
Primera infància
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Índex

� Taules de desenvolupament psicomotor

� Desenvolupament dels 0 als 3 anys

� Importància de l’etapa de 0 a 3 anys� Importància de l’etapa de 0 a 3 anys

� Prejudicis

� A tenir en compte
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Dels 0 als 3 mesos

� Esquemes reflexos (el primer mes)
� Reaccions circulars primàries
� Segueixen amb la mirada el moviment

d’objectes i personesd’objectes i persones
� Descubreixen les seves mans i peus
� Poden aixecar el cap i girar-lo cap a la direcció

d’on ve el soroll
� Diferencien formes i colors
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Dels 3 als 6 mesos

� Somriuen freqüentment.
� Prefereixen les cares i les veus de les persones 

que els atenen.
� Reaccions circulars secundàries.� Reaccions circulars secundàries.
� Riuen, imiten sons i fan sorolls sense sentit amb

la boca.
� Exploren els objectes amb la boca. 
� Poden agafar objectes.
� S’asseuen si se’ls sosté.
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Dels 6 als 12 mesos
� Els moviments són més voluntaris i intencionals
� S’identifiquen a sí mateixos, les parts del seu cos
� Entenen el seu nom (saben que parlem d’ells)
� Exploren objectes: els arrosseguen, els tiren, els� Exploren objectes: els arrosseguen, els tiren, els

colpegen…
� Seuen sense ajuda
� Gategen, es posen drets, comencen a caminar
� Poden mostrar-se tímids o molestos davant de 

persones desconegudes
� Al final de l’any comencen a dir les seves

primeres paraules significatives (papa, mama…)
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Dels 12 als 18 mesos

� Reaccions circulars terciàries
� Protofrase
� Caminen amb certa seguretat, corren, salten…� Caminen amb certa seguretat, corren, salten…
� Pujen escales alternant els peus
� Creix la seva curiositat
� Comencen a tenir conciència de sí mateixos

com a persones diferents dels altres
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Dels 18 als 24 mesos
� Època del “No”
� Comencen a distingir jo/tu, teu/meu
� Parlen, però, entenen moltes més paraules i 

idees de les que saben diridees de les que saben dir
� S’interessen per les propietats dels objectes i per 

les persones “ Qui és aquest? Què és això?...”
� Corren i saben mantenir l’equilibri una estona a 

peu coix
� Comencen a utilitzar el joc simbòlic
� Juguen de forma paral·lela
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Dels 2 als 3 anys

� Imiten accions de les persones adultes
� Elaboren frases molt semblants a les de les 

persones adultes
� Inicien el control d’esfínters� Inicien el control d’esfínters
� Objectes Un/Molts Gran/Petit Dins/Fora
� Memoritzen senceres cançons que els agraden
� Juguen representant situacions quotidianes

Ignasi Pares Ubach  633.47.23.63                                                                                             ignasipu@copc.catContacte:  Tel. 633 472 363 | ignasipu@copc.cat | www.ignasipares.com



Importància de l’etapa 
dels 0 als 3 anys dels 0 als 3 anys 
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Prejudicis
� Confondre tenir sovint l’infant en braços amb

malcriar
� No deixar estar els infants per terra
� Considerar l’infant com un ésser més fràgil i 

menys capaç del que en realitat és
� Confondre esforç amb patiment i voler evitar 

ambdues coses a l’infant
� Quan abans millor… o fer de l’infant un producte

de l’autoestima dels pares
� Els nens no “s’enteren…”
� S’ha de compartir…
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A tenir en compte…

� El desenvolupament No és lineal
� Els pares també existeixen.
� Alerta amb el que diem
� Acceptar el fill tal com és� Acceptar el fill tal com és
� Acollir/contenir i donar autonomia
� Confiar en el nen
� Vitamina T
� Respectar l’espontaneïtat i el ritme individual de 

cada infant.
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“L’infant, quan té les necessitats afectives
(acolliment, contenció, carícies, moviment...) i 
fisiològiques (higiene, alimentació...) cobertes, 
evoluciona d’una manera espontània, i no 
precisa de la nostra intervenció més que precisa de la nostra intervenció més que 
per oferir-li un entorn adequat, perquè se senti
acompanyat i acceptat tal com és”.
Emmi Pikler
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Moltes gràcies
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