
Prevenció d’accidents: consells de 8 mesos a 2 anys

Durant aquesta etapa el nen desenvolupa el moviment, la curiositat i els hàbits.

Evitar caigudes  .      
• Es recomanable retirar de l’habitatge les catifes, taules baixes, i evitar els terres poc 

adherents.
• Durant aquesta etapa són bastant curiosos, per tant és recomanable no deixar les 

estovalles posades a la taula, ni roba ni cordes al seu abast.
• S’ha de tenir cura de les portes i finestres quan s’obren i es tanquen. De les cadires, 

taules, escales, llits,... perquè normalment hi volen pujar i no en saben baixar.
• Evitar els caminadors.

El bany.  
• Tenir cura amb la temperatura, tocar-la sempre abans d’introduir el nen/a.
• No deixar-lo mai sol quan es banya.
• Evitar relliscades.
• Guardar als armaris els productes de cosmètica, d’higiene, fulles d’afaitar... després 

del seu ús.

La cuina. (no és un espai de joc i hi ha molts perills)
• Guardar els productes de neteja, ganivets, tisores, encenedors, llumins...fora del seu 

abast.
• No deixar que els nens manipulin les claus de gas , electricitat,...
• Tenir cura amb els líquids i recipients calents.
• Posar els  mànecs de les paelles i  les  nanses de les olles en direcció interior  dels 

fogons.  

Cremades.
• Vigilar amb les estufes, radiadors, electrodomèstics (planxes),  plaques elèctriques...
• Protegir la llar de foc amb para flames.
• Tenir cura del aliments. Massa calents poden cremar al infant.
• Cremades solars:  Protegir  el  nen/a  amb crema solar  i  afavorir  les  passejades  als 

matins o a les tardes, no al migdia.

Ofegaments.  
• Evitar que juguin amb bosses de plàstic, jocs petits o peces desmuntables, "peluches", 

didals, botons, monedes,...
• Protegir els accessos a les piscines i portar flotadors per nedar.
• És aconsellable aprendre a nedar.



Seguretat a l’automòbil.  
• Dels 9 mesos als 3 anys es recomanable portar el nen/a:
• Una cadira als seients del davant de cares en sentit contrari a la marxa i correctament 

subjectat.
• Una cadira al seient del darrera correctament subjectat.
• Dels 3 als 12 anys: Posar coixins elevadors als seients
• Cinturó de seguretat adaptat.
• Evitar que els nens/es vagin drets, assentats al davant o als braços d'una persona 

adulta.

Medicació.  
• Evitar la preparació de qualsevol medicament davant del nen/a.
• No ensenyar on es guarden els medicaments.


