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Recull de notícies.









L’Organització Mundial de la Salut 

recomana:
Bebés menors d’un any

∙ Almenys 30 minuts cap per amunt al llarg del dia.

∙ No passar més d’una hora subjectats (en cotxets, cadires o

∙ portabebés).

∙ No s’han d’usar pantalles.

∙ Els bebés de 0 a 3 mesos han de dormir entre 14 i 17 hores al dia.

∙ Els de 4 a 11 mesos han de dormir de 12 a 16 hores al dia.

Infants d’ 1 i 2 anys

∙ Almenys tres hores d’activitat física al llarg del dia.

∙ No passar més d’una hora subjectats (en cotxets, cadires o 

∙ portabebés).

∙ No s’han d’usar pantalles fins als dos anys i després, durant una hora al

∙ dia com a màxim.

∙ Dormir d’11 a 14 hores al dia, inclós migdiades.

Infants de 3 i 4 anys

∙ Almenys tres hores d’activitat física al llarg del dia, i una hora d’elles ha de ser d’intensitat moderada.

∙ No passar més d’una hora subjectats  o estar asseguts durant molt de temps.

∙ No més d’una hora de pantalles al dia.

∙ Dormir de 10 a 13 hores.





El nen és el protagonista de l’educació. No necessita que l’estimulin de
fora cap endins. Ell sol descobreix les coses a través de l’admiració, i és
aquesta admiració la que el fa desitjar el coneixement, el que el motiva
per actuar.[...]
Educar en l’admiració és respectar els seus ritmes, les seves necessitats
bàsiques, la seva innocència..., és a dir, no avançar etapes. Educar en
l’admiració perquè el nen pugui apreciar la Bellesa. I educar en la Bellesa
perquè el nen pugui trobar motius per meravellar-se. El nen, l’admiració
i la Bellesa. [...]
Manllevar l’admiració i envoltar el nen de coses que contenen poca
Bellesa és desnaturalitzar-lo, robar-li la infància i empetitir-li la raó.

Catherine L’Ecuyer



Falsos mites.

 Programes comercials i apps (Brain Gym, Baby

Einstein, Speech Blubs, etc) afavoreixen el 

desenvolupament de l’infant.

 Quan abans comenci, abans adquirirà els 

coneixements. Més és millor.

 La hipereducació farà “Supernens”. Obsessió per 

avançar etapes cognitives i afectives de l’infant.



Efectes de l’excés de pantalles.

A NIVELL RELACIONAL

A NIVELL COGNITIU: 

CONTROL INHIBIDOR. 

(Paciència / Tolerància a la 

frustració)

LOCUS DE CONTROL.

(causa/efecte)

A NIVELL VISUAL

PSICOMOTRICITAT FINA 

I GRUIXUDA 

SOBREESTIMULACIÓ I ATENCIÓ

SONCREATIVITAT

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL

LLENGUATGE 

ORAL I ESCRIT

HÀBITS

ADDICCIÓ
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ADDICCIÓ



Comunicació? Llenguatge?



NO PERMETEM

QUE LES PANTALLES

ENS SUBSTITUEIXIN!



Ser i fer de mare i pare.



A fer de mare i de pare se n’aprèn 

fent-ne.

Ser mare o pare no només és un fet biològic.

Ser mare o pare implica:

 Criar l’infant.

 Educar-lo.

 Conviure amb ell.

 Seguir amb la vida 

d’adult.

 Aprendre alguna cosa de tot plegat i 

guanyar com a persona.



La fórmula de les 3 A. (Carme Thió)

Estimar a un fill va més enllà de dir-li la

paraula “T’estimo”. Carme Thió ho resumeix

amb la fórmula de les 3A: “L’afecte, basat en

el respecte i la confiança; la potenciació de

l’autonomia de l’infant, i una autoritat

competent, positiva i permanent en el temps,

són les actituds fonamentals per construir

unes relacions positives i de qualitat”

*Carme Thió. Psicòloga i experta en educació i 

escola de pares. 

“M’agrada la família que m’ha tocat” Eumo Editorial

https://www.ara.cat/videos/entrevistes/carles-

capdevila-carme-thio-educacio_8_1402674.html

Afecte

Autonomia           Autoritat

INFANT 

FELIÇ



Com actuem.



La presa de decisions.

Com sabem que ho estem fent bé com a mares i

pares?

 Perquè fem el que l’infant vol? Sota demanda i “evitant” que

l’infant s’enfadi.

 Perquè fem el que veiem que fan altres pares i mares?

Sense filtres, sense preguntar-nos el per què.

 Perquè fem el què hem sentit a dir, o el que hem vist a les

xaxes.

 Perquè hem pensat el que volem per al nostre fill, el que

entenem que és el millor, tot i que ens demana certs canvis a

nosatres, suportant la pressió social però sentint-nos

coherents amb nosaltres mateixos.



RECORDA:

Els infants aprenen per 
motivació i repetició a través 
de les experiències reals.
No adquireixen coneixement a 
través de discursos, fitxes o 
pantalles interactives.



El protagonista de l’educació no

és el mètode que es fa servir, ni

la quantitat d’estímuls, ni tant sols

l’educador.

Montessori deia: l’infant és

protagonista de la seva

educació. L’admiració és el

desig pel coneixement. I el

principal cuidador actua com a

intermediari entre l’infant i la

realitat, es a dir, el cuidador és

qui dóna sentit als aprenentatges.



L’infant s’ha d’avorrir.

L’entreteniment i la diversió

constant fan q l’infant es torni

més passiu, que s’acomodi i es

distregui, atès que se li exigeix

poc esforç mental; la ment llavors

es torna gandula i s’acostuma a

no pensar.

El joc lliure afavoreix que l’infant

busqui de manera natural per ell

mateix reptes que s’ajustin a les

seves capacitats, que aprengui i

desenvolupi el seu pensament

creatiu. Jugar no és perdre el

temps.



Potenciar l’atenció conjunta.

És l’habilitat de compartir de manera

conjunta un enfocament interessant

per a tots dos, infant i educador. És

vital pel desenvolupament cognitiu,

social, emocional i lingüístic. Apareix

a partir dels 6 mesos.

Aquest intercanvi de la mirada i el

seguiment cap a l’objecte d’interès

implica:

Comunicació

Comprensió del punt d’interès

Identificació de la intenció de l’altre



Saber dir NO i reconduir la

situació. Aprendre que les

coses bones i valuoses

necessiten el seu temps i el

seu esforç.

LÍMIT

GESTIÓ DE LES EMOCIONS

AUTOREGULACIÓ



Respectar els ritmes i les

necessitats bàsiques dels

infants: biològics (son, menjar..),

intel·lectuals (per aprendre, per

entendre les coses...), afectius

(necessiten que els abracin,

volen ser escoltats, mirats amb

afecte...). Els seus ritmes no son

els nostres. Hem de protegir la

seva innocència.



Silenci (Apaguem teles, ràdios,

sorolls de fons..). La multitasca

no existeix. La neurociència ens

diu que quan fem diverses

tasques a la vegada, no les

atenem totes paral·lelament, sinó

que oscil·lem ràpidament entre

una i l’altra. Manca de

concentració. En definitiva, és

important envoltar l’infant d’un

entorn que sàpiga equilibrar el

silenci, les paraules, les imatges i

els sons.



Preparar a l’infant per a l’ús de

les noves tecnologies afavorint

que aquest pensi per sí mateix.

Donar més importància al

“pensar” que al “conèixer”.

Pensar és explorar la realitat,

reflexionar críticament, tenir

capacitat d’introspecció, capacitat

d’empatia, creativitat, sensibilitat

per la bellesa, connectar

experiències unes amb les altres.



Menjar. Si un infant no vol

menjar, podem recórrer a cantar

cançons, marcar ritmes amb la

cullera o fer l’avió.

Dormir. Per adormir un infant cal

relaxar-lo, explicar un conte, llum

suau, silenci i tranquil·litat.



Control d’esfínters. Anticipació,

rutines i reforç positiu.

Moure’s. Per adquirir tonicitat

muscular, captar estímuls de

l’entorn, bellugar-se a gust,

exercitar totes les possibilitats del

seu cos.





La qualitat no es mesura pel nombre
d’estímuls que donem al nen. Tan sols
amb el fet de ser-hi present, establint un
vincle amb el nen, donar-li el menjar,
mirar-lo, parlar-li suaument, somriure-li,
acaronar-lo... n’hi ha prou.

Catherine L’Ecuyer







I si cal, com triem?





Ritme extremadament 

ràpid

Ritme lent



Pactar prèviament a

l’inici de l’ús de les

pantalles el temps

d’exposició.

LA TARDA. CALENDARI D’ACTIVITATS:



Desaprendre per aprendre: ocupa’l!



Proposta de CONTES



Beneficis de l’ús de pantalles

 Fer videoconferències amb

parents que viuen lluny.

 Escoltar cançons o músiques.

 Mirar fotografies o vídeos

familiars per recordar i parlar

de les experiències viscudes.

 Veure dibuixos adequats a

l’edat de l’infant.

 Usar-ho com a comunicador.

 Jocs adaptats per infants amb

discapacitats.



Per saber-ne més

https://playfunlearning.es/cerebro-y-pantallas/

https://playfunlearning.es/cerebro


https://issuu.com/sbdeducacio/docs/llibretdesenvolupament

https://issuu.com/sbdeducacio/docs/llibretdesenvolupament


Si teniu algun dubte o consulta, podeu 
contactar  amb els vostres professionals 

de referència del CDIAP Parc Taulí.

CDIAP Parc  Taulí 
Tel. 93 745 83 68




