
 

 

 

Fer visibles les relacions: créixer junts a La Balca 

 

 

 

La manera que l’infant té de conèixer el món que l’envolta i, per tant, d’iniciar les 

primeres relacions és a través del moviment, del joc i dels objectes que es troba.  Els 

adults tenim la responsabilitat de pensar que cada objecte, espai, i persona que 

interactuen amb aquests infants són les eines que tindran per fer-se la idea de quin 

és el món en què viuen i quina és la manera que tenen de relacionar-s’hi. Mitjançant 

l’observació de les persones que hi ha al seu voltant,  els infants 

interioritzaran,  imitaran i  incorporaran com a propi  el model de relació amb els 

altres.  

 

A través de les relacions entre iguals, l’acompanyament dels adults i el joc, els infants 

poden conèixer el món que els envolta, desenvolupar el sentit de pertinença i de 

coneixement de sí mateixos, construir el seu jo i començar el procés de 

socialització. L’acompanyament i la presència de l’adult és fonamental perquè totes 

aquestes interaccions es desenvolupin en plena seguretat i tranquil·litat.  

 

 
 

Com ens adrecem els adults a les seves demandes?  Aprendre a interpretar què 

ens estan dient els infants a través del plor: si estan cansats, si s’han fet mal o no 

es troben bé, identificar el seu malestar, és molt important per poder donar una 

resposta adequada al que li passa. D’altra manera, els infants poden anar  perdent 

la competència. Posar paraules al que li passa i a la necessitat que tenen els ajuda  a 

sentir-se entesos i integrar d’on surt aquest malestar. 

 



En un entorn on els infants han de conviure amb altres infants de la mateixa edat, 

situacions que poden esdevenir un conflicte hi són presents. Com adults, entenem 

aquestes situacions com a oportunitats d’aprenentatge en què els infants, amb el 

nostre acompanyament, adquireixen les eines necessàries per viure en societat.  

 

 

 

Quan els infants comencen a tenir 

les seves primeres relacions 

socials, aquestes sorgeixen a 

través d’un llenguatge no verbal. 

Es comuniquen a través de la 

mirada, d’un gest, d’una 

rialla  i  alhora busquen reaccions o 

respostes cap als, bé siguin adults o infants.  En aquests moments de relació  és 

possible que  sorgeixin  les primeres conseqüències del conflicte com poden ser 

empentes, esgarrapades o mossegades.   

 

Les mossegades solen ser actes que criden l’atenció i desperten molts tipus 

d’emocions i actituds en els adults. Aquestes poden provocar ràbia, impotència, però 

darrere d’aquesta reacció hi ha molt a dir. Hem d’entendre que són moments de 

relacions i comunicacions entre ells, d’exploració i coneixement de si mateix i de 

l’altre. La boca és un mitjà de descoberta que utilitzen els infants per conèixer tot el 

que els envolta, així com un mitjà de descàrrega de tensions i emocions. El paper de 

l’adult davant d’aquesta exploració del món que fa l’infant és essencial, evitant  posar 

“etiquetes als infants” i “prejudicis”.  Oferir-los alternatives per poder-les canalitzar 

de manera socialment acceptada i preservant al propi infant i a l’altre.  

 

 

 

A mesura que els infants evolucionen 

madurativament, i a mesura que també van 

adquirint llenguatge verbal i altres maneres de 

comunicar-se i relacionar-se, podran reconèixer 

i gestionar les emocions que fan que actuïn de 

manera instintiva amb accions agressives per 

d’altres més assertives. L’adult és el model de 

l’infant, per la qual cosa si volem que l’infant 

integri la norma, els adults hem de ser coherents 



amb el que diem i amb el que fem. El nostre acompanyament és imprescindible 

perquè aprenguin a gestionar i interioritzar la resolució de conflictes de 

manera socialment correcta. 

 

 

L’adquisició de normes de comportament social és un procés lent que requereix molt 

de temps i es produeix de manera diferent a cada infant. Un acompanyament 

respectuós, amable, i constant  per part de les persones adultes, és del tot necessari 

si volem que  integrin les normes que regeixen la vida en societat.  

 

Quan els infants són tractats amb amabilitat i respecte aprendran a tractar els altres 

amb respecte i amabilitat. 

 

 

Equip Educatiu de La Balca 

 

 

 

Alguns enllaços d’interès: 

“Mossegades i abraçades”, Mel i llimona 

“Perquè mosseguen els nens?”, Els qguis 

“Nens que mosseguen: la meva experiència”, Míriam Tirado 

 

 

 

 

 

 

https://melillimona.wordpress.com/2020/02/05/mossegades-i-abracades/
https://elsqguis.es/perque-mosseguen-els-nens/
https://www.miriamtirado.com/ca/nens-que-mosseguen-la-meva-experiencia/

