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Benvolgudes famílies, 

 

Volem donar-vos la benvinguda a l'escola, un espai de trobada i creixement on esperam 

compartir experiències i moments de qualitat amb tots vosaltres. 

 

Si estau en període d'adaptació o sou nouvinguts, és important que llegiu aquest escrit, ja 

que necessitarem la vostra col·laboració per atendre el millor possible tant a mares i pares 

com i sobretot, als infants: 

 

1. El període d'adaptació no és homogeni ni estàndard, en cada infant i en cada família té 

tempos variables. Intentarem respectar al màxim els vostres tempos, sense pressa. Us 

animam a afrontar aquest procés sense expectatives al respecte i sobretot sense sotmetre 

als infants a comparacions, en un acte de generositat no només cap als vostres fills, també 

cap als seus companys de grup. 

 

2. El període d'adaptació té per finalitat que l'infant i la família puguin quedar tranquils 

durant la jornada lectiva. Per això apel·lam a la vostra confiança: estam disponibles en hora 

de tutoria i durant les primeres setmanes també a les entrades i sortides si teniu neguits. Això 

sí, us demanam que espereu pacientment que us puguem atendre donat que la prioritat 

dels docents que acompanyam sempre és atendre el grup i els infants primer (i després els 

adults). Us demanam també que no ens distregueu de la nostra tasca per res que no sigui 

imoprescindible.  

 

3. No cal que ens aviseu que heu arribat, us veim i sabem que hi sou. Quan partiu, en canvi, 

sí. No deixeu els infants plorant o neguitosos davant el dubte: explicau-los també a ells que 

anau a casa o al treball. Els podeu comunicar quanta d'estona tardareu a tornar a cercar-

los. La nostra experiència ens diu que els infants, per tristos que puguin quedar, gestionen 

millor la decepció o la frustració per la vostra absència que el neguit de perdre-us de vista 

sense explicacions o comiats. 
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4. En cas que el comiat s'hagi de fer sí o sí i l'infant estigui trist o agitat, podeu demanar-nos 

intervenció: l'agafarem tan amorosament com podrem i intentarem consolar-lo fins que  

 

l'emoció baixi i pugui començar a jugar. Si això no passa, us avisarem: cap infant quedarà 

estressat o desatès si ho podem impedir. 

 

5. Quan acompanyeu els vostres fills durant l'adaptació, heu de respectar algunes normes 

importants per facilitar i no interferir en els processos d'adaptació dels vostres infants i, 

sobretot dels altres: ni d'altres infants: 

- Només heu d'atendre els vostres fills. La resta d'infants estan seguits pels 

acompanyants i serem nosaltres qui els atendrem. Qualsevol intervenció pot interferir en el 

nostre acompanyament i en el procés de vincle que ara comença i pot resultar molt 

invasiva per a infants dels quals no en sou pares i mares. 

 

- Les mares i els pares no heu de regular o intervenir en el joc grupal dels infants en 

espai escolar. Quan el joc grupal comença, potser és un bon moment per acomiadar-se. Si 

l'infant encara no es vol acomiadar, el podeu acompanyar amb la vostra presència i des 

de la distància. Així a poc a poc podrà allunyar-se de vosaltres i començar a investigar en 

altres relacions per ell/ella mateixa. Pautar a l'infant com ha de jugar no facilita el procés 

d'independència, més bé ajuda a perllongar la seva dependència cap a l'adult. 

 

- La regulació dels límits i les normes de l'espai va a càrrec dels acompanyants. Si trobau 

que heu de limitar el vostre fill o filla durant el període d'adaptació a l'escola, haureu de 

respectar les normes establertes: 

o Aquí no feim mal, ni amb paraules ni amb el cos 

o Aquí no llevam les coses de les mans 

o Aquí no destrossam les construccions dels altres 

o Aquí jugam amb el material només quan està disponible, si algú el fa servir, has 

d'esperar que acabi. 

o Aquí recollim el material després d'haver-lo fet servir 

En tot cas, evitau que els acompanyants us hagem de limitar als adults o recordar-vos 

les normes reiteradament, ajudau-nos a oferir un bon exemple de respecte i 

responsabilitat.  
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- L'exterior, l'espai que hem habilitat per a poder acompanyar durant l'adaptació, és un 

espai de joc per als infants on la vostra presència ha de ser la més discreta possible. No 

es permet fer la xerradeta amb altres adults donat que interfereix. Quan necessiteu 

aquest espai de contacte amb altres famílies, us demanam que ho faceu fora d'aquest 

espai/temps d'adaptació. 

 

Us agraïm la vostra implicació i col·laboració per endavant!!! 

 

L’equip d’acompanyants. 

 
 
  


