Per poder respondre a les dues qüestions plantejades és necessari partir d’un punt
important: COGNICIÓ-pensaments i EMOCIÓ-sentiments es complementes, no és
possible una sense l’altra PERÒ durant la etapa
infantil (0-6 anys), el sistema emocional predomina sobre el sistema cognitiu. El cervell infantil
té per característica la “plasticitat” cerebral, això
vol dir que encara que el nadó neix amb la majoria de neurones necessàries per al desenvolupament cognitiu, aquestes precisen de l’experiència
per poder realitzar els connexions neuronals i
activar tot el seu potencial.
Les etapes del pensament i desenvolupament
cognitiu segueixen un procés natural i progressiu
que cal conèixer per entendre els comportaments infantils i saber com els nens i nenes
aprenen. Els sentits (vista, oïda, olfacte, gust i
tacte) seran els eines bàsiques amb les que
compten per percebre el seu entorn i el bagatge
emocional, el tresor per aprendre de les seves
sensacions (benestar-malestar).

CRIANÇA EMOCIONALMENT SALUDABLE

“sense emocions no hi ha aprenentatge, sense aprenentatge no es possible el creixement”
Benestar i malestar que durant els
primers anys de vida (etapa pre-verbal)
s’expressen amb dos comportaments
extraordinaris: els plors i els somriures.
Però encara que només siguin dues les
sensacions, la seva intensitat i la seva
causa es innumerable.
Es per això que darrera de tot comportament s’amaga una emoció.

Hem de para atenció als comportament per tal d’esbrinar quina emoció està sentint
i així poder acompanyar l’aprenentatge que cal realitzar. Per exemple, un nadó por
plorar de plor a l’hora d’anar a dormir perquè l’habitació sigui fosca, de vergonya
davant dels desconeguts, de fàstic per un menjar que encara no s’ha acostumat a
provar. Pot plorar d’impotència perquè no aconsegueix que li surti bé alguna cosa
que desitja o de ràbia perquè sent que el que li passa és una injustícia. I, pot riure
d’alegria quan s’està divertint o aconsegueix el que vol.
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Atendre els comportaments infantils és poder prestar atenció a l’emoció que els ha
provocat i actuar en conseqüència. Per això sempre hem de tenir present que...

Els nens quan neixen,
arriben a un mar...

ple d’emocions que només es poden
entendre i atendre
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Uns apunts sobre l’emoció de la POR per entendre les dues temàtiques que
ens ocupen:
1) La socialització de l’infant amb la resta d’adults; el nen es
mostra vergonyós i poc predisposat a interactuar amb ell.
2) Com ajudar a l’infant que li costa molt l’hàbit
dormir (sobretot a la nit).

d’anar a

Post publicat a http://www.kash-lumn.com/juan-sin-miedo/

CRIANÇA EMOCIONALMENT SALUDABLE

“sense emocions no hi ha aprenentatge, sense aprenentatge no es possible el creixement”

Fitxa Didàctica del Taller on-line sobre Criança Emocionalment Saludable
http://www.kash-lumn.com/wp-content/uploads/2012/10/Taller-Online.pdf

Infants i adults interaccionen des del primer moment, és la força de la vida la que
ens impulsa a la relació i que fruit d’aquesta relació s’esdevingui el creixement però
el món adults i el món infantil tenen regles distintes que no sempre es respecten.
Com hem vist la infància és una etapa en constant evolució i on el pensament es va
construint de mica en mica. Si primer els nadons necessiten dels sentits per entendre
el seu entorn en quan aquests aconsegueixen la precisió adequada, apareix el
pensament màgics on fantasia i realitat s'entrecreuen. El pensament infantil no sap
ni de temps ni d’espai (dimensions que requereixen una maduració important), així
que durant els primers anys de vida “l’aquí i l’ara” son les característiques dominants.
Cal ensenyar els nadons la importància d’aprendre a esperar i a relativitzar tot allò
que per a ells és dramàtic ja que durant els primers anys només poden atendre la
dualitat bipolar (bo-dolent, tot-res, per això la presència-absència de la mare i del
pare és viscuda amb tanta intensitat ja que quan desapareixen del seu camp visual
deixen d’existir) .
Tot infant segueix aquestes regles però ho fa des del seu tarannà. Hi ha infants més
extravertits i els hi ha més introvertits. Això té que veure amb el seu ADN que cal
respectar i tenir en compte per ajudar-lo a aprendre capacitats socials.

Com hem explicat anteriorment, la vergonya és
COMPORTAMENTS
un comportament que ens està expressant una
por a algú desconegut. Els nadons venen al
DE POR
món sense cap coneixement, només amb els
instints de supervivència que activen les
emocions i aquests instints davant tot el que és
desconegut son dos: PRUDÈNCIA i CURIOSITAT.
Aquestes son les dues capacitat que activa la
sensació de malestar que provoca la POR
davant de tot allò desconegut.
Aquestes dues capacitats poden estar presents
de manera diferents segons els tarannàs. Així,
un nadó amb un tarannà més extravertit tindrà
tendència a ser poc prudent i més curiós, es a
dir s’anirà amb més facilitat als braços dels
desconeguts i reaccionarà de manera més
activa a les seves carantoines. Un nadó
introvertit ho farà a l’inrevés, farà prevaler la
prudència com comportament prioritari.
Tant la PRUDÈNCIA com la CURIOSITAT son imprescindibles per a la vida i per gestionar
de manera òptima l’emoció de la por. Si tenim un nadó de tarannà introvertit on es
donen prioritàriament comportament prudents, l’haurem de despertar la curiositat
animar-lo a que s’acosti a poc a poc a allò desconegut que pot ser interessantíssim. Si
per el contrari, el nostre nadó és un xic extravertit i té la curiositat dels “gats” ja sabeu
el que diu el refrany, no? Haureu de parar-los els peus si no voleu tenir més d’un
ensurt!
PRUDÈNCIA i CURIOSITAT son dues capacitats que sempre haurien d’anar juntes i
alimentar-se mútuament, aquest és el secret per ser valents de debò i gestionar
adequadament la por sempre que aparegui i ens posi en alerta d’un possible perill.
Poc a poc, amb el desenvolupament cognitiu, els infants aprenen a tenir més precisió
perceptiva de les persones del seu entorn, aprenen a diferenciar els drets físics i a
recordar les canvis que a vegades es donen (per exemple, els canvis de cabells si de
cop passen de llargs o curs en una mateixa persona, també el pel facial en els homes,
sense oblidar com diferents vestits o accessoris ens podem canviar considerablement
l’aspecte al que els infants solen ser molt sensibles). Si tenim en compte aquestes
particularitats del caràcter infantil, podrem respectar les seves reaccions naturals de
PRUDÈNCIA i facilitar-los l’acostament,

només cal anticipar-los la situació, transmetre'ls calma i seguretat
per tal de que es sentin confiats i puguin activar la CURIOSITAT.

Tots els infants tenen POR.
La por a la foscor, els malsons, els monstres... son habituals durant els primers anys
de vida perquè formen part del procés natural del desenvolupament infantil.
Com hem explicat anteriorment, durant l’etapa infantil el pensament només pot
viure l’aquí i l’ara i des d’aquest pensament tancar el ulls, fer-se la foscor, anar a
dormir és “terrible” perquè vol dir que la vida desapareix. Està despert és jugar, fer
activitats divertides, estar amb el papa i la mama..., anar a dormir és entrar en un
món desconegut on la foscor encara ho fa més desconegut. Anar a dormir és
quedar-se sense el papa i la mama que es queden ben desperts per a veure la tele,
parlar i passar-ho bé. Per això és tant difícil anar a dormir.
Per altra banda, dormir requereix que el cos es relaxi i que el cervell entri en una
fase més lenta on poder processar totes les experiències viscudes durant el dia.
Aquest és la funció dels somnis i per aquest motiu quan la activitat d’un infant és
alta, les possibilitats del malsons augmenten.

COMPORTAMENTS DE POR

¿Què podem fer?
a mesura preventiva, adaptar l’activitat diürna de l’infant a les seves
1 Com
característiques, si és un nen o una nena tranquil, no sobre-estimular, si és un nen
o una nena mogut, frenar per a que vagi més a poc a poc.
una rutina que tinguin en compte el temps adequat per a que l’infant pugui
2 Crear
diferenciar hores d’activitats, hores de descans. És important que tots els
elements que incorporem a la rutina rebaixen la intensitat amb la que fer l’acció
(baixar la intensitats de la llum, del to de veu, del volum de la televisió, de la
música...). També és important que l’infant aprengui a relacionar descans amb
fer-se fosc (associar dia-sol-activitat i nit-estels-descans).
la necessitat d’anar a dormir per descansar. Durant el dia hem fet
3 Transmetre
moltes activitats que ens cansen i a la nit necessitem descansar per recuperar
forces. Així, despertarem ben alegres de bon matí amb molta energia per poder
tornar a fer un munt de coses.
al llit, un massatge relaxant, un conte que ens traslladi a un món idíl·lic on
4 Javisquin
personatges que protegeixin els nens, una cançó bressol que tranquil·litzi
i inviti a dormir..., son activitats idònies per iniciar la son.
últim, desitjar “Dolços Somnis”. Ajudar els infants a entendre el món dels
5 Per
somnis com una oportunitat de viure una gran aventura els permet aprendre a

lluitar i guanyar els monstres que surten per la nit.

