
El Son en els nens
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Alguns aclariments sobre el son

� El son és un procès evolutiu
� No podem ensenyar a un nen a dormir
� Tant adults com nens tenim despertars � Tant adults com nens tenim despertars 

nocturns.
� No dormim tota la nit de la mateixa 

manera.
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El son en els nens de 0 a 3 mesos

� Dormen entre 14 i 20 hores
� Es un son bifàsic
� Poliseqüencial� Poliseqüencial
� Major % de son REM.
� Inici del son directament en fase REM
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El son en el nen entre 4 i 7 mesos

� Dormen entre 10 i 15 hores
� És un son circadià
� Polifàssic� Polifàssic
� Inestable
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El son del nen entre 8 mesos i 2 
anys

� Dormen entre 10 i 12 hores
Temut� Temut

� Inquiet
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El son del nen entre els 3 i 6 anys

� Dormen entre 8 i 11 hores
� Es perden les migdiades
� Disminueixen notablement els despertars � Disminueixen notablement els despertars 

nocturs.
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Malson Terror nocturn

� Normalment el nen es 
desperta i recorda el 
somni

� No hi ha to muscular. 

� Resulta molt difícil 
despertar-lo

� No recorda res
� Poden aparèixer

� Al despertar sensació de 
por i ansietat

� Solen donar-se en la 
segona meitat de la nit.

� Inici entre els 3 i els 6 
anys

� Poden aparèixer
verbalitzacions degudes
al to muscular.

� Intensa ansietat amb
activació autònoma.

� Solen donar-se en la 
primera meitat de la nit
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Aspectes a tenir en compte…

� Cada nen és un mon…
� Crear unes “certes rutines”
� Tenir en compte el “timing” de l’infant� Tenir en compte el “timing” de l’infant
� Alerta amb la sobre estimulació
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Moltes gràcies
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