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Plors- comunicació 
• Perquè plora una criatura?. Malestar global... 

Diferenciació.... Calma..
– Gana, por, còlics, ansietat..

• Inseguretat, perill supervivència...( si • Inseguretat, perill supervivència...( si 
respira..) i Plaer: guanya pes, somriure...

• Hem d’anar descobrint :com es el nen.. I com 
som (fada/bruixa ) “ pares ideals”



0-1 any 
• Els primers dies,  del naixement : sentiments 

ambivalents, alegria  i cansament, excitació i 
angoixa...

• La vinculació: gaudir/ 
afrontar experiències difícils, afrontar experiències difícils, 
i com les resolem plegats...

• Ritme/ rutines: cicle d’alimentació, son, plor... 
Com ajustar-se al ritme del nadó?
• Separació gradual: menjar,dormir....escola..



A partir dels 2 anys.
• Explorar el món: el jo i el no.
• Respectar  al nen, però ja s’ha de 
saber dir “no”.saber dir “no”.

• Menjar, dormir, control d’esfínters.
• El pare i la mare, els germans i els 
amics.

• Els jocs, els llibres i les joguines.
• La comunicació és més amplia.



A partir dels 3 anys.
– Amics imaginaris: fantasia i realitat. 

• Pensa que ho pot fer tot. Curiositat i preguntes.
• Gelosia, rivalitat i la relació amb els problemes del dormir, menjar...problemes del dormir, menjar...
• Expressió de la ràbia: rebequeries, pegar.
• Manies pel menjar, preocupació per l’alimentació.
• Cal treballar les ansietats de separació que es presenten.



A partir dels 4 anys.
Comencen a ésser conscients de si 
mateixos, com algú separat dels pares. 
Independència incipient.

• Donen importància a la relació amb els adults, per • Donen importància a la relació amb els adults, per 
primera vegada la mare deixa de ser la persona 
més important del món.

• Comencen els malsons, la por a la mort i la malaltia.



A partir dels 5/ 6 anys
Son capaços d’alimentar-se sols i de 
comunicar-se coherentment i 
controlar les emocions i pensar-les.

• Poden concentrar-se en una feina.

• Gran curiositat pel món exterior i necessitat de 
fer preguntes.

• Substitueixen la preocupació per si mateixos 
per una activitat intel·lectual.



Funcions emocionals de les 
famílies

• 1-Generar amor incondicional 
• 2-Promoure l’esperança
• 3-Contenir el patiment
• 4-Pensar els conflictes (gelosia, odi, • 4-Pensar els conflictes (gelosia, odi, 
agressivitat)

• 5-Ensenyar: valors i actituds..
(amb autoritat,límits)
Afecte, comunicació, autonomia 


