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Durant aquests anys d’experiències a l’escola Bressol, l’equip educatiu ha debatut en molts 

moments com enfocar, ajudar o plantejar aquest tema tan complex amb les famílies, ja que 

d’una manera o una altra acabava sortint a les diferents reunions, i a vegades també han 

estat  motiu de consulta a les educadores o a la psicòloga.  

Una de les coses que ofereix l’escola bressol als l’infants, és precisament la relació amb 

altres infants que estan també en un moment maduratiu similar al seu, i per tant ens trobem 

amb multitud de situacions que es deriven d’aquestes relacions (no de forma exclusiva); ens 

trobem amb mossegades, petites empentes, estirades de cabells, i també amb molts petons, 

estimades, mirades de complicitat, rialles compartides... Aquestes accions no varien gaire 

d’un curs a un altre o d’una aula a un altre, per tant hem d’entendre que són processos 

bastant més normals del que podríem pensar, i responen a molts condicionants que hem de 

tenir en compte i que hem de poder gestionar. Tenir present aspectes maduratius és 

imprescindible (l’egocentrisme és una etapa més per la qual passen, per tant compartir és un 

aprenentatge molt complicat per ells), a vegades tenen sentiments que no saben com 

gestionar o com resoldre, poden sentir frustració, i en molts moments encara no saben 

expressar-se verbalment. Per tant, com adults referents hem de poder ajudar-los i 

acompanyar-los en aquest aprenentatge tan important per la seva socialització. 

Entendre què els pot estar passant no vol dir deixar fer, hem de poder ser comprensius 

alhora que clarificadors de conductes i models de referència. Si entenem les seves 

frustracions i les possibles conductes però no actuem amb paraules clares, els infants es 

poden perdre, necessiten un marc que els aculli de forma clara i que els acompanyi. És a dir, 

un infant que mossega pot fer-ho per diferents motius, possiblement està reclamant el 

nostre ajut i per tant necessitarà de nosaltres una conducta tranquil·la però clara que l’ajudi 

a entendre que això no es pot fer. 
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Davant d’aquestes situacions tan comuns a les escoles, ens hem plantejat aquest petit recull 

per les famílies, amb el propòsit d’aportar alguns conceptes que potser els poden ajudar. 

 

Des del moment del naixement, els nadons estableixen vincles i relacions amb les persones 

més properes, aquestes són vitals, ja que depenent de la qualitat de la relació i el vincle que 

s’estableixi determinarà la manera en la qual aquest nadó estimarà i l’estimaran. No oblidem 

que som éssers relacionals i formem part d’una societat.  

Aquesta societat és la que ens marcarà els límits i les possibilitats que aniran desenvolupant 

per esdevenir persones autònomes, responsables i amb un concepte positiu d’un mateix. La 

relació o confrontació que tenen els infants amb els límits causaran conflictes, frustracions, 

estima, empatia... per arribar a despertar tots els mecanismes necessaris per sobreviure en 

el nostre món.  

 

SOCIALITZACIÓ A L’ESCOLA. 

Des de l’escola entenem com socialització el fet d’establir relacions amb l’entorn, entre 

iguals i amb adults. Des del primer moment que l’infant entra a l’escola forma part d’un 

sistema amb unes necessitats, pautes i valors que haurà d’adaptar als seus aprenentatges, 

vivències i relacions que té adquirides fins aquests moment. 

En formar part d’un grup, l’infant haurà d’aprendre a tolerar, saber esperar, compartir 

espais i referents, per poder conviure i gaudir de la relació entre iguals amb tot el que això 

implica. 

Durant la convivència diària es donen situacions en les quals una necessitat o un desig entra 

en confrontació amb la d’un altre. En aquest cas es pot donar un sentiment de frustració que 

l’infant haurà de sentir i experimentar diverses vegades per tal d’aprendre a gestionar-la. La 

frustració no només sorgeix en la relació entre iguals, sinó que també apareix davant les 

normes o límits que marca la convivència , i també es pot sentir frustrat amb ell mateix quan 

no aconsegueix que les seves accions, finalitats o objectius es portin a terme com desitjava. 

Una solució a les frustracions pot ser donar una alternativa, no tant per compensar una 

frustració, sinó  perquè a vegades serveix per desencallar un possible “bucle”. Buscar 
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solucions pot ajudar a l’infant a comprovar que la mare, el pare o educadora són capaços 

d’empatitzar amb les seves necessitats, arribant a calmar-lo i col·locant-lo en un altre ànim. 

Això pot semblar fàcil d’explicar, però són situacions difícils de gestionar pels adults, ja que 

implica saber gestionar també les nostres emocions i frustracions davant d’una explosió de 

l’infant que moltes vegades trobem desmesurada, per això és recomanable que quan ens 

adrecem als infants per parlar amb ells, ho fem d’una forma calmada, ajupint-nos a la seva 

alçada, mirant-los als ulls i expressar amb el cos, els gestos, la mirada, la veu, estar 

accessibles corporalment, acollir físicament, parlar-li amb calma tenint cura amb les paraules 

que utilitzem, modulant el to de veu i explicant-li que comprenem el seu sentiment de 

frustració.  

Tenint en compte que dins del grup ha de predominar un clima de seguretat, tranquil·litat, 

d’alegria, etc... Saber dir NO ajuda a tot el grup, però també ajuda a l’infant a créixer 

entenent que no tot es pot fer, que les nostres accions tenen conseqüències, però sempre 

amb una actitud comprensiva del que li pot estar passant a aquell infant.   

Quan els infants comencen a tenir les seves primeres trobades o relacions socials, són 

moments en els quals es comuniquen a través d’un llenguatge no verbal.  Poden comunicar-se 

de moltes maneres, a través d’una mirada, d’un gest,  ... alhora buscant reaccions o resposta 

tant d’un adult com d’un altre infant. En aquestes situacions amb els seus iguals poden sorgir 

les primeres conseqüències d’un conflicte com poden ser mossegades, esgarrapades,...  

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

d’emocions i actituds en els adults, poden provocar ràbia, pena, impotència, etc... Però hi ha 

molt darrere d’aquests moments. Hem d’intentar entendre que són moments de relacions i 

comunicacions  entre ells, i 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 l’envolta així com també 

potser un mitjà de descàrrega de tensions i emocions. Tan difícil és comentar a la família 

que el seu fill ha estat mossegat com explicar-li que el seu fill és el que porta dies mossegant 

de manera repetitiva o insistent. Una mossegada no sempre ha de ser un acte negatiu o 

violent, a vegades són simplement mostres d’afecte, d’alegria i emocions sense control, ja 

que encara no tenen els mecanismes per poder verbalitzar-ho. Pot ser que un infant no 

mossegui gairebé mai i ens podem trobar amb nens que ho fan més sovint, això ens demostra 
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que cada infant és un món i que alguns expressen les seves emocions amb més intensitat que 

uns altres i que cadascú té les seves necessitats i temps d’aprenentatge.  

Per aprendre a resoldre a aquestes situacions, els infants necessiten temps, un entorn que 

els ensenyi i una maduració del seu sistema nerviós, i a mesura que també van adquirint 

llenguatge verbal i altres maneres de comunicar-se, ells podran reconèixer i gestionar 

aquestes emocions que fan que actuï d’aquesta manera.  

Per sort, no tots els moments de relació entre els infants han de passar necessàriament per 

un conflicte, de fet no són els més habituals, però sí que acostumen a ser els que neguitegen 

als adults. Hem de pensar que les escoles són espais de coneixença: entre ells s’acosten i 

s’apropen per conèixer-se, es miren i riuen, es toquen, s’imiten. Aprenentatges que fan els 

uns dels altres, i també els adults aprenem observant, per això a vegades l’actitud de les 

educadores davant els petits conflictes pot ser d’observació, no d’intervenció i deixar que 

gestionin i solucionin el problema (controlant la situació a distància, sempre que la seguretat 

estigui garantida). Això no vol dir que no estem pendents, sinó des de la distància i l’espera 

poder posar nom a les seves emocions, sentiments, i acompanyar-lo en el procés. Ajudar als 

infants a verbalitzar, a saber dir No, a reivindicar aquell objecte que ells tenien i que un 

altre infant els ha tret..., ajudar-los a ser ells qui resolguin els seus propis conflictes són 

tasques importants que els adults haurem de fer, ja que entenem que cada infant és un món i 

ens trobem també amb nens i nenes que es deixen fer, que no es defensen i es queden sense 

actuar, aquestes situacions són també objectes d’intervenció per part dels adults, 

potenciant l’autoestima i la independència de l’infant. 
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