
El procés de familiarització (adaptació a l’escola bressol de la família i infant), és tot un 

procés de diversos factors que influeixen en els vincles que s’estableixen i que 

s’enforteixen en un període més o menys curt de temps. Que la família disposi de temps 

per acompanyar al seu fill o filla en aquests moments, és un element clau que facilita el 

procés. 

Així doncs, a l’escola bressol, donem prioritat a la família perquè se senti part important  

del projecte, acollida, escoltada i valorada. De manera de generar un clima de benestar 

amb les famílies: compartir les seves emocions, dubtes i angoixes, ja que afavoreix la 

comunicació entre família-escola, vital tant en aquests primers passos com en tota 

l’estada a l’escola bressol.

A l’escola bressol tenim present que pels infants són les primeres separacions físiques, 

afectives i temporals del seu nucli familiar cap a un nou espai i persones noves amb qui 

ha de crear nous vincles de seguretat.  Un canvi i ampliació de l’entorn on descobrirà 

noves relacions, emocions, coneixements i aprenentatges, que de vegades els hi pot 

crear diferents emocions com l’enyorança o tristesa. Aquestes emocions són identificades,

validades, reconegudes, anomenades i ACOMPANYADES de manera individualitzada per 

tot l’equip educatiu del centre. Cada infant ho viu i mostra de manera diferent, alguns ho 

expressen a través del plor, a d’altres se’ls hi redueix la gana, els afecta a l’hora del son, 

per posar alguns exemples. Escoltar l’infant i empatitzar-hi des d’una mirada 



respectuosa és del tot indispensable pels professionals que formem part en 

l’acompanyament de tot aquest procés.

Valorem molt la proximitat i l'empatia amb la família en aquest procés de familiarització i, 

ja que tenim aquest coneixement, vetllem per fer-ho amb la millor professionalitat 

possible. Això afavorirà un infant més segur, obert a nous aprenentatges que a la vegada 

facilitaran el seu desenvolupament afectiu, cognitiu i emocional. 


