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LA IMPORTÀNCIA DE 
L'EDUCACIÓ EN ELS PRIMERS 
ANYS D'INFÀNCIA 
MARTA MATA I GAR RI GA 

Darrera les pàgines que teniu a les mans hi ha una història, llarga ja , de 
m o lts anys de vida professional de treball amb els nens petits, de treball 
amb aquesta infànc ia que dóna nom a la revista. El seu objectiu bàsic és 
precisament compartir la importànc ia que donem a aquest treball , en el 
molt que ens ha fet conèixer i en el m o lt que anirem coneixent enca ra de 
l'educació del nen . 

Veure cada dia com podem ajudar a c réixe r, a ser e ll , aquest pt:tit ésser 
que reclama , confia , protesta i expressa la seva humanitat, veure com ca
da mirada, corn cada gest , com cada atenció , com cada pensamem o re fl e
xió n ostres poden contribuir a aquest creixement i a la seva alegria , és 
quelcom que ens planteja un gran problema a compartir: el dels primers 
passos e n l'educació. 

Que el m e nut que e mra a l'Escola Bressol adormit als braços del pare O de 
la mare temerosos de deixar-lo p e r primera vegada, al cap d'uns mesos ja 
gategi i jugui i vulgui parlar i aconsolar e ls ploraners; que el que torna de 
les seves primeres vacances ja cam inam busqui la cara estimada de l'any 
passat i acabi e l curs jugant a rotll o amb els companys , que a l'an y següent 
el descobrim camam un tènue .Ca-gol, t-eu banya. davam d 'un cargol 
precisament , que a quatre anys et faci el primer joc de paraules i a ci nc re
conegui el seu n o m al gOt de rentar-se les dents , i se les renti i vulgui es
criu re quelcom sota un dibuix , .. i que mentrestant. anem veient fo rmar-sc 
una indi v idualitat irreductible i afaisonable alhora , és quelcom que inspi
ra un respecle profund . 

Cada nen ens apareix com un miracle de transformació i ens dibuixa la in
fància com un model, e l model d 'hominització , d'humanització , d 'aquest 
gran procés hist"ric en e l qual l'home és immers i del qual emerge ix . 
Ens hem posat seriosos i és ben explicable; tenim a les mans un producte 
cimer de la natura , un gran interrogant de la nalllra humana , i ens el plan
tegem des de l'escola dels nens més petits. Abans ... 

Abans el nen passava aquesls primers anys e n la família ; una família majo
ritàriament pagesa , minoritàriame nt artesana o del comerç , excepcional
ment una família de professió liberal. Sigui com sigui , els marcs natural s i 
socials e n els quals es desenrotllava el nen eren al scu abast , a la seva me
sura , i ho e ren precisament a través de la convivèn c ia i del treb:lll dels 
adults més pròxims . Caminar pels maleixos camins que ci pare i la mare , 
en el mateix carro O amb el mateix feix , una mica més pelit , conèixer els 
an imal s i les plames que els adu lts feien créixer , i ajudar-hi , obse rvar amb 

Les litelles formen part d'un món màgic. 
un món plè de famasies. on !OI i IOthom 
es transforma . I.es que heu viSI a la coberta 
són ben fàcils de realilzar (paper de 
cel·lulosa o higiènic i cola d'empaperar) i 
de manipulació ben senzilla. 
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ells el temps, aprendre de pariar damunt la mateixa realitat conc reta .. . tot 
això pel que fa al nen fill d 'agri cultor, O ramader, o pescado r. I el de l'arte
sà , amb la classe de treballs manuals a casa i no gaire lluny del camp, i 
sempre o gairebé sempre la petita co lla de companys i compan yes jugant 
pe r marges o canto nades a cuit d 'amagar, o a l'eixarranca, al bo txí o a pi
lo ta . I, encara més, un riquíssim co rpus de cultura per als nens , tancat en 
enclevinalles , cançons, contes , jocs de paraules , rimes , ve rse ts, ben lligats 
amh la realitat material i amb la comun itat humana que envo ltava els 
ne ns; fo lklo re infantil , paraul es i més paraules que han passat de la hoca 
de l'avi a la del nét i allí s 'han queclar. " fins que aquest ha esdevingut avi , i 
ha tornar a començar la roda . 

No parlem de massa anys endarrera : vint-I-cmc , cinquanta , cent
cinquanta , a tot estirar segons els països i contrades; encara avui mo lts 
nens petits del tercer mó n viuen els seus primers an ys sense anar a cap es
co la. Pe rò els mit jans de comunicació social que clonen la vo lta al nostre 
plane ta ja transmeten altres models de vida que els que ells mate ixos te
nen: el mo del de vida en la societat industrialitzada, amb l'hàbitat urbà i 
suburbà predo minant i els ritmes naturals llun y dels ritmes soci"ls , 

És en aquest tipus de soc ietat , que d 'una banda ex igeix un pas per l'escola 
a to t nen , l' escola obligatò ria , i que cI 'altra banda desmunta la socie tat fa 
miliar educadora i en reclo u petites cèl' lules en blocs de pisos allun yats 
d e l med i natural i fins social , que e l nen més petit quecla extrao rdinària 
me nt clesvalgut. A casa , una casa petita i ado tzenada , no poden estar per 
e ll : , Estigues quiet . , ' ca lla ', , no to quis", ' no t 'ennlis'. " El carrer és peri 
ll ó s, la co lla no e xisteix, ni l'avi ni els jocs, ni les contall es" , I quan e l ne n 
tingui sis an ys haurà cranar a l'esco la i aprendre cie llegir i cI 'escriure, de 
co mptar, etc. La so cietat moderna haurà fet un dohle to rt al ne n : l'haurà 
privat del medi natural cI 'eclucació i li haurà ex igit , massa pe tit encara , 
que aprengui que lco m cie tan poc natural com la ll engua esc rita. 

La consciència cI 'aquest do ble to rt és precisa ment e l que ha ohert un pro
fund i ample solc d e solució . AI mateix so lc tro barem so lucions puntuals, 
parcials o superncials , gairebé mr.:càniques, i so lucio ns pro funcles. ¿Que 
hi ha nens que s' han de quedar sols a casa pe rquè pare i mare treball e n fo
ra ' Do ncs guardem-los a les guarde ri es. ¿Que la brutícia cic la ciutat indus
trial ha po rtat a una necessitat d 'higie ne q ue els pares encara no ente nen ' 
Do ncs posem infermeres a les Guarde ries i desinfecte m-les , les Guarcle
ri es , i les infe rmeres , i el menjar i e l p lat, ¿Q ue e ls nens han d 'aprendre cie 
llegir i 'escriure mo lt aviat a l'esco la ' Do ncs fe m-los anar als d os anys al 
Parvulari o n e ls prepararan : pre- Iectura, prc-esc ri ptura, pre-cà lc ul , pre
escolar en resum . 

La so lució profuncla ha so rgit quan s 'ha mirat e l nen petit a fo ns , i se l' ha 
vist con1 un (o t que creixia en una fica dinàmica: menjar, descans. movi
me nt, sentits desve tllant-se , seguretat afec ti va, fo rmació d ' un cos que 
pensa i q ue vo l, q ue reaccio na i es relacio na , que aprèn , que escolta , crida 
i parla a la seva manera ; la so lució pro funda ha so rgit , va sorgint , quan 
s 'ha vist que to ta aquesta d in àmica e xigia una resposta institucio nal de la 



societat, exigia unes instirucions oñ la dinàmica educativa del nen més pe
tit fos atesa i encaminada . 

L'escola bresso l - els tres primers anys de vida- el Parvulari amb majús
cules per als següents .. . fins arribar al mo ment manat dels aprenentatges a 
l'escola obligatòria. 

Més aviat o més tard , més bé o més malament, els governs han complert 
la seva obligació de constituir i mantenir l'escola obligatòria ; però l' escola 
per al nen més petit , ha anat apareixent i quedant en mans privades: em
presaris, institucio ns benèfiques, pares ... Gradualment , mo lts governs lo 
cals, els ajuntaments, més a prop de la realita t i dels seus problemes hi han 
dedicat recu rsos. No és senzill fer com a govern local la supl<:ncia del que 
haurien de fer els governs en general. 

Sigui com sigui , l'existència d' una variada i més o menys reeixida xarxa 
d'institucions per a l'educació del nen més petit , ha permès la construc
c ió d ' una veritable Pedagogia de les primeres edats . Vells procediments 
d'educació en la natura i en el folklo re s' han vist aprofundits i comple
mentats per tot un programa de cultiu de la psicomo tri citat , dels sentits , 
de la fabulació del pensament, de la sociabilitat, de la creativ it at, de la 
llengua ... 

Ja fa mo lts anys , Charles Péguy tot pensant en l'educació va poder dir: . A 
clouze ans toU! est jou':», i tOl comentant-ho , Alexandre Galí ens puntua
litzava: . Oi més, a sis anys tot és jugat. i la prova la teníem ja viva a les 
nostres escoles on els nens ben tractats de menuts reeix ien a ser ells men
tres molts dels altres quedavcn en una cuneta o altra de l'escola o de la vi
da . 

La revista In-fàn-cla , realitzada per l'Associació de Mestres . Rosa Sensat., 
mestres que han treballat molts anys amb els nens petits, vol abordar els 
problemes del nen , de cada nen i els seus pares, de l'escola , del mest re, cie 
la societat , envers el nen més petit . Una forta aspiració la guia : la de ser 
úti l a pares i mestres , mestres de les primeres edats i mestres de nens més 
grans, que a tots ens convé reco rdar sov int e l més petit ; l'aspiració de ser 
útil i corcó per als organismes que encara fan la suplència de contribuir 
rosegant , rosegant , a que finalment aquestes institucions passin a ser part , 
i ben important, de l'escola pública . 

• Rosa Sensat . venia dedicant ja de temps unes pàgines cie la seva revista 
. Perspectiva Escolar. als primers anys de vida del nen . Ara , 1981 , vol 
dedicar-los to talment una revista com In-fàn-cia, 

198 1 és l'any de la competència plena en ensenyament a Ca talun ya, ci 
primer any d 'autogovern de l'escola. Si a les primeres clècades del segle la 
Renovació Pedagògica de l'esco la començava entre nosaltres amb la im
plantaciÓ del Parvu lari i Escoles Bressol modèliques , ca l que ara posem 
tot el nostre treba ll a l servei d 'un bo n in ici cie l'Escola de Cata lunya tam
bé des de la base, de l'escola per a la primera infància . 

M.M. i G, 
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ELS RACONS DE JOC 
GRUP DE 2 A 3 ANYS 
ESCOLA BRESSOL NENES I NENS 

RACONS, Q UINS? 

EN EL 

Coneixen t les necess itals i e ls interessos dels nens de 2-3 anys, organitza
rem en aquest grup conc re t els següent s racons: 

EXPRESSiÓ LI NGüíSTI CA I LECTURA DE LA IMATGE 

AqueSt racó és especialment pensat per a afavorir l'expressió clcllknguat
ge que l'infant fa en aquest perío cle cie la v icia. 

Mate rials: contes, gravats, tit elles . 

Els tite ll es són aquells personatges a través dels quals mo lts cops l' infant 
es llença , sense timidesa, a parlar . 

Els contes i gravats per als in fants cie 2 a 3 an ys són un ma terial que , d 'una 
forma gràfica , ini cia la lectura de les rel acio ns e nt re les diferents accions i 
els cli fe rents personatges , i aprofundeix i matisa les d iferents ident ifi ca
cions cie personatges i accions . 

J OC SIMBÒ LI C. 

Una funció important que comença a clesenvo lupar-se e n aquesta eda t és 
la simbòlica. 

És per això que cald rà posar el màxim d 'elemen ts perquè l'infant pugu i 
representar cie forma ja fo rça complexa les seves vivències cie cacla clia i 
alhora crea r situacions i personatges no us inventa ts pe r e lls . 

Materials: Cu ina, botiga, perruque ri a, ¡ego, d isfresses, infermeria , cotxes , 
trens, granja, construccions, casa de nines, etc. 

Entre els ma ter ials o e lements d'aq ues t racó podríem dife renc iar els q ue 
afavoreixen la imitació o representació, com po t se r la cuineta, la 
botiga , ... i els que est im ulen la creativ ita t i la imaginació, com les cons
truccions, les clis fresses, els animals , etc . 

PLÀSTIC. 

És important posar a l'abast cie l' infant tots aquells materials transforma-



bles a partir de la manipulació. 

Materials: El fang, la pintura , les ceres, e ls guixos , les serradures, la farina , 
e l paper, e l ca rtró, caixes de cartró de diferents grandàries i formes . 

AquestS materials tant serviran a l'infant per a conèixer des d 'un un pu nt 
de vista sensorial les textures diferents , com per anar descobrint i afinan t 
la seva manipulació o imaginar i crea r noves formes . 

DIDÀCTIC I SENSO RIAL. 

Serà l'espai on l'infant trobarà material per a treballar ell so l en un am
bient plàcid que li faciliti la concent ració. 

Materials: Pot incloure des de diferents tipus d 'encaix , puzzles , jocs d'as
sociació d ' imatges, d 'aparellement , de forma, colo r, tacte , tries, ... fins a 
diferents instruments musicals . 

El treball amb aquests jocs anirà introduint en l'infant conceptes diversos: 
o rdre , forma, intensitat , textura, els quals configuraran el seu pensament i 
desenvoluparan la seva sensibilitat. 

NATURA. 

Ofereix a l'infant la possibilitat d 'obse rva r d 'un a forma continuada e ls 
costums d 'alguns animals i l'evo lució i creixement de les plantes. 

Materials: Peixos, oce ll s, hamsters , conills, p lantes, llavors ... 

Creen en els in fants una certa responsabili tat en e l tracte dels animals i les 
plantes. Desvetllen la sensibilitat i estima envers ells a partir de conèixer
los i tractar-los . 

MOTOR. 

Als dos anys és important que donem a l nen elements suficients perquè 
vagi adquirint un coneixement del seu cos i un control postural (agilitat, 
equilibri, coordinació) . 

Serà a partir del seu cos que el nen coneixe rà la realitat ex terior i estructu
rarà el seu pensament . 

Materials: Aprol1tarem materials que tinguem a la classe , com taules , c.(li 
res, caixons, pilotes. 

També tindrem material més especific: cèrcols, racos, cordes, gronxa
dors, tobogans, passa rel ·la, ... 

És interessant que e l treball de motricitat es pugui fer a l'aire ll iu re . Un 
lloc mo lt indicat per a tenir el racó fix és el pati. Podem tenir-hi : tobo
gans, estructures, semicercles, recorreguts fets amb troncs de diferents 
alçades, pneumàtics i to ts els materia ls que se'ns acudeixin per a estimular 
que els nens corrin , s'enfilin , sal ti n i afermin els seus moviments segmen
taris. 

• 
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RACONS, PER Q UÈ? 

L'organització de l'espai classe en racons respon a una plantejament inno
vador en la manera d 'educar els infants . El grau d 'autonomia dds nens 
c reix cons iderablement en relació a altres plantejaments en els qua ls la 
iniciativa d 'activitat parteix sempre de l'adult. 

En un plantejament d 'aquest tipus , e ls infants tenen la possibilitat de se
leccio nar ho na part de les activitats que portaran a terme al llarg de la jor
nada . 

Cal que els racons siguin organit za ts a partir dels interessos de l'infant i 
dels d iferents aspectes i fun cio ns que cal desenvo lupar. 

En un espai o rgan itzat per racons , el ti pus de relacio ns que s'estable ixen 
entre e ls infant s és més espontani puix que l'adult no és tant present com 
en una c lasse tradicional. 

També la c rea tivit at i la imaginació de l'infant resulten fo rtament estimu
lades amb un tipus d 'o rganització de l' espai com el que pro posem. 

Considerem que l'o rganit zació dc l'espa i en racons ben estructurats i deli 
mitats ajuden l'infant a estructurar el seu pensament amb senzilles no
cions d 'o rdre, d 'o rientació , de direcció, i si tot és pensar i co l·locat d 'una 
fo rma harmoniosa , es fa consigna també en ells la sensibilitat i l'estètica. 

En un plantejament com aquest , queda fortament canviat e l paper i l'acti
tud del mestre . Entenem que com a educadors perdem protagonisme. El 
nostre paper esdevé bàsicament d 'o bse rvado rs dds progressos , ac ti vitats 
i relac io ns dels infants. 

En determinats mo ments , però, incidirem d 'una forma di recta cn l'activi
tat d 'un infant o d 'un grup d ' infants per a p roposar quelcom que pugui 
ser d'in terès per a ell s i que e ls ajudi a avançar. 

Amb això no vo lem treure impo rtància al paper de l'educador, o de ixar
lo com a simple espectador. 

Cal que l' educado r: 

- CO l1egui les poss ibilitats i interessos de l grup al qual pertany per tal 
d 'o rgani tzar els racons necessaris amb el material adequat. 
- Observi com cada nen s'o rganitza dins de la classe, quins son els ra
cons que utilitza més sovint, quins tipus dc joc fa , amb quins nens es rela
cio na . D'aquesta manera coneixe rà millo r quins són els seus interessos 
concrets i les seves dificu ltats o defectes . 

També ha de saber o bservar quins racons han perdut l'interès dels nens 
per tal de reno var-los i fer que tornin a ser estimulants. 

- Il1tervingui en el joc dels nens, no per po rtar-ne la iniciativa , sinó per 
a introduir-hi elements que poden donar noves possibilitats. 
- Verbalitz i les accio ns que realitzen e ls nens . D'aquesta manera aj uda
rem que el nen vagi adquirint un llenguatge ric i correcte i començarem a 



formular conceptes de temps , espai, etc. que ajudaran a la seva estructu
ració intel ·lectual. 

En una c1ase organitzada en racons de joc, l'educador no serà , doncs, 
l'element directiu , sinó observaaor i ainamitzaaor de les act ivitats del 
nen. Serà el que creï l'ambient favorable perquè el nen pugui desenrotllar 
el seu potencial investigador i creatiu. 

En fer aquesta afirmació no vo lem dir que en determinats tipus d 'ac tivi
tats no continuarem essent nosaltres els qui haurem de portar la iniciativa 
o posar el màxim d 'elements , com per exemple cn explica r contes O fer el 
treball musical. 

COM ELS RACONS S'HAN DE MANTENIR VIUS AL LLARG DEL 
CURS. 

Treball de preparació. 

Perquè aquests raco ns tinguin interès per a l'infant , cal tenir cura del ma
terial i anar-lo renovant a mesura que s 'espatlla o perd interès . Pcr exem
ple: En relació amb les nines , un dels aspectes de l'activitat és treure' ls la 
roba , però els resulra difícil tornar-li a posar , per tant , procurarem simpli 
ficar la seva vestimenta i que estiguin sempre vestides , per tal de mantenir 
l' interès. 

També és important que els racons siguin adequats i cada cosa tingui el 
seu lloc permanent i que ells mateixos puguin endreçar-lo després de ca
da joc. Facilitaria aquest ordre el fet d ' introduir el material d 'una forma 
gradual i selectiva. 

L'educador col' laborarà en la recollida i col , locació dels diferents jocs 
comprovant que estiguin complet s. 

A través de l'observació , l'educador pot veure si el racó de joc perd o no 
interès, i per tant veure quin és el moment per introduir nous elements 
que continuïn fent viu el racó. 

La classe ha de ser un espai viu que ha d 'anar canviant en funció de les ne
cessitats del nen al llarg del curs. Els racons s'han d 'arreglar, remodelar , 
canviar els elements materials . Tot això representa un treball extra d 'ade
quació , fabricació i reparació de nous materials que l'educador ha de fer ; 
sovint , fora de les hores de treball . 

Se 'ns fan difícil de pensar que al llarg del curs el racó simbòlic , com qual 
sevol altre , mantindrà l'interés de l'infant si no variem els elements que el 
componen . 

Així, doncs, en aquest espai concret pot ha ver-hi uns elements fixos , com 
podrien ser: la cuineta , la caseta de nines , ... i uns elements innovadors, 
com la perruqueria , la botiga , la infermeria, que tindran un interès pun
tual. 

CI-9 
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DIFICULTATS EN L'ORGANITZACIÓ PER RACONS. 

Organitzar la classe en r<lCons d'activitat no canvia tan sols la distrihució 
de l'espai , sinó que també vol dir un funcionament diferent del grup
classe i del mestre . 

La classe que proposem ha d 'ésser distribuïda de manera que cada infant 
pugui desenvolupar en cada moment l'activitat que li interessi , Per això, 
ci mestre haurà dc tenir cura que en els racons hi hagi els elements preci
sos. Això només serà poss ihle a través de l'observació sislemàtica dels in
fants, a partir de la qua l podrem conèixer quines són les seves ncc¡;ssitats . 

En una classe o rganit zada per racons, tothom cstà actiu, ningú no s'avo
rreix O no sap què fer, hi ha allò que l' infant necess ita , i l'ordre imperam 
no és l'o rdre quiet de les taules i cadires, sinó que és un ordre aetiu, de 
treba ll en què l'activitat és contínua i el hrunzir de les veus constant, però 
que no per això ofcrdx resultats menyspreables en ci desenvolupament 
de l'infant. 

És evident, p e rò, que un dels problemes amb què sovim ens trobem és el 
lk la manca d 'espai. 

Aquests metres quadrat s que tanta falta ens fan per facilitar un joc tran
quil, perquè els infants puguin treballar lliurement en els diversos racons 
sense molestar-se mútuament , ni interferir en l'acti vi tat dels altres , ens 
obliguen a buscar so lucions que supleix in en ci possible aquestes dificul
tats . 

Una de les solucions podria ser: arraconar i apilar les taules en un extrem 
de la classe on no facin nOSa i penjar les cadi res a la paret de forma 
¡;nd reçada mentre no fan servei; això amplia l'espai considerablement i 
ens ohr<: noves possibilitats. 

Una altra soluc ió seria tenir només I o 2 racons alhora i anar-los canviant 
periòdicament per altres, o bé tenir lOtS els elements de cada racó en cap
ses i muntar·los diàriament i alternativa com si fossin (all ers. Aixe), és clar, 
requereix més dedicació per part del mestre . 

Els clements necessaris per muntar un racó no constitueixen tampoc una 
gran despesa econòmica , si tenim una mica d ' imaginació , ja que molts 
d 'ell s poder ser reinventats a partir de : material de recuperació (pOts 
iogurt , timhals de detergent , capses, roha vella , xapes , botons) , elements 
de la natura (petxines , pedretes , pals , llegums .. .), clements en desús (jo
guines velles que els pares llencen, .. .), etc. 

I, en fi , la manera de tenir alguns dels elements bàsics dels racons com la 
c uineta, la casa de nines, els cavall e ts per a la pintura, el tobogan , etc., és 
la de fabricar-los, bé per part del mestre sol, o bé amb la co l'laboració dels 
parcs , La seva realització és força senzilla i el rendiment que en treurem és 
molt. 



CONC LUS IÓ 

Amb tot això volem donar a entend re que el fet d 'o rganitzar la classe en 
racons de joc no respon a una simple ordenació de l 'espai so ta uns criteris 
estètics, sinó que sobretot respon a uns crite ris pedagògics. 

Cal que ci mes tre faci una reflexió a fons de com es p lanteja el se u t reball 
amb els nens, i quin paper assumir~ cll din's del grup-classe. 

Un cop l 'educador est igui convençut cic la validesa d 'aques ta manera 
d 'ensenyar, li serà més fàcil resoldre les diflcultats reals amb què cs troba
rà tant per condicions físiques de l 'espai, com d 'altres. 

Serà a panir de la seva observació constant i de la seva imaginació que 
anirà trobant solucions als problemes que se li presentin . E.B.N. i N . 

es-CO-\O 3-6 
CONEIXEMENT DE L'ENTORN 
DE L'ESCOLA A VALLVIDRERA. 
EQU IP DE PARVULARI. ESCOLA NABÍ. 

La nostra escola és situada a Vallvidrera . 

Va ll vidrera és un barri cie les rocla lies cie Barcelona , és un dels límits clel 
terme municipal de la ciutal. Enclavat a la pan dc ponent, al vo lt;lI1t cie 
400 mts . cI 'alçària sobre el nivell cic! mar, a la serralacla cie Collserola. De 
Vall vici rera estant poclem contemplar, cI 'una banda la mar Mecliterrània, i 
de l'altra el Va llès . És voltacla de boscos, pel bosc típic mediterrani : l 'alzi
nar i també pins: pi pinyer i pi blanc. El sOtabosc presenta gran varietal. 

La histò ria cns sillla Vallviclrera com a lloc cI 'cstiue ig o segona resiclència, 
eminentment. Però a l 'actualitat la pOblaci6 és estable i alhora he terogè
nia. La gent que viu a Va ll viclrera per regla general no hi treballa . No hi ha 
fàbriques, un mercat mol t recluït , pocs comerços i amb prou fcines ser
veis. Les possib ilit ats cie co municació també son recluïcles. Per arrihar a 
Vallvidrera des cic Barcelo na es pot uti lit zar el funicu lar, el vehicle propi o 
bé anar-hi caminant per unes escales que van seguint el camí cie! funicu
lar. 

To tes aquestes ca racterístiques fan que l'es tucli de Vall viclrera al Parlil/la
ri, es centri més en la part natural que no pas en la part soc ial d 'aquesta 
barriada cie Barce lona. 

Ben aviat , quan les cria tures ja estan adaptades i es senten segures a la clas-

rn-ll 
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s COOPERATIVA 

serveialensenya~nt 

AL VOSTRE SERVEI A: 

BARCELONA-8: Còrsega 271 , bai xos 
Tels. 217.44.54 i 217.45.66 

SABADELL: Forn, 8 
Tel. 725.07.55 

SANTA COLOMA DE GRAMENET: Jacint 
Verdaguer, 73 
Tel. 318 4140 

ATENCiÓ: 

Pròxima apertura 1'1 de setembre: 

c/AUSIAS MARCH, 16·18 
BARCELONA·10 

• Magatzem central 
• Papereria i material escolar 
• Llibreria infantil i d'adults 
• Jogu ines, àud iovisuals ... 

• MATERIALS PER L'ESCOLA BRESSOL 
I EL PARVULARI 

• MATERIALS PER TREBALLAR 
LA PSICOMOTRICITAT 

NOTA: l ', de setembre deixara de funcionar el magatzem del e/Girona , 177 



se i al pali , fem un pas més , sortim a la , muntanya ' de Vallvidrera . Gene
ralment són so rtides curt es , de tarda . 

D'aquesta manera els infants s 'acostumen a fe r bones passejades , a cami 
nar, a mirar i descobrir allò que els envolta al pas clels seus peuets petits , a 
est imar el que troben, a va lorar-ho , a no fer-ho malbé. És un medi ri c que 
possibilita cliversitat cI 'experiències. En això po clem pa tentitza r la cliferèn
cia amb un mecli urbà o n es clóna un enriquiment precoç cie! llenguatge , 
però on manca l'experiència concreta . 

Anant per la muntan ya es fan unes osbervacio ns espo ntànies. Els infants 
s 'aclonen cie semblances i cl iferències . Es refo rça, també, la seguretat e n 
caminar, grimpar, l'orientació espacial i l'autonomia cie movim ent . Ai xò 
ho hem constatat amb nens una mica més grans , cie 5 anys, per exemple, i 
que eren nou vinguts a l'escola . AI cap cI'una estona cie mo ure 's lliure
ment pe r la muntanya , quan uns juguen , cI 'altres busquen insec tes , cI 'al
tres pinyons O fl o rs i amplien així l'à rea clo minacla per la vista cie la mes
tra , aq uests nens no us tenien una mica cic poc cie pe rclre 's, e ls sembla va 
que hi havia nens que en traven e n un bosc cie! qual no poclrien so rtir. De 
mica en mica van assolint mtós seguretat i ben aviat són un més al grup a 
clescobrir nous camins i a en filar-se als arbres . 

A la muntan ya els nens cie ixen córre r la seva imaginac ió , però alhora te
nen la possibilitat cie clesenvolupar el sentit ci e la realitat. 

Les sorticles també reque reixen un o rclre en el grup , uncs consignes i unes 
lleis que cal respectar . Pe r exemple: 

- un mestre va al clavant i un altre al clarrera de l grup. Cap nen pot passar 
aquest límits clurant la marxa !ins a arribar al lloc on hem cle terminar 
cI 'anar . 

- cacla llo c on anem té un no m que a vega cies han posat els mate ixos 
nens. Pe r exemple: 4 ve nts, la creu , ci tobogan , etc. 

- a l'estona lliure cada ne n pot anar per o n vu lgui (val a clir que no hi ha 
pe rill s a la vo ra) però en sent ir el senyal per anar a berenar ha d e tornar 
al ll oc ci e reun ió. 

- a la to rnacla els més grans O els més bo ns caminado rs, juntament amb 
un mes tre, s 'espe ren en un lloc determinat , sempre el mate ix , per refer 
així ci grup amb els més tarclaners i arrihar junts a l'escola . 

- etc. 

Acostumem a sortir un cop a la seullana , conl a mínim_ Abans de marxar 
triem el ll oc. 

En arribar a la ' muntanya. caclascú segueix lliuremen t e l camí cie bosc, 
sense cap p ressa , i així fem els pe tits descobriments i <:ns aclonem clels 
canvis cie la natura al pas ci e les es tacions: les fulles que han caigut" que 
bro ten , les ci re res cie pastor que <:ncara só n vercl es, el ll igabosc que ja és 
no ril i podem xuclar-ne la clolçor , ... 

És també un bo n mo ment per a "hserv;¡r els nens: l' un que s 'atura a to r 
arreu , l'altre que només té pressa per arribar al punt que ens hem marcat , 

fòn-13 



14-CI 

el que es carrega de <tresors ' , cls que s'amaguen darrera d 'una m ata o bé 
aquell poruc que s'acosta '1 la m estra perquè té por. 

Du rant el trajecte els mestres no fan pas cap lliçó magistral sobre la natu
ra, sinó que acos tumen a fer conversa amb el grup m és a prop seu tot 
fent- los adonar d 'algun detall interessant : . ¿aquestes pet jades que veiem 
en el fang de qui deuen ser' -

En arribar al punt fina l d e la sortida saben que poden jugar lliurement i se
guir amb les seves descobertes fins a l'hora de berenar , en què ens tornem 
a reuni r. No es comença fins que hi és totho m , berenem asseguts a terra 
en rotllana i conversem de la mateixa manera que ho faríem a classe. 

En acabar marxem cap a l'escola, la to rnada acostuma a ésser m és ràp ida, 
potser perquè tenim la limitació d el temps. Els que han reco llit coses ho 
porten a casa o bé ho deixen a la classe . 

La sortida no acaba aquí , si nó que ens serveix de motivac ió per cont inuar 
treballant a l'esco la. 

Si no hem recollit cap mena cic material ens limitem a la converS,1 co l ' lec
tiva : recorcl cleI que hem vist i experimentat , aportació clels nt:ns i cie la 
mestra, aprofitat per a l 'est imulació lingüíst ica, per a l 'ús cie la nomencla
tura adequada i l'orclenació t t:m po ral. 

A m és cic l'expressió o ral fa rem ús de la corporal : podem reprodui r amb 
el nostre cos ci m oviment d 'aquell animal , de les fulles , de com va caure 
<:I company o com es va en fi lar. També recordarem i intentarem repro
cluir amb <:Is nostre cos o amb qualsevo l objec te els soro lls que hcm après 
a escol tar . 

Finalment , cl esprés cl el record i els com entaris, pod rem passar a l 'cxprt:s
sió plàsti ca de l'<:xperiència viscuda amb els materi als i tècniques que fem 
servir hahitualment a c lasse de manera lliure o dirigida: què ens ha agra
clal , què no ens ha agradat, què ens ha fet por, ... 

Si es clúna el cas que hem recollit materia ls i encara els conservem a clas
se, el treball pot ésser m és ri c i ampli , tenint en compte que j<1 no so ls par
tim cI ' un record , sinó que tenim a Ics mans la possibilitat d 'experimenta r 
al tra vegada, cie fer o bservacions i comparances i en aquest cas serà elui 
quimen t per a to t el grup cie nens i no no m és per a qui l'ha trobat. 

Són m o lts els aspectes que es poden t[(:ballar, però naturalment no pas 
tots a la vegada, sinó pas a pas i sense presses. 

Comencem igualment per la conserva , passant a l'observació clel material , 
nomenclatura apropiacla, el que l 'h" port:!t ens explica o n l'ha trohat , per
què li agrada , etc. 

Passem a la manipulació per part cie tOtS (l 'aportació cI 'un enriqueix al 
grup). Aquí es poden treballar tots cls aspectes sensorials tenint en comp
tt: <:Is cOntraSlOs i anom enant les seves q ualitats. Per exemple: 
ViSia : gros/petit , cI' un co lo r/de m o lts, brillant/opac, asprelllis, ... 
O lfacte: fa o lo r/no en fa, o lo r fortalfluixa , puclor/o lor, ... 



Gust: aspre/amarg, fo n/fluix , dolç/salat , ... 
(És molt impo rtant fer· los adonar del perill de tastar·ho tOt perquè hi ha 
coses que ens po den fer mal) . 
Oïda: fa soro ll /n o en fa , fort/fluix , ... 

Un altre aspecte és: què en podem fer d 'aq uest material ' La idea no l'ha 
de do nar pas la mt:stra, sinó intentar i ajudar que hi arribin els matei xos 
nens. Alguns mate rials , després de la manipulació ja no st:rveixen per res, 
però en aquests casos és més interessant el que s'ha experimenta t que no 
pas teni r un mural penjat a la classe amb el matcrial intacte. 

Altres vegades sc li podrà donar alguna aplicació . Pt:r exemple: fer d pes· 
sebre amb la m o lsa, posar un gerro amh Ics llo rs reco llides, deixar l'esca· 
rabat al jardí perquè pugui viure ara que ja l ' hem o bservat () bé ensen yar· 
lo als nens d 'una altra classe, fer una coca amb els pinyons reco llits. Va St:r 
interessant el treball desenrotllat a panir d 'una eruga d ';tqudles tan grans , 
honiques, de tants co lo rs. L ;I va n agaf"r a la muntanya i la van guardar en 
una capseta , un cop havien arr iba t a classe. L'endemà la vam mirar, la 
vom tocar. vam o bservar com es desplaçava i en acabar en vam rer entre 
lOtS els nens de la classe una de molt gran dibuixa(.\;( i li vam enganxar ca r
to lines dc: co lo rs i se rpentines. En acaba r la vam deixa r lliu re. 

Amb ci grup de més grans hi ha mo ltes possibil itats c.!(: treball p'lrtint dd 
material reco llit i conser"" t a clas e. l'er exemple: jocs dirigits pd mestre , 
com per exemple identificació amb d s ulls tancats tenint en compte el 
tacte, l'olo r , etc. Imitació i proclucci{¡ de sons: amb ci cos, amh divcr.' os 
objectes que tenim a classe, amb el mat erial reco ll it. Ilusca r st:mb lances, 
comparar. .. Fer agrupaments segons co lo r , fo rma , tc:xtures, fo rmat , etc. 
O rdenació per gradació dc fo rmat , intensitat de colo r , ctc. Int ent ar repro· 
cluir els co lo rs dd bosc a c lasse. 

Q uan els nens ja estan habituats a fer so nides sc:nse clo nar cap o ri entac ió, 
deixant que ex periment in i descobreixin pel seu com p te i recollint·nc ci 
fruit a la to rn ada , tamhé en podem fer algunes amh una fin alitat més con
creia que pOl ésser lligam i continuació de la darrera so rtida, però aixó sí, 
q ue sigui sobre el tc:rren y que tenim :1 prop i que ja comencem a conèi· 
xer. En aquest cas (amh el grup d e més grans) es poden donar algunes 
consignes segons l'aspecte que ens interessi trehallar : Per exemple : 
Trobar una COS<l dura i una de tova, llarga i prima , que fa ci o lor, etc. Des· 
prés comparar·ho i classificar-ho a c lasse . Es poden fer també recorregul s 
seguint signes na turals, I jocs de mov iment i o rientació dins del hosc. O 
bé sorti r per una experiéncia com pOl scr fer bo mbo lles de sabó dalt clel 
!liró on poden ser o bservades millo r les seves tonali t:! ts que no pas ;1 l'",. 
cola. O sortir amb bosses per recollir bo lets quan és d seu temps. 

En resum el q ue és impOrt ant és que la so rti da no quedi com una act ivi taL 
excep cional i des l ligada de la vida de l'escola, sinó com una acti v ilal més i 
amb estreta relació amb totes Ics allres, o més ben clit com a p unt cie part i· 
da i cemre d'imerès de la necess itat d 'ohservació. d 'expcrim<:nt:tc i(¡ i 
d 'expressió del nen , E. de P.E.N. 
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ELS DRETS DE LA INFÀNCIA 
JORDI COTS I MONER 

No és fàcil formular els drets de la infància; tampoc no ho és fer
Ios complir_ Les declaracions de caràcter universal que han in
tentat recollir-los han d'arribar a un nivell més fort de concreció. 
Això, que s'està produint en l'àmbit europeu ¡ que significa un 
camí per a una política infantil adequada, és el que es proposa 
explicar aquest article. 

Amb motiu de l'Any Internacional cie l ' Infant ( 1979) es va parlar m o lt dels 
seus drets. Ara bé, definir els drets de la infància és problemàtic, com ho 
(:s també de fer-los complir, atribuir-los una fo rça jurídica, v inculant . 

La més coneguda de les cleclaracions cie drets cie la infància és la procla
macla per l'ONU ci 1959. Però n 'hi ha d 'altres. L 'any 1924 la Societat de 
Nacions havia ret seva la senzilla . Declaració cic Ginebra., que fo u la Carta 
funda cional i el programa d 'acció cic I"organització internacional · lJn ion 
de Scco urs aux Enfants •. I encara podria parlar-se de la ,Carta dcls Nens· 
( 1922) , de la fundació anglesa , Save the Children .; o la ,Carta d e la Casa 
Blanca. (Wash ington , 1930); la ,Carta ck la infànc ia en temps de guerra. 
( I ')42) ; la .Carta de la infància per al m ó n d e la postguerra. (Londres, 
1')42) ; O la .Carta de la Infància de l'OIT. ( 1945). 

Convindria conèixer aques ts tex lOS, sobretot cls que tenen o han tingut 
ulla «vigència», Olot , aques t , quc consignem en tre cometes, ja qUl" no es 
pOt atribuir amh propietat a clocuments que, amb lOt i la seva força m o ral , 
m;¡i no han fo rmat part de la legislació positiva - la que s'aplica- d 'un 
país. 

Així, la Declaració de l 'ONU, de 1959, es un conjunt de principis generals 
que recull drets individuals, compromisos que hauria cI 'assumir l' Esta t, o 
simples recomanacions. Actualmem , l 'ONU està compromesa en la redac
ció d ' una Convenció ; és a dir , un text quc transformi aquests principis en 
clàusu les d 'aplicació susceptibles de ser incloses en tractats imernacionals 
que obliguin els Estats que vulgu in suhscr iure' ls, i tan so ls a aquests. Però 
ja es preveu que la labor serà llarga i, com déiem en començar, clifícil. 

Es trac ta cI 'una labor difícil perquè , en general, la satisfacció de les neces
si tats de la in famesa reclama l 'ex istència prèvia cI 'unes conclicio ns socials 



que facin possib le aquest compliment. I no hi ha cap lic i que pugui fo rça r 
un Estat a crear aquestes condicio ns. Paradoxalment , aquest és l'(¡nic ob
jectiu ple i acceptable de qualsevol societat política de ca ra e ls seus ciuta
dans, adults i petits; l'única o pció que confereix c red ibilitat a un govern 
democràtic . Ja que , per exemple , no hi ha dret a l'educació sense escoles , 
dret a una atenció sanitària adequada sense hospitals . Ca ldria "firmar, 
també, que la sa tisfacció dels drets dels infants passa per la satisfacc ió dels 
drets dels adults , especialment d 'aq uells que li són més prò xims . ¿Com 
s'acomplirà, altrament , e l dret a l'habitatge, al vestit, a una alimentació co
rrecta ' Fins i lOt, com es pot complir el punt sisè de la DccJ:lració de 
1959 , aquell que diu: , Lïnfant necessita amor i comprensió ., s i no hi ha 
una educació per a la paternitat ? A més , en mo ments de c risi mundi ,,1 com 
el que vivim en l'actualitat , es produeix sempre una actitud de regressió 
de cara a la creació de serveis socials, i d 'això en SUri perjudicat l 'infant. 

Hi ha aspectes estri ctament jurídics que contribueixen a fer més faria la 
dificultat al ·ludida de mate rialitzar en lleis aplicables els drets de ls in 
fants . El nen no por exerci r-los per ell mateix . No ens hem d 'aturar en 
aquest punt. Però sí hem de dir qu e cal precisar la situació jurídica de l'in
fant al si de la seva família i en relació amb les institucio ns . Dc totes mane
res, es va avançant en aquest ca mí. La Declaració de 1959 , per referir-nos 
una vegada més a aquest text bàsic , va marcar una etapa impo rt ant en la 
concepció del lloc que ha d 'ocupar l' infant en la societat ; l'Any Inte rna
cional de l'infant, que commemorà el vint.è aniversari d 'aquest docu
ment , va impulsar estudis se riosos. 

La Declarac ió Un iversal dels DrelS de l 'Infant , com la Declaració Univer
sal dels Drets Humans, de 1948, són lextos programàtics , poden 
qua li ficar-se de constitucions a nivell mundial. Cal baixar a nive lls més 
propers, més acostats a les necessitats conc retes dels ho mes i dels infants . 
Des que va redacrar-se la primera ,Carra dels Nens ' , de 1922 , s'assenyalà 
la necess itat que cada país havia de compondre la seva prò pia Cana , 
adaptada a les seves coordenades de lloc i temps. I encara que això no 
s' hagi produït , alguns senyals permeten pensar , tal com direm de .> '-'guida , 
que potser s 'hi arribarà relativamenl aviar. 

És inevitable que , des de Ics planes d 'aquesta revista , siguem sensib les a 
un aspecle comú a toles les declaracio ns de drets dels infants a què hem 
fet referència . Cap d 'elles no defineix la infantesa pel que fa al seu límit 
d 'eda!. És a dir , no precisa quan acaba la infantesa. Segu rament és lògic 
lue no s'hi co mprometin , pel fet que això podria donar lloc a discussions 

teò riques inac.1bables. Per al Dret positiu la posició és més clara , sense 
que es pugui dir que sigui la bona . En efecre , el Dret parla ran so ls de .me
no rs d 'edat •. En canvi, es tracta de reconèixer els infants, sigui quina sigui 
la seva edat , com a individus amb els propis drets i necessitats. A més, 
molt poques d 'aquestes declaracions es refereixen a l'infant. petit : només 
ho fan la ,Cana dels Nens. de 1922 i la . Carta de la Infantesa de l'OIT •. La 
Declaració de l'ON U al ·ludeix un so l cop, en el seu principi s isè , a . l'in 
fant de tendra edat •. 

CM) 
POMAIRE 

publica 
97 llibres infantils 86 llibres infantils 

en castellà en català 
examineu·los 
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Doncs bé, en l'ac tualitat disposem de dos documents que representen un 
esfo rç dirigit a la progressiva concreció dels drets de l' infant; de l'infant 
en general i de l' infant petit en particular. Tots dos provenen del Consell 
d'Europa. 

L'un d 'ells és la Recomanació número 874, de 4 d 'octubre de 1979, de 
l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, relativa a una Convenció 
Europea dels Drets de l'Infant. El text d 'aquesta Recomanació , editat fa 
poc en català per una iniciativa privada ('), no ha estat encara prou divul
gat . Dues línies mestres el configuren : l'adaptació de la Carta de les Na
cions Unides a les realitats del món occidental europeu, que és el nostre , i 
la referència a allò que se n ' ha dit .Ies dues infàncies ' per fer esment a la 
presència , dins d 'aq uest món, de la infantesa marginada. Toca problemes 
que ens són pròxims , de vegades amb un to cojuntural, però sense perdre 
de vis ta que enuncia principis generals: els maltractaments; la droga; la 
proStituc ió i la pornografia; el treball dels infants ; la seva protecció social i 
mèdica. Amb una termino logia que ja comença a ser acceptada, parla de 
. l'infant del Quart Món , (terme que expressa l'existència d ' un Tercer 
Món al si dels països rics), i a la inadaptació del sistema educatiu de cara a 
aquest infant. Aquesta Recomanació és, en certa manera, un exponent de 
la transformació cultural a què aspirava l'Any Internacional de l 'Infant ; i 
s 'hi entreveu la voluntat d 'inOuir en les legislacions i el comportament 
col, lectiu dels països membres clel Consell d 'Europa. Així, hi trobem una 
visió avançada sobre el que ha de ser l'es tatut jurídic de l' infant quan sug
gereix substituir la noció d " autoritat paterna ' per la de , responsabilitat 
paterna" o la creació d 'ò rgans oficials a nivell de la com unitat local per a 
la defensa dels drets dels infants . El problema dels maltrac tam ents, de 
qualsevol mena, que és ja una plaga, és abordat del punt de vista de la pre
venció , estableix una educació específica dels futurs pares i intenta 
comprometre-hi totes aquelles persones que tenen un contacte regular 
amb els infants, com mestres, treballadors socials , psicòlegs, funcionaris , 
juristes, etc., fins a recomanar la inclusió obligatòria, en la formació de to
tes les categories de personal amb infants al seu càrrec, de l'estat dels co
neixements de què hom disposa sobre el fet dels maltractaments als in 
fants . És un document realista ; i, encara que no tingui força obligatòria , 
no deixa de significar, com a . recomanació- formal feta pública, un pas 
important en l'organització d 'una política infantil adequada. 

En segon lloc, disposem de la , Declaració sobre la guarda i l'educació de 
l'infant des del seu naixement fins als vuit anys- , clel Consell de Coopera
ció Cultural del Consell d'Europa . Amb aquest text tenim davant, d 'una 
manera explícita, l'infant petit. La Declaració fou adoptada al final d 'una 
Conferència sobre l'infant en la societat europea dels anys 80, celebrada a 
Strasbourg els dies J 7 al 20 de desembre de J 979. Representava la culmi
nació, coincident amb l'Any Internacio nal de l'Infant, de deu anys de tre
balls sob re l'educació pre-escolar en els Estats membres del Consell 

( '" ) Fullet editat conjumamem per la ",Fund~1ci6Jaume Bofill - ¡ la COMIS IÓ DE LA lNFÀN· 
CIA del Secretariat de -Justícia i Pau_ de Barcelona . 



d 'Europa . L'estat espanyol va partlc'par en aquesta Conferènci~ ; però, 
com en el cas de la Recomanació 874 , tampoc no s'ha divulgat. 

El projecte del Consell d 'Europa que va abocar a l'esmentada Conrerèn
cia era consagrat , en efecte, a l'educació pre-escolar . Potser ca l dir, de 
passada, que el terme . pre-esco lar. no ens agrada massa , Entre nosa ltres 
té més acceptació el de . parvulari ., És cert que algun altre país parla de 
.vorskola '; però molts d 'altres en diuen . bornehaver., . nurser)' school ., 
-scuola materna., etc. Crec que és ho recordar, una vegada més , ci Pla Ge
neral d ' Ensenyament formulat a l'Escola d 'Estiu de J:¡ Generalitat de 
1934 , tan ple d ' intuïcions , recollit m6s endavant pel CENU, en el qual es 
parla de l'Escola Bressol (fins als tres anys) i dc l'Escola Materna (de tres a 
sis anys), 

Però més en ll à de la qüestió termino lògica, que no cleixa cic tenir la seva 
importància, i de l'objecte concret de l'estudi impulsat pel Consdl 
d 'Europa, el que cal ressaltar és l'atenció cliferenciada quc es presta , amb 
sentit cie totalitat , a aquest períocle de la inrantesa , 

AI llarg de la Declaració , que comença nogensmenys invocant la Carta cie 
Ics Nacions Unicles de 1959, s'al ,ludeix tant a l'acollida com a l'educació 
de l'infant petit. Parla cid clret dels inrants -els pares dels quals ho 
desitgin- a rruir cI'una educació assegurada clurant dos anys abans d 'en
trar a l'escola primària, És per aquest camí, doncs , que l'eclucaci(, institu
cionalitzada pren sentit i es situa en e/s seus juStos termes , A més, resu lta 
molt clara la naturalesa d'aquest clret, que és un clret socia\; ja que un l1c1s 
capítols més importants de la Declaració és el dedicat al paper que en 
l'acollida i l'educació de l' infant petit han de tenir els Estats membres , 
Perquè als Estats pertoca de crear les condicions necessàries per ta l de ga
rantir aquest dret. 

En efecte , els participants a la Conferència van decidir de fer als Estats les 
recomanacions següents: I) que organitzin l 'acollid:l i l'educació clels in
rants en estreta col,laboració amb els pares , com un veritable comple
ment de l'educació familiar i -notem aquest punt- com una primera 
etapa de la formació permanent ; i, amb aquest fi , han de clestinar els fons 
suficients, han de mil lorar la seva legislació familiar , social i laboral i han 
de planificar el seu sistema educatiu per mantenir la seva continuïtat; 2) 
que preparin la seva població, pares i futurs pares, per a les responsabili 
tats que els atenyen ; 3) que es facin càrrec o que ajuclin les institucions 
que s 'ocupen cie/s infants petits, en particular d 'aquells que en tinguin 
més necessi tat ; 4) que promoguin la investigació en aquest camp; 5) 4ue 
s'assegurin que les diverses administracions nacionals, regionals i locals 
coordinin Ics seves accions al servei de les famílies i els infants a fi de ga
rantir la continuïtat de la formació d'aquests , 

D'altra banda, el sentit de totalitat a q uè feia referència més amunt es fa 
paten t en l'enumeració indicativa cie les persones i organismes que , se
gons la mateixa Declaració, participen en l'acolliment i l'eclucació (sem
pre va repetint i recalcant aquestes dues expressions) dels nens petits , Es 
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Editorial Joventut 
Provença, 101 - Barcelona-29 Tel. 2392000 

traCla tant de la família en un sentit ampl i com ue grups ue parcs, associa
cions cOlllunitàries, educadors vo luntaris, ensenyants () els mcmh res de 
les diferents professions que s'ocupen de la infantesa. Tores aquestcs per
sones, afegeix , han de poder gaudir de Ics descobertes més re cents i de 
les formes més diverses d 'abo rdar l 'educació de la petita inemci:l, i , en la 
mesura que sigui possible , ca l associar-los a la investigac ió en aqucsl te
rren y. 

TOl '1ixò reforça , em sembla, una afirmació que és cara a una de I<:s perso
nes més expertes en aquestes edats, co l ·laborauora en aquestes mateixes 
pàgines, Dolors Canals, segons la qual som en vies d 'acomplir-se en un fu
tur una autèntica formaciú de la pelila infància cies del seu naixclTI<:nt , a 
partir cic 1,1 força de les idees, les experiènc ies i les intuïcions que van 
congr iant -sc en el mo ment present de la mateixa manera que a finals del 
segle XIX es va preparar la Ilorida del parvulari cI<: què hem estai lestimo
nis en l'aCili"!. 

És al<:shores, i dins d 'aquesta línia, que els estudis empresos pel Consell 
d ' Europa ja concretament sob re l'educació dila .p re-esco lar., esuevenen 
vàlids . Són recollils en un volum lilulat • Les grandes priorilés cI<: l 'éduca
tion préscolai re. (Conseil tic la Cooperal ion Culturcllc, Consei l cie l'Euro
pe, Sl rasbourg, 1979) i responen a tres temes de fo ns: la igualwt u'oportu 
nitats, la cooperació amb els pares i el lligam amb l 'ensenya ment primari. 
Són Ires temes d ' una rt:al opOrtunitat, ara que al nostre país s'ha iniciat 
una nova reestructuraciú cleI sisl cma educatiu . 

I.a igualtat d 'oportunitat s reclama la diferenciació de quatre ca tegories 
d ' infants desa vantat jaiS: els cic les famílies més pobres i desherelades, els 
deficients físics o mentals, els fills clels emigrants i cls in 1"111 IS que viuen en 
zones ue feble densitat de poblaciú. Fixem-nos que l'òptica és curopt:a ; 
però aquesles ca tegories, d ' una manera o altra , poden mass'l fücilment 
fer -la nostra . I el que va asseyalar-se en els dcbats de la Confe rència és que 
no hi ha cap model d 'organitz'1Ció, cap mètode pedagògic , cap sèrie d 'ob
jeclius d 'ensenyament, quc serveixi albora per a aquestes qual re ca tego
ries . Per això, la planificació de l'educació pre-escolar (cal entendre St:m
pre des del naixement de l'infant) passa, abans de tol, pel reconeixement 
del pluralisme social i de la diversitat entre cls infants cI 'acord amb les se
ves conclicions de vicia, Ics seves aptituds, la seva llengua i cultu ra, i re
quereix una cooperació amb aquells que coneixen millor els mateixos in
Fants -en altres lermes, amb els pares-, 

D 'aquesta manera, els parcs han de convertir-se en cls principals aliats del 
personal especialitzat en educació pre-esco lar; ja quc s'ha comprovat el 
migrat efecle de l 'educació en aquests anys cie la infància si manca la parli
cipaciú activa dels pares. 

Finalment , ca l una continuïlat entre l'educació pre-escolar i l 'educació 
primària, a fi que allò que l ' infant ha adquirit en la primera ho ret robi en 
la segona. Però aquesta continuïtat no sigoifica de cap manera I:t prolon
gació d 'un mateix ensenyament clic tat per una imalg" estàl ica de la infàn-



cia ; ans al comrari , req uereix una renovació de l 'ensenyamem i de les se
ves dificulrats en un marc familiar . Aquesra és una qüestió q ue nosa ltres 
no renim resolta sarisfactò ri amem i, pel que es veu, tampoc no ho és to
talment a nivell europeu . 

Crec que, per la nostra hand'1, ens caldria aprofitar la tradició que tenim 
recollida en el ja in voca t Pla General d ' Ensen yament que va fer seu el CE
NU. És notable comprovar que, després de preveure l 'Escola Bresso l i 
l ' Escola Materna, aq uell Pla ja establia un . Primer Cicle Escolar. per a Ics 
edars compreses ent re els 6 i 8 anys, és a dir , el m ateix d isseny que per a 
to t l'Estat espan yo l vol imposar el Ministeri Cen tral d 'Educació . Si ho 
comparem amb el tírol i la intencionalitat de la Conferèn cia celehrada a 
nivell europeu, , L' infant en la societat europea dels anys vuitama: del seu 
naixcment fins als vuit anys., so rprèn encara més constatar que Ics n os
tres intuïcion s vénen de lluny. 

En definitiva, hem parci t d 'un plantejament mo lt general sobre la comple
xita t de definir y de satisfer els drets dels infant s, per contemplar els in 
tents actuals de sensibili tzació que lentament van prodUint-se i creen un 
estat d 'opiniÓ favo rable. Cal ser conscients que ens trobem en aq uest es
tadi ; però és bo també observar que, de la nostra parc, em semhla q ue es
tem a punt - perquè hi ha to ta una trad ició que ens hi ajuda- per a o rga
nitza r la pròp ia po lít ica infantil. Coincidim amb la sensibilitat que a ni ve ll 
internacio nal i europeu susciten aquests problemes, i això ha de conferir 
segu retat als responsables d 'aquesta polít ica. Les presen ts notes tenien 
com a o bjec tiu proporcionar una in formació més en aquest sentir. J .c. 

\n-font \ so-d -e-tot 

CASALS D 'ESTIU A GRÀCIA 
EQU IP DE MON ITORS D ',ANELLA . 

Durant l'estiu del 1979 es realitzen Casals d'Estiu al barri de Grà
cia de Barcelona. 

L'Objectiu: posar a l'abast dels nois i noies d'un barri com Gràcia 
(el problema educatiu del qual no és quantitatiu sinó qualitatiu) , 
altres possibilitats que els permetin de fer allò que no han fet du
rant els curs: activitats destinades a estimar l valorar el seu medi 
més pròxim, 

Gràcia té fama de ser un barri privilegiat per ra r el bagalge cultural qut: sc 
li atribueix. Però és fàcil de demostrar com el capí ro ls de cu ltura , lleure i 
espais oberts són aquí ram () més deficita ris que en "Itn:s barris de llaree
lona . 

Tret cie mitja dorzena d'jnstitucions profess io nals rancades, els espais cul - Plaça d e la Virrei lla de Gràcill amb la !Ja lidera d el barri. 
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Fent jocs a la plaça del Diamant. 

Anella Sert 'e is Creatius es ubert de ó a lO dell 'esfJre i té el seu luctll 
al carrer Verdi. 56. baixos (Gràcia) . 

lurals deixaren d 'existir ja f" moll temps i actualment grans i petits es 
veuen obligats a cercar substituts fora del barri. 

Aquesta problemàtica es fa encara més evide nt quan ens e nfron rem amb 
les necessirats de la població infantil duram els mesos d 'es tiu , sense un 
parc adequar, ni una piscina, ni ... Es calcula, pel cap baix, que durant l'es
tiu resten a Gràcia uns 15.000 habitants entre e ls 4 i e ls 16 anys . Recor
dem que la densitat d 'aquest barri és de prop de 20.000 habitants per km 
q uadrat. 

Desp rés de totes aquestes considerac ions sociològiques que . Anella Ser
veis Creatius' havia constat at e n uns dels seus primers dossiers d 'activi
tats, un grup de gent que formem part d 'aquesta entitat ens và rem propo
sar d 'o rganitza r Casals d ' Estiu , és a dir, una sèrie d 'activitats pensades per 
als nois i no ies que no surt en del barri duram les vacances d'cstiu. Dur"nt 
l'estiu del 1978, una experiència semblant ja s 'havia dut a terme al harri a 
càrrec d 'un grup de pares i mestres que oferiren , a la plaça del Sol , tallers , 
jocs i acti vi tats per lOts aque lls que no te ni en possibilitats d 'estiueig o no 
disposaven de zones adequades en el marc de la c iutat. Dos-cents infants 
es varen beneficiar d 'aq uelles activitats que ha vie n Cst"t dutes a terme 
sense cap mena de suport institucional ni econòmic. L'exper iència fo u 
tan dura i esgotadora que no va poder tenir continuït at. 

L'estiu següent, la inic iativa de fer casals d 'estiu , tingué el supo rt institu
c ional d " Anella" i al mateix temps fou ben acollida per l'à rea de jovenlUt 
de l'Aj untamenr de Barcelo na , e l qual va prestar-li suport econòm ic. 
L'àrea de joventut fou c reada desp rés de les primeres eleccions munici
pals lliures (març 1979) i va promocionar tamhé d 'altres casa ls d 'estiu . La 
gent que formava part de l'equip d ' ,Anella ' era força coneixedo ra del ba
rri . El qui no l,li vivia, hi tenia la feina o portava una bo na co lla d'anys par
ticipant en els diversos projectes que s'hi havien anat fent , Els casals eren 
destinats a no is i noies cleI barri i per tant tots ells els coneixien bastant hé 
ja que havien patit les seves ca racte rístiques. 

D 'altra banda, com que el lloc on pensa ve m desenvolupar la major part 
de Ics activitats dels casals era Gràcia , vàrem conside rar que el tema de 
fons clel casa l ha via de ser: el coneixement del barri. Entenent pe r barri 
una realitat oberta i íntimament lIigacla amb la resta de barris i realitats de 
Barce lo na , 

Els tre ts pedagògjcs dels casa ls són: joc, c rea tivitat i treball . Conscients 
que aquests dies han de ser dies d 'esbarjo per als no is i no ies, no vo líem 
pas con vert ir-los en dies cI 'escola a l'estiu. Però a lh o ra estàve m ben 
convençu ts que es podia treballar i aprendre lOt jugant , proposar si tua
cions qUe posessin IInfant en situació dc crear i desenvolupar la seva ima
ginació i proposar-li fe ines que malgrat demanar un ce rt esforç , ens farien 
senti r sa tisfets un cop realitzades , Sense oblidar però, que Ics ac ti v itats ha
vien cie tenir un cla r aire fes tiu . 

Les eclats dels assitents als casa ls e re n des dels 4 anys als 12 anys. El total 
de inscripcions va ser de 80 nens. Pos ter io rment varem fer trcs grups: 33 



petits (de 4 a 6); 28 mitjans (de 7 a 9) 19 grans (cie I U a 12). L'eq uip de mo
nitors es va dividir tamhé en tres grups, de manera que en cada un d 'e lls 
hi hagués tants mes tres com monitors d 'esplai (5 pels pe tits, 4 pels mit 
jans, 4 pels grans). La proporció va ser encertada perquè es va clemostrar 
que cada un d 'el ls aportava un punt cie vista impo rtant per al ho n ck scn
volupamcnt cie les activitats . 

El grup responsable dels petits havia de trobar la manera de conc retar e ls 
o bjectius generals dels casals en activitats aclequacles a l'edal clels petits 
boi cenyinr-se clins del marc pedagògic que ja hem dit més amunt. 

Per a nosaltres , el coneixement del barri per part clds més petits havia cie 
concretar-se en alg uns puntS lan so ls i que foss in prou interessants per a 
e lls . Vàrem escollir les places perquè són inclrets o n es clesenvo lupen 
molts aspectes cie la vida social d 'un barri. Entre les places vàrem escoll ir
ne cie clues menes: la plaça cie venclre i la plaça per anar- hi a jugar. 

La plaça cie venclre la vàrem ana r a visi lar i vàrem observar directament 
què s'hi ven, per a què serveix allò que es ven, què hi passa a les parades , 
quins sorolls s'hi escolten, quines olo rs sc n 'escapen; com es compra, 
com es "en ... 
De places cie les altres, les cie jugar, n 'hi ha moltes al ba rri . Per això no les 
vàrem pas treballar totes ni de bon tros. En vàrem escollir algunes que per 
llur forma i nom, clifTcilment es poclien confonclre amb altres: la clel Dia
mant , la cie Rius i Tau let (o cI'Orienr, o cleI rellolge) , la plaçajoanic i la clel 
Sol. Com que aquestes places no són pensacles excl usivament per als jocs 
dels infanrs , sinó que més av iat aquests se n 'han apoderat per fa lta d 'in
drets millo rs, và rem creure important d 'incloure una visita al parc Güell 
per pocler veu re un lloc realment adequat a les necessitats del joc infantil. 
Pel temps que vàrem invertir a arribar al parc (vàrem utilitzar fins i lo t 
l'au lo bus de pujada) va quedar clar que era bastant allunyat del cor cic 
Gràcia. 

D'altra banda calia trobar algun clement que ens pogués presentar Ics acti
vi tats de clescoberta i obse rvació del barri com un joc. I vàrem dec idir 
que serien els titelles , els quals, en nombre de tres ens varen anar inclicant 
quines coses havíem de fer cada dia . En Maurici era el tilella de cada dia i 
era l'encarregat de clir-nos les feines que anava pensant a la nit menI re IOlS 
nosaltres dormíem. La maS(Jl'era sc 'ns va presentar el dia de l'anada al 
mercat i ens va guiar per aquell lloc que ella coneixia tan bé perque hi ha
via tingut una parada cie verclures anys enrera. Per ú ltim , en Quimet , un 
gran amic d 'en Maurici i que tan sols apareixeria els clies de festa per co
municar els grans esdevenimen ts. En Quimet i en Maurici varen fer la 
cloenda dels casals d 'estiu del 1980. 

Del diari del Casal d 'Estiu : 
16-V¡¡I-79 
Matí: 
Arri ben tots els nens a 2/4 de 9. Hi ha hagut pocs plors. !-Iem repartit els 
grups i ens hem presentat. Hem començat fent jocs en els quals s' havia . Velliu-bi tots petits i grans» 

0-23 
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Els «savis de Grècia. uisiten els infants de Gràcia. 

d ' utilitzar el nom de cada u: .olles , o lles de vi blanc>, . Ia coqueta amb su
cre",. .. 

Com a element introduc(Or hem fet servir en Maurici , que és un titella 
que ens explicarà el que hem de fer cada dia . En Maurici, a la nit , pensa i 
mira coses per fer l 'endemà. Aquest titella ha cridat molt l'atenció als in
fants . Cada dia ; en arribar, li cantarem una cançó per despertar-lo i així 
s'aniran introduint (Ots els temes. Mentre en Maurici explicava (Ot això al 
seu auditori, ha passat per davant d '.Anella . la masovera (que és un altre 
titella) i ens ha explicat que venia del mercat i ens ha ensenyat una cançó 
que portava el seu nom (la de la . masovera . ). Ens ha proposat d 'anar al 
mercat amb ella i (Ots contents l 'hem seguida amb els ulls ben oberts per 
anar òbservant tot allò que veiem al nostre pas . 

De pujada hem anat a la plaça del Diamant a jugar i després hem fet un di
buix de les coses que hem vist. Ens ha cridat l'atenció que d 'entre Ics co
ses més dibuixades pels infants hi havia la fruita , potser perquè és la cosa 
més coneguda d 'ells o la que mengen més sovint ara a l'estiu . 

Com que era el primer dia , els infants estaven molt a l'espectativa. 

17-VIlI - 1979 
Matí: 
Hem començat fent jocs cie pilo ta per reco rdar els noms cleI grup . Un cop 
hem tingut en Maurici ben despert , aquest ens ha exp licat que mo lt d 'ho
ra havia passat a veure'l la masovera dient -li que voldria que li féssim un 
dibuix del mercat, però mo lt gran perquè (O tho m pogués veure que l'ha
víem visitat . N'hem parlat amb en Maurici i hem decidit que el millor fó ra 
fer un mural : hem retallat Ics coses que havíem dibuixat ahir i Ics hem 
agrupades , fent en un pape r més gros una parada per cada grup de coses i 
hi hem posat un venedor a cada parada_ Un cop enllestida la feina, hem 
posat e l mural damunt d ' un plafó i cap a la po rta d 'Anella s' ha dit per 
quan passés la mC/souera clonar-li la gran sorpresa . 

19-VIII- 1979 
Matí: 
Avui en Maurici no ha vingut malgrat que li hem cantat moltes canço ns . 
Ens ha cleixat una nota client que tenia ca lor i mo lta son i que no podia ve
nir p¡;rò que ens faria una enclevinalla: a veure qui sap on hi ha una plaça 
que té una cosa alta i prima al mig. 

Repassant les places, no en tro bàvem cap que fos tal com ens de ia en 
Maurici , però finalment en Marc ens ha clit quc prop de casa seva hi ha 
una plaça amb un rellotge dalt d 'una torre i que li sembla que és al mig de 
la pla~· a . Ens hi ha portat i com que ens ha sembla! que aquesta era la 
plaça, l'hem volgut reproduir per dur-li demà al Maurici . Afortunada
mente teníem fang (aquests mo nitors són mo lt previso rs') i ens hem ins
tal ·lat al mig de la plaça perquè cada u pogués reproduir el campanar se
gons el seu propi estil . 

En ci mo ment d 'escriure aquestes ratlles hem iniciat les trobades pe r o rga-



nitza r els casa ls d'cstiu d 'aquest any 1981 , Vet aquí, doncs, que s<:rcm ja a 
la tcrcera ed ició dels casals a Gràcia. 

I pcr tc rcera vegada els casals d 'es tiu estaran destinats a no is i no ies dc 4 a 
12 an ys . 

La nostra experiència amb el grup dels petits semp re ha estat pOs itiva . Pe
rò a m és a m és crei em que en un barri com Gràcia, o n ci prob lem a de 
l 'ensen yam ent no és quantitatiu , sinó sobretO t qualitatiu , és necessari po 
sar a l'abast dels infants altres po ssibilitats educatives que els permetin de 
fer all ò que no r'1I1 a l 'esco la durant el curs, és a d ir, activit ats destinades 
sobretO t a estimar i valo rar el seu m edi m és pro per , E, de M, d ' A, 

50-\ut • 
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L'ALIMENTACIÓ DE L'INFANT 
A L'ESTIU 
M , CA DELA 
p , C ERV ERA i 
p , CUGAT 
del ' G rup Dieti: tica Barcelo na-

S'ex posen unes noc ions bas iques d'alimentació equilibrada i una 
idea de quines són les racions per als nens, A tall d 'exemple es 
donen alguns plats freds senzills de preparar, Es donen uns con
sells a l'entorn del fet menjar: habits , digestió, begudes, 

Desp rés del primer any, l'alim entació de l' infant ha d ' in cloure gairebé 
tO tS els aliments bàsics cie la taula fami liar. Do nat que a l 'estiu la convi vèn
cia entre pares, fill s, german s i altres familiars i amics es fa m és intensa, 0s 
bo d 'ad aptar l 'al iment ac ió cie! nen fins on sigu i possib le, a la de 1:1 famíl ia 
o d els aclults, 

Aquesta ha d ' incloure una varietat d 'aliments suficient que perm eti a l'o r
ganism e desen vo lupar-se harmú nic3menl. A continuac ió ano m enem els 
aliml'nts bàsics cic la taula f:,miliar dins de la nostra cultur:. , agrupats per la 
eva funció nutritiva m és destacada : 

Aliments d'estructura 

Fo rmaci ó dels tei x its: - Llet , iogurt i fo rmatge, - Carns, po llastre, pei
x os i o us. - Llegum , cerc" ls i fru i tes o leaginoses. 
Fo rmació del teix i t ossi : - Llet , iogurt i formatge. - Fruites i Verdures . 

> -

1\1ull:; cop s t/eoJ/seguir 1I 11 t1 bOlla a lim entaci ó 110 és p r oblenltl eCOJllJmic 
sino d e criteri, 

fàn-2! 
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Sèrie A - IMATGES 

1. COM FA 
2, COM ES MOU 
3. JOGUINES 
4 . COSES 
5. VESTITS 

il ·lustracions 
Irene Balaguer 
M. Lluïsa Jover 

Sèrie C - HISTÒRIES 

1. UN DIA AL ZOO 
2. UN DIA 

D'EXCURSIÒ 
3. A CASA ELS AVIS 
4, LA MEVA ESCOLA 
5. ANEM AL MERCAT 

il,lustracions 
Carme Solé 

En una primera etapa els interessos del nen són 
molt co ncrets: el nen és capaç de captar una sola 
imatge qúe li sigui familiar. Davant d'una figu· 
ra estàtica podem demanar-li : què fa7, com ho 
fa?, on viu?, per a què serveix?, quin és el seu 
lIoc7, etc, 

Més endavant el nen és capaç de captar dife
rents situacions sempre que comencin i acabin 
en una sola imatge. Així, si el tenim observant 
un llibre que li presenta accions, pOdríem pre
guntar-li: què fa7, què feia?, què farà?, com ho 
farà?, i tu, com ho faries?, t 'agrada?, etc. 

Sèrie B - ACCIONS 

1. COM EM RENTO 
2. QUÈ EM POSO 
3. A QUÈ JUGUEM 
4. ON ANEM 
5. QUÈ FA 

i!-lustracions 
Maria Rius 

Després, el nen, a través d'un seguit d'imatges, 
seguirà un a història, si hi troba sempre els ma
teixos personatges, que convertirà en els seus 
amics . Encarat amb l'anècdota d'un fet que li 
permeti establir un paraHelis me amb la seva vi
da real. sorgirà la conversa, el descobriment del 
detall , el comentari. 

Aquests llibres es poden utilitzar durant tota l'etapa de la pre-Iectura i s' han materialitzat de forma que el nen tot 
sol els pugui manejar, agafar, obrir, tancar, girar full , guardar, mostrar a qui té al costat, etc" amb possibilitats de 
fer estable la seva presencia en el món del nen. Serà el primer pas per a crear la seva afecció i estimació envers 
els llibres, 

LA GALERP 



M . EULÀLIA VALE RI ha preparat els guions i una sínte
si de cada conte (únic text a la tapa posteriori per a 
facilita r la narració f idel i ajustada a les seqüències grà
fiques. 

MARTA BALAGUER, FINA RIFÀ. CONXITA RODRí
GUEZ ISART i MARIA RIUS il ·lustren la col·lecció amb 
gran sensib ilitat i intenció pedagògica. 

1, LA CAPUTXETA VERMELLA 

2. TON I GUIDA (La caseta de sucre) 

3. L'ANEGUET LLEIG 

4. BLANCANEU 

5, EL PETIT POLZET 

6, LA VENTAFOCS 

7. ELS TRES PORQUETS 

8. EL FLAUTISTA D'HAMELíN 
9. EL GAT AMB BOTES 

10, ELS MÚSICS DE BREMEN 

11 . LA BELLA DORMENT 

12. ALADí I LA LÀMPARA MERAVELLOSA 

Volums de 18 pàgines, a tot color, sense text, sobre paper 
gruixut. Sólida enquadernació. plastificada. 

S.A. EDITORIAL * 

/a Ctll'l/lxf/a Uff/lle//a 

Els llibres del cargol són un pas més després de 
les sèries de la col·lecció PARLEM! Aviat el nen 
s'encararà amb el llenguatge escrit i per a aques
ta etapa tan transcendent i delicada ofe rim uns 
materials àmpliament experimentats al parvu 
lari : 

Programa LLETRA PER LLETRA 
Làmines. Fitxes de treball. Llibres de lectura. 
Ll ibre del mestre. 

Col 'lecció A POC A POC 
Pràctiques programades de la primera lectura . 

CoHecciò CULLERA DE SOPA 
Exercicis sensorials i d 'orientació en l 'espai i 
en el temps i de quantitat. 

LES COSES DE CADA DIA (lectura 1 i 21 
Escenes de la vida quotidiana del nen. 

Ronda del Guinard6, 38 
BARCELONA 

"'OCDC.5: 03-' 
CDOg-~ 
~'9, x' ::; 
• o o ro 
m::J.!hro r-_ V> _ 

~ (/) fil 
n Ol c: 
0(/)(0"0 r-::J (I) (O tlI 
(iCro(D -CD ê.ro (I) to ~Q;, ~o 
~CD(/)<D 

:::D n -_.-

~~~3 
- ' C o CD m _ _V> 
--0-\O(D".., ..... en ~, ::J ;::o: CD 
-<O (I) CD 

"' roc,"-x 
::::I O> - ' "0 Ziii -tO 0= "'C ~ ro g--g oc. 

- ' -'CD ~~ 3' (tl Q;, ::J m Ol "O -co m,"' 
_ro<D_ (f)<> c" :::D ~ : . (1) (") o --. 
Yl~-gg »" 
Ol(D"::l ..... ~~ ~ » o.(I)<D,!t> 
.o~(I).o aI<> \/Sl c O> c.. e -o;: <;;:; ::;¡. CIl <D CD 

~¡:: "'<1>- --. (") - ' 00 Ol CD » (i ' x . _ 
O CD ro '3' ::J -l''' 

-- <I> (;)3 S "O ~~ ::J -
.§ - ' 3 ' CD m"" CD 
CDQOlrIJ (f)'" (") 

(") ..... ::J ~· w • "C -0.-=. 0 · ..... O O , 

~ 
<D -' Q,).. (f)"C <Dm m=-"O ::::I _ ..... 
CDCD:;:¡ro Z~ .(") (I) CD "O 
Olo.::J~ (f)'" co CD _. mOl :::D o.- CD ..... 

~ C n (fl e -I(i1 (') o -=' ::J 
Ol ::::I 3 O> me: 
: , (ii O> < Xc. -~ ~ , Q), ro -I~ ~ '" -_COo> 0 3 m gòü)a. 
Ol 0.-0 Q.¡ (f) o' 

X 3 e ro - , " co S" (i) e 
::J70::J 

"'C Q)"fIl::JOl 
_CDQ.lQ.l 

CD al cê :=; r-::J g: ~ w 
Q) ro· • --§::Jgñï n ~ ~3 g 
Q)3-g~ » "'O O' ::l ro 
.., ::::I - , 3 

:::D 3' 3 @' 12.. 
CD al ' - QJ ..... COCDn 
Q) _ , fil _ . 

n fil Q . 

~o.coa. 
Q)<D<<D _-co_ , Ol fil 00 



28-CI 

-Qui menja sopes se les pensa Ioles» . 

Aliments energè tics 

- Cereals (pa , farines , pasta , arròs) , patata , llegums, fruita seca. 
- Olis, mantega , nata ; can salada , margarina. 

Aliments activadors del metabo lisme 

- Fruites i Verdures de tota mena. 
(Fetge , ou , llet , mantega , formatge) 

Hi ha un grup d 'aliments de caprici dels quals fàcilment s 'abusa: que són 
p.ex.: 

Caramels, dolços, melmelades, xocolates, etc. 

Certes hegudes refrescants (ensucrades la major pan) O alcohòliques). 

Dels dos als sis an ys , ci crcix<:ment i desenvolupament del ncn continua 
s"nt important. És per això que proporcionalment al pes de l'acrual ne
cessita més ali men ts d 'estructura i energètics, cosa que no vo l dir que la 
seva ració hagi cie ser igual que la dels pares. A continuació donem un 
quadre de les racions recomanades per als nens d 'aquesta edat: 

RACIONS D 'ALIME NTS RECOMANAD ES PER ALS 
NENS DE 2 A 6 ANYS 

(Pes brut en cru) 

Llet 150 200 cc Ous 1 y, u . 
Iogurt 125 cc 
Fo rmatge 30 gr Pa 30 40 gr 

Arròs O pasta 30 50 gr 
Ca rns 90 100 gr Patates 100 I !:lO gr 
Fetge o co r 70 90 gr Llegum 20 40 gr 
Po llastre 1/6 1/8 u. 

d" 1 ';' kg . Oli 5 10 gr 
Peix 90 100 gr Mantega 5 lO gr 
Bacall:l sec 30 40 gr 
Pern il cuit 80 100 gr Fruites 100 130 gr 

(entrepà) 30 40 gr 
Pernil sec 40 70 gr Verdures 60 120 gr 

Perquè creiem que la idea que cacla família té cie la quantitat cI 'aliment 
que ha de menjar el nen és més aviat subjecti va, aquestes racions volen 
se rvir no més d'orientació i no han de ser preses per no rma. 

L'aprenentatge de l'alimentació vol dedicació per part clels adults , ja que 
l'aliment té impo rtànc ia no sols pel seu contingut nutritiu , sinó que en 
aquesta edat és un dels factors més decisius per educa r el compo rtament 
social. 



Vacances amb els pares 

Pel fet mateix cI ' una majo r convivència pensem que l'època cie vacances 
és un bo n mo menl per continuar eclucant els hàbits alimentaris correctes 
sense histeritzar les relacions: el menjar no ha de ser mai ni un càstig ni un 
premi . El nen ha cie menjar per satisfer les seves necessitats i també una 
manera cI 'anar entrant cn el cercle familiar i social. 

L'esmo rzar de les vacances pot molt ben ser un àpat pres en família al 
qual es dedica un temps i una cena cerimònia per a gaudir-ne en un am
bient de satisfacció compartida . El fet dc fer-lo una mica complet pe rme
trà simplificar e l dinar , cosa que la mestressa de casa ha d 'agrair. 

Si per la ca lor el nen perclla gana , no se l'ha de forçar a menjar , ni cl o nar-li 
aliments massa calems o I11assa concentrats (que poclen venir de gust en 
altres èpoques de l'any: com ara sopes, purés espessos, eSlOfats, etc .). 
Com sovint fem els adults en aquestes circumstàncies , buscarem àpats 
més ll eugers i refrescants, per exemple, gaspatxos ll eugers , cremes de ver
dura fredes , amanicles, etc. AI final vegeu unes suggerències d 'amanicles 
molt senzi lles i nutritives que poclen venir de gust els clies de calor. 

Alguna d 'aquestes amanides pOt convertir-se en un plat únic que inclogui 
to ts els aliments bàsics , afegint-hi una ració de pernil , cie tonyin ;l, o ous 
durs , o pollastre frecl i esmicolat , etc. Amb plats d 'aquesta mena , es pot 
subst ituir amb avantatge els entrepans que hom s'enclu a la platja o cI 'ex
cursió . Afegint-hi un postre làctic i una fruita poden const ituir un àpat in 
formal però equilibrar. 

Sovint el berenar pou ria convenir-se en un berenar/sopar. És potser el 
moment uel dia en què el nen té més gana i valdrà més que per comptes 
d 'anar picant d 'aquí i d 'allà fac i un àpat eq uilibrat i d 'hora. Abans cI'anar a 
dormir pot prendre una fruit a o un got ue llet . 

Menjar fora d ' hores 

Un punt a tenir present és el consum continuat de Uaminadures que es fa 
en la nostra socie tat , i potser més enca ra a l'es tiu : po los , gelats , begudes 
refrescants , caramels , pastes, xoco lates , e tc. són a l'abast en qualsevol 
moment i ocasió. Voldríem recordar que a més de treure la gana clel nen , 
li subministren ca lories buides (que no van acompanyacles dels nutrients 
essencia ls) , li són un risc de càr ies dental, de desequilibri nutricional i 
lambé cie creació d ' hàb its erronis que poden concl uir-Io a desgavellar el 
St:u mec;¡:niSllle de sacierar ;1 més endavant, afavorir una obesitat. 

A tall cI 'exemple direm sols que en un lit re cie "cola. hi ha l'eq ui valent ca
lò ric de 24 terrossos cie sucre. 

L'aigua j les begudes 

Per acabar , hem de recordar que a l'estiu els nens perden més aigua (suor, 
exercici , .. ) i que ca ldrà que compensin aquestes pèrclues bevent més . La 

dossie.'s 
Itt)Si! SI~NSi\'l' 

OBSERVACiÓ I EXPERIMENTACiÓ A PARVULARI 
MA Pujol i T. Ro ig 

PSICOPEDAGOGIA DEL NEN DE O A 36 MESOS 
I. Balaguer, A. Boi x, P. Òdena i J. Ripoll 

L'ALIMENTACIÓ DEL NEN PETIT A L'ESCOLA 
BRESSOL 
N. Jiménez 

FOLKLORE A L'ESCOLA BRESSOL (2 VOLUMS) 
Seminari de Folklo re a l' Escola Bressol de Rosa Sensat 
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beguda fisio lògica és , 'aigua, i la més segura bactcriològicament és l'a igua 
de l'aixeta. El seu mal gust (a causa de ls desinfectants) desapareix després 
d'es tar 24 ho res reposada o a la nevera. Un altre suggeriment per a 
dissimular-li el gust, és afegir-li unes gotes de llimo na . 

Quan ci nen està molt acalo rat , suar i assedegar no se li po t demanar que 
no beg ui ; s'ha de fer per man era que no begui quanti tats exagerades ni 
begudes massa gelades. Begudes alternatives per a l'estiu poden ser: els 
sucs de fmita sense ensucrar, suc de raïm, Sucs de meló o síndria, O bé 
una llimonada. 

Els SI/es de l'('rdl/res -del ripus d ' un gaspatxo clar- se'ls prenen dc gust 
si se'lJ ensenya a prendre'ls i són també, com els de fruita, molr vitamí
nics. Es tritura una bona quantitat de tomàquets madurs amb una petita 
quantitar de cogombre , pebrot, ceba i all. Es cola i s'a maneix amb o li , sal i 
llimona. 

De toda manera l'alta muntanya ofereix una bona ocasió per a retmbar ci 
sabor lInic de l'aigua i és bó etc fer-la saborejar als nens , si bé hom s'ha 
d'assegurar que sigui font , sigui riu o deu, és una aigua potable . 

Amanida de patata i tomàquet 

200 gr cic patates 
1 tomàquet 

olives, pehrot 
ceba tendra (després de remullar-la en vinagre) 
o li i sal 

Bullir les patates amb la pell i un cop fredes, peleu-les i talleu-les a Iksques 
d 'un dit de gruix . Poseu-les en una safata i talleu-hi per sobre, el tomà
quct, Ics olives sense os, ci pebrot i la ceba. Amanir i deixar reposar una 
hora abans de servir. 

Amanida de llenties 

50 gr de llenties 
encianl 
ceba trinxada , herbes aromàtiques trinxades 
ben fines , suc de llimona, sal, o li . 

Poseu l'enciam en una safa ta i a sobre, les llenties, un cop [n:dc, . 

Barregeu ci suc cic llimona , l'oli, la ceba, les herbes i la sal. Deixeu reposar 
una hora i amaniu-ho . 

Amanida d 'arròs 

50 gr cI 'arròs 
encianl 
tomàquet 
cogombre 



pebrot 
olives 
salsa maionesa 

Un cop l'arròs fred barregeu-hi l 'enciam, el tomàquet. el pebro t, les o lives 
sense os (tot tallat ben fi) i el cogomb re a rodanxes : Sacsegeu-ho , 

Amaniu-ho amb la maionesa, 

1/110 TERMOREGULACIÓ nI 
DOLORS CA ALS 
Centre de Recerca i Documentació de Puericultura 

Com m a nte n im la t e mpera tura d e l cos qua n fa fre d ? 
Quin m ecanism e ens d efen sa? 
Funcion a ig u al e n l'in fant igu a l q u e en l 'adult? 

c~ G.D.B. » 

Un cop d 'ull a dos factors que gen<:ren escalfor , de dil1lre a fora .. i altres 
dos que la complementen , de fora a dintre» . 

.. . amb una proposta d 'estud i documental sobr<: la indumentàr ia actual 
dels nostres infants. 

Fa uns mesos, - clies cI 'hivern a l 'hemisferi nord-, grups d'infants han 
jugat a l 'aire lliure als països escandinaus, Alaska i Canadà . La temperatura 
exterior baixà a bastants graus sota zero , però la del seu cos es mantingué 
als voltants cie 37 0

. 

Al mateix temps, a les zones equatorials cI 'Africa , Àsia i Amèrica i a algunes 
de l 'hemisferi sucl, altres infants jugaven a temperatures 30, 40 i 50 graus 
més al tes, 
'T'anmateix Ja clel seu cos era igualment cie 37 0

. 

1 a casa nostra , en conclicions climàtiques intermèdies poclíem observar 
un infant en ple exercici, - cor batent ràpiclament-, i temperatura no 
gaire més elevacla, (aproximaclament un grau) que la cie l ' infant en ple re
pòs, profundamcl1l aclormit, funcionant a m o ltes menys pulsacions per 
minut però mantenint amb poca diferència , la mateixa escalfor interior. 

Com cons ervem aques ta e s tabilitat? 

¿Com hem aclqui rit aquesta propietat tan important que permet a l'espècie 
humana cie resistir divergències fins de 100°, cies clels 50° sohre zero de 
les zones clesèrtiques tropicals i subtropicals, als 50 0 sota ze ro cie Sihèria' 

És el s istema de termoregulació interior'que h o fa poss ible (en ca
sos cie climes extrems conjuntament amh les tècn iques d 'aïllament i m o
cl i ficació tèrmica cie l 'ambient immecliat) , ja que els nostres límits són se
vers: per sobre cie 42 ° cie temperatura co rpo ral estem en perill , per SO ta 
de 3 1 ° inconscients . 

InJants n òrdics jugant a la neu, 
Tempera/ura exterior: 
15 graus sota zero. 
Temperatura corporal: 
als l'Olla nIS de 37" . 

InJants Iropicals jugalll 
al camp sec. 

Temperatu1'a exterior: 40 °. 
Temperatura co rporal.' 

als l 'ol/anls de -' 7 0
. 
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La lIagosla no té el clima imerio r autÒllom qlle tenim nosaltres. 
La seva activital està lligada a la temperatura ambienl. Una esp ècie, 
Neoconecefalus ensinger, dobla el nivell d el seu cant a cada augment de 
l a " ete la temperalura exlerior. 

Localització de I 'hipotàlem, centre termo regulador . Està siluat a prop 
d 'altres cenlres reguladors com el de la set i el de la gana. Com a «ter 
mòstal . anota els can llis d e temperatllra d e la sang que passa i dóna 
l 'avís quan cal m odificar -la. 

~~ 

El - termòstat- del nostre cos e s tà s ituat a l'hipotàlem 

El nostre o rgan isme ha desenvo lupat la capacitat d'independència relati
va de Ics flu ctuacions tèrmiques externes. Po dem pujar o baixar la nostra 
temperatura pels nostres propis mitjans . Tenim un centre termo regulador 
que la vigila i manté estable , amb la co l' laboració d 'altres ò rgans. 

Aquest centre es troba a l'hipotàlem, porc ió ventral del diencèfal , i regis
tra l'escalfor de la sang circu lant : si come nça a re fredar-se maSSa es posa 
en marxa el mecanisme de vasoconstricció (els vasos sanguinis perifè ri cs 
es fan més estret s) per evitar més pèrdua de calo r a través de la pell , i ens 
movem o tremo lem per generar esca lfo r. Si la sang s'escalfa massa , es pro
dueix el fe nò men contrari : vasodilatació i suo r per refrescar la pell . 

Amb '''.J uests mecanismes podem passa r, en po ques ho res d 'avió , d 'un 
clima fred a un de ca lent o viceverS:l , i en pocs minuts d 'un ban y de vapor 
a una dutxa freda . 

La termoregulació no es consolida fins als dos anys 

La tc mpe ratura del nadó és una mica més alta que la de la seva mare . Els 
dics següents al naixement baixa lleugerament i després s'estabilit za en la 
zona que se rà pe rmanent. 

Però la funció termo regulado ra no està ben cstablerta fins a final dcl se
go n any . Pe r això cal supervisar el s infants petits (no deixar-los adormir a 
ple so l, no despullar-los en habitacio ns fredes) i cont rolar bé la ro ba per 
no sufocar-los per excès ni refredar-los per defecte . 

El r e fre dament del cos fa més lenta l'activitat interior, per tant la 
demanda d 'oxige n és meno r. Les cè l' lules del ce rvell , que a te mpe ratura 
co rpo ral no rmal queden permanentment perjudicades si el cor s';¡rura ci e 
.~ a 5 minuts , per SOla de 3 10 resisteixen més cic 1/2 ho ra (en animals ex
perimentals s' ha arribat a _~ hores) . Provocant hipotèrmia profunda , Ics 
fun cio ns vitals no solament es ralent eixe n sinó que queden suspeses , fet 
que utilit za la cirugia contemporània . La restauració d 'aquestes funcions 
en escalfar-los s'aplica també als infants trobats inconscients a la int empè
rie d 'hi ve rn o submergits e n aigua freda . 

La temperatura corpo r a l no és la m a te ixa p er tots e ls animals d e 
sang calenta", 

La del gos, per exemple , és més alta que la nostra i la d e mo lts ocells, més 
alta enca ra : una gallina rutlla a 42 graus . 

Comparativament parlant , la nostra és més aviat baixa, amb un marge pe
tit , dintre del qualles reaccio ns químiques de l'o rganisme funcionen òp ti 
mament, 

... p e r ò sí p er tota l'esp è cie humana, malgrat les grans diferènc ies de 
temperatura exte rna, altitud , vent i humitat , ho res de so l i llum dds terri
[o ris on vivim . 



Els infants de Moscou s' han d 'adaptar a discrepàncies anuals d e ,'>8 graus 
d e mitjana (si consideréssim les màx imes i les mínimes serien 40" i 50 0

), 

mentre que els d e Bo mbay amb prou fein es arriben a ca nvi.. dc ~ gnllls 
durant tot l 'any , 

Els d e Ics zones àrtiques s'a justen a hiverns de fosca i es tius sense nil. 

Els dels països industrialitzats termoregulen els 2, 3 o més ca nvis diaris, 
en passar del clima contro lat d e l 'habitatge a l'exterior, sovint amb dife
rències de 30 o més graus entre ambdós i humitat diferencial de 20 o més 
unitat s, 

Tanmateix el procés de termo regulació corpo ral els manté a to ts dintre de 
les peti tes va riac io ns, -voltants de 37 0

-, que só n específiques de l 'espè
cie humana , 

Es considera que les temperatures exteriors més confortables es
tan entre 18 0 i 26 0 , que ja demanen un mínim d 'esforç fi sio lògic i un 
mínim de protecció, tant d ' indumentària com d 'habitatge, 

En c limes extrems, la term o regulació ex terio r , - roba, ca lefacció , i re
centment refrigeració-, és necessàriJ per fer la v ida menys ditkil en am
bients hostil s a les nostres particularitats , 

Actualment , aquests controls s' han estès a vastes àrees del m<Ín i repre
senten un gran progrés del nos tre segle i un benefici per als infants, 

L'aliment com a combustible 

Pràcticament to ta l 'energia que produeix l'o rganisme v iu procedeix dels 
aliments, 

[) 'aques ts, els hidrats de carbo ni ( farinacis i sucres) i els lípids (greixos) 
só n els p rinc ipals combustibles, 

Les proteïnes, - animals i vegetals-, també es po den fer servir com ener
gia (en casos de fam , el cos ,es menja. ell mateix per sobreviure) , p erò són 
m és n ecessa rlc s co m , mat erial de con strucció,: repa ra c io ns, 
reemplaçaments , c reixement. 

Si mengem més del que necessitem, l'excés va a la reserva, Per mal1tenir
nos estab les amb energia su ficient per totS els processos v itals, i per exer
,ici muscuh1r, hem d'ingerir la quantitat apropiada de ,ada categoria i fer
ho amh regulari tat. 

Perquè quan el «comhustible» haixa , sc scm , com I<:s expressions popu
lars expliquen prou bé, . mal cie cor" . vo la el cap., i «no s'hi veu de gana . , 
Aquestes silllacio ns són nocives, parti cularment per :lls infants pe tit s. 

L'exercici com a generador d'escalfor 

Tot moviment desprèn calo r i gasta energia , A més despesa , més necess i
tat d e cOmbustihle (i per rant en el nostre cas, més gana). I o rmalmem el 
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Temperatura miljalla a cillc ciutats (dades mensuals, marge d e 10%). 

Malgrat els alts i haixos d 'algulls cl il'nes i l 'es/abili/atlilleal d 'altres, el 
procés de termoregulaci ó humalla obté Ull lIil'ell d e tempera/ura corpo
ral comú, simila r a l o t el mÓII , 
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I n(Clnt ohès. 
No cal portar tallla rese rua 
de greix. 

CcnTer de harri vell 

centre de termoregulació , col, laborant amb el de la gana i el de la set , 
manté l'equilibri. 

Amb infants, de vegades sorgeixen dificult;lts perquè per una banda no 
termoregulen prou bé i per altra el procés se'ls dificulta amb impediments 
imposats . ¿Quants infants , ara mateix , es tan jugant massa acalorats i així i 
tot no se' ls permet alleugerir-se de roba' ¿Quants petits limitats a casa i 
immobilitzats al cotxet quan en surten , tenen oportunitat de circular lliu
rement pel seu compte i esforç per espais oberts? 

L'exe rcici és necessari per a IO thom i part important de la termoregulació 
normal de la vida activa . A temperatures exteriors baixes demana la pro
tecció de la roba , però en forma nexible: s 'ha d 'aprendre a posar i 
aprendre a treure quan la reacció tèrmica a l'exercici ho demani, - i no 
és la mateixa per lOts els infants- o 

Els òrgans in teriors, sempre actius, D'aquí ve la importància d 'autoresponsabi!itzar-Ios aviat , - i es pot fer 
necessiten temperatures estahles i molt d 'hora- , d 'acord amb la capacitat de cada edat. 
relativament altes. 

Casa de camp o masia 

L'habitatge com a termoregulador de l 'ambient immediat 

Com a tot el Mediterrani nord i illenc , malgrat pertànyer a una zo na de cli 
ma temperat , els nostres poblets i ciutats no són confortables a l'hivern . 
Dos escriplOrS catalans , entre a lt res, han descrit bé les sensacions. 

Diu Maraga ll : 

. Quan era petit/vivia arraulit /en un carrer negre .. . ' 

I encara avui hi ha mol ts infants petits, arrau lits , a les mateixes cases dels 
mateixos carrers . 

J. Pla anota : «12 de febrer . Tothom té tos i està refredat . Als pisos hi ha 
una concent ració de fred destil·lat • . 
I parlant de la seva vida d 'estudiant: «Els mosaics eren una barra de glaç'. 
Arriba un moment que l'ambient és tan hostil i desagradable que desistiu 
de continuar llegint ... No era pas un fred polar. .. Era pitjor ... Era un fred 
de deus graus que pessigava persistent , Filtrable, insidiós ... Només hi ha
via una sortida: fugir. Era el que feien la majoria dels estudiants >. 

Encara hi ha escoles, - i guarderies-, així. 
Si no de deu graus, de quinze. 

o gaire millora en més de mig segle. 

És clar que, en altres aspectes, els habitatges contemporanis ofereixen 
bons avantatges pels infants. Els materials de terra no són tan gèlids, són 
poques les habitacions humides sense ventilació , i la temperatura del pis 
corrent a l'hivern és més alta que anys enrera. 

Casa de prinCiPis de segle (Eixampla) Polígon contemporani 

Els problemes ara són: la desigualtat de temperatura d 'un lloc a l 'altre, i 
els accidents causats per monòxid de carhoni. Malgrat disposicions ofi
cials , no sempre s'instal'len reixetes de ventilació a nivell baix, i com que 
tant el butà com ci gas ciutat són més pesants que l'aire , són els infants 
que circulen a prop de terra els que en reben sovint els efectes. 



Sabem pro u que encara fa lta temps perquè tot ho m disfruti temperatu res 
ò ptimes dins la casa durant l'hivern . Pe rò mentrestaI1l es poden posar en 
pràcri ca tres recomanacio ns: 

o Manreni r e l pis o la casa tèrmicamenr estab le . 
o Esca lfar més la cambra de bany, lloc o n es despulla , dutxa o vesteix 

l'infant . 
o Vestir-los per a l'interio r del pis o escola d 'aco rd amh les condicio ns 

tè rmiques de l'habitatge. 

I treu re 'ls sovint a fora . 16 graus dins de casa és fred , però 6° a l'aire lliure 
és excel·lt:nt per jugar al sol. 
No aprofitem prou el n ostre clima. 

La indumentària , complement de la te rmoregulació natural 

L'espècie humana, sorgida de zones cà lides, funciona bé amb la seva rer
mo regulació corporal dins d ' un marge de bastanrs graus (de temperar a 
calenr). Passats aquests límits , es necessi ta protecció a prop de la pell per 
complemenrar-Ia . 
Hi ha animals que ho aconsegueixen coh riI1l-se de llana o ploma, - que 
nosa ltres ens apropiem-o Diem que aquests materials . esca lfen •. En reali
tat. .. 
... ni la llana, plo ma o fibres sintètiques generen calor com ho fa una bo
rella d 'aigua calenta {) una manra e lèct rica. Ens senrim escalfats amb abri
ga lls d 'aquesta mena perquè són bo ns iso lado rs i conserven al voltant del 
cos la seva prò pia calor , . subproducte. de les activitats interiors. 

Pe r això ah rigar bé un infanr de pocs mesos no és qüest iÓ de vestir-lo ·es
til farce ll et., - moltes peces una sob ra l'altra- , sinó amb poques i ben 
rriades ... 

ja que la roba també afecta la cOllducla i el clesel1l'olupamel1t p sicom o
tor en fo rmes de vegades subtils , de vegades directament restricrives . És 
ev ident que les faldilles llargues, els vestits estrets sota braç i entrecames, 
erc. inrerfe reixen amb les grans activi tats dels músculs esquelètics i frenen 
l'activitat espontània . 

Encara ara , la tradició i costums, el prestigi i posició socia l, la moda i la 
televisió, l'economia i l 'abastament són infiuències i consideracions que 
passen a primer terme en e l disseny , manufactu ra i compra de la roba in
fam il. 

El crit e ri p rimordial hauria de determinar-sc sobre la base de les necessi
tats i imcressos de l' infant mateix , i de les condicions tèrmiques , -dimre 
i fo ra-, dels llocs on viu. 

Un estudi documental sobre la indumentària actual dels nostres 
infants 

Hi ha una desorieJ1lació encara , sobre la forma de vestir d~ més perits, 50-

Efecte protector de la bona roba 

ci 'abric amb proPietat isolant 
(però n o impermeable). 
Rebutja el f red i humitat externs i 

manté l'escalfor que el cos d esprèll 
contínuament, i crea un capa 
d 'aire calent estable entre la pell 
i l 'ex terior. 
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Infams de tres anys calça III-se les botes de pluja, sobre les sabates. 
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lNDUMENTÀR1A HAB1TUAL D 'H1VERN ll/fants de O a 3 anys 

I . Roba interio r : 
Samarreta (q uant es') __________ MateriaLI __ _ 
Gasses 
Calces o calçotets ________________ _ 
Mitjons o mitges (quants') ____________ _ 

2 . Roba intermèdia: 
Camisa o brusa __________________ _ 
Jerseis (quants') 
Pantalo ns O faldill es ________________ _ 
Conjunt d 'una peça (. mo no.) ___________ _ 

3. Roba exterio r : 
Pantalo ns 
Jaqueta , abric o anorak (mig o sencer) ________ _ 
Sabates, botes , altres _______________ _ 

36-CI 
Bo tes de goma _________________ _ 

4. Accesoris: 
Go rro o passa muntan yes _____________ _ 
l3ufand:¡ ___________________ _ 

Guants 
Impermeable 

5. Altres: 

Nom de 
l' infant sexe 

Ciutat, po ble, comarca . . . . . . . . . . .... . 
Nom i adreça dc la persona que ha o mplert el full ............. . 

Cel/fre de ¡((>cerca I D OCllm enlació de /.Jue,.icllltura I C-/j-B I 

edat 

bretOt els meno rs de 2 anys . Es veu una gran varietal d ' indumentària in
fanti l d 'hivern , algunes contemporànies allres ¡¡ ' lògiques i desafo rtuna
des . Essent la roba un factO r important de termo regulació externa, ca l 
començar per recollir dades conc retes de poc o massa abrigall i dels cos
tums més corrents . 

Per arribar a conclusio ns vàlides, i d 'aquestes, a recomanacio ns generals, 
hem iniciat un estudi que inclo u informació directa del majo r no mbre 
possible de localitats. 

La vostra participació 

TOlS els que esteu en contacte , personal o professionalment , amb infants 
de menys de lres anys, leniu a mà moltes dades directes . Si voleu col, la
borar en aquest estudi, ompliu la llista (a la dreta d 'aquesta pàgina) i 
envieu-la a D. Canals, Viaducte d e Vall arca 6, l3arcclo na 23 . Es poden fer 
fo tocòpies, -o demanar-les a aquesta revista-, per enviar tanles llistes 
com pugueu (una per infant) . Si voleu incloure més dades o comentaris, 
es poden afegir en un full adicional. 
La vOSl ra coI-laboració serà reco neguda i registrada . 

Les dades són importants 

Perquè donaran una imalge de la situació actual en aquest camp i amb la 
part icipació de tOlS, contribuiran - com en altres àrees- a posar el país al 
co rrent ... i al davant. 

Bibliografia : La anitat 3 Catalunya . Anàlisi i Propostes, Publicacions de la Gene
ra litat , 1980 .- World Healtll Statistics Reports , 29/1 1, 1976.- La vic: fonde · 
ment , mainticn. Faculte Scienc<::s de Paris . Grasse, 1970,- Tractal o di Nipiolo
gia , E. Cacacc, Minerva Medica , Torino, 1969. - Bchold Man , L. N ie lsson, Litle 
Brown, Boslon , 1973. - Public Health Papers nO. 24 , World Healt Org;mi zati on, 
1964 .- La estructura dcl clIcrpo humano, J. TrUe(3, Ed . Labor, Barcelona , 
1975 .- Function of the human body, A. GUylO r Saundcrs, London, 1974.- In
ternational PI;mning, 1980, New York.- Obres completcs,). Maragall , Ed . Selec
la, Barcelona.- El quadern gris, ) . Pla, Ed . Destino, Barcelona , 1977 . 

Guarderia Belendal de la Mina 

La Guarderia Belendai va néixer l'any 1969 per a alendre les necessila!s 
d 'unes mares que van come nça r a treballar a una Cooperati va Gi lana de 



EDITORIAL CASALS S.A. 
PARVULARI 

PUFF (quatre anys) : Els tres quaderns 
de l 'alumne, guia per al mestre i cassette 
amb cançons i efectes sonors. 

VISQUEM ELS CONTES (cinc anys) : Tres 
quaderns per a ['alumne, guia per a[ mes
tre i cassette amb programes sonOrS. 

MURALS: E[s nostres murals 70 X 100 cm . 
per a exercicis de llenguatge total ment 
en català, tant el material per a ['alumne 
com la guia per a[ mestre. 

CICLE INICIAL E. G. B. 
Totes [es matèri es per a[ primer i segon 
en català. Autoritzats per [a Generalitat 
per a ser utili tzats a [es escoles que fan 
tot ['ensenyament en català . llenguatge -
Matemàtiques - Experiències. 

( 

Vu it quaderns d'escriptura. Equip de mes
tres de l'Avet. 
La resta de [s t ítols de 2a. etapa que te
níem previst d'editar en català enguany 
han quedat ajornats a causa de [s . Progra
mes Renovats - , que afecten [a totalitat 
dels cursos. 

) B, U. P. 
Llatí 2n, . Filosofia 3r. 

PROGRAMACiÓ DE LLENGUA 
A E.G. B, 

PROGRAMA 1 
CoHecció EL PENELL 
(llengua i gramàti ca ) 

Materia[ programat per a[ treball de llen
gua que els nens CATALANOPARLANTS 
han de fer a l'E. G. B. 

PROGRAMA 2 
CoHecció MOU DE VENT 

Materia[ programat d 'aprenentatge del 
català per. als nens CASTELLANOPAR
LANTS. 

LES BRUIXES ES PENTINEN 

. _---_._-

PROGRAMES RENOVATS - CICLE INICIAL 

ALTRE MATERIAL 
EXERCIC[S DE LLENGUA : Llibre alumne, 
a partir de la 2a. etapa d'E. G. B., i Llibre 
clau , amb orientacions de treball per als 
mestres. 

F[TXES O'ORTOGRAF[A : Tres senes de 
quaderns per a la superació de [es difi
cu itats d'ortografia a [a primera etapa. 

Sèrie 1. 2n ., 3r . nivells : nou quaderns. 
Sèrie 2. 3r ., 4t. nivells: vuit quaderns. 
Sèrie 3. 4t., Sè . nivells : sis quaderns. 

MATERIAL DEL MESTRE 
COLLECC[Ó ESTRIS : Continguts i proposo 
tes de treball per a utilitzar a classe, a 
E. G. B., B. U. P. i Recic[atge de mestres . 
l, .lIenguatge •. 
2, . Lingü ística cat alana- o 

COLLECC[Ó ESTUDIS: Estudis monogrà
fics per a [a form ació i e[ reciclatge de 
mestres . 
1. . Una teoria sin tàctica per a ['esco la - o 
2, . Estudi de fono logia bàsica -, .Mè-

tode d 'escriptura ràpida . 

Disposem de totes les matèries , en castellà, aprovades per el Ministeri. 
PUBLICACIONS EN CATALÀ-CASTELLÀ·BASC-GALLEC 

EDITORIAL CASALS, S. A, Casp, 79. Tel. 2457203 - 04 - Barcelona-13 
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l'anomenat Camp de la Bota . Des d 'un principi els educadors ens vam 
adonar que calia educar el nen ensems que la mare . AqueUa guarderia va 
ser construïda, després de grans esforços , damunt la sorra de la platja , 
construcció que va ser duta a te me amb càrrec a l'Ajuntament de Sam 
Adrià del Besós i amb diners recaptats gràcies a quotes voluntàries que pa
gaven simpatitzants de l'obra. 

Alguns compo nents del personal educador es confo rmaven cobram sous 
d 'autèmica misè ri a me ntre que altres treba Uaven completament de fran c . 
I així passàrem tres anys al Camp de la Bo ta plantam cara al descoratja
ment i amb l' esperança que algun dia l'Estat es fa ria càrrec del manteni
ment d e la Gua rderia . 

Ens sentíem satisfe ts perquè al principi vam haver de Uuitar per tal de re
so ldre una gran quantitat de pro blemes so rgits, precisament , de la topada 
de la nostra c ultura amb la del poble gitano, però, a poc a poc, va anar 
so rgint l' e ntesa mútua i, per part nostra, vam copsar amb gran sorpresa al 
guns aspectes peculiars de les gitanes , com, per exemple, el profund sen
tit maternal de les mares . 

L'any 1971, quan la po blació barraquista del Camp de la Bo ta va se r tras
lladada al Po lígon d e La Mina , e l Patronat Municipal de l'Habitatge hi va 
construïr , en plantes baixes , set loca ls destinats a guarderies infamil s dels 
quals no més funcionen qua tre, una ci e les quals és la nostra Esco la Bressol 
Belendai. Aque ll an y vam rebre la primera ajuda de l'Estat per mi tjà del 
F.O.N.A.S. De moment , allò ens semblà una gran a jucla, però cic segu icla 
ens adonàrem que no era prou pe r a una Escola Bressol , en un barri com 
aquest, si ha de cobrir les greus mancances de la majo ri a clels infants de
gudes a la deficient si tuació econòmica cie la seva família . Ens calien més 
ingressos . 

L'any 1974 es va n crear les Guarcleries Laborals, clepenents cleI Ministe ri 
cie Treball , però, pe r a fer la inscripció d 'una guarcleria en el registre cie les 
laborals era condició indispensable que les mares estiguess in afiliades a la 
Seguretat Social. Això significava que la nost ra Esco la Bressol no podria 
assolir la qua lificació de laboral, ja que la majo ria cie les mares es decli
quen a fer fe ines en cases pa rticulars o a Ja venda ambulant , tasques que 
solen procluïr pocs ingressos i no van acompanyades, generalment , de 
l'afiliació a la 5.5. Ens vam entrev istar amb el Governador Civil , al qual 
vam demanar que fes una gestió prop del Ministeri cie Treball per tal que , 
tenint e n compte les especials condicions de la població del barri , es po
gués qualifi car com a laboral la guarderia. Després de molts tràmits i mol ts 
papers ho vam aconseguir. Gràcies a això passàrem el primer an y sense 
gaires preocupacions econòmiques, però novament es presentaren e ls 
problemes quan vam haver cI 'assegurar el personal, ca r això signifi cava 
que un terç de la subvenció del Ministeri tornava a anar a parar a l'Estat. 

Actualment rebem una subvenció de 1.864.500 Ptes . del Ministe ri de Tre
ball i 800 .000 de l'Ajuntament de Sant Adrià . Els pares paguen (no pas 
IO tS) una quo ta de 1.200 ptes . mensuals. Com q ue sempre hem considerat 



la importància de tenir un nombre reduït d'infants per educador es por 
ben bé dir q ue la nos tra Escola Bressol ha viscut fins ara de miracle . 

El tancament de la guarderia suposa ria un greu pro blema per al barri. Pc:r 
tal de cerca r una so luc ió i evi tar-ho, hem anat a la Diputac ió de Barcelo na, 
a l'Ajuntame nt d 'aquesta ciutat i a altres entitats oficials per a intent'lf 
sensibilitzar-los i fer-los entendre per què hem estat lluit ant tants anys i 
com les mares de la Mina necessi ten cls se rveis de la Guardc:ria o n els seus 
fills só n ben atesos . Pe rò molt ens temem que, malgrat e l supo rt de gent 
de la Coordinado ra de Catalun ya , que agraïm mo lt sincerament , arribats 
al límit de les nostres fo rces i de la nostra capacitat de lluita , no tindrem 
alt re remei que tancar l'Escola Bresso l !lelendai. Sempre hem lluitat i no 
hem pe rdut mai les esperances, però ara ens preguntem: És que els nens 
de la Mina no tenen d ret a una esco la b ressol com la que tenen d 'altres' 
Aquest matí, al pati , q uan un cap de nüvol cobría mo mentàniamc:nt ci so l, 
un infantó em pregunta: .M' AngeJs, per què se 'n va el sol" Se m 'han es
capat les ll àgri mes perquè he pensat el que els passa rà a tots ells, molts 
dels quals l'ünic àpa t del dia el fan a la Guarderia ... Bé, no vull pas drama
titzar, però aquesta és una veri tat que no puc deixar de denunciar, sobre
tot quan tant es parla d ' igua ltat de drets , aleshores jo penso: és que 
aquests nens no en tenen' 

Ma Àngels R Oll/fa 

Els p a r es , e n s h aure m d e q u e d ar a casa? 

Sóm pares d ' un nen i una nena que tenen , 2 anys i mig, i tretze mesOS res
pecti vament i q ue d 'ençà que tenen 5 mesos van a l'escola-bressol. 

osaltres, ·lIevat dels pe ríodes immedia ts als seus naixements hem man
tingut el mateix ritme de treball de quan no els ten íem , pe r d ues rao ns bà
siques i necessàri es: guan yar-nos Ics ga rrofes , i rea li tza r-nos personal
ment. Ells, han anat a l'esco la bresso l també per dos mor ius: el nostre tre
ball , i el dret i necessitat que tenen a sc r educats i estimulats adequada
ment , no només a casa, sinò també en el contex tc social im mediat , que en 
aques t cas és l'escola. 

Doncs bé, el curs vinent haurem d'introduir alguna mod ificació substan
c ial en la mane ra de fe r i viure que fins ara hem tingut. 

Ingressar entre tO ts dos 130 .000 pts . al mes, x ifra que es correspon gaire
bé d 'una forma exacta al nostre cas , suposarà , en una guarderia tuteJada 
dcl Patronat Municipa l de Guarderies l'any vinent , quedar exc lós de la 
subvenció de 150.000 pts/any i nen . (Cal tenir uns ingressos bruts per so
ta de 2 milions de pessetes pe r poder acoll ir-s' hi) . 

Ai xò vo l d ir , que , si el cost real en una d 'aquestes escoles bresso l és de 
25 .000 pl.s ., suposa que hem de destinar 50.000 pts . (gairebé la meit at 
dels nos tres ingressos), a pagar l'esco la . Reparti r la resta per cobri r les al
tres necessitats req ue reix , sens dubte, fer mo ltes piruetes. 

Com que els ingressos no só n apo rtats a parts iguals , totho ra que un dels 
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dos fa una jornada reduïda (per evi!ar així una estada dels nens a l'esco la 
bresso l excessivament llarga, i per tan perjudicial) una alternati va q ue te
nim és renunciar a aquesta jo rnada reduïda i quedar-se a casa amb els 
nens . To t plegat és canviar de professió , i ves per on! hauríem col' lahorat 
a frenar l'atur, un lloc de treba ll més. Potser és aquest un dels objec tius 
que es pretenen' 

Ens va gairehé emocio nar ll egir un anicle de la Mana Mata al diari Avui 
( 17 de maig) que parlava d ' un nen que es deia Armando . I és que , sabeu' , 
a la nos tra escola es tenen els mateixos criteris, i Ics mestres dels nostres 
fills són gairebé exactes com les que descriu la Marta , i se'ls estimen i els 
atenen de la mateixa manera . I encara més , nosa ltres, que no som ben bé 
del mateix estament sòcio-cultural dels pares de l'Armando , que ja vam 
triar per als nostres fil ls aquest tipus d 'escola-h resso l tampoc no hi renun 
ciarem . És a d ir, que lluitarem junt amb els mestres pel seu manteniment. 

Teresa i Josep M a 

Temps lliure, per a què? 

M'agradaria fer-vos arrivar la meva opinió sobre un Casa l d 'Estiu al barri 
de Gràcia. Es va der furam el mes de juliol de l'any 1979. 

Els o bjec tius del Casal s' identificaven plenament amb el que jo pensava i 
vo lia per a la meva filla. Els mo nitors intentaven que els nanos comences
sin a conèixe r la realitat més immediata que els envolta: el barri. Que es 
semissin membres actius, no d'una realitat aïllada, sinó d 'una pan inte
grant, junlament amb els altres barris de la ciutat de Barcelona . També 
traclaven que els nens i nenes convisquessin amb els d 'escoles i ambients 
familiars diferents dels seus. I que ap ro fitessin al màxim el temps de ll eure 
d 'una manera c reativa i a la vegada divertida , que sc sentissin satisfets de 
les feines fetes sobretot si queden al se rvei del bar ri . Per 101 això vaig 
apuntar a la meva filla al Casa l d 'Estiu, malgrat tenir no més quatre an ys. 

En aq ue ll s moments, la Laia, era incapaç de verbalitzar el que anava apre
nent i el que anava vivint. Només deia el que feien i que s 'ho passava molt 
bé. 

Ara, després de dos anys, sap perfectament que a la plaça de la Virreina, 
on hi ha l'església de Sant Joan, s'hi fan revetlles, que a la plaça Orit:nt hi 
ha l'ajuntament i ci campanar (q ue ella va reproduir en fang) , que a la 
plaça Joanic hi ha gronxadors, que a la plaça del Diamant hi van fer dan
ces i van aixeca r un globus que els va regalar el Sr. Forés , del Torrent de 
l'Olla ; que al mercat de la Llibertat compraren fruita per berenar i que a la 
plaça de l o rd , o n els nens del seu equip van p lantar un abre , van arribar 
els savis de Grècia que visitave n Gràcia. I, s i algun dia anem al Gu inardó , 
recorda que a la plaça del nen del cèrco l, un dia van fer titell es amb els 
nens d ' un al tre Casa l. Tal això i mo ltes allres coses us pot exp li car la Laia , 
ara q ue té sis anys , del llUC fa ver quan en tenia quatre . 

D'aquí uns anys, n 'estic molt segura , n 'explicarà mo ltes més. No lan so ls 



fet s, sinó sensacions: Com parlaven amb els venedors del mercat o amb la 
senyo ra que escombrava la vorera , perquè mol!es activitats les feien a 
l'aire lliure . Segur que IOt això l'ajuda a anar coneixent el seu barri , a 
estimar-lo , i a fer coses (plamar un arbre o fer un sorral), per exemple , per 
a millo rar-lo . 

Estic convençuda de la importància i la necessitat que els nanos mo lt pe
tits tinguin vivències mo lt semblants a aquesta; que comencin a saber fe r 
coses creatives en les eSlOnes de lleure. 1 això va mo lt més enllà de la ma
nia d 'omplir les hores lliures dels nens amb activitat que moltes vegades 
es justifiquen més en fun ció de la tranquil ·litat : temps lliure que propor
c ionen als pares , que no pas en funció de les necessitats dels nens. O al 
menys a mi , m 'ho sembla. 

Per cert , seria molt demanar que algú (l 'administració, potser) s'encarre
gui de què funcionin activitats d 'aquest tipus IOt l'any' 

M . Assumpci ó Francesch i Codina 

Volem escola catalana i de qualitat 

El procés que hem seguit a l'escola • Font d 'en Fargues> fins arribar a l'op
c ió d 'escola catalana , ha estat el següent : 

En el curs 76-77 vàrem començar a fer l'aprenentatge de lectura i escrip
tura en la llengua de cada in fant , en el grup de parvulari. 

La situació de mantenir les dues llengües en el mateix grup classe va 
plantejar-nos una sèrie de problemes didàctics : interferències lingüísti
ques , haver de dedicar la meitat del temps per cada un dels grups , no po
der atendre degudament els nens que tenen dificultats ... etc .; això com
portava una situació que impedia una bona es trucwració de la llengua 
ora l i escrita i una dominància de l'una sobre l'altra, en el nostre cas del 
castellà sobre el cata là, ja que el percentatge de nens castellano-parlants a 
l'escola (:s força nombrós . 

TOl això ens va fer veure clarament des del primer curs que mantenir l'es
cola en situació bilingüe no era la solució adequada. Però al ser escola es
tatal en aquells moments no teníem possibilitat de ser escola catalana , 
l' admi nistració no ho contemplava. 

En el curs 1979-80 les perspectives van ser una mica diferents ja que les 
institucio ns auto nò miques recolzaven i animaven la normalit zació de l'es
cola en ci país . Amb l'acord de l'assemblea de pares i el claustre es va arri
bar a fer l'opció d'escola catalana . 

La voluntat i el desig de l'escola és que els nens i nenes tinguin ganes 
d 'aprendre la llengüa i la cultura del país o n viuen, se la facin scva i la vis
quin amb il ·lusió . Aquesta és una tasca que hem començat ; som cons
c ients de l'esfo rç i l'optimisme que hi hem de posar per po rtar-ho a ter
nle . 

hem escrit: 

QUINS LLIBRES HAN DE LLEGIR ELS NENS? 
(Edició 1981) 
A. Lisson, M. Mata, E_ Valeri 

EDUCACiÓ PSICOMOTRIU 
P. Òdena 
Edicions 62, SA 

L'EDUCACIÓ MUSICAL A LA LLAR D'INFANTS 
P. Figueras i P. Òdena 
Editorial ONDA, SA 

ELS INICIS DEL LLENGUATGE I LA COMUNICACiÓ 
EN L'INFANT 
M.D. Renau 
Edicions 62, SA 

ELS PROBLEMES NORMALS DE LA CONDUCTA 
INFANTIL 
F. Yaikin 
Edi cions 62, SA 

PENSEM EN LA NOVA EDUCACiÓ 
M. Mata i M.J . Udina 
Edi cions 62, SA 

DECLARACiÓ UNIVERSAL DELS DRETS DE L'INFANT 
J . Cots 
Edicions 62, SA 
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«Ili havia una uegada .. » 

L'equip de mestres pOt tirar endavant l'escola i teni m àn ims per fer-ho , 
però voldríem que l'administració i les institucions no hi posessin tants 
entrebancs sinó que agafessin e l compromís de defensar-ho i es posessin 
al costat de les escoles per avançar plegats . 

En aquests moments ja ens estan obligant a augmentar el número de nens 
a totes les classes , fins arribar a 35 nens per classe, sense tenir en compte 
que es llu ita pe r una qualitat de l'ensenyament i que no vo lem una escola
rització massificada . A això s 'hi afegeix l'o bligato rietat de Ics quatre hores 
de castellà i altres traves que van so rtint ; però malgrat tot pensem que 
l'escola catalana i de qualitat haurà de ser l'escola de! país i això és el que 
ens anirna a continuar. 

Mestres de l'escola . Font d 'en Fargues». 

del con-te , 
ra-co 
RACÓ DEL CONTE 
ROS ER ROS 

Fa ja mo lts anys, em va caure a les meves mans de mestra inexpen a però 
plena d 'entusiasme, un llibre; , L'art d 'explicar contes>, que cm vaig ll egir 
cie cap a pcus. 

Era la p rimera vegada que un llibre m'ajuda va a descobrir el va lo r clels 
contes que m 'explicaven cic pe tita , i els que una mica més gran cle ta va ig 
anar estimant per la seva lec tura repeticla abans cI 'anar a clo rmir. To ts 
aq uell s contes q ue cie petita em to rbaven i alho ra m'aj udave n a créixe r, 
fent ja de mes tre, els explicava un dia i un a ltre clia clavant d 'un aucli to ri 
ara quiet i expec tant pel clesenllaç cic la histò ria , ara bulliciós i bellugaclís, 
mostrant -sc estrany a la meva contalla . Expli car contes és q uelcom cie 
mo lt complex: és un an . 

És per això que ci es cie! primer número cic la revista In-fàn-ci-a volem cle
cl ica r periò clicament un espai a parlar cI 'aquest tema. 

Ens ha semblat que als mestres de ls petits ens anirà bé de tro bar en cacla 
nClmero e! . Racó clel conte ' ; maneres cliferents cI 'escenificació, maneres 
cI 'in ventar-ne , què és el conte, quin és el seu paper clins la lite ratura , quins 
pa rentius té amb el fo lklo re , la seva impo rtància en el creixement cie l'in 
fant , classes cie contes (contes po pulars, contes cI 'ahir i cI 'avui , ... ). En fi , 
ap rencl re d 'estimar i mane jar e l conte a les classes de ls petit s. 

Si en e! «Ra có cie! conte . surt un conte que jo m 'he empescat, la mane ra 
cie representar-lo amb o mbres xineses que tu t' has inventat , l'h o ra de l 
conte cie la classe cI 'un mestre , o bé un conte pensa t entre lOtS a la classe 



d 'un altre mestre, haurem aco nseguit allò que nosaltres voldríem: que ci 
. Racó del conte. es vagi enriquint amb les vostres aportacions, com 
aquell racÓ de la classe que quan fa m és patxoca ':s quan totS, petits i 
grans, hi hem d i! la nostra i hi hem posat el nostre graner de sorra _ 

A p oc a poc anirem po sant els mitjans perquè a les nostres escoles el con
te sigui Glda dia ex plicat més i millo r , 

Us in v irem, doncs, a que cns lrameteu els vostres contes, els vostres sug
geriments per aquests . RACÓ DEL CONTE . , 

EL CONTE DIRIGIT A UN GRUP 
DE LACTANTS 
TERE MAJEM - PEPA O DENA 

Explicar un conte als infants més petits d ' una Escola Bressol és una activi
tat possible i ex traord inàriamen t engrescadora. Pot inicia r-sc l'activitat 
tan bon pum co m els infants són capaços cie posar atenció , una petita es
tona, a tot allò que succeeix al seu ,-aItant, ap roximadamt:nt dur,mr el rer
cer trimestre del primer any de vicia , amb la finalir at d'iniciar-los en l'aten
c ió d'una cosa concrera , en aquest cas l 'emanació, geslOs i expecració de 
l'eclucador; cap al quart trimestre s'inic ia la participació de l'inf'lI1t. Ca l , I n- 43 
però, tenir en compre les poss ibilitats dels infants i les condic io ns mini 
m es que es requereixen per adequar-s'hi : 
• És possible centra r l'arenció cic l'in fam si el conre ré freqüem s canvis 
d'emanació de la veu , uns geslOs m o lts marcats , uncs pauses que po rten 
a l 'expectació , música, etc, 

• To t respectam ci comingut del conte, les seqüències han de ser poqucs 
però m o lt remarcades, Cada una cI 'elles pot tenir un so O una paraula que -Ull nen petit, peli/, pe/i/ .. , » 

jum amb la gesticulació, capti fo rtament l'a tenció cic l'infant , 

• Con vé invitar empre els infants a l'acció , fer un gest o un so, encara 
q ue sigui m o lt petit o curt però és impo rtant que l 'infant part icip i en la 
narració i no es quedi passiu , L'cducado r ha d 'assegurar-se que ho cap
ten , invitant a cada infam individualment. 

• Un mateix conte s'ha de repet ir en diferents ocasio ns per ajudar l'assi
milac ió d els d etalls que <:s resalten , Per aquest m o tiu no po den ser gaires 
ds contes a explicar als infants d 'aquestes eclats , Introduint -ne un de no u 
quan el primer ja es do mina a nivel l de participació de l ' infant , i no deixar 
d 'explicar-lo encara que existeixi un sego n conte, 

EN PAT UFET 
Vegem ara un exemple: transcribim una gravació del conte d '· En 
Patufet., explica t a un grup d ' infants, Ics edars dels quals oscil ,lavcn cntn; 
I1 i 14 m esos, d mes dc maig del 8 1, en una escola bresso l de Barcd o na , 



L'educació a través de la fan tasia com a forma simbòlica de la re;¡litat, i a trdvês d'hi~torietcs i persona tges a l'abast de la comprensió in f,tntil. 

CARACTER(STlQUES: 

2 àlbums. Cadascun cont é: 
10 contes dc 15 diapositives do 24 x 36 mm. d to t color. 
Una cassette amb els 10 contcs gravats per veus professionals. amb música i cfectes especials. 
Un ll ibre guia amb el tex t de cada conte. 
Edicions en ca talà i castellà. 
Dibuixos: Carles Busquets. 

"/\ la pregunta sob re si e ls contes de fantasia són realm ent educatius per als nens podem respondre que a través d'uns personatges fantà stics, 
sim plifica ts en uns trets fonam cntals de de terminades personalitat s, donen uns comportamcnts bàsics quc a juden el nen a prendre posicions 
en ci desenvolupament de la seva pcrsonalilat. .. " 
(De la presen tació basada en el lIibrc de Bruna 8 elLclhei m, " Psicoan.ílis is dc los cuentos de ha das". Editorial Crítica, 1979.) 

TINA-TON 
Aquestes imatges són perquè els nens Ics expliquin. Les poden explica r als seus amics, a ls seus companys de classe, als parcs o als 
mest res. Són per a tols els nens i nenes que aprenen a parlac Poden ésser utilil lades CI casa o a l'escola. 
L'objectiu principal n'és ci de col· lab orar en el diàleg amb ci ncn. Ell n'aprèn to l parlant i sent int parlar. 

Col·lecció HISTÒRI ES DE TINA-TON 

núm . 32. Bon dia, L'escola, Passejada. 
núm. 33. Sabates noves, D'excursió, Deixa'm jugar. 
núm. 34. La masia, La mariet.a, El globus. 
núm. 35. La papallona, Per què plores?, Bombolles de sabó. 

4 quaderns de 36 diapositives cadascun. 
Edicions en cata là i castellà. 
Autora : Pia Vilarrubias. 

claret 35 



L'educador diu ... fa... Els infants fan ... d i u e n ... -Molt bé! Molt bé!. 
Asseu-te! Asseu -te O riol! Aquí' ... que 
expl iquem un come. Núria, vinc ! 
Un conte! Alguns nens s'acosten a l'educado ra 

(camant) Patim, patam, patum, ho
mes ; dones cie! carrer 
Patim, patam, pC/tum, 
no trepitgeu en Patufet. 

Va! Que explicarem en Patufet ! 
Vinc, Alex, vine! Asseu -te! 
Asseu-te Oriol! Sí, tu també. 
Aquí. Amb mi. Així, tu amb mi! 

Hi havia una vegada UN NE ' ... 
petit , petit , petit , petit , petit , 
(l'educadora aproxima Ics seves 
mans en senyal de poca grandària) 
q ue es deia.. . 
(repeteix amb enfàsi) 

i s'asseuen. 

Els nens van centram l'atenció en 
l'educadora. 

L'Oriol busca seguretat en l'educa
dora . Ha estat malalt uns quants dies 
i ,¡vui corna a l'E .B, 

PA-TU-FET!!! PA-TU-FET!!!! un nen diu ,ET., un altre nen diu 
«PA» 

Vine Arantxa! Vine Ruben' que ex
p liquem un conte ... 

i un dia se 'n va anar ... 
lluny , lluny, lluny, lluny, lluny ... ! 

(la mà de l 'educadora s'axeica indi
cant ll un yania) 

i va venir un BO U ... 

(l'educadora fa ca ra de sorpresa) 

Com fa el bou, Núria? 

MUUUUUUU .. 

Com fa el bou' 

MU ·UUUUU ... 

Rubén , com fa el bou? 
I es va menjar en Patufet 

(l 'educadora fa com si mastegués) 

i va fer. . AM! AM' 

(gesticu lam exageradament amb la 
boca , fent pausa per veure les reac-

Algun nen intenta imitar el so 
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• S'en va anar lluny, lluny, lIuny!, .. -

cions dels nens) 

i en Patufet era a la PA , XA , la PA N
XA , la PANXA ... 

(l'educadora es toca la panxa i invit a 
als nens a fer-ho, toca la panx<t dels 
nens) 

i la panxa 
GROSSA, 
G ROSSA ... 

s'anava fcnt GROSSA, 
G ROSSA , G ROSSA, 

(obrint els braços) 

i va fer .. . PO M! !!! 

(m o lt rema rca t) 

Com es feia la panxa ' 

(mirant cls nens) 

La panxa es fe ia GROSSA, G ROSSA, 
GROSSA, G ROSSA.. un nen repetiex ... POM ! 
Com es fei ;t la panxa , Alex' Com es 
feia ' 

La panxa es feia GROSSA, G ROSSA, 
GROSSA , G ROSSA ... 

I va fer ... 

(expectació a la ca ra dc l'educadora) 

POM! 

(molt remarcm) 

I v,¡ sortir en Patufet ... 
Més content! 
Molt bé Núria, m o lt hé! 

Com feia la panxa, com feia' 

POM' i va sort ir en Patufet! 
Més conten t! 
i anava can tant. .. 

Patim, patam, patum, 
hom es i dalles del carrer, 
patim, pa/am, patum, 
lla trepi/geli ell Patufet. 

(l 'educadora canta tOt picant de 

La Núria d iu , PAM! . 

mans) Algun nen im ira el picar de mans de 
l'educadora . 

,\-Io lt hé , molt bé, m o lt hé ... ! 



(picam les mans) 
Vine asseu-te! Vine Aram xa! 

Oriol, vine! 

Una vegada hi havia un nen pe tit , 
pe tit , peti!. .. 

Alguns nens també piq uen de mans 

I el conte to rna a començ'ar quan l'i nterès dels infants continua viu . 

Jornades Infància i Salut 
El mes de maig es varen celebrar les jo rnades Infàllcia i salut, a l'Hospital 
de Sant Pau de Barcelo na , que fo ren o rganitzades pel Servei de Pediatria 
del mateix hospital , amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Barcelona . 

Les jo rnades van consistir en un curs d 'educació sanitària d e la infància 
que va estar centrat en e ls aspectes mèdics i socials : l'alimentac ió, revi
sio ns, higiene , vacunes , prevenció d 'accidents, els drets de l'infant i la a
lut ... ; en un cicle de taules rodones sobre la po lítica sanit ària infantil i la 
sen aplicació a la nostra realitat ; i en una exposició monogràfica que va 
ésser instal ·lada al mateix hospit al i anava dirigida als infants . L'exposició 
consistia en uns plafo ns on es reOectien , mitjançant uns tex tos senzills i 
els d ibui xos de la Marta Balaguer, els principals continguts de Ics jo rna
des. 

Dins de les jo rnades, la prel'ell ció d 'accidents infClntils, va ésser un dels 
temes que més interès va despertar. Sego ns les darreres dades fac ilitades 
pe r l' In titut Nacio nal d ' Estadística (an y 1977), a Espan ya mo ren ([';I(ci
dent cada any 1500 infants, i això vol dir que l'accident és la causa princ i
pal de les mo rts infantils. La parado xa està pe rò, en el fet que la majo ria 
d ' aqu~s t s accidents sún abso lutament pre visibl<:s . Sego ns e l Or. Pican )'o l, 
un dels po nents de l curs, bo na part d 'aquests accidents podri en ev itar-se 
si cs re fo rmessin algunes ll ei -el Ministeri cI ' Educació , la Gene ralitat i 
l'A juntament hi treballen en aquest sentit-, però cal una millo r educaciú 
del s p:,res , j:' que hi tcnen un paper fo rça impo rtant. 

Pe r tal de di vulgar alguns dels aspectes p reventius més destaca ts de Ics 
jo rnades, va so rtir-ne una llista d 'o nze punts que us adju ntem a la pàgina 
següent . B. R. 

.... a la panxa, a la panxa ... . 
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serveIs I recursos 
per a loves 

GUIa 
de entidades 

servlcios y recursos 
para ¡óvenes 

• • 

PER A EVITAR ELS ACCIDENTS INFANTILS 

I. S'han de creuar eis carrers pels llocs o n hi ha el sem àfor en verd. Els 
nens petits ho h;1I1 de fer agafats de la mà . 

2. Els nens, quan van en co txe , han de seure sempre al darrera i, prefe
ri b lement, lligars. 

3. Els nens no s 'han d 'enfilar per abas tar quelco m de dalr de l'armari ; si 
ca lgués fer-ho , sempre ha cie ser amb una escala ben assentada, mai amb 
una cadira . 

4. A la cuina hi ha un gran perill per als menuts . Es poden cremar rirant
sc al clam unt l'oli o l 'aigua que s'esrà escalfant, o bé es po den fer mal amb 
la maquineta de trin xar la ca rn , els ga ni vets, obrellaunes o qualsevol dels 
estris que tallen i p unxen. Per això ca l que no sigu in al seu abast. 

5. Els llumins no s'han de dei xar a l'abast dels m és petits. Ca l fer rev isar 
de rant en tan t les instal ·lac io ns cie gas i electricitat i no deixar els nens p e
tit s so ls a caSa . 

6. No s' ha de tocar mai cap aparell elèc tric amb les mans mullades o bé 
" mb e ls peus humits. Les bascs cI 'cndoll han d 'es tar pro tegides. 

7. Els productes de neteja i les medecines s' han de guardar en un arma ri 
alr o n els nens no hi puguin arribar; ja que per descuit , po clrien 
pendre-se' ls. 

R. També les joguines poden ser perilloses. Els m és petits poden dur-se 
;1 la boca una peça clesmuntable i engo llir-Ia. Els m és grans han d 'anar 
amb molt cic compre si juguen amb dards i sargeres o amb jocs de quími
ca. 

9 . Hi ha persones grans que els agrada m o lt caçar; però mai les escope
tes han d 'esrar a l'abast dels nens i sempre gua rcl ar-Ies c1cscarrcgaclcs i 
am b el canó cap ava ll. 

10. Als nens els agraden molt els an imals , però mai no se' ls ha de moles
tar a fi d 'evirar una mala passada per part d 'algun gos o gat desconegut. 

I I . Són molts els nens que saben nedar. Així i tot han d 'anar amh m o lt 
cie compte cic no banyar-se en llocs perillosos. 

,10HNADES INFÀNCIA I SALUT. Hospilal de la Santa Creu i Sant Pau . Maig 198 1 

«BITLLET DE TRAMVIA» 
Per a ten i r informació sobre les ac ti virars infantils i ju ven ils d 'aquesr esriu 
consulteu la rev ista " Birlle t de rramvia " pub licada per l'À rea cie Joventut 
cie l'Ajuntament cic Barcelo na. 



El cicle inicial 

El2 d 'octubre de 1980, s'acordà el traspàs de competències d 'alguns ser
veis d'ensenyament a la Generalitat de Cata lunya. Entre aquestes compe
tències trobem : l'elaboració i aprovació de plans , programes d 'estudi i 
orientacions pedagògiques que desenvolupin i complementin els ensen
yaments mínims estab lerts per l'Estat dins de l'o rdenació de l'educació 
general del sistema educatiu que li co rrespon . 

Des de la Direcció General d 'Ensenyament Primari s'anava perfilant la ne
cess itat que a l'hora de programar el primer cicle d 'EG B caldria incloure 
l'últim any de parvulari, és a dir caldria considerar dins d 'un mateix cicle 
les classes de S, 6 i 7 anys que fet i fet són els anys en què l'infant està 
compromès amb l'aprenentatge de la lectura i escriptura, des que reco
neix les primeres grafies i les sap reprodui r, fins a la comprens ió de tot 
allò que llegeix i escriu . 

Aquesta inicia ti va, però , és quelcom que ja pressentien molts mestres i 
que en més d ' una escola s' ha anat implantant com a mètode de treba ll 
sempre q ue això ha estat possible . 

Pensem que des de la revista In-fàn-cla , és impo rtant de donar no tícia de 
la feina que en aquest sentit s'està elaborant en aquests moments . Comen
cem la nostra informació reproduint un fragment del nO 1 del . Full d ' In
formació de les Esco les. editat per la Di recció General d ' Ensenyament 
Primari. 

Ta l com diu aquest fragment de butlletí, l'Associació de Mestres Rosa Sen
sat va assistir a la reunió convocada per la Generalitat i, veient la impor
tància de la proposta allí presentada, es va decidir de presentar una llista 
amb els noms de tots aquells associats i associades que podien aportar-hi 
la feina feta per diferents escoles molt vinculades a la nostra associació i al 
CEPE PC 

Amb aquest crit eri vàrem arribar a reunir una bona llista de noms de mes
tres que reunien aquestes condicions i que podien dedicar-hi tor ci tcmps 
que demana la feina de programació del cicle inicial. La llista presentada 
per l'Associació de Mestres Rosa Sensat estava formada per: Rosa Boixa
deras , M'. Cinta Marga le f, Dolors Renau, Pi lar Tatxer, M'. Ant¡'JIlia Ca
nals. 

D'altres institucions com les esco les normals de Sant Cugat i Vic també 
varen presentar un llistat amb e ls seus professors , molts dels quals són 
membres de la nostra associació. 

o 

'. 

, , 

" .' 
• 

PER 1\ PA RVULAR.iS 

«E L TEATRE DE L'ESTENEDOR» 
«LA SERP ENTIN A» 

«EL TEATRE D'OMBRES" 
«L'ÀV IA PEPA » 

Espectacles de titelles i d'ombres pensats per a 
nens i nenes en edat pre-esco lar . 

Actuacions a l'ANELLA (Vcrdi , 56), CENTRE 
SOC IAL DE SANTS (Olzinelles, 30) O a la vostra 

escola . 

Demaneu mes informació a ANELLA , tel. 
228.52.10, de dilluns a divendres, de 6 a 10 del 

vespre. 

, 
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o 
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par Jacqueline Nadel 
et Francine Best 

scarabée 
cernea 

EL DESENVOLUPAMENT 
DEL COMPORTAMENT 
PSICOMOTOR DELS NENS 

-§!\htb,·!tj f.t!t .. + 

Enseñar a 

Aall&r 
El J/Jre mhzoje drJ Icngl/oie or.11 

01 lo pr""erJ m¡af/cú ) prt'fJ~·uf.tr 

Maria Oolors Renau i ManEm 

ELS INICIS DEL 
LLENGUATGE I 

LA COMUNICACiÓ 
EN L'INFANT 

Didàctiques 

Rosa Sensat 
Edicions 62 

LENTIN, Laurence. Ensellar a bablar. 
Ec!. Pablo del Río , Madrid 1980. 
La llengua parlada i el seu aprenentatge abans dels sis anys. L'evolució del 
llenguatge i les qües ti ons pedagògiques a l 'cnto m cie l 'aprenentatge de la 
parla: com a element de com unicació i com a estructura sintàcti ca. L'o ri 
gina l en llengua francesa va publicar-se l 'any 1972 a París. 
NADEL, J. B EST, F . Wallon ajourd 'bui. 
EcI . du Scarabee CEMEA, París 1980 
El pensament cie Wallon com a fonament dc la pedagogia acti va. El paper 
cic l '<:clucació en tcmes tan h :asics com : l'ex presió i els seus mitjans; la cl i
ferenc iació entre ' jo, i , l'altre' i el paper ci e la imitació en la sociahi l i tat i 
l 'aprenentatge; mecli i desenvolupament: el mecli humà Cntre l'indiviclu i 
el m6 n físic. 

R ENAU, Dolors, Els inicis d el llengua/ge i la comunicación en l'infant. 
EcI . 62, Barcelo na 1980 . 
Descripció de les ca racterístiq ues principals de la comunicació i ci l len
guatge cie l ' infant " I llarg clels tres primers anys, sohrc la hase de la psico 
logia genètica. L'aulOra ha elaborat aqu est trehall a partir ci e les o hserva
cions Fetes a diferents Escoles Bresso!. 
ANGEL, Carme. El desen uoll.lfJam ent del comportament psicom otor dels 
n ens. Ed. Refo rma cie l'esco la, Barce lo na 1980 
Estucli clel compo n.ament psicom olOr clels infants i la scva rclaci" amb el 
cl esenvo lupament general , influïts p els patrons cu ltu rals i els factors o rgà
nics. S'c v iclcncia la necess itat de l 'eclucació psicomotOra i s'esr.ucl ien els 
efec tes d 'una correcta peclagogia. El treball és el resultat cie molts an ys 
cI 'experiència d e l 'auto ra, a les nostres escoles. 

Cop d 'ull a les revistes 

SALUT 
CATAL.\ R ODERT, P . Alimentació: Part ll.t/ari i Escola Rressol. 
· GL: IX.- 1981 , n ~ 39, pp . 53-56 

ESCOLA I SOCIETAT 
C IVERA GOMEZ, M anuel. Lu educació n en .. el País Valencià . "Cu,ltkrnos de Pcdagogía . 
t9R I. nO 7}, pp. 59-63. 

NllMEHO MONO(iH.Af' IC Nú mero monogr:'ific dedical al desè an;l 'ersar i de /a llei s()hre 
. l'as ilo-uidn. (eScoles bres!>ol) a Itàlia . • Riform;1 ddla sellol,, - n ~ 12. desemhre 19RU, Ku
ma . 

PSICOLOGIA 
ZAPOROZH ETS. A . V. La importancia de las p rimeras elapas de la niiiez en la!m"macióll d e 
la persone/lidad i Nfal/lil . .. ¡nfancia I aprc.::ndizajt' . 1980, n? I I , pp. 69-75 

M1ALARET. G aswT1 . La educación preescolar )l las aportacinnes de la eiencia cOl1temp a n:;
nea . • Infancia y aprendiza¡e» t9RQ, n ? 1 1. p . 76 
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material per a llar 
d'infants per 
l' Avet equip de 
preescolar 

3 àlbums 
1 llibre del mestre 

Activitats de maternal i preescolar, agrupades segons 
uns objectius clarament definits, que tenen corn a 
finalitat principal el desenvolupament integral del nen 
en tots els aspectes, sensorial, cognitiu, motor i de 
llenguatge, al mateix temps que hi fomenten hàbits 
de treball, d'autonomia i de convivència. 
Consta de tres àlbums de fulls de treball per al nen 
i d'un llibre del mestre en el qual hi ha desenvolupats 
tots els aspectes del programa. 
Cada mestra pot organitzar les activitats segons la seva 
manera personal de fer la classe o seguint la 
programació que, a tall d'exemple, ve donada en el 
llibre del mestre. 

Fora d ~ coHccció 
L'EDUCACIó MUSICAL A LA LLAR D'INFANTS 
Autors: Pepa Odcna i Pilar Figueras 

Editorial ONDA 
Carrer Gran 1 Barcelona 12 21821 26 
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DIIm. M",~ 11 ....,. 

CoMecció La Clau 
de Rosa Sensat 

Nous Textos d'E.G.8. 

Nova CoMecció al Servei de 
l'Escola de Catalunya 
Tots els textos tenen versió en Castella 

Solliciteu catàleg 




