
Els FACTORS CONDICIONANTS en la formació identitària:                  

-Van coneixent l'entorn i encaixant significats d'altres (Berger i Luckmann, 1968). 

-L'infant primer es reconeix a ell/a mateixa pel nom, edat o curs i més endavant per les aficions o interessos. 

-Cada cop desenvolupen perspectives més concretes de si mateixos (Quiroga et al., 2021).
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-El context familiar, tecnològic i social 
-Origen, gènere i nivell socioeconòmic.
-Maduració i creixement progressiu.

ELS FACTORS INTERVINENTS SÓN

AGENTS I EFECTES EN LA IDENTITAT

PRINCIPALS TRETS IDENTITARIS

Identificar els factors intervinents. 

Procés de construcció,  agents i  efectes.

Principals trets identitaris dels infants a Lleida.
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-L'interès principal és el joc.
-Són divertits, afectius, encuriosits, competitius,
impacients i respectuosos.
-Diferència entre identitat femenina i masculina.

-La família, l'escola, el grup
d'iguals. 

ANÀLISI I CONCLUSIONS

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ

-Adquisició d'identificacions bàsiques i inici
de desenvolupament d'aspiracions futures.
-Canvi en la seva pròpia perspectiva i l'aliena.
-Canvi d'interessos i creixement físic notable.

-Les paraules i actes que fan els referents i iguals
poden esdevenir un model a seguir (Román, 2015).

IDENTITAT
LA SEVA CONSTRUCCIÓ EN L'ETAPA INFANTIL

La identitat és una necessitat bàsica (Fromm, 1993 citat a Domínguez, 2004). És canviant, progressiva i adaptativa (Tió, 2020).

Es conforma a partir de la interacció entre persones, és a dir, que és una construcció socialment produïda (Maza, 2006). 

Les persones passem per un procés d'identificació, en el qual ens acostem o allunyem a unes  etiquetes socials (Maza, 2006).

FONAMENTACIÓ TEÒRICA

Resulta fascinant la gran diversitat de formes de ser dins
d'una aula. Com cada persona és tan diferent i única. 

A més, és essencial conèixer el desenvolupament
identitari  per comprendre els infants i donar-los la millor
resposta educativa.
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