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L’ADAPTACIÓ A UN NOU CURS ESCOLAR. 

EL PAPER FONAMENTAL DELS ADULTS.  
 
L’adaptació escolar es un tràmit necessari, però no hauria de ser un fet traumàtic. Està 

a la mà dels cuidadors facilitar aquesta nova etapa. Tot i que en moltes ocasions ho 

passen pitjor els pares que els nens, el temor que podem sentir es innat i podem 

treballar-ho sent conscients, és un sentiment normal en un primer moment.  

 

Encara que el procés dependrà molt de cada nen, ja que tenen temperaments 

diferents, el període d’adaptació sol ser d’aproximadament dues o tres setmanes. Si 

s’allarga més del compte s’hauria de consultar a un expert, tot i que el contacte i la 

comunicació amb l’escola i el professorat es essencial. Quan el període adequat 

d’adaptació no s’ha organitzat de forma correcte, algunes alteracions s’estanquen: 

alteracions del son, trastorns digestius, apatia, tristesa, plors, ansietat, pors... En canvi, 

quan el nen/a està adaptat i no presenta cap altre tipus de dificultat en 

desenvolupament ni en l’entorn, es mostra receptiu, sap relacionar-se amb iguals i 

adults, expressa afecte, parla de les experiències, no mostra agressivitat, ni aïllament. 

 

Un dels aspectes més importants és com portem el fill a l’escola. El portem en braços 

o caminant? El deixem amb tristesa i preocupació? Els nens des de que tenen mesos 

de vida reconeixen les expressions facials dels cuidadors i tenen una capacitat 

d’observació molt gran, per tant s’adonen de que estem preocupats tot i que no sigui 

molt evident. És important desdramatitzar i donar naturalitat i tranquil·litat, els nens ja 

des de molt petits comprenen molt més del que poden expressar amb paraules.  

 

Lligat amb el punt anterior es important que el nen/a no arribi adormit al centre i es 

desperti allà. El nen/a manifestarà i sentirà una gran sensació d’abandonament que 

perjudicarà l’adaptació. Es important llevar-se amb temps i mantenir una rutina 

d’entrada a l’escola: llevar-se amb tranquil·litat, anticipar lo que farà durant el dia, 

vestir-se, preparar la motxilla, esmorzar, etc.  

 

El període d’adaptació es un temps reservat per afavorir la creació d’una imatge 

positiva de l’escola, tant dels nens com dels pares, és un temps per assumir i aprendre 

noves rutines i nous aprenentatges. Ja que l’escola és una continuació de la família, 

assumeix el paper d’agent social, sent el primer mitjà de socialització. L’escola 

afavoreix el coneixement de si mateix, l’autonomia personal, el coneixement de 

l’entorn, la comunicació i la representació.  

 

Estratègies que ajuden: 

 

 Adaptar els horaris de forma progressiva, crear i mantenir una rutina diària.  

 Implicar al nen/a en la preparació del nou material  i de la preparació de la 

motxilla cada dia.  

 Donar petits encàrrecs i tasques que ajudin en els hàbits d’autonomia. Evitar la 

sobreprotecció.  
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 Anticipar i repetir la rutina diària i que farà a l’escola.  

 Donar seguretat de forma verbal i no verbal.  

 Crear una bona comunicació amb el tutor/a des de un inici. 

 Participar en els projectes de l’escola d’una forma activa. Poder també 

proposar iniciatives des de l’entorn familiar.   

 Mantenir una constància en l’assistència i els horaris.  

 Acomiadar-se del nen/a sense enganys, de forma tranquil·la i sense encallar-

nos massa. Recordar-li que tornarem a buscar-lo després de berenar per 

exemple i que passi un bon dia.  

 Mantenir una actitud pròxima i d’interès pel ha après cada dia.  

 Portar algun objecte transitori els primer dies serveix d’ajuda i consol.  
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