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PLA D’ACOLLIDA I FAMILIARITZACIÓ 

 

L’entrada a l’escola infantil dels infants i les famílies és un motiu de reflexió constant al nostre equip 
educatiu. Això ens fa tenir atenció plena en aquest procés i ens ajuda a afinar més l’ull posant 
atenció en les paraules que emprem per definir aquest moment. A un projecte on un dels pilars 
fonamentals és la relació amb les famílies no podem xerrar només d’adaptació. 

La reflexió i discussió constant de diferents grups de treball sobre l’experiència de Lóczy i altres 
sobre la relació amb els infants i les famílies han fet aparèixer el concepte de familiarització per 
anomenar l’acompanyament de l’infant i la família durant el primer temps d’estada a l’escola infantil. 
Concepte amb els que ens sentim identificades. 

Quan xerram d’adaptació sentim que, de manera inconscient, tot i que sabem que no és així, els 
estem dient que elles (les famílies) s’han d’adaptar a nosaltres, als nostres ritmes i maneres de fer. 
En canvi, quan xerram de familiarització la mateixa paraula implica una bidireccionalitat entre família 
i escola.  

Si ens endinsem en el significat de la paraula, segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana la 
paraula adaptar és «acomodar-se, conformar- se, resignar-se a alguna cosa», d’altra banda, la 
paraula familiaritzar és «fer-se (algú) familiar amb una persona o amb una cosa, esdevenir familiar 

amb una persona». 

Li diem acollida per la cura que hi posem al preparar la rebuda de noves famílies a la nostra casa, 
l’escola infantil Els Molins, serà l’inici d’una història comuna. 

 

 
 

La bidireccionalitat implícita en la paraula familiarització implica una retroalimentació constant, no 
és un procés dirigit explícitament a les persones nouvingudes, sinó que és un esdeveniment del que 
formem part tota la comunitat educativa, per tant, podem dir que és multidireccional.  
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Per una banda, l'arribada de persones nouvingudes esdevé una nova realitat per a totes les famílies, 
infants i adults que vivim al centre. Es tracta d’obrir les portes de casa per rebre a persones que no 
coneixem i amb les que iniciem una convivència. Per això creem un clima de seguretat en el qual 
tothom es pugui mostrar com és, amb naturalitat i sense retrets. Sempre des del respecte, l’amor i 
el no judici. Un procés d’acollida pensat pels que arriben però també pels que ja hi eren.  

D’altra banda, l’entrada a l’escola implica un gran canvi pels infants i famílies nouvingudes. Noves 
relacions, emocions i aprenentatges. Per a nosaltres és imprescindible tenir en compte les 
necessitats i ritmes de cada infant i família i ho planteja’m amb molta cura. És important que es 
sentin recolzats i acompanyats durant aquest procés.  

 

Objectius Generals:  

- Aconseguir familiaritzar-se amb les referents i progressivament amb la resta 
d’acompanyants.  

- Aconseguir familiaritzar-se amb el grup de referència i progressivament amb la 
resta d’infants de l’Escoleta. 

- Conèixer l’espai de referència i la varietat de materials i objectes que l’ocupen.  

Continguts: 

- Coneixement dels espais de referència: materials i objectes. 

- Familiarització amb els grups de referència i altres infants de l’escoleta.  

- Familiarització amb les referents i altres acompanyants de l’escoleta. 

 

FAMILIARITZACIÓ COM A PROCÉS 

Considerem que la familiarització és el procés mitjançant el qual cada infant i família va elaborant, 
des del punt de vista dels sentiments, la pèrdua o guany que li suposa la seva assistència al centre 
i la separació del seu infant (en ocasions és la primera vegada), de la seva família o de l’adult de 
referència al que estigui vinculat. Fins arribar a un balanç positiu i a l'acceptació gustosa del seu nou 
rol a l’escola. És un procés personal en el que es té en compte la realitat, disponibilitat, predisposició 
i gestió emocional de cada família. 

D’altra el sistema que formava la comunitat educativa es veu modificat amb les noves 
incorporacions, i, en conseqüència, també s’han de tenir en compte a tots els seus agents en aquest 
procés.  

En la multidireccionalitat de la que xerram hi ha un continu flux comunicatiu que fa que sigui un 
procés viu, un procés actiu en contínua reflexió. A conseqüència no hi hagi un protocol establert, 
cada família marcarà el seu procés de familiarització amb el nostre acompanyament. Aquest 
començarà el primer dia que entrin per la porta. 
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El primer dia que una família contacta amb nosaltres per demanar informació és quan comença la 
comunicació. El primer que fem és escoltar-la i resoldre la seva demanda inicial. Sovint és genera 
una primera conversa a on cuidem molt les paraules i a on convidem a la família a visitar l’espai. 

En aquesta primera visita, la coordinadora del centre o una persona de l’equip mostrarà els espais 
fent una ruta per tota l’escoleta a on l’objectiu és generar un clima distès perquè la família pugui 
anar verbalitzant dubtes i angoixes que pugui tenir. En aquesta visita s’expliquen en trets generals, 
els pilars del nostre projecte educatiu, la mirada que tenim cap a la infància i el rol que tenim les 
persones adultes en aquest espai. Amb aquest contacte inicial les famílies tindran la informació 
necessària per intuir si és el lloc que estan cercant. Potser el mateix dia o uns dies després ens 
comunicaran si volen iniciar l’escolarització o no. 

Si es que si i coincideix amb l’inici del curs escolar els i donarem tota la informació sobre el procés 
donant la data de la trobada grupal amb tota la comunitat educativa. En el cas de que el curs escolar 
ja s’hagi iniciat directament la trobada serà individual.    

Referent a la trobada amb tota la comunitat educativa, és un espai i un temps per poder conèixer 
les noves famílies i trobar-nos amb les que ja formen part del centre. És un moment que ens serveix 
per compartir com serà l'organització del curs, específicament durant el període de familiarització i 
conversar envers la importància d'aquest procés pel centre i l'equip d'acompanyants.  

Durant aquesta reunió reproduïm un vídeo on es pot veure l'Escoleta habitada pels infants, 
acompanyants i famílies on es pot veure reflectit el projecte educatiu. A més d'això, aprofitem per 
entregar a les famílies unes carpetes pensades expressament per aquest moment amb lectures i 
informació relacionades amb el procés de familiarització i d'acompanyament dels adults als infants.  
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A més d'això, s'organitzen les trobades individuals amb famílies que també es faran abans de 
començar el curs, l'objectiu d'aquestes és crear un espai i un temps relaxat, familiar i assossegat on 
poder trobar-se i començar a conèixer-se, que ens expliquin com veuen a l’infant, quines angoixes 
els produeix el fet de començar a l’escoleta, coses que són importants saber com malalties, 
al·lèrgies,... Per aquest motiu, el buidatge de la informació d’aquesta trobada es fa desprès, una 
vegada la família a partit, això farà que la família ens vegi pendents i receptives, i no distretes 
omplint papers. Per dur a terme aquestes primeres trobades en fet un guió (Annex 1).  

Desprès d’aquests espais de trobada i ha un darrer abans de que els infants comencin la seva estada 
en el centre, és la trobada amb el grup de referència, aquesta sol coincidir amb la trobada de tota 
la comunitat educativa que desprès ens dividim en subgrups per espais de referència. Fent coincidir 
les dues trobades un horabaixa i així no col·lapsar a les famílies amb tantes reunions. A aquesta 
trobada l’objectiu és familiaritzar a les famílies amb l’espai i tenir un primer contacte amb les altres 
famílies que compartiran l’espai, els expliquem l’organització i el material, i fem un petit Roll-Play 
de com ens hem de situar les persones adultes a l’espai en el procés de familiarització, i en realitat, 
sempre que venguin a compartir l’espai amb nosaltres i els infants. 

I ara sí que comencen els primers dies i primeres separacions a on les persones adultes i infants 
compartim espais, per tal de facilitar aquests moments hem elaborat unes pautes a seguir: 

- Pensar que és un temps per estar amb l'infant, no emprar el mòbil, si vols mirar quina hora 
és hi ha un rellotge penjat a l'espai. 

- A l'espai aula has de cercar un lloc per seure en terra o als micro espais pensats per això i des 
d'aquí experimentar com l'infant es relaciona amb les acompanyants, amb els altres infants, 
amb els materials, etc. Si no vol separar-se de tu no ho forcis ja arribarà el moment en el que 
la seva curiositat i confiança l'ajudi a allunyar-se. I si ho fa, no el segueixis i així veurem com 
avança el procés.  

- No intervenir en el joc autònom del infants.  

- Si un infant plora, és perquè ha de treure tensions i angoixes, és important que ho faci si ho 
necessita i les referents acompanyaran serena i amorosament  aquest plor.  

- No caminar per l'aula, la presència de l'adult dret i caminant distorsiona molt l'espai de 
l'infant, hem d'intentar passar desapercebuts. És un moment on moltes persones adultes 
compartirem l'espai amb els infants.  

- Si l'infant s'allunya i et reclama perquè vagis a veure qualque cosa, et proposem que la 
resposta sigui que pot venir ell fins a tu a mostrar-te el que vulgui. D'aquesta manera són ells 
els qui ocupen i es desplacen per l'espai i no els adults.  

- Quan decideixis partir avisa a l'infant 10 minuts abans (verbalitzant que te n’aniràs en 10 
minuts), el mateix quan quedin 5 minuts i quan hagi passat el temps t'acomiadis amb una 
frase curta i clara, per exemple, "jo ara me’n vaig, elles cuidaran de tu, després vendré i 
tornarem a estar junts".  
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- L'infant quedarà en braços de la referent o no, segons el que necessiti, però acompanyat 
sempre de la seva atenció i mirada.  

- És molt important que encara que sentis plorar a l'infant no tornis, és natural que sentis pena 
o angoixa al separar-te, però no li ajudes si li dius que te'n vas i després tornes i així una altra 
vegada. Has de construir la confiança amb les acompanyants i saber que elles cuidaran del 
teu fill/a encara que quedi plorant i que t'avisaran si això es perllonga.  

- Si la teva angoixa per deixar a l'infant és molt gran, pots fer un pont quedant a l'espai de 
l'entrada fins que sentis que el teu infant no plora i així puguis partir amb una certa 
tranquil·litat. També és positiu cercar a qualcú de l'equip per parlar del que sents.  

És necessari que si ha d’haver un canvi de familiar que acompanyi a l’infant durant aquest procés 
estigui informat de tot, aconsellem que sigui partícip de totes les trobades. 

 

• Familiarització dels infants: 

En general, es considera que un infant està familiaritzat quan: parla i es comunica, expressa tant 
afecte com rebuig, utilitza amb facilitat espais i materials, mostra i indica les seves necessitats, es 
relaciona i crea vincles de forma autònoma amb els adults i companys.  

L’escola infantil és un lloc on els infants comparteixen experiències que els permeten relacionar-se 
amb gent adulta i altres infants que no són de l’entorn familiar.  

L’entrada per primera vegada a l’escola suposa per a cada infant un trencament molt important 
amb tot un món de referències afectives i de seguretat. L’infant ha de conèixer i fer vincle amb 
persones noves, els infants i adults que l'acompanyaran, ha de descobrir un espai nou i respondre 
a unes noves pautes socials. El més important de tot, ha de separar-se de la seva família durant un 
temps que, en un principi i des dels seus ulls, és incert i infinit. 

Tots aquests canvis comporten un cúmul d’emocions diferents a cada infant. Aquestes es poden 
expressar amb plors, angoixa, desconfiança, rebuig, vòmits… i poden provocar: 
- Cansament. 
- Irritabilitat. 
- Enrabiades. 
- Canvis en la seva alimentació i son (tant diürns com nocturns). 
- Més demanda de la família a casa. 
- Retrocessos 
- Canvis en el seu comportament habitual. 

Per això és important que els infants tinguin l'oportunitat de treure i viure el que senten i que vegin 
que entenem amb respecte aquestes reaccions acompanyant-les assertivament, sense jutjar-les i 
sense intentar camuflar-les o despistar-les.  
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• Familiarització de les famílies:  

Cal tenir en compte que les famílies s’enfronten a una situació de separació que pot ser voluntària 
o quasi imposada per la manca de conciliació laboral-familiar. Algunes famílies és la primera vegada 
que viuen una separació com aquesta, i altres, han tingut una vivència similar que han experimentat 
amb alguna persona de confiança i del cercle familiar. No obstant, la realitat és que deixen a les 
persones que més estimen en mans de persones desconegudes.   

Per tant, aquest procés de separació és dolorós també per a les famílies. Per això, hem 
d'acompanyar també a les famílies en aquest moment de pèrdua amb afectivitat i disponibilitat. 
Hem de tenir en compte que els infants queden a l'escola acompanyats de les referents però les 
famílies parteixen enfrontant aquesta situació en solitud.   

Aquesta circumstància pot provocar sentiments desagradables de desconfiança, por, pèrdua, 
culpabilitat, entre d’altres. I també sentiments agradables de guany, confiança, tranquil·litat, 
agraïment, entre d’altres. 

Ens resulta més difícil acompanyar a les persones adultes ja que durant aquest període ens dedica’m 
amb cor i ànima als infants. La disponibilitat de les acompanyants per endinsar-se en segons quins 
temes amb els adults, i dins l’espai,  es veu limitada per la necessitat d’estar present i disponible 
pels infants que ho necessiten. No obstant això, cerquem moments per compartir amb elles, per 
conversar, demanar com ho duen, recomanar lectures, passar-los informació, trobades individuals 
(tutories) per xerrar-ne de les preocupacions o angoixes que han anat sorgint i oferir-los la 
possibilitat de trobar-se amb la coordinadora o amb la  pedagoga del centre ja que, sobretot en 
aquests moments, estan disponibles per a elles.  

De fa temps som conscients de que la relació amb les famílies està inevitablement lligada al respecte 
i la manera de relacionar-nos amb l’infant. Si elles es senten acompanyades, poden entendre 
l’acompanyament que fem als infants. Si les famílies es senten desateses, tot i que l’infant estigui 
atès amb molt d’amor, sovint passa que tenen la sensació de que no ho estan. Per tant és 
imprescindible cuidar aquestes relacions. 

Desprès de 10 anys d’observació i acompanyament en processos d’acollida i familiarització hem 
arribat a identificar diversos patrons de conductes que poden tenir les famílies, damunt aquests 
patrons hem fet una tasca de reflexió per pactar quines són les actuacions més adients per part de 
l’acompanyant en cada cas. Tenint present que poden haver moltes variables. (Annex 2) Aquesta 
tasca ens ha ajudat a posar consciència en el procés i en tots els sentiments i factors que poden 
influir en les actituds de les famílies envers aquest procés. 

 

• Familiarització de les acompanyants de referència: 

Les referents han de crear un clima de seguretat i això es fa amb presència i corporeïtat (actitud de 
disponibilitat, tranquil·litat, estima, tendresa, comprensió, atenció i dedicació amb tot el cos). 
Aquest clima a part d’afavorir el vincle afectiu amb l’acompanyant de referència, farà que l’infant 
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poc a poc vagi agafat confiança i s’interessi de manera autònoma per les propostes que ofereix 
l’espai. 

És de vital importància que les acompanyants es cuidin per poder cuidar, tenir una mirada 
introspectiva i reconèixer les pròpies emocions per no fusionar-les amb les de les famílies i les dels 
infants. 

Sovint passa que els infants que porten més temps ajuden a familiaritzar-se als nouvinguts. Els 
primers tenen una funció de canalitzadors i tranquil·litzen a la resta. Això ens permetrà oferir una 
atenció més individualitzada vers l’infant nouvingut i facilitarem la incorporació d'aquest a la vida 
del centre d’una manera progressiva i el més adaptada possible.  

Tot i que a vegades passa al contrari, que aquest període remou sentiments ja viscuts als infants o 
uns altres nous, com per exemple, haver de compartir la referent amb infants que no coneixen o 
sentir plorar a varis infants a la vegada i sentir angoixa, etc.  

Per tant, tant als infants que ja venien com als nouvinguts les acompanyants hem d’oferir una 
acollida amb els braços oberts a aquelles emocions que ells no són capaços de gestionar, ajudant-
los a elaborar-les i a processar-les. Com per exemple, posant paraules a allò que estan vivint o 
sentint “Sa mamà ha partit i això fa que estiguis trist/a o enfadat/da”. 

Les referents ofereixen les següents actituds perquè l’infant tingui una adaptació positiva: 

- Manifestar actituds d'afecte i proximitat al rebre a l'alumnat, procurant rebutjar ansietats i 
aclaparaments.  

- Crear a l'espai un clima de seguretat individual i col·lectiva.  

- Oferir respostes serenes davant reaccions de l’infant que exterioritzen la seva  angoixa inicial: 
plors, rebuig, rabietes, etc. 

- Oferir disponibilitat i escolta ajustada a cada infant i procés.  

 

• Familiarització del grup:  

L'espai està pensat perquè s'adonin situacions de relació entre infants, entenent que l'egocentrisme 
és propi d'aquesta edat. Els personal adult acompanyarà als infants a respectar les necessitats dels 
altres i acceptar amb respecte els seus límits i emocions. 

L'agressivitat també cal entendre-la com un comportament de relació, en aquest sentit s’hauran 
d'establir les normes de l’espai de referència entre els adults per poder posar límits als infants de 
manera que tots els infants es sentin segurs i escoltats en aquests moments. 

L’adult de referència possibilitarà les relacions reals i autònomes dels infants des de la pròpia decisió 
de fer-ho.  
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ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ 

Per l’organització i planificació és important el respecte a cada individualitat, quan una família es 
sent respectada possibilita la familiarització de l’infant d'una manera natural, progressiva i fluida. 

Cal tenir en compte que el període de familiarització és un procés molt important perquè l’infant 
pugui gaudir de forma espontània, i amb desig, dels espais, dels materials i també de les relacions 
que s'estableixen entre totes les persones que formem la comunitat educativa. Per tant, és 
necessària una organització del temps que afavoreixi l’espai vital de cada infant i la disponibilitat de 
l’acompanyant de referència, així com la planificació i disseny dels espais perquè convidin a 
l’exploració autònoma per part de l’infant i a cobrir les seves necessitats en aquest moment. 

• Del temps: 

Perquè aquest procés sigui progressiu convidem a les famílies a acompanyar al seu infant durant els 
primers dies, setmanes o el temps que sigui necessari, perquè l’infant pugui viure l’espai i pugui 
establir les primeres relacions i vincles sense la pressió de la separació. Una vegada la família 
decideix sortir de l’espai es farà de manera gradual, pot passar que tot i que l’infant estigui 
familiaritzat la família no estigui preparada per sortir. En aquest cas, s’acompanyarà a la família en 
aquest procés. 

Els horaris els establirem a l’inici de curs tenint en compte les particularitats de cada família que 
forma part del grup de referència seguint unes premisses: 

- No aglomeració de famílies dins l’espai, per tant es faran torns de 3 o 4 famílies com a 
màxim. 

- Poc a poc aquests torns s’aniran solapant a mesura que s’incrementen els temps d’estada 
dels infants al centre. 

- Els infants que han vingut de manera interrompuda durant l’estiu faran l’horari habitual des 
del primer dia, a no ser, que l’acompanyant vegi comportaments de l’infant que determinin 
un nou procés de familiarització. 

- Una vegada les famílies decideixen sortir del l’espai (que pot estar condicionat per diversos 
motius, s’acaben les vacances que havien demanat, no poden sostenir els sentiments que 
els hi provoca estar a l’espai, veuen que els seu infants ja està familiaritzat,...) ho faran 
gradualment, començant per 30 min i afegint temps segons ho determini l’acompanyant de 
referència. 

- Quan una família surt de l’espai ha d’estar localitzable ja que si veiem que l’infant no està 
bé, no allargarem l’espera telefonant a la família perquè el venguin a cercar. 

- Poc a poc, sempre que ho determini l’acompanyant de referència, s’aniràn afegint els serveis 
complementaris (escola matinera, menjador i ludoteca) 

Durant aquest període, per fer un acompanyament de qualitat a infants i famílies, es reforça amb 
personal de suport quan es trobi necessari: la coordinadora, la pedagoga del centre, es contracta 
una acompanyant de suport i l'equip de l'EAP. 
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Haver creat un bon vincle amb cada infant des del principi fa que els infants juguin sabent que la 
seva mestra és present i vetlla per ells, cosa que els anima a viure les seves potencialitats gaudint 
de l’autonomia i descobrint el  món que els envolta. 

Aquesta organització s’adapta a les necessitats de cada família, per tant, encara que ens guiem per 
uns torns establerts a l’inici de curs, hem de tenir en compte les peculiaritats de cada circumstància, 
possibilitar que el calendari i els horaris siguin flexibles i així ajustar-nos a cada individualitat. Hem 
de tenir en compte les diferents variables: hi ha famílies que disposen d'un temps limitat per a  
realitzar l’acollida, altres disposen de més temps, acompanyen aquest procés adults variats: mares, 
pares, padrins, o altres adults.  

 

• Dels Espais i Materials: 

Durant aquest període es farà una revisió del disseny de l’espai adaptant-lo a les necessitats del nou 
grup. En general els espais ja estan pensats per cobrir les necessitats individuals i grupals de l’etapa 
i per poder garantir el respecte als diferents ritmes d’aprenentatge i desenvolupament. No obstant, 
posem especial esment en no sobrecarregar d’estímuls i en oferir espais rics en propostes de joc i 
sensorialitat: 

- Espais per la individualitat i per el joc col·lectiu. 
- Propostes de joc simbòlic per la representació de situacions viscudes. Especialment, 

- Teles per crear un personatge. 
- Pepes i animals per donar veu a allò que m’està passant. 

- Arena com a proposta sensorial i d’experimentació que genera un sentiment de calma i pot 
contribuir a relaxar emocions intenses. 

- Propostes de gran moviment per canalitzar frustracions i necessitat d’explosió. 
- Algun material per pintar com a canal d’expressió. 
- Construccions, per construir i destruir. 
- Material no estructurat com a eina conductora de la creativitat. 
- Balanceig (engronsadors, cavallets i altres estructures). El moviment que genera, semblant 

al de l’úter matern, provoca un sentiment familiar positiu en aquest procés. 
- Espai per descansar ja que en aquest procés la barreja d’emocions és tan intensa que potser 

hi hagi canvis en els ritmes i necessitat de descansar en qualsevol moment. 
- Espai per assegurar-se en terra les famílies (coixins, estores,...) 
- Possibilitat de sortir a l’espai exterior i romandre en ell en qualsevol moment, l’aire lliure, la 

brisa i el contacte amb la natura afavoreixen la calma i serenitat. 

L’acompanyament anirà afavorir la familiarització dels infants amb l'espai de referència i amb els 
objectes que l'ocupen per progressivament anar descobrint i conquerint altres espais i materials del 
centre. 

Tot i que no es permet que el infants duguin materials i joguines de casa, en aquest procés és 
tindran en compte aquells objectes que poden tenir un valor emocional per l’infant, per tant poden 
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actuar de facilitador d’aquest procés actuant com a nexe entre casa i escoleta. Aquest objectes els 
anomenem objectes transicionals i serà l’acompanyant de referència amb la família que determinarà 
si la seva presència a l’espai potser positiva o no. 

 

Cal destacar què durant aquest període, l'Escoleta està plena de vida i moviment, moltes persones 
habitam l'espai i en feim ús d'ell; entrades, sortides i molts d'individus que omplim fàcilment l'entorn 
dels infants. Per això hem anant configurant unes pautes envers la forma de ser i estar de l'adult 
que acompanya a l'espai durant aquest moment i que hauran de seguir les famílies que disposen 
de temps o que han decidit quedar de forma indefinida amb nosaltres a l'Escoleta.  

A poc a poc, infants i famílies, aniran sentint seguretat i confiança en l’escoleta sabent que es 
respecta la realitat de que cada persona necessitarà un temps, un ritme i un procés diferent.  

 


