mantenim aquestes converses pot variar d’un dia a l’altre: depenent de l’hora en
què el familiar porti l’infant o el vingui a buscar, ens pot trobar a l’entrada del
centre, a l’aula, al vestíbul, al pati...

Entre la informació més rellevant que cal compartir hi ha la relacionada amb les
necessitats bàsiques dels infants. Cada matí és convenient saber:

• Si ha dormit bé o li falten hores de son.

• Si ha fet pipí i caques normals, si les ha fet “lletges”, amb símptomes
d’alguna alteració, o si no n’ha fet.

• Si ha esmorzat bé, poc o gens, i si pot menjar el menú normal o fa algun
tipus de dieta.

El costum és que, si l’infant està sa, arriba amb aquestes necessitats satisfetes i ni
tan sols en parlem. En canvi, si hi ha símptomes d’alguna malaltia o alteració, si
estem en un moment important del control d’esfínters, o si hi ha canvis en l’entorn
del nen, llavors aquesta informació és prioritària.

A més de les necessitats bàsiques, sovint parlem de l’estat d’ànim de la criatura,
si ha estat contenta o trista, activa o neguitosa, de com s’ha relacionat a casa amb
els pares, germans o avis, etc.

Un altre tema d’aquestes converses són les anècdotes sobre coses que els infants
han dit o fet. De vegades els pares ens expliquen coses molt divertides, senyals
d’una bona comunicació entre el centre i les famílies, i d’una bona relació de
confiança i seguretat.

Quan vénen a buscar l’infant, som els educadors del centre qui tornem tota
aquesta informació relativa a les necessitats bàsiques i vitals, acompanyada sovint
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d’informació sobre l’estat emocional, sobre la relació mantinguda amb companys i
educadors, sobre els progressos i, per descomptat, també hem de trobar el moment
i espai per comentar les coses divertides. Els centres, a més, organitzem aquesta
informació mitjançant les eines de comunicació formal, que veurem de seguida,
per donar-la als pares de manera ordenada i sistemàtica.

2. La comunicació no verbal. Tot allò que els pares es troben quan entren a l’aula:
els objectes i materials didàctics que fem servir, la seva col·locació i disponibilitat,
els nostres gestos i maneres de parlar i moure’ns, etc. els transmet informació
rellevant de caràcter educatiu.

El projecte educatiu de centre i el projecte curricular d’etapa (PEC i PCE,
respectivament) expliciten els nostres principis, objectius i metodologia educativa
com a centre. Però allò que els pares veuen i senten durant el contacte diari
amb nosaltres pot ser més real i pot definir-nos millor com a educadors que les
declaracions formals i enraonades dels documents.

1.2.2 La comunicació formal

Amb el terme comunicació formal ens referim a les situacions de comunicació
amb les famílies prèviament planificades i estructurades quant a la informació a
intercanviar i la manera de donar-la. Si hi ha una bona comunicació informal,
molta d’aquesta informació ja l’hem compartit. Però val la pena assegurar-se que
no queda res important per dir.

L’existència d’aquestes eines ens garanteix a pares i educadors que tota la informa-
ció rellevant disposa d’un canal per arribar a l’altre. Només l’hem de fer servir:

• Les llibretes o agendes

• Circulars i fulls informatius

• Les xerrades

• Els cartells

• Les reunions i tutories

• Els informes avaluadors

Les llibretes o agendes

Cada alumne té una llibreta o agenda individual, en què anotem diàriament
informació sobre els àpats, els pipins i caques fetes, les hores de son, les activitats
dutes a terme, i altres informacions que volem destacar.

Hi ha models estandarditzats d’agendes per a centres d’educació infantil. L’escola
també pot optar per fer-se un model a mida. Hi ha centres que s’estimen més tenir

Coherència en la pràctica
educativa

La pràctica educativa ha de ser
coherent amb les declaracions
d’intencions i valors recollits en
el projecte educatiu de centre i el
projecte curricular d’etapa (PEC
i PCC).
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un format sense apartats fixos, de manera que cada educador emplena l’espai en
blanc diari de la llibreta amb allò que creu convenient cada dia. S’hi poden fer
dibuixos, materials que s’han fet servir durant la jornada (com fulles seques, tires
de draps...), etc.

En un model d’agenda estàndard, cada pàgina representa una jornada escolar
sencera:

• La capçalera de pàgina correspon al nom de l’alumne i la data.

• Un apartat d’informació és per als àpats: l’esmorzar, el dinar i el berenar.
Conté els aliments que s’han pres i en quines quantitats.

• Un altre apartat correspon a les hores de son de la migdiada: a quina hora
s’ha adormit i a quina s’ha despertat.

• En un tercer punt anotarem la informació sobre les deposicions fetes: si són
normals, desfetes, líquides...

• Tindrem un apartat perquè els pares escriguin si s’ha de prendre algun
medicament i a quines hores. Alguns medicaments han d’anar acompanyats
amb la recepta del metge.

• Un altre espai correspon a observacions que puguin voler escriure els pares.
Com, per exemple, qui vindrà a buscar l’infant a la sortida de l’escola, o
informació afectiva (“avui s’ha llevat molt content”), o informació sobre
hàbits (“ahir no va voler sopar”), etc.

• Finalment, tenim l’espai d’observacions dels educadors, en què podem
escriure quines activitats hem fet durant la jornada, si hem vist algun progrés
o fet significatiu de la criatura... Per als pares, trobar informació concreta
dels seus fills és molt reconfortant; s’adonen que, a més de parar atenció al
funcionament del grup, ens interessem i som sensibles a les peculiaritats de
cada infant. La redacció ha de ser acurada quant al to. Destacarem sobretot
els fets positius, els que ens agrada recordar.

Els fets conflictius dels infants, que també hem de tractar si són
significatius, s’aborden amb altres eines, com les tutories, o les reunions
amb psicopedagogs i personal qualificat de suport al centre.

Pensem que, si deixem escrits comentaris desagradables dels nens, quan els pares
ho llegeixen ja no hi som per explicar-ho, i es poden sentir amoïnats, qüestionats,
renyats, atacats...

En resum, les llibretes individuals dels alumnes són una eina en què podem
explicitar diàriament tot allò referit a l’alimentació, la higiene i el descans, a més
d’altres informacions rellevants. Així, si un pare ve a buscar el seu fill amb pressa i
només ens podem saludar i acomiadar, sap que a la llibreta del seu fill té apuntada
la informació relativa a les seves necessitats bàsiques, juntament amb una altra
informació menys estandarditzada però igualment important.



Autonomia personal i salut infantil 15
Avaluació d'hàbits d'autonomia

personal

Aquest mètode de registre d’informació de vegades suposa una sobrecàrrega per a
l’educador, que ha d’estar pendent d’emplenar les llibretes mentre atén el grup.
Una solució és simplificar al màxim l’imprès perquè es pugui emplenar amb
rapidesa amb la informació diària imprescindible, com és la informació relativa als
menjars, deposicions i son. Els pares han de tenir aquesta informació diàriament
per saber com actuar a casa respecte a aquestes qüestions. No prendrà la mateixa
decisió a l’hora de fer el berenar i el sopar a casa si sap que l’infant ha menjat molt
per dinar o si sap que no ha menjat gens.

Una altra opció per evitar la sobrecàrrega dels educadors és tenir dins de l’aula
un quadre o tauler per anotar diàriament les dades de cada infant sobre menjars,
deposicions i son, de manera que els pares s’han d’acostumar a mirar-ho cada dia.

Circulars i fulls informatius

Quan hi ha una informació que s’ha de comunicar a tots els pares de l’escola,
podem transmetre-la en format paper i donar un exemplar a cada família.

Els fulls informatius i circulars permeten que la informació sigui a casa dels infants
i pugui ser consultada durant un temps, com és el cas del calendari escolar, les
normes del centre, els menús de la setmana o del mes, etc. Una altra situació
en què són útils és per recordar puntualment una celebració, una sortida, o altres
activitats d’interès comú. L’associació de pares també pot fer servir aquesta via
per comunicar-se amb la resta de pares del centre.

Hi ha moments al llarg del curs en què ens pot interessar transmetre als pares
continguts respecte a algun tema. Per exemple, quan arriba el bon temps moltes
famílies es plantegen treure el bolquer. Aquest pot ser un bon moment, llavors, per
distribuir entre els pares dels infants de 2 i 3 anys fulls informatius sobre el control
d’esfínters. Donar aquestes informacions en el moment oportú, en lloc d’entregar
un gran dossier a començament de curs fa augmentar la motivació dels pares per
llegir el material.

Cada aula s’organitza per fer arribar aquest full o fulls a les famílies d’acord amb
el seu sistema, que pot ser lliurar-lo a mà, posar-lo a la motxilla de cada nen, a la
bústia de classe de cadascú, o dins de la llibreta, entre d’altres. Al tauler d’anuncis
de l’escola també n’hi pot haver un perquè pugui ser consultat per tothom.

Mirarem de no recórrer excessivament a aquest recurs, perquè passar circulars
constantment fa augmentar les possibilitats que no siguin llegides.

Les xerrades

Hi ha temes d’interès comú per a pares i educadors, sobre els quals els experts ens
poden aportar coneixements i punts de vista nous. Els professionals de la salut,
metges, dietistes nutricionistes, psicòlegs, etc. ens poden ensenyar moltes coses
sobre els hàbits d’alimentació, descans i higiene, sobre com afavorir l’autonomia,
etc. Davant els temes d’especial interès per als pares i equip docent, podem optar
per portar a l’escola experts i organitzar una xerrada.
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Per convocar els pares podem fer cartells o fulls informatius que indiquin el tema,
els ponents, la data, el lloc...

Els cartells

Els cartells fan servir tant text com imatges per transmetre informació general, de
manera ràpida i atractiva.

És la via habitual que fem servir per recordar esdeveniments (xerrades, convoca-
tòries a actes...), demanar una col·laboració dels pares molt puntual i concreta,
etc.

Els col·locarem habitualment al tauler d’anuncis, a la porta d’entrada al centre, o
en algun lloc de pas obligat per a la majoria de famílies.

Cartell que anuncia una xerrada
organitzada per l’AMPA de l’escola.

Hi ha dissenys de cartells per mostrar amb rapidesa als pares com treballem
cadascun dels hàbits d’autonomia. Aquests cartells comencen amb una pregunta
capçalera, per exemple: “Com anem a dormir?”. A sota de la pregunta posem una
seqüència de 3 o 4 vinyetes, en què mostrem, en la primera, els nens al lavabo
rentant-se les mans, en la segona asseguts al terra traient-se les sabates, en la
tercera entrant a l’espai per dormir i en la quarta estirats al llit. A sota de cada
vinyeta hi pot haver un text descriptiu de la imatge. El mateix podem fer amb les
preguntes: “Com ens rentem les mans?”, o “Com anem a dinar?”.

Els cartells els podem utilitzar també per recordar als infants la seqüència que
seguim en cada hàbit. Els col·locarem a la mateixa aula, en un lloc fàcil de veure
per tothom.

Les reunions i tutories

Ja abans de començament de curs, s’ha de preveure una trobada formal individual
amb els pares de cada infant per obtenir dades i impressions que facilitin que
s’adapti i s’integri l’escola. Al llarg del curs, les reunions amb les famílies tenen
lloc diverses vegades. Segons el moment del curs en què ens trobem, la funció i
l’intercanvi d’informació de les reunions és diferent.

Algunes de les reunions que duem a terme al llarg del curs són les següents:

• Reunió en grup a començament de curs

• Reunió individual amb els pares

• Reunions durant el curs

• Reunió a final de curs

1. Reunió en grup a començament de curs.

És convenient convocar una primera reunió amb tots els pares del centre i els
professionals que hi treballem. Els temes que s’hi han de tractar inclouen
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la presentació de l’equip de l’escola, les línies generals del projecte educatiu
i curricular del centre, la metodologia triada, l’organització i les normes que
considerem fonamentals respectar en benefici de tots. Hem d’expressar aquests
temes en un llenguatge senzill i entenedor, i evitar termes massa tècnics que a
nosaltres ens estalvien paraules, però que a ells els poden deixar estranyats. La
primera impressió que s’enduran d’aquesta trobada l’aniran completant amb el
dia a dia amb nosaltres.

Aquesta reunió, com que té caràcter general, afavoreix poc la participació dels
pares. Per això, podem reservar un temps al final de la reunió perquè el grup de
pares de cada aula visitin la classe amb els educadors. El marc de grup més reduït
afavoreix el diàleg, permet aclarir dubtes més concrets i assolir alguns objectius,
com ara que els pares es coneguin. Són habituals les preguntes relacionades amb
la satisfacció de les necessitats bàsiques, per exemple, com ho fem per passar dels
purés a menjar a trossos, quan hem de treure el bolquer, la nostra actitud i manera
de procedir en aquestes situacions... De nou, en un llenguatge senzill, podem
transmetre’ls la nostra experiència i coneixements, i interessar-nos alhora per les
seves. Sovint les mares i àvies han trobat solucions molt originals en els moments
evolutius claus pels quals tots els infants passen en el seu desenvolupament.

2. Reunió individual amb els pares.

L’altra reunió important, just abans de començar el curs, és la reunió individual
entre els pares i l’educador que tindrà el seu fill. En aquesta primera trobada hem
d’obtenir informació bàsica relativa als costums alimentaris, d’higiene i pautes de
son que se segueixen a casa. Per exemple, si una nena s’adorm amb un xumet a la
mà, i ho sabem, li podem donar de bon començament i evitar-li aquesta carència.
Arribarem abans a l’objectiu últim de la seva autonomia pel camí de reconèixer
i acceptar les característiques individuals en lloc de fer-ho pel camí d’obviar tota
diferència i homogeneïtzar fins a tornar rígida la nostra intervenció i donant una
mateixa resposta per a tots.

La informació que ens donen els pares a començament de curs, quan encara
no coneixem els petits, ens serveix per adaptar la nostra intervenció i donar
cabuda a les característiques individuals, i integrar-les en la vida quotidiana
a l’aula.

Podem fer servir un guió o un qüestionari per assegurar-nos que recollim tota la
quantitat i varietat d’informació necessària. En el cas dels qüestionaris, sobretot
si les preguntes ofereixen alternatives de resposta tancades (tipus sí/no; o mai/de
vegades/sempre), llavors hem de donar als pares l’oportunitat d’opinar i comentar
coses que considerin importants. Si volem un ambient més informal i duem a
terme la reunió amb l’estil d’una xerrada, llavors hem de ser molt conscients
de quines dades hem d’obtenir i centrar-nos-hi. Un cop coneixem la informació
rellevant per a la nostra pràctica educativa, podem optar per deixar anar la conversa
cap a altres temes.

L’estil pedagògic, la metodologia de l’escola i de l’aula pot suscitar moltes
preguntes a alguns pares, que, fins i tot, poden considerar oportú incloure alguns
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procediments en les seves pautes de criança. Si hi ha una bona entesa i coordinació
entre pares i escola, l’entorn de casa i l’entorn de l’escola es complementaran,
sense contradir-se ni rivalitzar, i adoptant l’un de l’altre informació, pràctiques i
idees que ens resulten útils a tots.

3. Reunions durant el curs.

Durant el curs escolar, tant les mestres com els pares poden sol·licitar entrevistes
i reunions amb l’objectiu de valorar l’evolució de l’infant o abordar, més exten-
sament del que permeten les trobades quotidianes, algun tema d’especial interès.
Els hàbits d’alimentació, higiene i descans, un cop més, acostumen a centrar part
de la nostra atenció: fem una anàlisi conjunta sobre si s’estan desenvolupant amb
normalitat, contrastem el comportament a casa amb el comportament a l’escola
(on acostumen a mostrar-se més autònoms), decidim si hem de coordinar-nos per
fer algun pas endavant en algun hàbit, com introduir algun aliment nou, o treure
el bolquer, etc. De vegades, amb la comunicació informal, a l’entrada i sortida de
l’escola n’hi ha prou per prendre decisions conjuntes.

Si hem d’abordar situacions conflictives amb els pares, com per exemple manca
d’higiene de l’infant cada dia quan arriba a l’escola, llavors el millor context és
el de la reunió individual en un espai més neutre que el de l’aula, com pot ser
un despatx, on, si pot, ser ningú ens interromprà, ni ens tallarà la conversa fins a
restar privadesa i importància a la trobada. Si la situació és molt crítica, com quan
la manca d’higiene ratlla l’abandó de l’infant, podem demanar la col·laboració i
assistència del psicopedagog del centre o dels assistents socials de la zona.

La celebració de les festes
tradicionals a l’escola faciliten el
contacte i la comunicació amb la

resta de la comunitat escolar.

La majoria d’escoles reunim diverses vegades al llarg del curs tota la comunitat
educativa (pares, alumnes, mestres, responsables de l’Administració...) per
celebrar conjuntament algun esdeveniment: es pot tractar d’una data tradicional,
com la castanyada, el Nadal, el carnestoltes... o una data establerta per l’escola:
l’inici de curs, l’entrada de les estacions...

4. Reunió a final de curs.

A final de curs tornem a convocar tots els pares de l’aula, tot i que encara poden
quedar alguns dies d’escola. Tant els educadors com els pares podem expressar
les nostres impressions sobre tot allò viscut al llarg del curs. Podem veure plegats
fotos i vídeos que recullin moments significatius a l’escola, sessions de dinars,
d’anar a dormir, excursions, festes d’aniversari... Les imatges de començament de
curs sempre susciten comentaris sobre com han canviat els infants i s’han fet de
grans.

També convé fer entrevistes individuals d’acabament de curs, en què transmetrem
als pares l’evolució que hem observat en els seus fills, i el moment en què es troben
en diferents aspectes del desenvolupament. Aquesta informació l’organitzarem en
un informe valoratiu de cada infant, informe que tractarem més endavant.

Cada reunió la convocarem amb prou temps perquè la majoria dels pares es puguin
organitzar i assistir-hi. Donarem suport a la convocatòria verbal amb circulars
recordant la data, hora i lloc de la trobada. També és convenient que tant els
educadors com els pares tinguem un guió dels temes que volem tractar. Si no
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concretem els continguts, podem acabar parlant només d’allò genèric i rutinari, i
poc ajustat a les característiques de cada curs, grup i infant.

Els informes avaluadors

L’avaluació parteix de l’observació que fem tant de manera espontània com
sistemàtica. A partir d’aquesta observació, ens adonem del moment en què es
troba cada infant, de com participa en cada situació i activitat, i de si hem d’ajustar
aquestes situacions i la nostra ajuda per facilitar la seva participació i experiències.

L’avaluació ens dóna elements de reflexió i actuació sobre la nostra pràctica
educativa.

Els informes avaluadors organitzen sistemàticament les observacions recollides
sobre el desenvolupament dels infants al llarg del curs. Un aspecte del desenvo-
lupament objecte d’una valoració acurada és el procés dut a terme per assolir els
hàbits d’autonomia.

A l’hora de valorar les observacions, hem de tenir en compte uns punts bàsics:

• Les dades reflecteixen l’estat del nen en una faceta concreta del desenvo-
lupament i en un moment determinat. Hem de tenir present que les possi-
bilitats de canvi en aquestes edats són immenses, qualsevol modificació en
l’entorn del nen pot capgirar el seu estat actual. Per tant, evitarem judicis
personals i avaluacions escrites que tendeixin a “etiquetar” i categoritzar els
infants, ja que si els nostres informes són el punt de partida dels infants en
altres centres, poden condicionar la seva escolarització i desenvolupament
posterior.

• Evitarem les valoracions negatives. A més de ser injustos amb els infants,
atesa la seva flexibilitat i capacitat de canvi esmentada, si adoptem un
to negatiu podem despertar recels totalment justificats en els pares, que
poden demanar-nos explicacions i, fins i tot, perdre la confiança en la nostra
capacitat i professionalitat. Durant el procés educatiu trobem dificultats
amb els infants, des de comportaments agressius i enfrontaments fins a
manca d’iniciativa o passivitat. Tots aquests comportaments demanen una
observació i intervenció acurada per part nostra. No els podem defugir, i els
hem de considerar trets estables dels infants que nosaltres hem de reflectir,
ja sigui en converses, observacions o informes de fi de curs. La tendència
a etiquetar els alumnes a partir de les seves dificultats pot acabar tenyint de
prejudicis les relacions entre tots dos, fins a adequar el seu comportament a
l’estereotip.

• També és convenient evitar les comparacions amb altres infants o amb
mitjanes estadístiques del seu grup d’edat. Valorarem els progressos dels
infants respecte a la seva pròpia evolució. Hem de situar la conducta dels
infants respecte al seu propi continu i donar més importància als avenços
produïts que a allò que encara queda per aconseguir.

Avaluació com a actitud

“La evaluación es una actitud: la
tendencia a estar pendiente de lo
que ocurre, a ser sensible a los
datos que la realidad
proporciona, en lugar de
ignorarlos o atribuirlos siempre a
factores que escapan al propio
control”. Palacios i Paniagua
(1992). Colaboración de los
padres (pàg. 76).
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Al mercat hi ha publicats diferents models d’informes valoratius. Els hàbits d’auto-
nomia acostumen a tenir un apartat en què informem de les habilitats assolides pel
que fa a l’alimentació, higiene, descans, vestit, ordre, etc. Recomanem que cada
escola faci una tasca d’equip, i revisi les propostes existents i adopti les que més
s’ajustin a la realitat de cada centre i cada aula. Potser trobem algun model que,
amb petites adaptacions, ens permet expressar tot allò que considerem important
valorar en els infants i transmetre als pares. La tasca d’equip entre els educadors
donarà peu a debats sobre els aspectes que es consideren rellevants i els que no,
i fomentarà la comunicació, l’argumentació i la conscienciació sobre la nostra
pràctica educativa.

Exemple d’un informe avaluador

Els hàbits d’autonomia i alimentació. Col·labora a l’hora de repartir pitets i li agrada fer-
ho. Seu bé a la taula. Vol menjar sol. Marraneja bastant. Fa servir la cullera, la forquilla i
els dits.

Higiene i autonomia personal. Li agrada rentar-se sol mans i cara, tot i que necessita
ajuda. Busca la seva tovallola i s’eixuga. Es despulla amb ajuda. Col·loca la seva roba a la
prestatgeria. Fa pipins i caques al bolquer.

Descans. S’adorm amb normalitat. Té un son tranquil. Es desperta bé.
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2. Instruments per al control i seguiment de l’adquisició d’hàbits
d’autonomia infantil. Les pautes d’observació.

La tècnica més utilitzada per avaluar els hàbits és l’observació, i l’instrument
més emprat és la pauta d’observació. Començarem a avaluar l’infant un cop ens
adonem del que ja sap fer, de les diferents actuacions que es duen a terme per
desenvolupar un hàbit en concret. Les observacions diàries que farem d’aquestes
conductes les enregistrarem i ens serviran per valorar en quin moment podem
començar l’avaluació i quines estratègies seran les més adequades. Per exemple,
els aspectes que es detallen a continuació ens poden servir de guies per elaborar
les pautes d’observació.

Per als hàbits d’alimentació:

• Si s’adona que ens preparem per dinar.

• Si demana el menjar.

• Com se sent a l’hora de dinar.

• Si s’acaba el menjar o no, o si en demana més.

• Si menja farinetes, a trossets o sense trossejar.

• Si fa servir els coberts per menjar.

• Quin ajut necessita per menjar, si menja tot sol.

• El comportament mentre menja.

• L’estona que dedica a menjar.

• Si sorgeix qualsevol dificultat mentre menja.

Per als hàbits d’activitat i descans:

• Si és capaç de dormir seguit.

• Ajut o companyia de l’adult per adormir-se.

• Com es mostra a l’hora d’anar a dormir.

• Si dorm tranquil o neguitós.

• Com es desperta.

• Qualsevol observació destacable sobre el seu son.

Per als hàbits d’higiene:
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• Avisa quan se li ha de canviar el bolquer.

• Control dels esfínters.

• Va al lavabo sol.

• Té cura de la higiene personal.

• Es renta les mans.

• Prova de pentinar-se.

• Es moca tot sol.

• Sap cordar-se la roba.

• Prova de fer el llaç de les sabates.

• Es treu i es posa la jaqueta tot sol.

• Ajut que necessita per vestir-se i desvestir-se.

• Penja la jaqueta al penjador.

• Té cura d’estar net i no embrutar-se.

També haurem d’observar altres aspectes importants que poden donar-nos idea del
seu nivell d’autonomia personal, com els següents:

• Si s’adona dels moments en què es produeixen les activitats quotidianes.

• Si és capaç de moure’s de manera autònoma pel centre, i reconeix els espais
i el que s’hi fa.

• Si ja reconeix les persones del centre.

• L’actitud que mostra en arribar i marxar del centre envers l’acompanyant i
els educadors.

• Si és conscient de l’ordre i està al cas de les seves coses, que siguin al seu
lloc.

• Si sap que després de jugar s’ha de recollir i ho fa.

• Si té un comportament desimbolt en els moments d’esbarjo.

• Si li agrada col·laborar amb l’educador fent petites feines que se li encoma-
nen, com repartir el llapis de colors, etc.

La pauta d’observació podrem fer-la individual o bé amb un grup d’infants (taula
2.1 i taula 2.2). És aconsellable fer-la individual sempre que observem que un nen
té més dificultats que la majoria per adquirir els hàbits.
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Taula 2.1. Pauta d’observació individualitzada dels hàbits d’alimentació

Alimentació Sempre A vegades Mai

Menja sol

Fa servir els coberts

S’ho passa bé a l’hora de dinar

Accepta menjar a trossets

S’adona dels preparatius del dinar

Col·labora a parar la taula per dinar

Taula 2.2. Pauta d’observació de grup dels hàbits d’higiene

Control d’esfínters Tots Alguns (posar
noms)

Cap

Demana que li canviem el bolquer quan se sent
brut

S’asseu a l’orinal si l’hi portem

Demana anar al lavabo

Fa pipí a l’orinal

Fa caca a l’orinal

Comença a fer pipí al WC

És molt important que tinguem en compte que sempre que fem una pauta
d’observació haurem de registrar també a qui l’estem fent, què és el que volem
avaluar i en quin moment la fem. Durant un període de temps establert haurem
d’avaluar l’hàbit cada cop que es faci i valorar-ne els resultats i com evoluciona.
També haurem de fer-ho saber als infants, que hauran de ser conscients dels seus
progressos o errors. Podem fer pautes d’observació de dues respostes: sí o no.
Llavors podrem il·lustrar amb un dibuix d’una cara somrient quan facin bé l’acció
i una cara trista quan passi el contrari.

2.1 Seguiment i control de la intervenció educativa

Les activitats de la vida quotidiana s’han d’avaluar de manera contínua i això
ho farem observant l’infant. L’educador haurà d’establir, abans d’observar les
conductes dels infants, una sèrie de variables que li permetin valorar el grau
d’assoliment de cada hàbit. Aquestes variables poden ser, per exemple:

• Si el nen ja sap fer sol les accions que impliquen l’adquisició d’aquell hàbit,
o bé encara li cal ajut de l’adult, ja sigui físic o verbal.

• Si l’infant mostra iniciativa per fer les diferents accions que comporten
l’adquisició de l’hàbit, o bé, si li calen ordres o instruccions per actuar com
“posa’t el pitet”, “menja amb la cullera”, etc.

• També és important el moment de fer les accions. S’ha de valorar si és
després de la migdiada, o quan arriba al centre, etc.
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• El nombre de vegades que es repeteix una conducta ens permetrà valorar si
s’ha adquirit l’hàbit adequadament. Per exemple, el fet que un nen demani
fer pipí un parell de vegades no vol dir que ja controli els esfínters amb
totalitat, probablement tot just comença a controlar-los. S’ha de veure si hi
ha continuïtat en les accions per poder valorar l’adquisició de l’hàbit.

Dins la programació sobre l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal, haurem
d’incloure també un apartat referent a l’avaluació. Simultàniament a la programa-
ció de les activitats didàctiques, hem de concretar les activitats d’avaluació.

“L’avaluació ha de ser contínua i individualitzada. Per mitjà de l’observació en les
activitats d’aprenentatge podem... ajudar l’infant i assabentar-nos correctament dels seus
progressos en el procés de construcció”.

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

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 87).

L’exemple d’unitat de programació dels hàbits que estem consultant fa una
proposta d’avaluació molt interessant, que consisteix a prendre nota, no només
de l’actuació dels alumnes, sinó d’aquestes actuacions amb relació ales ajudes i
intervencions de l’educador. Així, a més dels comportaments dels nens, registra
les actituds i intervencions de l’adult.

La importància d’anotar el comportament del mestre té a veure amb el fet
que allò que un alumne és capaç d’aprendre depèn també, a més de la seva
competència personal, de l’ajuda que rep de l’entorn (principi d’individualització
de l’ensenyament).

“Lo que un alumno es capaz de aprender en un momento determinado depende, por
supuesto, de sus características individuales, pero también y sobre todo del tipo de ayuda
pedagógica que se le proporcione.”

Coll (1987). Psicología y currículum (pàg. 117-118).

“L’observació comença amb l’inici del curs i s’escriu en fulls individuals. S’ha d’anotar en el
decurs de l’activitat de l’infant allò que diu, allò que fa i com ho fa, evitant-hi interpretacions
subjectives.

Per avaluar els objectius d’aquesta unitat anotarem al full de comportaments totes les
actuacions, verbalitzacions i actituds de l’infant i de l’educador/a, així podrem omplir
posteriorment el full d’assoliment d’objectius. Aquesta observació es farà un cop a la
setmana durant el temps que es dedica a l’activitat concreta.

D’aquesta manera podrem reflexionar sobre la nostra actuació docent... També avaluem
com s’ha portat el procés, com s’ha caracteritzat i s’ha organitzat, i alhora els graus en
què s’han assolit els objectius a fi d’establir estratègies per a la millora dels aspectes que
no han funcionat, perfeccionant aquells que han funcionat més bé i també plantejant nous
objectius.”

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

d’infants. Unitat de programació 3: Els hàbits (pàg. 87).

No hem d’oblidar mai la coordinació de l’escola amb casa. Les activitats que
faran els infants a l’escola hauran d’anar coordinades amb les que faran a casa.
Per exemple, pel que fa als hàbits d’autonomia, les accions que es fan a l’escola
podríem coordinar-les amb les que es fan a casa com mostra la taula 2.3.
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Taula 2.3. Activitats dels hàbits d’autonomia a l’escola i a casa

Escola Casa

Posar-se el pitet.
Posar-se la jaqueta.

Saber posar-se alguna peça de roba i sabates.
Començar a cordar-se els botons, com també cremalleres.
Despullar-se.

Penjar la roba al penja-robes. Deixar la roba damunt una cadira i portar la roba bruta al seu lloc.

Anar al WC i netejar-se tot sol/a, estirar la cadena després, rentar-se i
eixugar-se les mans.

Començar a utilitzar el raspall de les dents.
A la dutxa, començar a ensabonar-se i a rentar-se sol/a.

Demanar mocadors. Demanar mocadors i mocar-se.

Parar taula per esmorzar.
Beure del got i saber deixar-lo damunt la taula sense que es tombi.
Recollir les molles i llençar-les a la paperera.
Netejar la taula.

Beure amb el got i amb canyeta.
Ajudar a parar i desparar taula.
Menjar assegut.
Menjar tot sol/a.
Utilitzar els coberts per menjar.
Rentar-se les dents després de menjar.

Saber orientar-se dins l’aula i conèixer els espais del centre que fa servir
diàriament.

Saber orientar-se dins de casa, i localitzar les seves coses.
Començar a orientar-se al seu carrer.

2.1.1 Valoració de la importància del seguiment i control de la
intervenció educativa.

Per valorar les accions que fan els infants per adquirir un hàbit, observem els
progressos i/o dificultats que presenten, i amb aquesta observació ens hem de
plantejar el perquè. Si no avança potser és perquè cal insistir en una acció anterior
que encara no ha interioritzat prou. Una de les maneres per facilitar-li seria
descomponent aquella acció en d’altres de més simples que sí que és capaç de
fer, de manera que, a poc a poc, pugui aconseguir fer-ho tot. Si el nen s’adona que
va fent petites accions d’èxit, això l’anima a continuar fent-ne d’altres per veure
si també és capaç de fer-les sense el nostre ajut.

El nostre paper sempre ha de ser facilitador; evitarem sempre que el nen tingui
sentiment de frustració davant la dificultat de fer les accions que componen un
hàbit. Si veiem que no progressa en determinats hàbits reforçarem el tipus
d’activitat que el poden ajudar. Com, per exemple, vestir o desvestir nines, jocs que
afavoreixen el desenvolupament de la psicomotricitat fina, com jocs d’enroscar,
de fer la pinça, de posar una clau per obrir una capsa, etc. També li posarem a
l’abast materials d’ús per dur a terme les accions que impliquen els hàbits, com
per exemple gots, platets, culleres, pinta, etc. Periòdicament tornarem a observar
i a registrar les seves accions per poder valorar si ha progressat respecte l’última
observació. D’aquesta manera podrem saber si els canvis o modificacions que
hem introduït en el seu procés d’aprenentatge han funcionat o no i actuar en
conseqüència mantenint-los o tornant-los a modificar.

La família haurà d’aprendre a valorar també a casa l’adquisició dels hàbits del seu
fill. Com a educadors, els haurem de fer conscients de la importància de la seva
col·laboració també en l’avaluació. Hi pot haver infants que a l’escola mostrin
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que han assolit un hàbit i a casa no, o bé la situació contrària. Per això, el centre
i la família hauran de treballar plegats. Com a educadors orientarem els pares i
modificarem la nostra programació, si cal, per tal que això no passi. La família
haurà d’observar els avenços del nen i donar-li prou temps per fer les accions
que n’espera. També haurà de comprendre que, a poc a poc, les perfeccionarà,
de manera que finalment serà capaç de fer-les autònomament. No pot esperar
que el primer dia de començar el procés d’aprenentatge d’un hàbit l’assoleixi a la
perfecció. Com a educadors, el nostre paper serà el d’informar i comunicar totes
aquestes coses a la família.

2.2 Valoració de riscos per a la salut o la seguretat infantil

En el procés d’adquisició d’hàbits haurem de vetllar perquè les normes higienico-
ambientals i de seguretat a l’escola infantil i a l’entorn habitual de l’infant siguin
les adequades. D’aquesta manera, es convertiran en els indicadors més eficients i
eficaços per detectar riscos per a la salut o la seguretat infantil. Caldrà un màxim
de rigor a l’hora de complir-les per part de tot el personal i dels professionals
que treballen a la llar d’infants i dels pares i familiars dels nens. Per treballar els
hàbits d’alimentació, d’higiene i de descans fem ús d’espais i materials comuns, i
hem de procurar que siguin segurs i higiènics. Periòdicament s’hauran de valorar
els indicadors que es descriuen a continuació i rectificar qualsevol desviació que
detectem; d’aquesta manera disminuirem els riscos tant sanitaris com de seguretat
que puguin patir els infants.

2.2.1 Detecció de riscos per a la salut dels infants

Pel que fa al compliment de les normes higienicoambientals, a l’escola infantil i
a casa haurem de tenir cura especialment amb la neteja i desinfecció dels espais,
materials, mobiliari, i també amb la ventilació, la il·luminació, la temperatura... A
continuació esmentem algunes de les més importants:

• La zona de canvi de bolquers ha de ser impermeable, fàcil de netejar i
desinfectar cada vegada que es faci un canvi de bolquers, amb una aixeta
d’aigua corrent, i completament aïllada -zona bruta- d’altres zones del
centre com la zona de preparació i manipulació d’aliments, entre d’altres, ja
que les restes biològiques del nen com la femta i l’orina poden ser portadores
de microorganismes patògens i infectar el mobiliari, el qual també és un
mitjà on poden sobreviure els microorganismes.

• Els contenidors de recollida de residus de bolquers han de ser hermètics i no
poden estar mai a l’abast dels nens, ja que la curiositat i el joc podrien fer que
entressin en contacte amb material de desfeta infectat i contagiar-se. Serà
imprescindible que l’educador infantil que hagi de canviar bolquers faci una
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bona rentada higiènica de mans, abans i després del procediment, ja que no
hem d’oblidar que les mans són un altre dels vehicles de transmissió més
freqüents de les malalties infectocontagioses, responsables molt sovint de
la transmissió i contagi de la infecció en el nen.

• Rentada de mans exhaustiva del personal del centre abans i després dels
canvis de bolquers per evitar possibles propagacions.

• Els punts de beure aigua i rentar mans hauran de disposar de gots i tovalloles
d’un sol ús.

• Educació i control acurat de la rentada de mans als nens amb les rutines
després d’utilitzar el lavabo.

• Educació i control acurat de la rentada de mans als nens amb les rutines
abans i després de menjar.

• Neteja i desinfecció periòdica de les joguines i d’altres materials i mobiliari
de la llar d’infants.

• Rentada exhaustiva de mans abans de preparar, manipular i administrar
aliments.

• Rentada higiènica exhaustiva de tots els estris emprats en la preparació,
manipulació i administració dels aliments.

• Importància de la vacunació de tots els nens com a mesura preventiva
principal de malalties infectocontagioses. Al centre es controlarà que tots
els infants estiguin vacunats segons el calendari del programa oficial de
vacunacions a Catalunya, amb la presentació d’un document acreditatiu
expedit per les institucions sanitàries -el llibre de vacunacions.

A casa, els pares, familiars i cangurs també hauran de tenir presents aquestes
mesures per evitar problemes de salut als nens.

2.2.2 Detecció de riscos per a la seguretat dels infants

L’infant, a mesura que creix i es desenvolupa, amplia els espais o entorns amb
els quals pot interactuar i desenvolupar tot tipus d’activitats. Com que cap entorn
és totalment segur, haurem de saber quins són els riscos principals que podem
trobar en cadascun d’aquests espais per poder prendre les mesures de prevenció
més adequades, ja sigui a casa o a fora.

1. A casa. La llar és un espai que dóna seguretat a l’infant però no és el més segur;
de fet, així ens ho demostren els diferents estudis epidemiològics i estadístics que
es fan cada any. De 0 a 3 anys és la franja d’edat en què es produeixen més
accidents infantils.

En general, a cada casa hi havia d’haver les mesures de prevenció següents:
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• Higiene òptima de tots els espais i racons de la casa, com també dels objectes
que s’hi tenen per evitar la transmissió de malalties.

• Cuidar la il·luminació i ventilació. Sempre que es pugui es prioritzarà la
llum solar, per damunt de l’artificial. És més saludable, ja que aporta més
energia i vitalitat. La ventilació afavoreix la renovació de l’aire i evita la
concentració d’àcars i d’altres agents patògens que poden afectar la salut de
l’infant.

• Mantenir una temperatura uniforme en els espais on es troba l’infant, que
a mesura que creixerà seran més amplis. Serà l’adequada per a cada època
de l’any. Cal evitar els contrastos de temperatura forts, i els corrents d’aire,
que poden ser causa de malalties o malestars a les vies respiratòries: excés
de mucositats, refredats, pulmonies, pneumònies, etc.

• El mobiliari també requereix, en molts casos, protectors a les cantonades,
si són punxants, als calaixos i portes dels armaris, sobretot si contenen
productes, materials i instruments que poden causar dany a l’infant.

• Fregar el terra amb productes antilliscants.

• Protegir els endolls amb protectors segurs que l’infant no pugui treure amb
facilitat i d’acord amb el tipus d’endoll.

• Evitar fils elèctrics al terra i comprovar que es troben en bon estat.

• Emprar tanques de seguretat en finestres i accessos a balcons i galeries. Als
balcons, si hi ha barrots, no han d’estar separats per més de 6 o 7 cm. Cal
evitar que l’infant pugi al balcó si no és en presència d’un adult, i treure
caixes o cadires que el nen pugui utilitzar per mirar per damunt de la barana.

• Disposar de detectors de fum a tota la casa, però principalment a la cuina i
estances dels infants.

• Els cordons de les cortines també poden comportar riscos d’ofegament per
als infants si se’ls col·loquen al voltant del coll, o de despreniment si s’hi
enganxen. Per tant, han d’estar nuats a una alçada prudencial perquè l’infant
no hi arribi.

• Elements decoratius: els que siguin fràgils i es puguin trencar amb facilitat
hauran de situar-se en llocs fora de l’abast de l’infant. Cal vigilar que els
materials de què estiguin fets (pintures, vernissos, etc.) no siguin tòxics i
que siguin fàcils de netejar i no acumulin massa pols.

• Objectes petits. Poden provocar ofegaments o asfíxia. Així que haurem
d’extremar la precaució de no deixar-los a l’abast de l’infant. Compte quan
hi ha algun germà més gran: és possible que els manipuli i, per tant, haurem
d’educar-lo a fer-ne un ús correcte, i un cop utilitzats els desi en un lloc fora
de l’abast del més petit.

• Catifes. Han d’estar ben adherides a terra. Cal que estiguin netes: s’han
d’espolsar regularment i netejar-les sovint.
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• Les portes. Compte a l’hora d’obrir i tancar portes. Cal vigilar que no s’hi
enganxi els dits. Si consentim que l’infant vagi d’un lloc a l’altre de la
casa serà millor que les mantinguem obertes amb sistemes que evitin que es
puguin tancar.

Les mesures de prevenció principals que caldria aplicar als diferents indrets d’una
casa són les següents:

• A la cuina:

– Guardar els aparells elèctrics i productes tòxics en armaris que es
puguin tancar amb clau o bé amb l’alçada suficient perquè l’infant
no hi arribi.

– Evitar sempre que el nen entri a la cuina quan s’està fent servir el forn,
vitroceràmiques o cuina de gas, o quan hi hagi aliments molt calents.

– Desendollar els aparells elèctrics un cop s’hagin fet servir.

– Si la cuina és de gas, aquesta instal·lació s’haurà de revisar periòdica-
ment; si se sospita que hi pot haver fuites de gas, s’han de tancar les
claus de pas i avisar un tècnic immediatament.

– Emprar protectors antiobertura als armaris i calaixos que continguin
estris perillosos o productes nocius per a la salut.

• A la cambra de bany:

– Els aparells elèctrics i els productes tòxics han d’estar en llocs inac-
cessibles per a l’infant.

– Hem de supervisar els endolls; a part d’estar protegits han d’estar
situats en el punt més allunyat de la banyera o altres fonts d’humitat
directa, ja que l’aigua és bon conductor de l’electricitat.

– També vetllarem perquè el terra estigui ben eixut.

– L’infant ha d’aprendre a tenir cura de tapar les ampolles o deixar el
sabó al lloc que li correspon després d’utilitzar-lo.

• A la saleta, al menjador i a l’habitació dels pares:

– S’han de protegir especialment els mobles amb cantons punxeguts.

– Si hi ha catifes, han d’estar adherides a terra.

– Hem d’evitar que elements de decoració com ara gerros (de vidre o
porcellana) estiguin en un lloc proper a l’infant.

– A mesura que l’infant creix ha d’aprendre a no tocar aquests elements
de decoració ni jugar-hi.

– Cal vigilar de no deixar objectes petits i, si hi ha plantes, no han de ser
al·lergògenes.

• A l’habitació de l’infant:

– No hi ha d’haver ninots de pèl.
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– El bressol ha de complir les normes de seguretat que recomana la
Societat Espanyola de Pediatria, com ara separació de 7 cm entre els
barrots, i que la superfície sigui totalment plana i llisa.

– Cal que hi hagi protectors laterals, per parar els cops que es pot
donar en moure les cames i els braços i evitar que el nen tregui les
extremitats.

– Els punts de subjecció de les baranes han de funcionar correctament.

– El canviador ha d’estar col·locat a una alçada que permeti treballar
adequadament als adults, i sobretot cal no deixar mai sol el nadó.

– Independentment de la forma de la trona, sempre ha de disposar de
tires de subjecció.

– S’han de comprovar les tires de subjecció de la gandula i que els punts
de subjecció funcionin correctament.

– Les joguines han de complir les condicions de seguretat que dicta la
Unió Europea. D’altra banda, s’ha de tenir una precaució especial amb
les que portin piles i siguin fàcilment desmuntables. Cal assegurar que
la joguina és adequada a l’edat.

Els ninos han de ser estimuladors i
segurs.

2. Fora de la llar. En general les mesures d’intervenció principals que aplicarem
a fora de la llar seran les següents:

• Al parc:

– Observar que l’estat de conservació i higiene de les atraccions és
l’adequat.

– Assegurar-nos que els aparells lúdics estiguin ben fixats a terra.

– Vetllar perquè l’infant faci un bon ús de l’atracció.

– Allunyar l’infant dels espais o racons que puguin tenir vidres, llaunes,
papers, etc.

– Emprar normes i hàbits correctes a l’hora de jugar amb els aparells.

• Al carrer:

– L’infant ha d’anar sempre agafat de la mà de l’adult.

– L’adult ha de respectar les normes de circulació.

– Iniciar l’infant en l’aplicació de les normes bàsiques de trànsit.

– Els infants que facin ús de bicicletes, patins, etc. hauran d’anar
equipats amb el casc, les genolleres i les colzeres.

• Al medi rural (poble, camp i muntanya):

– Ús de roba còmoda i que tingui un alt percentatge de cotó en la seva
composició, ja que facilita l’absorció de la suor i evita irritacions a la
pell.

– Fer ús de gorres i protectors solars.

– L’adult ha de conèixer prèviament el lloc on desplaçarà l’infant.
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– No tocar ni menjar plantes tòxiques.

– No tocar insectes, erugues o altres animals ni jugar-hi.

– Fer ús de repel·lents d’insectes.

– Quan es fa ús de maquinària agrícola, els infants n’han d’estar lluny.

– No jugar ni utilitzar estris que facin foc, pel risc de cremades i
d’incendi que això suposa.

– Desar correctament les eines, maquinària agrícola i pesticides. Man-
tenir l’infant allunyat quan se’n faci ús.

• A la platja i a la piscina:

– L’aprenentatge de la natació s’ha d’iniciar tan aviat com sigui possible.
Malgrat que l’infant sàpiga nedar, cal que sempre hi hagi un adult
present que pugui ajudar-lo en cas de dificultats.

– Que l’infant faci ús d’aquest medi amb sistemes de flotació que
compleixin les normes de seguretat de la Unió Europea.

– Fer ús de xancletes per caminar al voltant de la piscina i les dutxes.
Als rius és convenient banyar-se amb calçat de goma per evitar lesions
als peus amb els còdols.

– Respectar el temps entre el final dels àpats i l’inici de l’activitat
aquàtica.

– Dutxar-se o remullar-se abans d’entrar a l’aigua.

– Banyar-se en llocs segurs i en aigües tranquil·les, evitar sempre els
corrents forts d’aigua. A la platja, fixar-se en els colors de les banderes;
a les piscines públiques, mirar si hi ha prou socorristes per al nombre
de persones que en fan ús.

– Posar-se cremes de protecció solar de factor elevat.

3. A l’escola infantil. Els riscos d’accidents infantils i les mesures que cal aplicar
són gairebé els mateixos que a la llar, però s’han de complementar amb els que
fan referència al següent:

• El material propi de l’àmbit escolar (tisores, punxons, coles i pegues,
pintures) ha de ser adequat a l’infant i ha de desar-se en llocs fora de l’abast
de l’infant.

• Treballar els hàbits i normes referents a tenir cura dels materials i els
espais escolars (joguines, materials didàctics, no llençar sorra o pedres
als altres, asseure’s correctament a la cadira, caminar amb normalitat pels
passadissos).

• Hàbits per tenir cura de si mateix: d’higiene i de protecció. Ha d’aprendre a
identificar situacions de perill o de risc i a aplicar les orientacions i consells
que li donin en cada situació (agafar-se a la mà de l’adult o a la barana mentre
puja o baixa escales, saber que el fum és un indicador de foc, a caminar i
mantenir l’ordre de la fila quan es va d’excursió).
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• Saber demanar ajuda davant de les situacions que li puguin suposar un risc,
o bé si ha tingut un accident (per exemple, si s’ha fet mal agafant un objecte
que era per sobre de la seva alçada, acudir a l’educador perquè el curi...).

D’una banda, les mesures de seguretat formaran part del procés d’ensenyament
aprenentatge de l’infant i de l’altra haurem de vetllar pel compliment de la
normativa en matèria de seguretat i el manteniment tant de l’edifici escolar
com del seu entorn i del disseny i execució de protocols d’actuació per a casos
d’emergència.

Pel que fa a les malalties, els infants sovint es posen malalts durant el primer any
d’assistència a la llar d’infants, perquè el seu sistema immunitari encara s’està
desenvolupant; per tant, és freqüent que tingui refredats, gastroenteritis, afectació
de les vies respiratòries, varicel·la, diarrees, o bé que sigui víctima de plagues com
ara els polls.

La participació dels pares per fomentar la seguretat i la salut dels infants és
necessària, tant pel suport que poden donar als fills del que aprenen a l’escola com
per la seva col·laboració quan els demanem que l’infant ha d’assistir en perfectes
condicions de salut per evitar el contagi de malalties a altres infants. Per això cal
que tinguin clares les indicacions següents:

• No poden portar l’infant a l’escola si té febre o no es troba bé, i ha de ser
atès pel personal sanitari adient.

• En cas que l’infant tingui símptomes o signes de malaltia, l’hauran de venir
a recollir i dur-lo al centre sanitari si cal.

• No s’administrarà cap tipus de medicament a l’escola si prèviament no hi
ha una autorització acompanyada de la prescripció mèdica corresponent
i amb les indicacions adequades per administrar-lo correctament, sempre
que no necessiti una persona qualificada per fer-ho. En aquest segon cas,
facilitarem que l’infant pugui rebre el tractament adequat per part d’una
persona qualificada.

2.2.3 Detecció de riscos segons l’edat dels infants

Els infants són especialment vulnerables a la sinistralitat, ja que hi concorren dos
factors importants: el desconeixement dels riscos i perills que amaga el medi
que els envolta i la manca de maduresa, d’habilitats i agilitats propis de l’etapa
evolutiva en què es troben.

Els accidents infantils agafen una rellevància especial a partir que l’infant adqui-
reix la possibilitat de desplaçar-se. Fins als 6 mesos de vida els accidents són
escassos i, si es produeixen, és per causa de tercers.

A partir de l’any i fins als 3 augmenta la incidència de sinistralitat en els infants,
sobretot a la llar.
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A partir dels 3 o 4 anys, on hi ha més accidents és fora de la llar. Val a dir que el
motiu principal de mortalitat a partir d’aquesta edat són els accidents de trànsit,
tant com a vianant com a ocupant del vehicle.

Invertir en prevenció és invertir en seguretat i en una qualitat de vida més
bona.

L’edat és un factor important a l’hora de prevenir accidents infantils, ja que
la vulnerabilitat de l’infant va estretament relacionada amb el desenvolupament
psicomotriu. Cada edat requerirà unes mesures preventives pròpies. Vegem
quines són:

De 0 a 6 mesos

Les mesures de protecció a aquesta edat depenen totalment de l’adult, ja que
l’infant encara disposa d’una mobilitat reduïda i els danys i lesions que pot tenir
seran ocasionats per factors externs a l’infant. En aquesta edat cal tenir present les
mesures de seguretat següents:

La subjecció del nadó ha de ser suau
però ferma.

• Agafar correctament el nadó quan el tinguem als braços per evitar lesions
posturals i sobretot vigilar que el cap estigui ben subjectat, que no balancegi
d’un costat a l’altre, ja que pot comportar fractures a les cervicals o
desnucament. La subjecció, encara que ferma, haurà de ser suau per tal
de no fer pressió sobre les fontanel·les, ja que encara no estan tancades. Cal
estar alerta quan està subjectat per un altre infant; l’adult hi haurà de ser
present tothora, mai l’hem de deixar sol, perquè el risc de caiguda és elevat.
Quan caminem amb un nadó als braços, cal que vigilem per on passem a fi
d’evitar topades i caigudes que puguin ferir-lo.

• La higiene és l’element més important per garantir un bon estat de salut
general per a l’infant, tant personal de l’adult i del nadó com dels estris
que necessita i del seu entorn. És la millor eina per evitar contagis
de malalties, intoxicacions i infeccions. Cal tenir especial cura en la
desinfecció de biberons i xumets o d’estris que es pugui posar a la boca,
manipulació correcta dels aliments i el seu bon estat tant si són frescos com
elaborats (mirar dates de caducitat i respectar les mesures de conservació
que s’indiquen en l’etiquetatge del producte). La roba que fa servir el nadó
tant per vestir com la complementària -bressol, cotxet etc.- ha de ser neta i de
fibres naturals, no s’ha de rentar amb sabons o lleixius que puguin provocar-
li al·lèrgies o irritacions a la pell, ja que és molt sensible i es lesiona amb
certa facilitat.

• El bany és un moment molt especial per al nadó i cal que preparem tot
allò que necessitem amb antelació i ens posem els productes i complements
necessaris a l’abast, de tal manera que no calgui deixar-lo sol i córrer el risc
que s’ofegui. Pel que fa al descans, el bressol i el llit han de ser adequats a
la seva grandària.

Conservació de la llet
materna

En l’actualitat, són moltes les
mares que opten per anar a
treballar després de les 16
setmanes de baixa per maternitat,
però no per això renuncien a
l’alletament matern. En aquest
cas, el que han de fer és congelar
o guardar la llet que s’extreuen
en un lloc refrigerat perquè
posteriorment pugui ser
consumida pel nadó. Cal fer-ho
amb les millors condicions
higièniques possibles.
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• Cal evitar que tingui a l’abast objectes, joguines i materials que li puguin
ocasionar danys. Cal vigilar que les joguines compleixen les normatives de
seguretat de la Unió Europea, que és la que ens assegura que els materials
han superat les proves de qualitat i són adequats a l’edat de l’infant.

• El nadó ha d’estar sempre en un lloc segur, no ha de deixar-se sobre punts
elevats: sofàs, llits sense baranes, vestidors, etc. En cas d’emergència és
preferible deixar-lo al llit de baranes o a terra.

• Quan fem alguna activitat o ens desplacem a llocs on pugui haver-hi perill
per a l’infant, val més deixar-lo al seu bressol o llit. Si el portem amb
nosaltres, d’una banda dificulta poder fer la tasca amb agilitat i de l’altra
podem provocar una situació de risc innecessària.

De 6 a 12 mesos

L’infant s’inicia en el desplaçament, gateja i, en els darrers mesos d’aquesta etapa,
comença a posar-se dret i a desplaçar-se subjectant-se a les cadires o altres objectes.
Té més accessibilitat a diferents espais de la casa. A més de les mesures d’higiene
que hem destacat en el punt anterior, en aquesta fase s’ha de posar especial atenció
als endolls, al terra de la casa, a les catifes, que s’han de mantenir netes i ben
fixades al terra. També cal anar amb compte amb els objectes de decoració que
sol haver-hi en mobles baixos, calaixos, armaris, i les estovalles a l’hora de menjar,
etc., ja que l’accessibilitat i força de l’infant ha augmentat i la seva curiositat el
porta a voler descobrir què hi ha a dins o damunt dels mobles.

D’1 a 3 anys

Les zones de risc han d’estar
degudament protegides.

En aquesta etapa l’infant desenvolupa en gran manera el moviment, sobretot el
desplaçament, la capacitat i agilitat en la manipulació i augmenta la curiositat per
descobrir el món que l’envolta. Cal iniciar l’aprenentatge d’hàbits que el poden
ajudar a mantenir la pròpia seguretat (no posar-se a la boca objectes del terra), com
la de l’entorn (recollir les joguines). Les mesures de seguretat principals seran les
següents:

• Desar els medicaments i productes tòxics en llocs ben tancats o fora de
l’accés de l’infant.

• No guardar els productes tòxics en envasos de productes comestibles.

• Evitar l’estada a la cuina i la manipulació d’encenedors o altres productes
que es puguin encendre.

• Protegir estufes i llars de foc quan estiguin enceses.

• Aprendre a no enfilar-se a cadires, llits, finestres o punts elevats, per evitar
les caigudes.

• Agafar-lo de la mà i vigilar-lo constantment quan anem pel carrer.
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• Protegir els accessos a piscines, pous o similars o altres indrets que puguin
comportar risc, com ara escales, desnivells o marges, etc.

• Emprar flotadors i suros homologats i amb les tanques ben fixades.

• Aprendre a mastegar adequadament el menjar i a no consumir aliments que
no pugui mastegar correctament. Hi ha risc d’ennuegar-se.

De 4 a 6 anys

L’infant ha de començar a identificar
els senyals de trànsit més habituals.

El grau d’autonomia de l’infant va en augment i cada cop més és capaç de reproduir
conductes i accions similars als adults. La seva capacitat de comprensió és més
elevada i entén per què és necessari aplicar les mesures de seguretat que se li
indiquen. Amb tot, encara necessita l’atenció i supervisió de l’adult. Les mesures
de seguretat que s’han d’aplicar són les següents:

• Insistir i ampliar el coneixement i aplicació de les normes bàsiques de
seguretat viària i iniciar-lo en l’aprenentatge de travessar els carrers.

• Ha de fer ús de la cadireta o alçador als seients posteriors i, per descomptat,
del cinturó de seguretat quan circuli amb automòbil, per curt que sigui el
trajecte.

• Cal que sàpiga nedar.

• Ha de fer ús de les normes de seguretat tant pel que fa a la pròpia protecció
com la de l’entorn que ha après (fer ús del casc si va en bicicleta, utilitzar
correctament els coberts, no mullar el terra del bany quan es dutxa etc.).
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