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A mida que l’infant creix, va realitzant progressos vers la seva autonomia personal, 

realitzant nombroses conquestes, una d’elles és la de poder controlar voluntàriament 

els esfínters. Quan parlem d’aquest control per part de l’infant, ens estem referint al 

domini de parts molt concretes del seu cos, com són el control de la bufeta i de 

l’esfínter anal  i que impliquen el control de les defecacions i de l’orina. 

Arribar a aquest control requereix de tot un seguit d’elements que estan relacionats,  i 

que anirem desglossant mica en mica, tenint en compte que el punt de partida haurà 

de ser sempre, la maduració neurològica i el seu desenvolupament emocional, 

cognitiu i social. 

Segurament, com adults ja no recordem la complexitat d’aquest control, per això 

caldria recordar que és necessari “contraure de forma voluntària la musculatura de 

parts no visibles del cos, en el instant precís, amb la força adequada, durant el temps 

necessari per retenir i evitar la pèrdua d’orina i/o de caca, per relaxar després la 

mateixa musculatura i deixar-les partir en el lloc socialment acceptat”. No sembla fàcil,  

ja que no ho és, i requereix de tot un temps de maduració que podrà variar molt d’un 

infant a un altre. 

Des de l’escola entenem que aquest procés no requereix d’un entrenament, ni d’un 

condicionament especial ple de recompenses o reprimendes a l’infant, sinó d’un 

acompanyament per part de l’adult que l’observarà i atendrà les seves necessitats i 

acabarà valorant amb ell, quan pot estar preparat per certs canvis, com per exemple 

prescindir de l’ús dels bolquers, deixant de banda altres factors com el clima i valorant 

més el trobar un moment de calma i tranquil·litat.  

Els esfínters i els seu control són un element molt delicat i íntim del desenvolupament 

infantil, és millor no tenir pressa. Hem de pensar que aquest aprenentatge està lligat a 

zones molt íntimes com són els genitals, i per tant al desenvolupament de la 

consciència de gènere i per suposat també amb la sexualitat (que en aquestes edats 

és una font d’interès i de descoberta molt important). Pensant en totes aquestes 

interrelacions, haurem de ser molt decorosos també amb el llenguatge emprat per 
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aquests moments, i no relacionar-los de forma involuntària amb allò lleig, fastigós o 

dolent. 

Com ja hem anat argumentant, hem de tenir clar i ser conscients que el control 

d’esfínters és un procés individual, propi de cada infant, i que cadascú té un ritme 

diferent, el qual hem de respectar. El ritme diferent vindrà marcat per la maduració 

neuromuscular, així com del desenvolupament cognitiu, emocional i social. Arriba un 

moment en qual l’infant manifesta interès en el món adult i el desig d’assolir un 

comportament més madur i autònom. És aquest desig, quan es manifesta, que hem 

d’observar i acompanyar, reconeixent els seus esforços, sense exagerar ni distreure’l. 

L’infant ha de desitjar emocionalment assolir el control. Un ambient afectiu càlid i de 

confiança en les seves capacitats permetrà a l’infant desenvolupar un sentiment 

d’eficàcia i autoestima. 

Nosaltres com adults observem a l’infant en el seu dia a dia, i podem saber si un infant 

comença a estar interessat en treure’s el bolquer a través d’un seguit de 

comportaments i/o actituds, que ens poden orientar per saber si  l’infant està preparat;  

mostrar interès per seure a l’orinal/vàter, que es vulgui treure el bolquer o baixar els 

pantalons, que s’adoni que va “brut” i li faci saber a l’adult, etc. També un senyal 

extern que ens indica que s’ha produït la maduració física necessària que permet 

retenir i fer pipis a l’orinal, ens la dóna el bolquer. Si cada vegada que el traiem està 

totalment mullat o totalment sec, vol dir que reté l’orina a la bufeta fins a deixar-la anar 

tota alhora.  

És freqüent també que l’infant mostri curiositat pels líquids o sòlids que surten del seu 

propi cos, fins i tot voler tocar-los com un joc més. En aquests casos és important el 

paper de l’adult per fer entendre a l’infant fins on pot arribar la seva descoberta, i 

explicar-li que no pot jugar amb les seves defecacions.  

La família pot acompanyar en aquest moment, convidant-lo i anar junts al lavabo, 

anar plegats a comprar l’orinal o la roba interior, verbalitzar amb ells tot el procés, ja 

que ells ens marcaran els passos i nosaltres els haurem d’anar verbalitzant i actuant en 

conseqüència. 
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Durant el control d’esfínters les regressions són molt habituals. El naixement d’un germà 

o germana, separacions d’éssers estimats, les relacions conflictives a casa, ... poden 

representar canvis massa grans per un infant. L’actitud més adequada per part nostra 

és la de ser tolerants davant d’aquestes dificultats, i mostrar confiança i seguretat en 

que es superaran. No hem de caure en l’errada de pensar que aquest control es 

supera en un parell de mesos, dependrà dels casos, però el control absolut requereix 

un marge de temps molt més ampli. 

El procés de control d’esfínters també pot variar en moments de vigília o son, el control 

durant les nits o migdiades acostuma a comportar més temps, però això, com sempre 

dependrà de l’infant. També s’acostuma a controlar físicament primer l’esfínter anal i 

posteriorment la bufeta, però en qualsevol cas, quan l’infant no està preparat 

emocionalment per deixar anar l’orina o les femtes, pot comportar restrenyiment o 

infeccions d’orina, ja que retenen durant molta estona. Per això és important trobar el 

moment adequat per començar aquest procés. 

La relació família i escola, un cop més es fa present davant d’aquest nou 

aprenentatge i la comunicació és una eina vital perquè aquest s’assoleixi de forma 

satisfactòria. Una vegada l’infant i la família han decidit que ha arribat el moment de 

treure els bolquers, haurem de treballar plegats per garantir el benestar de l’infant, 

millor començar el cap de setmana i que aquest sigui tranquil, informar de com està 

portant l’infant el procés, portar roba de recanvi suficient, etc. 

Es tracta que l’infant visqui el control dels seus esfínters amb la màxima comprensió, 

estimació i amb el suport incondicional dels pares sense expectatives ni pressions.  
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