
 

 
 

Observació de SIGNES d’ALERTA en INFANTS 
Elaborat i adaptat a partir d’un material confeccionat pel Departament de Sanitat 

 
 

 



 

 

1.- OBSERVACIONS per TRAMS d’EDAT 
(de 0-3 anys) 

 

 

ALS 3 MESOS 

No gira el cap ni els ulls davant estímuls auditius o visuals. SI NO 

Li costa fixar la mirada. SI NO 

No somriu. SI NO 

No aguanta el cap bocaterrosa. SI NO 

Manté la mà tancada amb el dit polze dins la mà. SI NO 

 

 

 

ALS 6 MESOS 

No respon a sons. SI NO 

Li costa aguantar el cap assegut. SI NO 

No fa la intenció d’agafar joguines o coses amb la ma. SI NO 

Falta d’interès per l’entorn: indiferència davant persones o objectes. SI NO 



No segueix amb la mirada objectes ni persones. SI NO 

Passivitat excessiva. Està massa quiet i no reacciona. SI NO 

Rebutja d’aliments sòlids. SI NO 

 

 

ALS 9 MESOS 

No s’aguanta assegut sense suport. Cau a terra. SI NO 

No experimenta amb els sons. SI NO 

No hi ha reacció a l’estrany. SI NO 

No reacciona al so ni a les veus de les persones conegudes. SI NO 

No ha iniciat la masticació. SI NO 

Es mira molt les mans. SI NO 

Apatia o somnolència persistents. SI NO 

Conductes repetitives. SI NO 

 

 

ALS 12 MESOS 

No s’aguanta dret amb un petit suport. SI NO 

Li costa aguantar-se assegut sol. SI NO 

No estén les mans per agafar objectes. SI NO 



No pica els objectes, no els posa junts, no els treu d’una capsa. SI NO 

No busca un objecte interessant que s’ha amagat davant seu. SI NO 

No imita gestos o accions senzilles. SI NO 

No emet síl·labes senzilles /pa/, /ma/, /ta/ SI NO 

No reconeix el seu nom. No reacciona si li dius. SI NO 

Baveig exagerat. SI NO 

No entén frases simples: “Dóna’m”, “té”, “mira” SI NO 

Manca d’interès per comunicar-se. SI NO 

 

 

ALS 18 MESOS 

Absència de marxa autònoma. No camina de manera independent. SI NO 

No fa pinça superior per agafar objectes petits. SI NO 

Manca de joc imitatiu. SI NO 

No posa objectes dins una capsa. SI NO 

No diu cap paraula amb significat. SI NO 

No comprèn el significat de “no” ni reacciona quan li dius. SI NO 

Desconeix el nom d’alguns objectes o persones familiars. SI NO 

No mostra interès pels contes. SI NO 

No fa gargots en un paper. SI NO 



Poc control conductual, comportament caòtic. SI NO 

No és capaç de menjar sense triturar. SI NO 

 

 

ALS 24 MESOS 

Marxa poc estable. SI NO 

No s’aixeca de terra sense recolzar-se en algun objecte. SI NO 

No puja escales gatejant. SI NO 

No és capaç de xutar una pilota sense caure. SI NO 

No construeix torres de 2-3 cubs. SI NO 

No gira fulls per seguir un objecte. SI NO 

Encara no ha començat a pronunciar algunes paraules. SI NO 

Absència d’intenció comunicativa de manera oral. SI NO 

No reconeix imatges familiars. SI NO 

No assenyala cap part del seu cos. SI NO 

Repeteix sovint i sense finalitat comunicativa frases estructurades fora de context. SI NO 

Diu menys de 10 paraules. SI NO 

 

 

 



ALS 36 MESOS 

S’enfila per aixecar-se de terra. SI NO 

No puja i baixa escales tot sol. SI NO 

Li costa saltar. SI NO 

No corre amb altres infants SI NO 

No s’ajup ni seu a terra. SI NO 

No llença una pilota per sobre el nivell del cap. SI NO 

No realitza construccions ni trencaclosques senzills. SI NO 

No obre una porta a través del mànec. SI NO 

No imita el traç seguint una direcció. SI NO 

No fa frases de 2 ó 3 paraules. SI NO 

No identifica objectes d’ús familiar. SI NO 

No és capaç de seguir una conversa senzilla. SI NO 

No realitza joc simbòlic. SI NO 

No juga amb altres infants, sempre s’entreté sol/a. SI NO 

Riure discordant i exagerat. SI NO 

Crisi de còlera, automutilacions, intolerància a mínimes frustracions. SI NO 

 

 

 



2.- OBSERVACIONS de CARACTER GENERAL  
(de 0-3 anys) 

 

1.- Moviments oculars anormals 

• Nistagmes SI NO 

• Gira en excés un dels dos ulls SI NO 

• Mirada fixa SI NO 

 

 

2.- Trastorns d’expressió motriu i del temperament 

• Activitat motriu de gran agitació i desordre en l’atenció. SI NO 

• Activitat motriu exageradament tranquil·la SI NO 

• Espasmes motrius. SI NO 

• Balanceig, moviments repetitius estranys. SI NO 

• Estereotípies (motores a l’hora d’anar al llit, del menjar, la neteja...) SI NO 

 

 

3.- Trastorns persistents del son. 

• Insomnis persistents. SI NO 

• Hipersòmnia i poca reactivitat. SI NO 



 

4.- Trastorns de l’alimentació i/o deglució. 

• Conductes alimentàries inadequades (no comestible) SI NO 

• Anorèxia i inapetència persistent. SI NO 

• Retard de l’alimentació amb sòlids. SI NO 

• Vòmits o regurgitacions reiterades. SI NO 

 

 

5.- Trastorns greus de la comunicació i relació. 

• Manca de contacte: no riu, no mira, no parla. SI NO 

• No respon a estímuls socials. SI NO 

 

 

6.- Pors o trastorns relacionals. 

• Pors i evitació sistemàtica de situacions. SI NO 

• Trastorns afectius: tristesa, parla poc, cansament, irritabilitat, plora fàcilment. SI NO 

• Mala vinculació afectiva davant dels objectes, de la mare i dels estranys. SI NO 

 


