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HÀBITS SALUDABLES 2: 

EL DESCANS  

MARÇ 2015 

El descans és el temps 
que dediquem a 
compensar l’esforç i a 
recuperar l’equilibri 
físic i psíquic. 
 

 

 

Distribució de les hores de 
son per edats: 
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Consideracions generals: 
 

 Hi ha diversos tipus de cansament: el físic, 

el mental i l ’emocional. 

 Quan no es descansa prou l ’estat general 
del cos dels infants pot reaccionar amb 

conductes inadequades com 

hiperexcitabilitat, irritabilitat, dispersió, 

somnolència o baix nivell  d’atenció. 
Aquestes conductes interfereixen en els 

processos de creixement, d’aprenentatge i 

de relació social i afectiva. Hi ha, doncs, 

una estreta relació entre el descans, el 

benestar i  el rendiment. 
 Les persones descansem quan dormim, però 

també quan escoltem música, passegem, 

xerrem en família o simplement canviem 

d’activitat. 
 En l ’etapa de 3 a 6 anys hi ha, normalment, 

una tendència exagerada a anar a dormir 

molt tard, bé a causa de la televisió, bé 

perquè els pares són massa permissius en 
l ’hora d’anar a dormir o bé a causa dels 

horaris de feina dels pares. Aquesta falta de 

descans pot produir fatiga crònica. 

 Els vostres fills i fil les han de ser cada cop 
més autònoms per solucionar problemes 

relacionats amb el son: anar al lavabo sols, 

tornar a dormir si es desperten a mitjanit, 

despertar-se al matí i respectar el descans 

de la resta de la família. 
 

 

Consells per ajudar els vostres fills 
i filles a tenir un descans 
reparador: 

En general, per ajudar els vostres fills i filles a tenir un 

descans reparador, és convenient que: 

1. Sigueu conscients que com més activitat física o 

intel·lectual facin, més hores de descans 

necessiten. 

2. Tingueu en compte que les situacions tenses també 
són una font de cansament (en aquest cas, 

emocional). 

3. Eviteu l'excés d'activitats extraescolars procurant 

que no acabin massa tard. 
4. Faciliteu-los estones de descans al llarg del dia 

(sense activitats programades). 

5. Oferiu-los maneres diverses de descansar canviant 

d'activitat quan estan fatigats per l’estudi, com 

escoltar música, passejar... 
6. Fomenteu uns horaris regulars d'anar a dormir i 

llevar-se adequats a la seva edat, evitant que 

aquest horari es desplaci més de dues hores els 

caps de setmana. 
7. Promoveu rutines relaxants per acabar el dia: 

música tranquil·la, lectura d'un llibre, xerrar en 

família, etc. 

8. Procureu que no prenguin aliments de digestió 
difícil o begudes excitants que puguin destorbar el 

son. 

9. Eviteu que utilitzin aparells electrònics abans d'anar 

a dormir (televisió, mòbil, ordinador, etc.) que 

estimulen l'activitat mental i dificulten agafar el 
son. 

10. Procureu que abans d'anar a dormir no practiquin   

activitat física o esport. 

 

 


