
 
 

FASES FONAMENTALS DEL DESENVOUPAMENT 
 
 
 
 

 

LA PRIMERA INFÀNCIA (0-3 ANYS) 

 

EDAT DESENVOLUPAMENT 

Nounat Posició boca terrosa i tot ell flexionat (posició fetal) 

4-6 Setmanes Aparició del somriure, molt accentuat quan veu a la mare 

6 setmanes Pèrdua de la posició fetal, comença a estirar una mica més les 
cames 

12-16 
setmanes 

Capacitat de girar el cap vers la font sonora. Capacitat de subjectar 
objectes 

12-20 
setmanes Mira a les mans, el seu moviment, textura... 

26 setmanes 

• Capacitat de passar objectes de mà a mà. Inici al mastegar 
(comença a menjar sòlids) 

• Es manté assegut, té dues postures per seure. (El nen 
recolza les mans entre les cames o bé manté les mans sobre 
la cuixa). 

• En posició panxa enlaire, aixeca espontàniament el cap 

7-10 Mesos Possible aparició del gateig. Capacitat d’agafar objectes grans 

13-15 mesos Aparició del joc, agafar i tirar. Camina sense ajuda i pronuncia 
algunes paraules. 

15-18 mesos Imitació domèstica. Comença a menjar sol, agafa el got, veu i el 
deixa la taula sense ajuda 

18 mesos Capacitat de demanar el “pipi” i la “caca” 

2 anys Capacitat de vestir-se sol amb una mica d’ajuda. Capacitat d’ajuntar 
dues o tres paraules espontàniament. Deixa de fer-se pipi als 
bolquers. 

3 anys Control total dels esfínters 
 



 

SEGONA INFÀNCIA (3-6 ANYS) 

Desenvolupament Físic 

Millora la qualitat alhora de caminar 

Aparició de la conducta de córrer, saltar, tirar i agafar coses enlaire. 

Capacitat de posar-se i treure’s la roba 

Millora la motricitat fina. Capacitat d’utilitzar tisores 

Capacitat de fer dibuixos elaborats 

Dibuixa la primera figura humana 

Creixement de les dents permanents. Augment de les habilitats motrius (velocitat i 
força) 

Capacitat d’escriure el propi nom 

Es lliga els cordons de les sabates 

Discriminació de les formes visuals fines. Comença a estar preparat per a la lectura. 

Desenvolupament Cognitiu 

Aparició del joc simbòlic (escombra=cavall), desenvolupament de la imaginació 

El nen ja no és tan egocèntric, en situacions simples pot prendre la perspectiva de 
l’altre 

La memòria de reconeixement la té ben desenvolupada 

És capaç d’entendre la causalitat de les situacions familiars (causa-efecte) 

Entén les transformacions 

Classifica els objectes coneguts jerarquitzats 

Ús del llenguatge interior per a guiar activitats en situacions simples 

Desenvolupament de l’atenció, pot estar més temps fent una activitat 

Millora la memòria 

Desenvolupament emocional i social 

Desenvolupament de l’autoestima (valoració de si mateix) i de l’autoconcepte (imatge 
de si mateix) 

Diferenciació entre els actes intencionats i els actes no intencionats 

Increment de l’empatia, té més habilitat per interpretar i predir les emocions dels 
altres. 

Millora de l’autoregulació emocional, no plora tant 

Increment de les emocions complexes, vergonya, culpa, timidesa, enveja i orgull 

Augment del joc de la solidaritat i del joc interactiu 

Aparició de la primera amistat 

Diferenciació de les normes morals 

Augment de a preferència per buscar en el joc un company del mateix sexe 

És capaç d’entendre les normes i les regles del joc 

Veu la diferència entre sexes 



 


