
ADAPTACIÓ A P3 

 

 

L’ESCOLA: UN ESDEVENIMENT MOLT IMPORTANT PER ALS NENS I 

NENES DE 3 ANYS 

 

El fet de començar l’escola és un esdeveniment important per als nens i nenes 

de 3 anys i necessiten passar un període d’adaptació doncs  és una situació 

nova  per a ells i requeriran d’un temps per fer seva cada petita cosa que viuran 

a l’escola. 

  

L’infant s’ha d’habituar a uns nous espais, persones, horaris, jocs, menjars, 

hàbits, etc. Davant d’això, una de les formes més comunes d’expressió dels 

infants de 3 anys és el plor. Generalment és un plor adaptatiu: ens mostra els 

seus sentiments i li permet treure la inquietud i tristesa que li pot provocar la 

nova situació. Una altra reacció freqüent és la rebequeria. Amb menys 

freqüència poden aparèixer malsons, dificultats per dormir, descontrol 

d’esfínters… 

 

LA IMPORTÀNCIA DE LA FAMÍLIA EN L’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA 

 

Per tal de facilitar l’adaptació del nen, està demostrat que si la família deixa al 

nen a l’escola amb una actitud contenta, tranquil·la i de confiança, els nens ho 

noten i tenen una millor adaptació. És important que us acomiadeu d’ells amb 

tranquil·litat, dient adéu i sense angoixes. 

 

 Quan l’aneu a recollir és convenient que no li pregunteu si ha plorat. En el cas 

que això passi, penseu que es una manera que té el nen d’expressar així el seu 

sentiment i que és normal durant el període d’adaptació. 

 

Passades unes setmanes entrarà a la classe amb normalitat. Hem de tenir en 

compte que cada nen és diferent i que per tant tindrà un procés diferent, a uns 

els durarà 1 setmana , d’altres un mes i d’altres un trimestre. 



 

Es considera que un nen està adaptat quan ha adquirit seguretat en l’escola, 

mostrant una actitud participativa i alegre i  quan ha establert uns lligams 

afectius amb les mestres i els companys. 

 

DIES I HORARIS DE L’ADAPTACIÓ 

 

Els nens i les nenes començaran l’adaptació els 3 primers dies d’escola. Per tal 

d’afavorir aquesta adaptació es faran dos grups a cada aula: 

 

L’horari serà: 

 

9.00 h a 10.30 h 

11.00 h a 12.30 h 

 

El primer dia es quedaran acompanyats amb algú que coneguin durant tota 

l’estona i els dos següents dies, els primers 5 minuts per tal que el nen es quedi 

tranquil i després haureu de marxar. 

 

Els tres primers dies d’adaptació els nens i nenes de P3 no es poden quedar a 

dinar.  

 

Durant els primers dies de jornada complerta seria convenient que, en el cas us 

ho pugueu combinar per venir-los a buscar, encara no facin ús del servei de 

menjador.  

 

 

 


