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EL JOC A L’ESCOLA BRESSOL
El joc és l’activitat per excel·lència en els tres primers anys de vida. Com
acollim a l’escola les necessitats de joc dels infants? Quines són les carac-
terístiques del joc durant els tres primers anys de vida? Com pensem i 
organitzem els temps i els espais per poder garantir un joc de qualitat i res-
pectuós amb les necessitats dels infants? Quin paper hi té l’adult? 

Noemí Ramírez Fernández, mestra d’escola bressol, participa en diferents
grups de treball de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

FEM EL PAS. APRENENT A GESTIONAR UNA ESCOLA BRESSOL COM A
COOPERATIVA DE TREBALL
El curs es proposa donar eines per organitzar una cooperativa de treball amb
la finalitat de dur a terme la gestió integral d’un projecte d’escola bressol. Es
tractaran els continguts pedagògics, la gestió econòmica i l’organització de
personal, entre d’altres.

Núria Bolet Olivella, mestra d’educació infantil i pedagoga. Experiència en la
direcció i sòcia fundadora d’una cooperativa per a la gestió d’una escola bressol.

Jaume Barril Adell, màster en Recursos Humans i Administració de Personal.
Soci fundador d’una cooperativa de serveis educatius amb experiència en
gestió econòmica empresarial.

ESPERAR L’INESPERAT. EL PROCÉS DE DOCUMENTAR
Al llarg d’un matí a l’escola succeeixen moltes històries que s’han de seleccio-
nar i fer visibles perquè no quedin en l’anonimat. Es donaran els principis bàsics
per documentar aquests moments i es parlarà de l’actitud de la mestra en
aquest procés. Una mestra amb una mirada de qui espera l’inesperat.

Les sessions seran pràctiques i teòriques, amb materials de lectura, observa-
ció de vídeos i d’imatges. Hi haurà una part de treball personal.

Maria Rovira López, mestra d’escola bressol a Sant Cugat del Vallès.
Col·labora en el grup de treball «L’ètica i estètica a les escoles infantils de
Reggio de l’Emília» des de fa cinc anys.

EL RECORREGUT LECTOR A L’ETAPA INFANTIL
Curs que repassa possibles lectures per als més petits tenint en compte les
seves capacitats cognitives, motrius i emocionals. L’objectiu principal és
conèixer un corpus que va de la literatura de tradició oral a llibres de quali-
tat que promouen la lectura i l’educació literària des de ben aviat. També
s’hi presentaran propostes didàctiques per als diversos nivells de l’etapa
d’educació infantil.

Cristina Correro Iglesias, llicenciada en Filologia Catalana i en Finances i
Dret Internacional. És professora a la Universitat Autònoma de Barcelona,
membre del Grup de Recerca «Gretel» i del Grup de Treball «Art i Literatura»
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

ELS ESPAIS EXTERIORS A L’ESCOLA INFANTIL I PRIMÀRIA
Compartirem experiències que ens uneixen. Què en pensem dels espais exteriors?
Quin valor educatiu els volem donar? Com són els sorrals? Els paviments?
Quina natura es respira? L’hort ens aporta goig o problemes? Quina és la
motivació essencial per a un canvi? Volem trobar-nos amb gent que tingui
ganes de dinamitzar els espais exteriors amb la comunitat educativa.

Carme Cols Clotet mestra d’educació infantil.

EL TEMPS A L’ESCOLA
Sovint les escoles viuen angoixades pel temps i pels resultats que els nens i
nenes han d’aconseguir. La fragmentació del temps ens porta cap a una escola
amb presses, que busca la productivitat i que està més centrada en el resultat
que no pas en el procés.

Cal repensar l’escola per adaptar-nos als ritmes dels infants, una escola sen-
se pressa, que troba el temps per organitzar un ambient ric en experiències,
per assaborir les petites descobertes, per conversar i aprendre plegats.

Bet Madera Rusinyol, mestra i psicopedagoga. Actualment fa de mestra a
l’escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall en el grup de 1r de primària.
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El número 200 d’Infància és especial. No celebrem un aniversari, però hi hem
abocat tota la il·lusió d’una celebració.

Durant aquests 200 números la revista ha anat creixent i s’ha anat formant,
com un mestre en constant creixement, o com un projecte d’escola. El treball en
equip, la diversitat territorial (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Illes Balears,
País Valencià, Catalunya Nord), la diversitat de mirades a la infància (pediatres,
mestres, famílies, universitat) i la diversitat d’experiències (mestres joves i mestres
amb anys de reflexió) constitueixen el que per a nosaltres és la riquesa de la revis-
ta: una oportunitat d’intercanvi al voltant d’un objectiu comú, la infància.

Potser l’infant és el mateix que fa trenta-tres anys, segurament sí, però els
mestres hem après a escoltar-lo i la nostra actitud ha canviat per conèixer i
donar valor als seus cent llenguatges, com ens deia Loris Malaguzzi. 

Aquest és l’objectiu de la revista, fer visible un infant amb uns drets recone-
guts per la Convenció dels Drets de l’Infant i donar elements per transformar
l’escola, uns elements fonamentats en la reflexió profunda i l’experiència com-
partida dels mestres.

I un últim punt, potser ambiciós, però cada vegada més necessari: donar
elements als mestres per resistir, i fins i tot per desobeir, davant tot allò que no

respecti l’infant. I això inclou lleis que ens fan recular, que ens porten a 
èpoques menys democràtiques i on no es creu ni en el valor de l’infant, ni el
del mestre, ni el de l’educació.

Aquest continuarà essent el compromís d’Infància.
Aquest número, però, també vol fer una altra cosa, vol mostrar què és

Infància més enllà del paper, dels articles i els autors. Fer visible allò invisible.
La història, el recorregut, el funcionament, l’organització i les persones, sobre-
tot les persones, que han dedicat i dediquen el seu temps a escriure, a llegir
tots i cadascun dels articles que arriben a la redacció, i que conviuen amb
Infància des dels seus inicis o que acaben d’incorporar-s´hi.

Perquè aturar-se a pensar i recordar d’on venim ens dóna encara més forces
per continuar endavant sense oblidar el nostre objectiu.

Confiem i desitgem que gaudiu d’aquest número especial tant com nosal-
tres hem gaudit preparant-lo, i us animem a escriure. Escriure per documen-
tar, per reflexionar, per aprendre, i escriure, sobretot, per deixar constància
que els mestres del país i d’arreu fem una bona feina, malgrat les lleis, decrets
o tisorades.

Bon inici de curs a tothom.

200 Infàncies 
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Ramon Bassa: Molts bons records i bons articles! Des de Mallorca estant.

Eva Sargatal: Per a mi és com un company de viatge. Un conjunt de
persones que escolto en silenci per intentar captar allò essencial, destriar
el gra de la palla... Per llegir amb calma i anar interioritzant cada parà-
graf, per observar la quantitat d’imatges tan representatives que acom-
panyen cada revista, per deixar-me meravellar per processos. Una revis-
ta que em permet aprendre contínuament, tant la número 100 com la
número 1. El plaer de llegir i de rellegir, de veure que allò essencial no
mor mai, i que rere cada paraula hi ha grans persones! Orgullosa de 
formar-ne part.

Marta Martínez: Per a mi ha suposat la meva formació, trobar-me amb
experiències i reflexions que m’ajuden a caminar com a mestra, que
em permeten anar construint el concepte d’infant capaç i competent i
em fan creure en el compromís que tenim com a educadors d’acom-
panyar els nens i les nenes amb aquest respecte i cura. Llegir els arti-
cles atentament em permet creure que és possible defensar una educa-
ció de qualitat per als infants més petits. La revista també m’ha permès
creure en la infància, en les seves potencialitats i, sobretot, m’ensenya
com és de necessari donar valor a les petites coses del dia a dia, als
moments quotidians, a la relació que establim amb l’infant i la seva
família... He après com escoltant el que fan els infants en el seu dia a
dia, en cada moment, ens permet conèixer-los i acompanyar-los. Amb
la revista aprenc l’art d’afinar la mirada. Per a mi és i serà sempre una
revista que m’acompanya en cada moment, m’obre la mirada, em per-
met compartir i, sobretot, em fa reflexionar i creure en aquest com-
promís que tenim d’acompanyar l’infant i la seva família en aquests
primers anys de vida.
Gràcies per tota la feina feta i la que vindrà!
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Infància en Xarxa
Aquest número 200 engeguem una nova secció, un espai que, de
fet, és el recull en paper de les aportacions i els debats dels 
lectors de la revista a les xarxes socials. 

Mitjançant el facebook de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i
el twitter @RosaSensat, volem oferir un espai d’intercanvi 
d’opinions i de debat sobre temes relacionats amb fer de mestre, 
l’escola i l’educació. A la revista en paper hi recollirem algunes 
d’aquestes opinions.

És una oportunitat d’intercanvi al voltant de temes d’interès
entre diferents persones a les xarxes socials. Una oportunitat de
fer Infància en Xarxa.

Per inaugurar aquesta secció i amb motiu de la publicació del
número 200 de la revista, hem preguntat: 

Què ha suposat 
i suposa per a tu 
i la teva feina la
revista Infància,
educar de 0 a 6 anys?



Mar Hurtado: Per mi, el sentit de la revista Infància s’ha anat adaptant al
que jo he anat vivint. Al principi significava un model pràctic, és on
descobria la veritable educació, lluny de teories d’universitats. Més enda-
vant va ser el lloc on trobar experiències i descobrir altres maneres de
fer per millorar el meu dia a dia... Fins i tot he pogut viure-la com a
col·laboradora deixant la meva empremta i explicant una experiència
emotiva per a mi. Actualment significa energia per no defallir i recordar
que «si vols, pots» sense deixar-se encomanar per missatges negatius que
poden allunyar-te de bones pràctiques.

March Mojamuto: Molt d’acord amb la Mar, llegir la revista és carregar-
se d’energia. La meva formació com a educadora i Infància han anat de
la mà. Llegir la revista m’ha ajudat a anar perfilant la imatge d’infant, a
fer més acurada la meva mirada, a aprendre d’altres experiències, a
entendre què significa respecte, a donar valor a allò quotidià, a reflexio-
nar, a dubtar, a interrogar-me...

Missi Casacuberta: La revista Infància per a mi ha estat una valuosa
guia que sempre m’ha acompanyat en el meu recorregut en l’educació
dels més petits. Ja no recordo quina va ser la primera que vaig llegir, ja
fa més de vint anys. Però recordo articles genials que he llegit i rellegit i
que m’han fet aturar per reflexionar i canviar maneres de fer. I les Bones
Pensades que m’han aportat idees..., sense deixar de banda les magnífi-
ques imatges que mostren un infant capaç i competent. També m’ha
ajudat a veure allò que és realment important: «el valor de les petites
coses, grans coses per als infants». Endavant Infància! Felicitats a totes i
a tots els que heu fet possible aquest número 200.

Judit Illamola Serra: Per nosaltres, la revista Infància és més que una
revista. Els seus articles són una gran font d’inspiració per al nostre
equip. És una caixa dels tresors on hi trobem experiències comparti-
des per altres educadores i mestres com nosaltres, amb il·lusions,
neguits i inquietuds com les nostres, llegir-les ens ajuda a millorar. Per
això esperem que aquest número 200 només sigui una petita part del
camí d’aquesta revista. Gràcies per deixar-nos compartir aquest espai
amb vosaltres.

@EvaSargatal

@RosaSensat 
La revista Infància és el meu company de viatge.
Caminant plegades vaig aprenent i compartint!

@XavierOllonarte

@RosaSensat
La revista em sembla genial, ja que parla des del llenguatge de 
l’experiència. Felicitats i bona feina!
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Ningú no oblida mai les seves 
(i els seus) mestres
Toni Giménez

Educar és despertar.
Sòcrates

Obra mestra
Ser mestra és posar-se a la feina. Hi posem el màxim entusiasme i com-
promís personal perquè creiem en les potencialitats de cada infant i
d’allò que porten dins seu com a únic i irrepetible. Deixem el nostre
segell personal en cada acte educatiu que realitzem, una mena d’em-
premta emocional bo i entenent que els bons records d’infància ajuden
al llarg de tota la vida.

Mà mestra
Ser mestra és saber que quan nosaltres donem la mà a un infant ell ens
dóna el seu cor. Una mà candorosa que acaricia, que subjecta amb fer-
mesa i que allibera quan és el moment just, a fi que cada infant pugui
assolir el seu propi cim.

Clau mestra
Ser mestra és adonar-se que tenim una clau universal que ens permet
obrir tantes portes del món com calgui, perquè cada infant és diferent i
necessita tant els nostres afalacs com la nostra exigència.

Paret mestra
Ser mestra és acollir i oferir, a través de l’escola, un cau on cada infant
se senti a gust, segur i serè. Un recer amb parets resistents per aixoplu-
gar-s’hi. No és només el nostre lloc de treball, és una llar que ofereix
caliu humà i on tothom sempre hi és benvingut.

Enhorabona per aquest número 200! Gràcies per haver cregut des dels
inicis en aquesta franja d’edat (0-6) que és el fonament de la vida i per
haver resistit  malgrat la indiferència dels que manen, tan allunyats sovint
de la realitat educativa. Recordo perfectament quan vaig tenir a les mans el
número 1 de la revista, era fent el servei militar a Madrid i el cantant Xesco

infància en xarxa

Boix, amic i company de feina, coneixedor de la meva dèria per aquestes
edats, me la va enviar. Moltíssimes persones hi han escrit articles, s’han
recomanat llibres, s’han explicat contes, s’han reivindicat drets i, sobretot,
s’ha pujat el llistó de consideració envers aquestes edats (tan meravelloses) i
els professionals que les atenen. Que tot us bufi de cara!                           

Toni Giménez, cantant per a públic infantil i doctor en pedagogia
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Situació de la primera infància
Al nostre país a finals de la dècada dels anys 1970 una situació plena d’es-
deveniments, realitats i neguits envoltava el món dels infants, especial-
ment el dels més petits. En tenim manifestacions en diversos àmbits.
L’educació infantil a l’escola havia estat menysvalorada. La criança i l’edu-
cació dels infants de menys de tres anys era assignada, o relegada, només
al caliu de la família o bé a l’empara de la beneficència en els casos greus
de dificultats familiars. Al mateix temps apareixien moviments socials
entossudits a crear centres de qualitat per acollir els petits (escoles bressol,
llars d’infants...) en uns moments de forta incorporació de la dona al món
del treball. Es feia palesa la necessitat de formació específica per a les per-
sones dedicades a atendre els infants. A la nostra societat existien algunes,
molt poques, experiències educatives promogudes per persones que, amb
la seva reflexió i esforç, feien possible una millor atenció als petits. I més
enllà, arreu del món, les descobertes científiques feien evident que els 

primers mesos i anys de la vida humana són el fonament de l’adult, i que
el nen que no ha rebut l’educació i atenció adequades en els primers anys
té menys possibilitats d’èxit en la vida.

Establir connexions, difondre la realitat. Una idea que prenia cos
La idea de crear un mitjà per aglutinar i difondre tota aquesta realitat
cobrava força en la ment d’Irene Balaguer. Amb el seu esperit d’equip,
participatiu, amb amplitud de mires, la Irene es llançà a la recerca de
‘savis’ del nostre país, professionals reconeguts en el camp de la primera
infància, per exposar-los la idea i trobar col·laboradors. Reuní metges,
pediatres, mestres, assistents socials, literats... entre ells els pediatres
Joan Ripoll i Pere Calafell, la pedagoga M. Antònia Canals, coneixedo-
ra directa del mètode Montessori, l’estudiosa dels contes Teresa Duran,
la metgessa Dolors Canals, estudiosa del creixement físic dels infants, i
molts altres. La trobada, gairebé històrica, va tenir lloc als locals de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, al tercer pis del carrer Còrsega,
271. En el bullit de la renovació pedagògica que es coïa a l’Associació i
amb el suport de Marta Mata, la idea va ser molt ben rebuda, la reunió
va permetre plasmar la idea i començar a donar-li forma, i va quallar. Es
dibuixava la creació d’una revista específica per a l’educació infantil,

Pepa Òdena

El bicentenari, si se’m permet la llicència d’anomenar així l’arribada al
número 200 de la revista, és una efemèride que no puc menystenir, i
amb aquest motiu vull recordar els inicis i l’esdevenir d’una aventura
que ha crescut, s’ha fet gran i ha arribat fins al dia d’avui amb solidesa. 

Tot fent memòria

Presentació de la revista Infància a l'Escola d'Estiu de l'any 1981 
a càrrec de Marta Mata.



que inclouria el món de la infància des del naixement fins als sis anys, i
on es podria posar de manifest la qualitat que requereix el tracte d’a-
questa etapa de la vida, a l’escola, a casa i a la vida social en general.
Una revista on l’infant es contemplés des de diferents angles de la seva
realitat, familiar, escolar, social, de salut..., una revista a través de la qual
es poguessin conèixer les bones experiències educatives existents, mani-
festar-hi els neguits i les il·lusions, en definitiva, una revista que ajudés
a difondre la concepció de les necessitats i possibilitats educatives de la
primera infància i fos útil a totes les persones que tenen cura dels infants
més petits, pares i mestres, però també psicòlegs, pediatres, organismes
públics i entitats preocupades per l’educació. 

Infància, educar de 0 a 6 anys
Un Consell ampli de diferents professionals marcaria cada dos mesos les
línies del contingut, proposaria autors i valoraria els escrits que arribes-
sin discutint els temes amb la participació de tothom. Un reduït grup
de l’Associació, el ‘consellet’, faria realitat l’edició. Amb aquest somni es
va començar, i al cap d’un any i mig, el juliol de 1981, ara fa 33 anys,
sortia el primer número de la revista, amb un nom genèric però global:
Infància, educar de 0 a 6 anys. En aquells moments el seu disseny, en format
apaïsat, va ser trencador. Només les portades podrien ser en color, els
recursos no donaven per a més, i encara ara no donen per editar-la tota
en color. Calia trobar l’equilibri entre el text i la il·lustració i acompan-
yar els articles amb profusió de fotografies fent cas a la dita «una imatge
val més que mil paraules». 

Paral·lelament, la revista oferia la possibilitat de posar en contacte per-
sones, institucions i realitats diverses dedicades al món de l’educació infan-
til. S’organitzaren dues visites anuals. Una, a escoles bressol i parvularis de
diferents poblacions de Catalunya, i una altra, el viatge, fora de Catalunya,
per conèixer experiències interessants de més enllà de la nostra realitat.
Així van començar els viatges per Espanya, Europa, Amèrica del Nord i
del Sud, fins i tot es va anar al Nepal. Aquests contactes i el coneixement
de realitats molt diverses van anar teixint una xarxa de relacions que va
propiciar més endavant la creació d’altres dues revistes, una d’àmbit de
l’Estat espanyol, infancia, educar de 0 a 6 años, i l’altra, d’àmbit euro-
peu, infància a europa, amb la versió en castellà infancia en europa.

L’efervescència dels primers anys a Catalunya també es vivia a l’Estat
espanyol. A Madrid, Andalusia, País Basc, València, Galícia, el món de
l’educació infantil es bellugava amb força. Una mostra n’eren els mestres
que des de 1968 participaven cada any el mes de juliol a les escoles d’estiu
de Rosa Sensat. A tots els racons de l’Estat espanyol hi havia mogudes
diverses per millorar la qualitat de l’educació dels més petits. I altre cop el
gran abast de la visió de la Irene es plasmà en una nova realitat: la 
infancia en castellà. Però no es tractava de la traducció de la revista catala-
na sinó que es construïa una revista diferent que recolliria els diversos
coneixements, afanys i realitats dels pobles de la pell de brau. Un Consell
format per mestres de les diferents comunitats de l’Estat es reuniria dos
cops l’any, cada vegada en una ciutat diferent per facilitar la participació
de tothom, amb l’objectiu de proposar-ne el contingut i analitzar els arti-
cles rebuts. L’edició es faria a Barcelona, a Rosa Sensat, amb els mateixos
paràmetres utilitzats per a l’edició de la infància en català. Així fou com el
maig de 1990 aparegué el primer número, que es presentà a Granada, a
l’ombra del paratge inigualable de l’Alhambra. Acabava de néixer 
infancia, educar de 0 a 6 años. Ara se n’ha editat ja el número 146.

Infància a Europa
Les connexions que es feien en els viatges i, d’altra banda, el treball a la
Xarxa Europea d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea –xarxa
coordinada per Peter Moss, investigador de la Universitat de Londres,
on Irene Balaguer va col·laborar entre els anys 1986 i 1996– van 
propiciar la trobada de set representants de revistes europees d’educa-
ció infantil a fi de pensar la possibilitat d’un mitjà comú per a la difu-
sió conjunta dels temes i experiències més destacades de l’Europa dels
ciutadans, començant per la primera infància. Amb el suport de Marta
Mata, la trobada va tenir lloc el mes d’octubre de 2000 a Saifores, Baix
Penedès, a la seu de la Fundació Àngels Garriga de Mata. I de la troba-
da en va néixer infància a europa, amb l’objectiu de proporcionar un
lloc d’intercanvi d’idees, experiències i informacions relacionades amb
els serveis dedicats a la primera infància i a les famílies dels infants més
petits d’Europa.

El mes de setembre de 2001, sota la coordinació de Peter Moss, sor-
tia editat el primer número d’una revista comuna a la xarxa que 
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formaren les revistes europees d’educació infantil dels països següents:
Holanda, Itàlia, França, Escòcia, Bèlgica, Dinamarca i, naturalment,
Catalunya i Espanya. Actualment se n’editen dos números l’any, amb
un contingut comú però a cada país en la seva llengua. A la xarxa s’hi
han incorporat posteriorment revistes de Croàcia, Alemanya, Grècia,
Portugal i Polònia i es publica també a Àustria, Romania i Hongria, un
mateix contingut en un total de 15 llengües diferents. L’any 2013 s’ha
arribat al número 25.

Infància latinoamericana
Però l’aventura no s’acaba a Europa. Els contactes amb professionals de
l’educació infantil de l’Uruguai, Xile i Brasil van propiciar la darrera
expansió. Una edició que, d’acord amb el progrés tecnològic dels nostres
temps, es fa a través dels mitjans virtuals, per articular professionals de la
primera infància dels països llatinoamericans i ser un espai de comunica-
ció i intercanvi d’idees i experiències en aquest camp. El resultat és una
revista àgil i de fàcil lectura. Està elaborada per un Consell de 100 perso-
nes pertanyents a tots els països participants: Argentina, Brasil, Equador,
Mèxic, Nicaragua, Paraguai, Perú, Uruguai, Veneçuela, Xile i Espanya,
sota la direcció d’un Consell Coordinador de 10 persones. S’edita en cas-
tellà i portuguès, i actualment es troba penjada a 13.000 webs d’arreu del
món. El primer número va aparèixer l’abril de 2011, i se n’editen tres
cada any; actualment ha sortit el número 10. 

Infància, més enllà d’una revista
Infància ha estat i és més que una revista. És evident que més enllà de
les seves edicions, ha generat moviment al voltant de l’educació infantil,
una moguda que s’ha fet palesa en aspectes diversos, alguns dels quals
anotem a continuació:

En primer lloc, l’edició de llibres. Es creà la col·lecció Temes
d’Infància, editada per l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Va néixer
com a resultat de la recepció d’articles interessants però d’extensió supe-
rior a la requerida per la revista. Amb l’inici de la col·lecció, l’any 1986,
s’obria també la possibilitat de difondre una reflexió teòrica al costat de
l’experiència pràctica. En aquests quasi trenta anys del primer volum
s’han editat més d’una setantena de treballs, originals i traduccions. Més

tard, l’any 2001, aparegué la col·lecció castellana Temas de Infancia, en
coedició Octaedro-Rosa Sensat, que ha publicat ja 34 monografies. Cal
esmentar també la deliciosa col·lecció Escoltem-los, sis treballs els autors
dels quals són els infants de les escoles de Reggio Emilia, i la col·lecció
Ser padres, quatre monografies de l’Institut Pikler Lóczy de Budapest. 

S’ha fet un Congrés d’Infància. Va tenir lloc a Barcelona l’any 1994,
amb la participació de reconeguts professionals de Catalunya, l’Estat
espanyol, Itàlia, Dinamarca, Alemanya i Regne Unit. 

Des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat s’organitzen cada any Jornades
d’Educació Infantil monogràfiques per aprofundir en temes específics de l’e-
ducació infantil i per afavorir el contacte personal directe entre mestres. 

S’han organitzat esdeveniments a Barcelona. D’Itàlia es van portar dues
exposicions sobre l’educació infantil i el treball dels infants de 0 a 6 anys,
procedents de l’Ajuntament de Reggio Emilia: la primera, «L’occhio se
salta il muro», el 1984 al recinte de l’antic Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, patrocinada conjuntament pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona; i la segona, «Els cent llenguat-
ges dels infants», el 2005 a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. 

Es fan viatges arreu del món i visites a escoles de Catalunya, els uns i
les altres en periodicitat anual, per conèixer directament experiències
diferents de les nostres. Rosa Securun les explica en aquestes pàgines.

I no podem oblidar dos actes festius multitudinaris viscuts a
Barcelona: la celebració dels 100 primers números de la revista infància
el 1998, als baixos de la modernista Casa Fuster, i el 25è aniversari, al
Pavelló Mies van der Rohe de Montjuïc el 2006. 

Els neguits, les il·lusions, les satisfaccions o els desencisos, els coneixe-
ments i l’estimació, les descobertes i les reflexions de pares, mestres i altres
professionals de l’educació a l’entorn dels infants més petits, tot s’ha anat
recollint i manifestant al llarg d’aquestes tres dècades, amb la infància
com a portaveu. Si la revista existeix és perquè l’educació de la primera
infància és un fet real i potent, sense la complexa realitat de la qual no es
podria inventar una revista, una revista que des dels seus inicis ha estat
compromesa a difondre aquesta realitat.                         

Pepa Òdena, mestra i membre del Consell de Redacció
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Però a les poques setmanes el pes de la tradició, la
inèrcia del que s’ha anat fent, esvaeix la idea que
transmet aquesta frase popular i que ens podria por-
tar a pensar que socialment s’ha produït un canvi en
profunditat sobre el concepte d’infant. Un fet que
ens mostra la dificultat de canviar les mentalitats
perquè en el dia a dia canviïn les maneres de relacionar-nos amb els
infants.

Una realitat que no afecta exclusivament el concepte d’infància; afec-
ta també, per posar un exemple molt proper, el concepte de la dona. En
teoria, el concepte d’igualtat entre les dones i els homes està acceptat
per la majoria de la societat, però que aquest concepte d’igualtat sigui
una realitat generalitzada en tots els àmbits de la vida és encara lluny en
la pràctica, perquè calen mesures d’equitat per aconseguir-ho.

Amb la infància, passa una cosa semblant, però potser més complexa
encara, perquè la frase «avui neixen ensenyats» es limita al reconeixe-
ment d’unes competències que fins ara s’havien ignorat o negat als més
petits, fins i tot des de la ciència. 

La dependència que tot infant petit té de la
persona adulta per cobrir les seves necessi-
tats bàsiques té com a conseqüència dues
qüestions fonamentals per progressar en
aquest necessari canvi de concepte i de

manera d’establir-hi relacions: l’una és la de ser reconegut com a perso-
na igual a nosaltres, i l’altra és el reconeixement que la seva dependència
en cap cas priva o dificulta la conquesta de la seva autonomia, en tota i
cada una de les atencions que rep.

Se’n sap més, es coneix millor
Es podria afirmar que la infància, que les nenes i els nens de 0 a 6 anys,
estan en un moment històric interessant. Un moment en què es podrien
produir grans canvis en la seva consideració. Perquè ara, com mai abans,
les ciències en general i molt especialment les humanes estan aprofun-
dint i aportant informació valuosa sobre aquests primers anys de vida
de la persona.

Avui neixen ensenyats

Actualment és força comú sentir dir «avui
neixen ensenyats», i certament s’atribuei-
xen als nounats algunes competències
rellevants, com mirar amb atenció, girar el
cap per un so o somriure amb intenció, un
reconeixement que fa créixer la meravello-
sa espiral de complicitats entre l’infant i 
l’adult que el reconeix com a competent des
del naixement. 

Irene Balaguer
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Si el segle passat la psicologia va fer importants aportacions sobre el
desenvolupament des d’una perspectiva evolutiva, cognitiva, psicoa-
nalítica, constructivista, etc., també la primera infància va ser subjecte
d’estudi des de l’etologia, la neurologia i l’antropologia. 

Darrerament ha pres gran significació la neurologia, una ciència a la
qual la tecnologia actual permet evidenciar els grans canvis que es pro-
dueixen en el cervell en aquestes primeres edats. Al segle passat parlà-
vem dels anys plàstics, i ara es pot veure com les neurones es connecten
i s’interconnecten entre elles a una velocitat excepcional, com en el pri-
mer any de vida es teixeix una densa xarxa de relacions entre elles.

Fa segles que des de la pedagogia es sap, intuïtiva o empíricament a
partir de l’observació sistemàtica, que perquè els infants puguin desen-
volupar el seu potencial els cal estar sans, alimentats, nets, descansats,
tranquils i lliures, en un ambient humà i interessant. Ara, aquella intuï-
ció queda demostrada per les ciències, i de manera especial per les neu-
rociències. Més endavant intentaré exposar com des d’aquestes aporta-
cions de les ciències es poden fer lectures o interpretacions diverses,
fins i tot antagòniques, sobre la infància i el seu potencial i, per tant,
sobre la seva educació. 

Imatge cedida per Tere Majem
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És en aquest punt de coneixement acumulat que pren rellevància la
pedagogia. Com s’han d’educar els infants d’aquestes primeres edats?
Quin paper podem jugar els adults per facilitar o dificultar aquest espec-
tacular procés d’aprenentatge vital?

És durant el segle XX que en el camp de la pedagogia es comença un
procés nou, interessant, com és la creació de l’atenció col·lectiva dels
infants d’aquestes primeres edats, amb una clara intencionalitat educa-
tiva: les cases dels nens amb Maria Montessori, les escoles de les germa-
nes Agazzi a Itàlia, l’especial atenció al parvulari de l’escola Decroly a
Brussel·les, els jardins d’infants a França, a Alemanya, al Regne Unit,
etc. La majoria d’elles són experiències minoritàries, però que tenen un
impacte molt rellevant en el coneixement i el concepte d’infant.

A Catalunya, durant aquest període, l’obra de govern de la Generalitat
va anar més enllà: tota escola primària tenia parvulari. Així, el que es
produí en el nostre país no varen ser experiències concretes i de caràcter
privat, va ser una àmplia xarxa pública inspirada en les diferents expe-
riències europees. Cal destacar en aquest sentit pedagògic i polític l’ex-
traordinària significació que té el decret del CENU del 1936, la prime-
ra normativa governamental del món que contempla l’educació des dels

0 fins als 6 anys. Les escoles bressol de la Generalitat són, sense cap
mena de dubte, l’avantguarda pedagògica del concepte d’infant, en les
primeríssimes edats.

Com tots sabem, aquest extraordinari progrés va tenir una molt curta
durada. També a això hi tornaré més endavant.

És després de la Segona Guerra Mundial quan es torna a actuar en l’e-
ducació i el concepte d’infància. La guerra ha deixat orfes, vídues amb
fills i pobresa en moltes famílies, una realitat que reclama una acció urgent.
En aquest punt només destacaré dues experiències que han tingut molta
influència en la nostra realitat: l’una és l’orfenat creat per la pediatra Emmi
Pikler al carrer Lóczy de Budapest per a infants de 0 a 3 anys; l’altra, el
compromís amb les dones de Reggio Emilia del mestre partisà Loris
Malaguzzi, que va aixecar maó sobre maó, amb les seves mans, el primer
parvulari de la ciutat. Una pediatra i un mestre que han estat i són dos
grans pedagogs de referència per a nosaltres i per al concepte d’infància
que s’ha anat fent realitat en les nostres escoles infantils. 

Cal recordar que també s’inicien els treballs per a l’elaboració de la
Convenció dels Drets de Infant, aprovada per l’ONU el 1989. No
podem obviar que així com després de la Segona Guerra Mundial es

Imatge cedida per Meritxell Camps i Ramon Franch
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van aprovar amb gran celeritat el Drets Humans el 1948, els de l’Infant
van trigar més de 40 anys a ser aprovats, un indicador més les dificul-
tats que tenim les persones adultes a reconèixer l’infant com una perso-
na igual a nosaltres. Perquè també el pes de la tradició es fa sentir en
aquestes grans lleis internacionals; als adults ens agrada molt sentir-nos
protectors dels infants, però ens és difícil respectar-los, que és el que
finalment demana la Convenció. 

Al darrer terç del segle passat els països europeus s’han recuperat de la
crisi econòmica i social que havia comportat la guerra, i això té com a
conseqüència dos fenòmens socials que influiran de manera decisiva en
la creació d’escoles infantils: el gran augment de la natalitat i la incor-
poració massiva de la dona al món del treball. 

Aquella realitat transformadora i d’una nova pedagogia potent, però
que havia estat minoritària, viu durant aquest període un creixement
exponencial tant quantitativament com qualitativament. L’expansió
genera una nova reflexió, una reflexió en diàleg continuat entre les bones
pràctiques i les teories, un diàleg creatiu, lliure, potent entre la pedago-
gia emergent de l’experiència a les escoles infantils i les altres ciències
humanes. 

Un diàleg que dóna forma a una nova concepció de l’infant, un infant
que tot i ser dependent es mostra com a persona capaç, activa i prota-
gonista de la conquesta de la seva autonomia, de la seva llibertat, de la
seva manera de relacionar-se amb els altres i de descobrir de manera
progressiva tot allò que l’envolta, de formular-se preguntes i esforçar-se
per trobar respostes. Una persona social, curiosa, amb una potencialitat
desconeguda per aprendre.

Era com si es fes realitat la famosa frase premonitòria de Helle Key de
l’any 1900: «Aquest serà el segle de l’infant». També perquè desprès de
40 anys de debats, el 20 de novembre de 1989 va ser aprovada per les
Nacions Unides la Convenció dels Drets de l’Infant, que són els Drets
Humans de tota persona des del naixement fins als 18 anys. 

Cada cop són menys
En els darrers vint anys la taxa de natalitat ha anat disminuint fins arri-
bar a un índex alarmant des del punt de vista demogràfic, però també
per a la infància. A Catalunya és on neixen menys infants de tot Europa. 

S’ha escrit molt sobre les conseqüències que la política xinesa de prohi-
bir tenir més d’un fill ha tingut en la seva consideració en aquella societat,
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es parlava dels «petits mandarins». Una societat de fills únics, tremenda-
ment contemplats, consentits i mimats, com passa amb tot bé escàs.

Avui a casa nostra tenim una realitat molt semblant, sense prohibició,
però sense una veritable política d’estímul per tenir fills. Any darrere
any se’n tenen menys, molts dels nostres infants són fills únics i quan
aquesta realitat és tan generalitzada té les conseqüències del bé escàs, fet
que genera una preocupació excessiva i una relació en el context fami-
liar de molts adults per un sol infant.

A aquesta disminució de naixements cal afegir-hi una altra variable: la
mitjana d’edat per tenir una criatura també és la més tardana d’Europa:
entre els 36 i els 40 anys. Un indicador que permet pensar que quan es
decideix tenir un infant és que aquest és molt desitjat, que no és com fa
trenta o quaranta anys, que eren desitjats, però la majoria de vegades es
tenien perquè era el que tocava, seguint el costum social. 

Ens trobem doncs en un context preocupant per al futur, no només
per les conseqüències que la piràmide d’edat té per al necessari equilibri
social, sinó també per la consideració i el tracte que reben els infants.

Una realitat que hi ha qui podria pensar que és espontània, perquè
tenir o no tenir fills és una decisió personal, una qüestió íntima o priva-
da, però podem observar que no és així. Per exemple, en aquestes darre-
res dècades, les taxes de natalitat entre els països del nord i el sud
d’Europa s’han invertit: en els països nòrdics cada família té més de dos
fills, i a l’àrea mediterrània la majoria de famílies en tenen un o màxim
dos, si és que en tenen, mentre que en la dècada dels anys 70 del segle
passat les xifres eren les inverses.

Per tant, la taxa de natalitat d’un país ni és una qüestió espontània ni
depèn exclusivament d’una decisió en l’àmbit de la privadesa. Les polí-
tiques dels governs influeixen i molt en aquestes preses de decisions, i
són tot un seguit de mesures polítiques les que afavoreixen o dificulten
la decisió de tenir o no fills. 

Els companys dels països escandinaus ens han exposat aquelles que
des del seu punt de vista han contribuït més al canvi: la flexibilitat
en els permisos laborals per poder atendre el fill quan està malalt, i,
molt especialment, el fet de tenir una àmplia oferta de centres edu-
catius per a totes les famílies amb infants de 0 a 6 anys. Una opinió
que avalen les dades aportades pels mateixos governs en els estudis
realitzats per la Xarxa d’Atenció a la Infància de la Comissió
Europea.

Imatge cedida per Àlex Vila
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Penso que des de sempre l’infant, la persona des del naixement, ha estat
igual que ara, amb unes grans potencialitats. El que ha canviat i canvia
és la mirada de l’adult cap a ell i el lloc que ocupa en la societat de cada
període de la història de la humanitat.

El que he intentat exposar en aquestes línies correspon a algunes ide-
es que des del meu punt de vista contribueixen a tenir la imatge sobre la
infància d’avui al nostre país, fruit d’una realitat o context cultural,
científic, pedagògic i social, per tant, discutible.

Però voldria compartir amb vosaltres algunes qüestions que em preo-
cupen, no dels infants, sinó del nostre comportament amb ells o cap a
ells, com a adults, com a societat i com a país.

Les aportacions de les neurociències són alhora un valor extraordinari i
un perill més gran encara. Les seves aportacions en aquest món que vivim
han propiciat un negoci excepcional, la infància ha estat reconeguda pel
mercat i així veiem com han proliferat materials enganyosos per promou-
re un fals desenvolupament de las grans potencialitats dels infants: des
dels BITS d’intel·ligència als Baby Einstein, Mozart, etc., uns materials
d’ensinistrament que no fan altra cosa que fer dels infants animals de
repetició mecànica, però que donen una falsa imatge de progrés i sobretot
uns importants beneficis econòmics als qui els fabriquen.

També en aquest punt cal tenir en consideració com en els darrers anys
la ideologia dominant del neoliberalisme està tenint una gran influència
en les polítiques educatives, imposant de manera desaforada la precocitat
de determinats ensenyaments. Així podem contemplar com els infants
són pressionats a llegir, a escriure, a comptar, a fer anglès i altres aspectes
instrumentals que només contribueixen en molts casos a generar frustra-
ció i, en conseqüència, a disminuir el veritable desig d’aprendre.

Però, per a nosaltres, mestres d’educació infantil, les aportacions de
les neurociències són d’un valor extraordinari, perquè confirmen les
intuïcions de la pedagogia, de les extenses observacions que la vida
col·lectiva en escoles bressol i parvularis d’aquí i d’arreu ha pogut fer. I
per tant reforcen la idea de cultivar la curiositat, de descobrir les poten-
cialitats de cada infant, de saber que és el propi desig d’aprendre el que
farà possible el desenvolupament harmònic de cada un d’ells. 

El repte que el coneixement científic i l’extensa pràctica pedagògica
reclamen avui és el de contribuir i lluitar per generalitzar el canvi de
mentalitat sobre la infància, també, i de manera molt especial, en aques-
tes primeres edats.

Les recomanacions de Montessori, de Malaguzzi –«deixeu l’infant que
ho faci sol» o «allò que no pugui fer per ell mateix, no cal fer-ho»–, són
més que explícites sobre quina ha de ser la nostra relació amb ells. Ens cal



estar atents a la seva activitat autònoma, a la manera diversa com cada un
aprèn i què aprèn, donant temps per a l’aprenentatge, gaudint amb cada
un d’ells de la conquesta que ha fet, que repetirà i repetirà fins a apropiar-
se’n de veritat, i com una conquesta el portarà a una altra, en un apassio-
nant procés de créixer i desenvolupar-se com a persona única que és.

En aquest sentit considero que els mestres i l’escola poden ajudar molt
perquè les famílies i la societat descobreixin amb satisfacció com els infants
de 0 a 6 anys, si els ho permetem, van molt més enllà, són molt més
capaços del que els mercats ens diuen i les polítiques educatives imposen,
perquè es plategen grans reptes i interrogants sobre ells, sobre les relacions
interpersonals i sobre la descoberta del món que els envolta.

La realitat d’avui en relació amb la infància ens imposa una nova respon-
sabilitat, un replanteig seriós en la manera d’organitzar la vida col·lectiva en
aquestes primeres edats. Tant els canvis en l’estructura familiar, com la cai-
guda de la natalitat, ens obliguen a pensar quin context humà nou cal ofe-
rir als infants perquè puguin desenvolupar-se amb plenitud. També
Malaguzzi deia que un infant sol no és res, perquè les persones aprenem en
el sentit més ampli i complet del terme en relació amb els altres.

De la mateixa manera que sabem que és imprescindible un ambient
ric en estímuls materials, també ho és la possibilitat de conviure amb la

diversitat de companys. Per tant, l’organització escolar i la vida social
han d’oferir als infants la possibilitat de conviure amb grups heterogenis
i no de manera esporàdica o excepcional, sinó de manera quotidiana,
perquè les relacions interpersonals siguin una font de riquesa i estímul
per a tots. 

Des del meu punt de vista, els que tenim la sort de treballar i relacio-
nar-nos amb la infància d’ara, som doblement afortunats. Primer, per-
què coneixem bé el seu enorme potencial, cosa que ens obliga a crear les
condicions per gaudir-ne, i, segon, perquè tenim la responsabilitat que
aquest bé tan escàs que és la infància d’avui sigui considerat com el que
és: un infant, un tresor, sí, però com ho ha estat sempre. Així, en aquest
context contradictori i complex se’ns gira molta feina i ens cal molta
capacitat per defensar els seus drets, sabent que en molts aspectes caldrà
anar contra corrent.   

Irene Balaguer, mestra i presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat
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Aquesta activitat ens ha permès a totes les persones que
hi hem participat conèixer la realitat de cada país que
hem visitat, cada escola, cada pedagogia, cada política,
administració i cultura, i alhora contrastar-les amb la nostra realitat, amb
la nostra escola, amb la nostra pedagogia, política, administració, amb la
nostra cultura. 

També ha permès apropar als lectors de la revista aquestes realitats
visitades, i poder comptar amb articles que ens permetessin ampliar la
mirada de l’educació de 0 a 6 anys més enllà de la nostra petita realitat.

La participació als viatges
L’any 1983 i arran de les relacions que s’havien establert entre la revista
Infància, educar de 0 a 6 anys i la revista Zerosei dirigida per Loris
Malaguzzi, es va programar un viatge a la ciutat de Reggio Emilia per
conèixer de prop l’experiència de les escoles i la pedagogia que s’estava
convertint en focus d’un gran interès internacional. 

Des d’aquest primer viatge fins a l’any 2003 la participació ha estat
oberta a tothom. L’anunci del viatge sortia al número de gener-febrer
de la revista i s’hi apuntaven les persones que hi estaven interessades.
Això va provocar que en alguns viatges arribéssim a ser més de 100
persones. 

L’any 2003, però, es va haver de prendre una
decisió difícil però necessària, tant per la dinà-
mica de treball i organització del grup com per

les institucions o persones que en cada país organitzaven les visites. A
partir d’aquesta data no va sortir l’anunci a la revista i es va donar prio-
ritat a les persones dels consells de redacció de les revistes Infància i
Infancia, les de l’Etapa 0-6 i més endavant als participants de la Xarxa
Territorial d’Educació Infantil de Catalunya.

En els viatges hem conviscut, per un breu període de temps, professio-
nals que treballen per l’educació dels infants: des de l’escola bressol, parvu-
lari, escola de mestres, EAP, CRP, inspecció..., i no només persones de tot
Catalunya sinó també de totes les altres comunitats de l’Estat espanyol. 

Ha estat molt interessant la diferència d’edat dels participants en els
viatges, tot i que últimament a les poques facilitats rebudes des del
Departament d’Ensenyament (que no sols no ajudava econòmicament
ni facilitava les substitucions en les escoles sinó que descomptava els
dies que durava el viatge) i a les retallades que han portat a terme les
conselleries d’educació de l’Estat espanyol (que sí que subvencionaven
els viatges), cal sumar-hi la difícil situació econòmica general. Tot ple-
gat ha fet que en els últims viatges hi hagués menys gent jove i persones
que estiguessin treballant directament a les escoles.

Una de les moltes activitats que ha
impulsat la revista Infància al llarg 
d’aquests 200 números ha estat la 
d’organitzar viatges d’estudi per conèi-
xer altres realitats pedagògiques. 

Els trenta viatges d’Infància

Rosa Maria Securun



Berlin

Al costat dels aspectes pedagògics cal tenir en compte els aspectes rela-
cionals. Han estat dies intensos i distesos en què s’han compartit visites,
opinions, punts de vista... I més enllà de les visites a les escoles i institu-
cions educatives, l’urbanisme de les ciutats, l’arquitectura, l’activitat
cultural a museus i concerts han estat també motiu de coneixement i
han ajudat a entendre millor l’educació, la ciutat i el país visitat.

Cal entendre els viatges com una activitat de formació permanent
voluntària, on cada persona s’ha de pagar el seu viatge i tot i que sempre
s’ha intentat que fossin el més econòmics possible són uns diners que no
sempre tothom podia o estava disposat a invertir. Per abaratir costos hem
viatjat en tots els mitjans de transports possibles: autocar, tren, metro, avió
fent escales on calgués, vaixell... i hem dormit a cases particulars, albergs
de joventut, vaixells-hotel, convents i hotels de diferents categories..., això
sí, sempre amb bon humor i ganes de superar els obstacles.

L’organització
Organitzar els viatges no ha estat una tasca fàcil perquè cal fer tota una
sèrie d’accions que no depenen només de la revista. 

Triar el lloc i les dates. La revista coneixia l’experiència de Reggio
Emilia a través de la relació amb la revista Zerosei, i així es va decidir

que el primer viatge d’estudis fos a aquesta ciutat. La resta de viatges
s’han anat triant en funció dels contactes que a través de la Xarxa
d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea, de la mà d’Irene
Balaguer, ens arribaven, o pel coneixement que ens proporcionaven les
visites que es rebien a Rosa Sensat.

Connectar amb alguna persona o institució del país. Indispensable tenir
contacte amb algú que conegui bé la realitat educativa i sigui capaç d’or-
ganitzar les visites a les escoles i institucions que treballen per a l’etapa
educativa de 0 a 6 anys i que ens puguin ajudar a entendre la política
educativa del país.

Les persones que han coordinat els viatges han sigut directors de revis-
tes, sindicats d’ensenyament, moviments de mestres, universitats, casals
catalans, ajuntaments...

Traduccions. Ha estat un aspecte important i necessari en molts casos
perquè per valorar, per compartir, per contrastar has de poder entendre
el que veus i et diuen i això és impossible si no domines l’idioma. Ens
han fet de traductors catalans que estaven treballant o estudiant en el
país visitat, pares i mares de les escoles visitades que parlaven castellà,
sud-americans exiliats, algunes de les persones que formaven part del
viatge i coneixien l’idioma...

Amsterdam
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Buscar mitjà de transport i allotjament. Tenint en compte que
l’Associació de Mestres Rosa Sensat no és una agència de viatges, aquest
aspecte de l’organització molts cops ens ha arribat a desbordar (si voleu
saber fins a quin punt, pregunteu-li a la Mercè Marlés) perquè és molt
complex de coordinar quan el nombre de persones és molt gran i cercar
un preu global econòmic. 

Anunciar-ho a la revista. Preparar un anunci per al mes de gener-febrer
amb la descripció del viatge.

Coordinar les inscripcions i comprar els obsequis per a totes les escoles i
institucions que ens acollien. L’últim pas a fer des de la revista abans del
viatge.

Recollir informació. En relació al sistema educatiu, sociocultural i polí-
tic del país en forma d’agenda, petits dossiers o bibliografia.

La visita. El primer pas un cop arribats al país de destí és una trobada
amb les persones coordinadores del viatge, recordar la planificació de les
visites i així poder formar els petits grups per realitzar-les. Cal tenir en
compte que les visites a les escoles es feien sempre en horari escolar per
poder observar els infants interactuant entre ells i amb les seves mestres
en els seus espais i activitats quotidianes.

Al final del dia, sempre hi ha un moment de trobada per compartir el
que els diferents grups han vist, i així anar construint-nos una imatge i
una valoració que després puguem retornar i compartir amb els organit-
zadors.

Tancar el viatge. Des de la redacció de la revista o bé amb la col·labo-
ració d’alguns dels participants s’ha elaborat una ressenya del viatge per
explicar als lectors el que més ens ha impactat del que hem vist. I tota la
informació, llibres i documentació que ens han donat es deixa a la biblio-
teca com a fons històric i de consulta.

La voluntat, però, també ha estat compartir amb altres persones que no
han participat en els viatges aquestes experiències i per això s’han organit-
zat diferents activitats a les escoles d’estiu, trobades a Rosa Sensat per inter-
canviar fotografies i opinions, trobades fora de Barcelona, vídeos...

Cuba
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Dinamarca

Més enllà dels viatges, la pedagogia compartida
L’objectiu dels viatges d’estudi ha estat conèixer altres reali-
tats pedagògiques interessants i al seu voltant discutir, analit-
zar i reflexionar. No es tractava de buscar sempre coses noves
o meravelloses fora de casa sinó sobretot de contrastar-les
amb les nostres realitats per poder millorar-les.

Però fer això no és fàcil perquè per conèixer altres experièn-
cies, per entendre l’essència, cal vigilar la crítica lleugera, salvar
la barrera de l’idioma, i fer un gran esforç de comprensió, ja
que si no es comprenen bé les coses, difícilment es poden valorar objec-
tivament

A més, moltes vegades els comentaris que es fan al visitar les esco-
les parteixen de la nostra pròpia experiència, el punt de referència és
la nostra pròpia realitat, i això fa que a vegades només veiem el que
ens preocupa professionalment i se’ns escapin aspectes o detalls, o
no podem copsar tota la riquesa del que estem veient, d’aquí la gran
importància de la posada en comú i la discussió diària entre totes les
persones que participàvem als viatges.

En els viatges ens ha calgut cultivar la curiositat, la humilitat, el res-
pecte pels esforços dels altres, no deixar-nos enlluernar per propostes
fantàstiques, aprendre que tota experiència, projecte, vivència, per sen-
zilla que sigui, si se’ns mostra amb dignitat tots podem valorar el treball
i l’esforç que hi ha al darrere.
En aquests viatges, entre altres coses, hem après: 

• Que a cada país, l’escola o els centres per a infants de 0 a 6 anys són
en bona part el resultat de la seva història, de les seves creences, de la 

Madison i Nova York
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14seva organització social... Per tant hem pogut veure les diferències que
hi ha entre els països.

• Que tot i les diferències en la realitat educativa dels més petits, podem
trobar molts trets comuns i que la qualitat de les escoles no té una
correlació directa amb la riquesa d’un país sinó amb la seva voluntat
pedagògica i política.

• La importància de les activitats a l’aire lliure i considerar els patis i els
jardins com un espai més en la vida de l’escola pensats i dissenyats
perquè els infants puguin trobar-hi diverses possibilitat de jocs i des-
cobertes.

• Que les escoles infantils han de promoure el desenvolupament, 
el benestar i l’autoestima de l’infant

• Que cal escoltar els infants i respectar els seus drets.
• A entendre els drets dels infants com a motor d’un canvi conceptual

de la pedagogia i política en l’educació infantil
• La necessitat d’entendre la participació com el motor democràtic 

de la ciutadania que pot aconseguir una nova concepció de
l’Administració.

• Que hi ha països que tenen una excepcional oferta de serveis de qua-
litat per a tots els infants de 0 a 6 anys que respon a les necessitats i
drets dels infants i de les famílies.

• La importància que cal posar en els espais i l’estètica com a configura-
ció d’un context que transmet i genera cultura.

París

Eslovènia
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• La importància del joc en totes les escoles de 0-6 i que en cap país
avancen els aprenentatges de la lectoescriptura en aquestes edats.

• Com cal donar importància a la diversitat cultural, ètnica i racial.
• Que la confiança creixent en l’infant i el seu potencial permet a 

l’adult atent, conèixer i sorprendre’s del que els infants fan.
• Que cal avançar en els tipus d’organització que es poden fer amb 

el grup classe (petits grups, edats diverses, ambients...) i les ràtios
entre infants i mestres.

• Que hi poden haver diverses modalitats de formació inicial de mes-
tres però totes han de mantenir una estreta relació entre la teoria i la
pràctica.

• Que cal crear contextos ciutadans a favor dels infants.

I també, al llarg d’aquests anys hem conegut persones que ens han aju-
dat a conformar la pedagogia que volem per als nostres infants i el nostre
país. Volem recordar Loris Malaguzzi, Carla Rinaldi, Mariano Dolci, Judit
Falk, Anna Tardos, Jytte Juul Jensen, Claus Jensen, Annette Dreier, Elionor 
Goldschmied, Helen Penn, Peter Moss, Anna Lia Galardini, Sonia Soreli, 

Philippe Meirieu, Ofelia Reveco i Lala Mangano entre altres, que han 
participat en escoles d’estiu, en jornades i en diferent projectes.

Trenta viatges són molts, però tenint en compte la realitat actual que es
viu a les escoles així com la situació social i econòmica del moment, cal
fer una reflexió sobre si aquesta important modalitat de formació perma-
nent és l’adequada, per això aquest any en què celebrem el número 200
de la revista no hem programat cap viatge. I estem pensant en quin
moment del curs i quina modalitat serien els adients per aconseguir que
el màxim de persones possibles poguéssiu gaudir de tot el que aporten els
viatges. Estarem encantats de rebre les vostres aportacions.

Per acabar només ens cal agrair sincerament a totes les persones que
ens han acollit i que han fet possible que els viatges es poguessin portar
a terme: escoles, mestres, infants, institucions, els amics i amigues de
diferents ciutats, comunitats i països, tots a favor de la infància i del seu
dret a un desenvolupament global.                                                    

Rosa Maria Securun, 
mestra d’educació infantil i membre del Consell de Redacció.

Xile

Brussel·les
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La composició
El Consell de Redacció està format per un
nombrós grup de professionals vinculats a
diferents àmbits de l’atenció a la petita infàn-
cia. Hi trobem, per suposat, mestres, però
també altres educadores, pediatres i fins i tot
psicòlogues. Tots els membres tenen o han
tingut un vincle quotidià amb el món dels
infants, però els diferents àmbits des dels
quals treballen ofereixen una mirada calidoscòpica de l’educació infantil,
que genera sovint debats molt rics a l’hora de dibuixar les línies editorials
de cada nou any, o a l’hora d’opinar sobre el contingut dels articles. A
més de tot això també és important destacar un dels elements fonamen-
tals de la renovació pedagògica, que és el diàleg entre professionals de
diferents generacions. La trobada de visions de mestres de diferents gene-
racions visualitza sorprenentment com n’és de viva l’evolució de les idees. 

Aquesta composició heterogènia genera debats molt intensos a 
l’hora de prendre les decisions que s’acorden: des de la tria de les 

portades de la revista fins a la qüestió
del contingut temàtic de l’any en qües-
tió, passant per la valoració de cada
article... Tot són oportunitats en què el
Consell esdevé una cruïlla d’idees,
experiències i opinions diverses que
acaben generant un acord més fort, jus-
tament perquè és el fruit de la trobada
d’aquesta diversitat.

La dimensió territorial
Ja des dels seus inicis la diversitat territorial del país s’ha vist reflectida
en la identitat del Consell. En aquests moments, a més del gruix de
Barcelona, hi ha gent de les comarques de Lleida, de les de Tarragona,
gent de Girona, de les Illes i també de la Catalunya central. En alguns
moments també hi ha hagut membres de la Catalunya Nord i del País
Valencià, testimoniant així que Infància té la vocació de ser la revista
d’educació infantil dels Països Catalans.

De vegades ens fixem massa en el que es fa i correm el
risc de deixar de banda com es fan les coses i els pro-
jectes. La nostra societat de consum també ens porta a
valorar en excés el producte i deixar de banda el procés.
Per això en aquest article exposarem com funciona i com
s’organitza el Consell de Redacció de la revista. Un grup
de professionals heterogeni, transversal i plural que tre-
balla en equip per garantir la independència de pensa-
ment que caracteritza i distingeix la revista Infància i la
resta de les revistes de l’Associació de Mestres Rosa
Sensat.

Voleu un bon consell? 
Feu un equip divers i compromès

David Altimir
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Cada territori s’organitza al voltant del que anomenem consells terri-
torials. Per facilitar el treball en xarxa, i amb el suport d’entorns virtuals
de treball, cada Consell Territorial llegeix i comenta TOTS els articles
que arriben a la secretaria. Aquí apareixen unes discussions molt riques
que cohesionen diferents professionals d’un mateix territori, i que de
vegades han estat a l’origen d’altres iniciatives relacionades amb la pri-
mera infància. Després aquestes opinions es fan arribar a la secretaria de
la revista que les endreça i les posa en circulació per garantir que les
opinions de tothom siguin tingudes en compte. 

Aquesta rica dimensió territorial és també una estratègia per saber
estar ben connectats amb el que està passant a cada territori. És el que
garanteix que els continguts de la revista responguin a necessitats
latents o reals del que les companyes i companys que treballen amb
els infants de 0 a 6 anys demanen llegir, conèixer o qüestionar-se. Són
continguts que no responen a cap interès editorial, universitari o ide-
ològic, sinó que volen estar al servei de tots els professionals de l’edu-
cació infantil.

A més d’això, el fet de tenir membres del Consell repartits per tota
la geografia permet també poder identificar experiències i projectes
fets per mestres, per equips, que puguin ser susceptibles de ser presen-
tats en forma d’article a la revista. Cada membre del Consell és un
node que teixeix aquesta xarxa que de vegades pot semblar invisible i
que la revista pretén fer emergir per fer palès que hi ha moltes mes-
tres, molts equips que treballen bé i que es preocupen per millorar les
seves realitats. 

Treballar en equip
Com hem dit abans, cadascun dels membres del Consell llegeix tots els
articles que arriben a la redacció. Les opinions de tothom són tingudes
en compte. Quan hi ha desacords en algun dels articles es generen dis-
cussions que es transformen en un intercanvi de punts de vista i d’argu-
mentacions fantàstics de viure i de sentir. 

Així, doncs, els membres del Consell no estan parcel·lats en les dife-
rents seccions de la revista ni organitzats en un treball paral·lel, sinó que
hi ha un verdader intercanvi d’opinions de tot el grup. No és, certa-
ment, una estratègia que acceleri el treball, però el fa molt més dens i
sòlid. És allò d’aquella dita que diu que quan vas damunt d’una barca
tot sol remant, vas més de pressa que si hi ha molta gent als rems... però
mai arribaràs tan lluny.

Valorar els articles
Segurament aquesta és la feina més delicada que fem tots els qui for-
mem part del Consell de Redacció. Els articles arriben, de vegades per
un encàrrec d’algun de nosaltres, i d’altres vegades –menys de les que
desitjaríem– de forma espontània.

Quan es valora un article hem de saber mantenir un equilibri no sempre
fàcil d’aconseguir. D’una banda hi ha l’experiència des d’on s’escriu, sempre
carregada d’entusiasme, però de l’altra hi ha els lectors, que d’alguna mane-
ra reconeixen en el contingut de la revista una certa garantia de qualitat.
Molt sovint la lectura d’articles de la revista ha estat el fet que ha desencade-
nat l’inici d’un canvi, d’una transformació a una llar, a un parvulari. Per
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això en cada decisió, per petita que sigui, no hem de deixar de tenir en
compte la idea d’infant, d’adult, d’escola i de societat que volem defensar
com a revista i com al moviment del qual formem part. Aquest reconeixe-
ment, que és fruit del rigor del treball fet per part de la revista des dels seus
orígens, fa que de vegades el Consell es vegi obligat a dialogar amb l’autoria
de l’article per modificar o aclarir alguns aspectes, o fins i tot per demanar
que es reescrigui. No és fàcil fer aquest tràmit, però sempre el presentem
com una oportunitat per millorar la capacitat de comunicació d’aquella
experiència, amb tota la nostra humilitat però també amb el respecte que es
mereixen els infants i les companyes i companys que llegeixen la revista.

Voldríem acabar aquest article amb un agraïment i un encoratjament:
Un agraïment, en primer lloc, als centenars d’autores i autors que han

col·laborat desinteressadament escrivint articles per a la revista. 
L’encoratjament que fem des d’aquí és una invitació a totes les mestres

que treballen amb els infants més petits a escriure. Escriure per donar
valor al que fem. Escriure per tenir més arguments per reivindicar una
infància potent i una professió compromesa. Escriure, al capdavall, per
resistir.                                                                                               

David Altimir, mestre i codirector de la revista Infància

sabies com

25

se
te

m
br

e 
  

  
  

  
  

 o
ct

ub
re

 2
0

1
4

20
0 

in
-f

àn
-c

i-a

Les persones
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En aquest trajecte sempre hem tingut un sentit de respecte i una certa
enveja de les habilitats que ha mostrat la redacció d’Infància, aconseguint
un treball col·lectiu, compartit per tanta gent, amb tants professionals i
tants amics. Per a nosaltres ha estat i és un viatge esgotador i difícil. Però
l’exemple d’Infància sempre ens dóna energies renovades.

Quaranta anys més tard seguim mostrant el nostre entusiasme i opti-
misme, i intentem aportar-lo: estem construint el futur que volem per
als nostres infants.

Gràcies Infància, llarga vida al vostre projecte!                                 

Els editors de Bambini 

Els viatges, les visites i les diferents relacions que s’han establert en
aquests anys de la revista Infància, educar de 0 a 6 anys, han fet visible
l’interès d’un grup nombrós de gent per l’educació de 0 a 6 anys, i per
crear eines que permetessin apropar als mestres i a totes les persones
relacionades amb la petita infància experiències educatives, estudis,
investigacions i reflexions al voltant de l’educació.

Des d’una mirada àmplia i global, amb els anys s’han anat creant i
consolidant altres revistes que tenen el seu punt de partida en Infància.

Aquí hem volgut recollir les aportacions de les diferents persones
responsables de cadascuna d’elles respecte a aquesta experiència.

Bambini

Els camins amb la gent que va iniciar Infància es van creuar l’any 1977,
quan Zerosei (que més tard es va convertir en Bambini) concloïa el 
primer any de vida i Infància encara no havia nascut però es començava
a gestar.

Compartim els ideals, els compromisos, els testimonis «en una societat can-
viant» (com es diu a l’encapçalament de la revista italiana fundada per
Malaguzzi). Hem passat per grans canvis, mirant-nos mútuament de revista a
revista, amb una gran autonomia i una gran sintonia alhora. Intercanviem arti-
cles, busquem col·laboracions, sempre pensant en primer lloc en la infància.

Vint anys després de la primera trobada, vam iniciar una nova aven-
tura junts. Ens vam trobar de nou, aquesta vegada a Saifores, amb altres
amics de diferents països europeus. La trobada va servir per parlar, per
pensar, discutir, i en va sorgir un projecte ambiciós: una revista que
parlés de la infància i l’educació a Europa. No per descriure el que tot-
hom ja pot veure, però sí per captar la riquesa de la diversitat i aportar
la nostra (petita) contribució a la construcció d’una nova Europa, un
continent que tingui unitat, no en els diners, sinó en la ciutadania.

Bones 
Pensades



Quan vaig tenir a les mans els primers números d’Infància em costava
creure que fos possible, m’emocionava veure escrit allò que tants buscà-
vem, imaginàvem... Llegíem entre línies, i demanàvem ajuda als 
companys que coneixien el català i que «voluntàriament» traduïen els arti-
cles per poder-los compartir; altres vegades desxifràvem els articles amb
l’ajuda d’un voluminós diccionari.

Per fi trobàvem textos que ens parlaven de l’escola infantil des de la
quotidianitat, en profunditat, amb rigor, amb fonamentació teòrica... A
més, hi descobríem experiències i propostes de treball, noves mirades al
món de la infància, reflexions sobre els seus drets, debats sobre els
models d’escola...

Valoràvem comptar amb una publicació escrita que construeix peda-
gogia des de la investigació-acció, que dóna veu al treball i la reflexió
dels professionals de l’educació infantil que dia a dia són a l’escola amb
els infants i les seves famílies, donant resposta als seus interessos, preo-
cupacions, dificultats... I com que està escrit, podem compartir-ho,
debatre-ho amb altres companys, posar en evidència el valor de docu-
mentar la pràctica.
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Què ha representat Infància?

Infància ens ha ajudat a obrir la nostra mirada més enllà del nostre entorn
immediat, a veure que era possible una altra manera de configurar l’escola,
obrint nous debats sobre els més petits, més enllà de l’escola infantil.

Un altre aspecte important han estat les portades, amb imatges ple-
nes de contingut pedagògic, que ens ajuden a visualitzar una altra reali-
tat, a sentir, a descobrir aspectes oblidats de la infància.

Però, sens dubte, la petja més important d’Infància per a nosaltres ha
estat la creació d’Infancia, la germana castellana. No hauria sigut possible
sense el suport i la generositat constants de l’Associació de Mestres Rosa
Sensat, que han fet possible comptar des de 1990 amb una publicació en
castellà amb el mateix format però amb un contingut i un Consell de
Redacció propis. Infancia ha contribuït així a dinamitzar i articular les
diferents veus que, des de les diferents comunitats autònomes de la resta
de l’Estat, defineixen el respecte pels drets d’una infància capaç.

Gràcies, companys i companyes d’Infància, per haver creat aquesta
preciosa eina.

Mercedes Blasi, directora de la revista Infancia, educar de 0 a 6 años.
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Escoltar veus, produir discursos

Als anys 1930 es va composar una de les cançons més famoses del meu
país, «Aquarela do Brasil», amb música i lletra d’Ary Barroso, que exal-
tava la grandesa i els colors del país. En la dècada de 1940 es va popula-
ritzar a tot el món quan la va cantar Frank Sinatra. El 1978, Mauricio
Tapajós i Aldir Blanc van escriure una altra cançó titulada «Querelas do
Brasil», que va cantar la inoblidable Elis Regina. És una cançó que
denuncia i deplora l’actitud de l’elit política i econòmica del país, que
gira l’esquena al seu interior, a la cultura del seu poble, i es fixa només
en l’hemisferi nord. En un vers molt bell i potent, en un joc amb les lle-
tres S i Z, la cançó diu: «el Brazil no coneix el Brasil, el Brazil mai no ha
anat al Brasil», i acaba dient: «el Brazil està matant el Brasil». «South
America» tampoc no coneix l’Amèrica Llatina, però vol incidir-hi, defi-
nir-la i apropiar-se’n. Aquesta crítica a la nostra posició colonitzada
revela la urgència de comprendre millor el nostre continent, conèixer i
concebre conjuntament un futur per a ell. 

Treballant en la producció de la revista Infancia latinoamericana em
vaig adonar que la diferència entre els països no rau en la llengua dels
colonitzadors –portuguès o espanyol– que ens va allunyar, als brasilers,
dels altres països de l’Amèrica Llatina, sinó en les fronteres establertes
per aquells qui tenen el poder. Em vaig adonar que, fins i tot entre paï-
sos que parlen la mateixa llengua, sigui espanyol, guaraní o quítxua, hi
ha una ignorància profunda sobre la història, les cultures i les lluites de
cada grup social. Compartim boscos, serralades, deserts i molts rius,
que travessen mapes i fronteres. Tenim pobles, com per exemple els gua-
ranís, que viuen al Paraguai, a l’Argentina i al Brasil, i subverteixen així
l’ordre dominant. Els nostres pobles originaris no tenien aquestes fron-
teres, les demarcacions eren unes altres.

La revisat Infancia latinoamericana neix amb la pretensió d’escoltar i
produir veus dins de cada país i, alhora, crear una veu compartida per
tots, perquè són molts els punts que ens uneixen pel que fa a perspecti-
ves, debats, punts de vista. Ens centrem en els infants, en les maneres de
concebre les seves infàncies, i també en els projectes educatius de les esco-
les d’educació infantil. És, com diuen els italians, un tema simplement
complex, ja que implica les accions de la vida quotidiana dels infants a les

escoles i al carrer, així com un projecte de societat i de futur. La revista es
va iniciar proposant algunes paraules que poguessin originar sentits per-
sonals per a aquells que les llegissin, però també va voler construir un
discurs que afirmés alguns significats col·lectius, les idees que ens fan
treballar plegats. Així, la nostra revista ofereix a cada número un trosset
del mapa de l’educació i de les cultures dels nens i les nenes de l’Amèrica
Llatina, donant l’oportunitat de reconèixer el que tenim en comú i el
que afirma les nostres diferències, i així, confrontant semblances i
diferències, continuar pensant plegats. Aquest camí que hem de cons-
truir ens demana creativitat, tant per descolonitzar les nostres ments com
per construir altres maneres de sentir, de pensar, d’organitzar i de com-
partir les nostres idees. Establir el poder creatiu de les idees que neixen
de les experiències de vida dels grups socials amb què ens hem com-
promès, amb les seves maneres de ser i de viure en el món, amb el conei-
xement que tenen i que no és oficial. En les nostres reunions, en les nos-
tres pautes formulem aquests discursos que ens empoderen perquè parlen
de les nostres vides, de les nostres experiències, de les nostres conscièn-
cies, dels nostres desitjos. Construir un discurs educatiu que afirmi el
dret a la igualtat dels infants, independentment del seu origen social,
sexe, edat, religió, llengua o origen ètnic; que garanteixi la capacitat dels
infants de participar i viure en una democràcia; que no exploti ni mer-
cantilitzi la vida; que institueixi relacions socials i educatives basades en
el diàleg entre adults i infants i no en relacions autoritàries i colonitza-
dores dels cossos i les ments dels nens i nenes: aquesta és per mi la 
funció social de la revista Infancia latinoamericana.                                    

Maria Carmen Silveira Barbosa, membre 
del Consell de Redacció de Infancia latinoamericana
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ritzar a tot el món quan la va cantar Frank Sinatra. El 1978, Mauricio
Tapajós i Aldir Blanc van escriure una altra cançó titulada «Querelas do
Brasil», que va cantar la inoblidable Elis Regina. És una cançó que
denuncia i deplora l’actitud de l’elit política i econòmica del país, que
gira l’esquena al seu interior, a la cultura del seu poble, i es fixa només
en l’hemisferi nord. En un vers molt bell i potent, en un joc amb les lle-
tres S i Z, la cançó diu: «el Brazil no coneix el Brasil, el Brazil mai no ha
anat al Brasil», i acaba dient: «el Brazil està matant el Brasil». «South
America» tampoc no coneix l’Amèrica Llatina, però vol incidir-hi, defi-
nir-la i apropiar-se’n. Aquesta crítica a la nostra posició colonitzada
revela la urgència de comprendre millor el nostre continent, conèixer i
concebre conjuntament un futur per a ell. 

Treballant en la producció de la revista Infancia latinoamericana em
vaig adonar que la diferència entre els països no rau en la llengua dels
colonitzadors –portuguès o espanyol– que ens va allunyar, als brasilers,
dels altres països de l’Amèrica Llatina, sinó en les fronteres establertes
per aquells qui tenen el poder. Em vaig adonar que, fins i tot entre paï-
sos que parlen la mateixa llengua, sigui espanyol, guaraní o quítxua, hi
ha una ignorància profunda sobre la història, les cultures i les lluites de
cada grup social. Compartim boscos, serralades, deserts i molts rius,
que travessen mapes i fronteres. Tenim pobles, com per exemple els gua-
ranís, que viuen al Paraguai, a l’Argentina i al Brasil, i subverteixen així
l’ordre dominant. Els nostres pobles originaris no tenien aquestes fron-
teres, les demarcacions eren unes altres.

La revisat Infancia latinoamericana neix amb la pretensió d’escoltar i
produir veus dins de cada país i, alhora, crear una veu compartida per
tots, perquè són molts els punts que ens uneixen pel que fa a perspecti-
ves, debats, punts de vista. Ens centrem en els infants, en les maneres de
concebre les seves infàncies, i també en els projectes educatius de les esco-
les d’educació infantil. És, com diuen els italians, un tema simplement
complex, ja que implica les accions de la vida quotidiana dels infants a les

escoles i al carrer, així com un projecte de societat i de futur. La revista es
va iniciar proposant algunes paraules que poguessin originar sentits per-
sonals per a aquells que les llegissin, però també va voler construir un
discurs que afirmés alguns significats col·lectius, les idees que ens fan
treballar plegats. Així, la nostra revista ofereix a cada número un trosset
del mapa de l’educació i de les cultures dels nens i les nenes de l’Amèrica
Llatina, donant l’oportunitat de reconèixer el que tenim en comú i el
que afirma les nostres diferències, i així, confrontant semblances i
diferències, continuar pensant plegats. Aquest camí que hem de cons-
truir ens demana creativitat, tant per descolonitzar les nostres ments com
per construir altres maneres de sentir, de pensar, d’organitzar i de com-
partir les nostres idees. Establir el poder creatiu de les idees que neixen
de les experiències de vida dels grups socials amb què ens hem com-
promès, amb les seves maneres de ser i de viure en el món, amb el conei-
xement que tenen i que no és oficial. En les nostres reunions, en les nos-
tres pautes formulem aquests discursos que ens empoderen perquè parlen
de les nostres vides, de les nostres experiències, de les nostres conscièn-
cies, dels nostres desitjos. Construir un discurs educatiu que afirmi el
dret a la igualtat dels infants, independentment del seu origen social,
sexe, edat, religió, llengua o origen ètnic; que garanteixi la capacitat dels
infants de participar i viure en una democràcia; que no exploti ni mer-
cantilitzi la vida; que institueixi relacions socials i educatives basades en
el diàleg entre adults i infants i no en relacions autoritàries i colonitza-
dores dels cossos i les ments dels nens i nenes: aquesta és per mi la 
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Maria Carmen Silveira Barbosa, membre 
del Consell de Redacció de Infancia latinoamericana
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El mes de maig de 1983 la revista Infància va organitzar un primer viat-
ge per visitar les escoles bressol i parvularis de Reggio Emilia, a Itàlia.
Les persones que hi varen assistir van suggerir la possibilitat de conti-
nuar l’experiència tot fent visites d’estudi a escoles de Catalunya, com a
forma d’intercanvi i de coneixement de la nostra realitat.

Atenent aquest suggeriment, cada any des de la revista Infància s’or-
ganitza una visita d’estudi a escoles bressol i parvularis del país. És sor-
prenent la resposta que tenen aquestes visites, tant per la quantitat de
mestres que hi participen, com per l’excepcional disponibilitat dels qui
un dissabte al matí obren les portes de l’escola per explicar el seu pro-
jecte. Tot plegat resulta fantàstic, és un exemple real i viu del que mai és
notícia: els centenars o milers de mestres de Catalunya que estimen la
seva feina, que s’interessen per millorar-la, per qüestionar i qüestionar-
se, amb voluntat per la pròpia formació, sense cap altre «incentiu» que
el de la pròpia exigència professional i l’oportunitat de saber que molts
altres companys comparteixen les seves inquietuds i projectes.

Es reuneixen mestres de tot el país en una població per passar un matí
de dissabte aprenent d’altres companys, del que es veu i del que es
comenta. Tot l’equip de l’escola es bolca en la preparació de la visita, en
la rebuda i l’acollida, i s’explica la història i els projectes de futur que
tot l’equip comparteix. 

Les diferents realitats que hem vist en aquestes visites ens permeten
afirmar que avui, com sempre, o potser més que mai, l’escola dels més
petits és un element clau per a l’esdevenidor del país, que contribueix
de manera decisiva a l’equilibri territorial i social i que, com a realitat

diversa, reclama una política capaç de ser diversa per poder respondre
adequadament a cada context, en una diversitat que en tot moment ha
de garantir la coherència. Cal una política nova, una política que 
s’allunyi de tots els estereotips uniformadors que encara avui caracterit-
zen les normatives i la burocràcia de l’administració. 

Una política que contribueixi a donar força i visibilitat a la nova peda-
gogia, la que molts mestres fan, alguns en equip, altres en solitari, una
pedagogia que lluny de veure els canvis com una dificultat els veu com
un repte a assolir; és la pedagogia que es veu o es discuteix en aquestes
visites d’estudi que any darrere any obren als participants noves idees i
noves perspectives sobre l’educació dels més petits.

Hem pogut veure més de 300 escoles bressol i parvularis. Però,
sobretot, han suposat molts moments per conèixer altres mestres, com-
partint projectes i mirades, i aprenent a fer de mestre. Molts anys 
d’anar teixint relacions, generant voluntats de renovació pedagògica
des de la cooperació, la humilitat, l’altruisme i l’obertura transparent
d’escoles i projectes.

Des de la revista volem donar les gràcies a totes les escoles que ens
han obert les portes desinteressadament, que han pogut veure que obrir
l’escola als companys no té preu, i a tots els participants que han fet
possible que aquestes visites continuïn tenint interès i vigència.          

Rosa Maria Securun i Roser Gómez, 
mestres d’educació infantil i membres del Consell de Redacció.
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Visitant escoles, fent pedagogia

Rosa Maria Securun i Roser Gómez 
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31 anys establint relacions

1983. Visita a escoles bressol i parvularis de Cornellà: La Trepa,
Lindavista, Lamero.
1985. Escoles bressol i parvularis de Lleida.
1986. Barcelona: EBM El Cargol, EBM La Llar d’infants, EBM La
Mireia, EBM Montserrat, parvulari Escola del Mar, Cooperativa l’Estel.
1987. Castelló de la Plana: escola Sant Josep d’Almessora, escola Los
Gorriones de Nules, escola El Roure de Betxi i escola Sambori d’Onda.
1988. Mataró: escola Camí del mig, escola bressol Cerdanyola, escola
Rocafonda.
1989. Sant Feliu de Guíxols i Girona: escola bressol Sant Feliu, escola
Montfalgas, escola bressol Baldufa.
1990. Granollers: escola bressol La Tortuga, escola Mestres Montaña,
escola bressol El Cangur.
1991. Parets del Vallès i Bellaterra: escola bressol La Cuna, Escoleta de
Bellaterra.
1992. Badalona: escola Montserrat, escola Tabalet, parvulari Bori i
Fontestà, escola Antoni Botey, escola Mercè Rodoreda, escola Llibertat,
Escola del Mar
1993. Manresa: llar d’infants Picarol, llar d’infants Ginesta, parvulari
Pare Algué, escola Bages.

1994. Congrés d’Infància a Barcelona
1995. Penedès: escola Les Cometes
1996. Sant Feliu de Llobregat: escola bressol Fàbregues, escola bressol
Patufet, parvulari Gaudí, parvulari Montmany, parvulari Pau Vila, par-
vulari Salvador Espriu.
1997. Osona: CEIP Les Escoles, CEIP Sant Miquel de Sants, CEIP
Sentfores, CEIP Andersen, llar d’infants Ralet, llar d’infants municipal
de Roda de Ter.
1998. Vilanova i la Geltrú: escola Pompeu Fabra, escola Cossetània, llar
d’infants El Drac, llar d’infants El Gavot, La Casa Oberta.
1999. Figueres: escola Els Pins, CEIP Josep Pallach, CEIP Ramon Reig.
2000. Torrelles: escola bressol de Torrelles, Cal Simon (exposició de car-
basses).
2001. Lleida: llar d’infants Secà, Rellotge i Vailet, CEIP Pràctiques II,
CEIP Sant Jordi, CEIP Pràctiques I, CEIP Sant Josep de Calassanç,
escola Espiga.
2002. Perpinyà: La Bressola.
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Els cent 
llenguatges 
dels infants
Loris Malaguzzi

Elogi de l’organització
L’escola infantil comença (pot començar) quan deixa d’estar subjecta a
les tasques assistencials i de suplència (de les mares, de les dones i de
les famílies), que les polítiques socials en general consideren priorità-
ries, alliberant-se de la seva empíria i del seu desclassament, i del des-
classament dels infants, de les famílies, dels mestres i de la seva forma-
ció i treball. La identitat de l’escola es construeix donant un gir de cent
vuitanta graus a la qüestió i assumint com a estratègia general la reha-
bilitació i la centralitat dels infants, dels mestres, de les famílies, de l’am-
bient i dels entorns de treball. Aleshores el projecte esdevé sistèmic i la
seva organització concreta és ja l’expressió d’una elecció de contingut
en termes del quadre teòric i científic, i dels objectius i les finalitats
educatives.

Aquesta temptativa de fusionar les bases de l’organització del treball i
les bases de la projectualitat i la recerca educatives és el que ha caracte-
ritzat i ha marcat el nostre esforç.

Per dir-ho d’una altra manera, la centralitat dels infants, del seu desen-
volupament i dels seus aprenentatges va més enllà d’una centralitat vis-
cuda juntament amb els mestres (encara millor, amb tots els adults que
treballen en la institució) i amb les famílies. L’entorn és favorable i ha
estat dissenyat des de la perspectiva arquitectònica i funcional per afa-
vorir aquest sistema d’interconnexions i interaccions.

L’aïllament tradicional dels mestres i del personal de l’escola, i el pre-
visible aïllament de les famílies i de l’entorn social, és considerat com
una vella condemna existencial, com un obstacle per al creixement i 
l’aprenentatge professional de l’individu, construït per mitjà de la com-
paració entre experiències i cultures, com a model autista i improductiu
pel que fa a la família, i gens tranquil·litzador i exemplar per a l’autono-
mia i la socialització dels infants.

La vella teoria educativa de la separació dóna pas a la teoria educativa
de la participació.

L’organització, descartada o menyspreada en les teories educatives
(però no en els altres aspectes de la vida social i productiva), torna com
a element necessari, dinàmic i constructiu.

Les relacions entre el personal de l’escola i les famílies es consoliden a
través d’una multidimensionalitat de formes, d’intercanvis i de diàlegs
que duen a elaborar i compartir qüestions educatives i didàctiques, fins
a consolidar-se en la forma de consells de gestió associada (un per cada
escola), que constitueixen una experiència amb un nivell de complicació
just i necessari.

Una estratègia relacional que és en si una epistemologia operativa des-
tinada contínuament a recollir la multiplicitat dels punts de vista i de
les participacions recíproques, i a mantenir càlides i disponibles tant les
relacions amb els problemes i les possibilitats del saber com les formes
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0de viure i de conèixer pròpies dels processos de creixement en el desen-

volupament dels infants. Estem en la línia de la famosa (i desatesa) afir-
mació de Faure que «la novetat serà de qui aconsegueixi reunir a l’escola
la força de la crítica, de la participació democràtica i de la imaginació
amb els requisits d’organització, culturals, científics i operatius».

L’aire de l’optimisme
L’exposició, això que ara escrivim i el que hem escrit en els comentaris,
pot suscitar moltes sensacions.

Entre elles n’hi ha una que fins podria arribar a causar irritació. I és la
de l’optimisme, la de l’aire optimista que una mica es desprèn de tot el
conjunt. Si amb prou feines es tolera que l’optimisme pertanyi als
infants, encara es tolera menys que pertanyi als adults.

Pot ser que hi hagi raons per a la divergència. Però la veritable raó és
que no resulta fàcil acceptar que els adults siguin en certa manera ostat-
ges dels infants, a causa de les moltes conseqüències i pors que això com-
porta.

El fet és que l’exposició, una exposició que no té res d’ingènua, dema-
na ser llegida sobretot a través d’aquest missatge. D’altra banda, o bé
l’educació està de part de l’optimisme, o bé es fon com un gelat sota el
sol, es transforma en res; és una qüestió d’ètica i cultura.

També en l’àmbit científic hi ha teories alegres i teories malenconio-
ses. I no és cert que les primeres no tinguin problemes. Potser fins i tot
en tenen més, però sobretot en són més conscients.

Un optimista com Darwin ha escrit: «Si miro enrere, al camí que he
recorregut, m’adono que em va resultar més difícil descobrir quins eren
els problemes que calia resoldre que no pas resoldre’ls després». Bo i
prenent les distàncies necessàries, ens sembla que en el camí de la nostra
tasca també hi ha hagut molt d’això.

L’adopció de les idees
Pel que fa a l’adopció de les idees (una adopció itinerant i a l’expectativa),
estem a favor –com ja deu haver quedat palès– de la perspectiva genetico-
constructivista i creativa. Creiem que el cervell no està empresonat pels
gens, que el pensament es pot modificar perquè interacciona amb l’en-
torn i que la intel·ligència és fruit de cooperacions sinèrgiques entre les
diverses parts del cervell. Per aquest motiu mantenim que tots els llen-
guatges de la vida dels infants neixen amb ells. Són actes interactius i
dotats d’instruments d’exploració i percepció capaços d’organitzar infor-
macions i sensacions, i de cercar intercanvis i reciprocitats. Contenen l’art
incipient del semiòleg i del detectiu, consistent a utilitzar mètodes indi-
ciaris, a fer hipòtesis sobre les explicacions absents i a reconstruir els fets.
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Les teories de Pierce escauen als infants, ja que necessiten i desitgen
escapar de la pròpia indistinció i de la indistinció de les coses.

Com més llenguatges reconeguem als infants, més els ajudarem a actuar
i a identificar els models metodològics que calen per afrontar els esdeveni-
ments, i fins per absorbir les anomalies d’Olson, les diferències de Bateson
o els esquemes de Piaget en un procés constructiu aplicable a cada tipus de
coneixement, tot donant força als seus projectes i als seus desigs.

Hi ha qui adverteix que els infants també van a la recerca i a la
conquesta d’equilibris. I això és cert en part. Gaudeixen alternativa-
ment tant dels equilibris assolits com dels desequilibris que els surten
al pas, i que conviden tant a reprendre el camí com a desitjar la infi-
nitud de la curiositat i el coneixement. Des del principi, la curiositat
i el coneixement rebutgen les coses simples i aïllades; els agrada des-
cobrir mesures i relacions de situacions complexes, i investiguen fins
al plaer de transgredir-les i de canviar-ne el significat, així com de
crear analogies, metàfores, sentits antropomorfs i sentits de lògica
realista.

És en aquest estar i fer (biològic i cultural) amb les coses, les persones i
els coetanis, i amb les imatges i fins amb ells mateixos, a través de formes
i nivells d’adaptació i competència creixents, on es revela com n’és d’in-
just tancar els infants tant en estadis jerarquitzats i lineals com dins d’e-
gocentrismes inexistents, i d’animismes i màgies devaluades –trets febles i
erronis– dels quals s’han d’alliberar per mitjà de l’arribada de l’arcàngel
de la raó. Res no sorgeix del no-res, tot continua i es transforma.

Tant la imaginació i la lògica com la socialització, el sentiment, la
creativitat i l’estètica tenen cent arrels i cent gènesis, i a ningú li està
permès jurar sobre l’absolutesa del mètode i de la previsió, estipulant
acords amb desenvolupaments genètics i processos cognoscitius perfec-
tes, continus i irreversibles.
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El pensament, la raó i la paraula, així com el sentiment, viuen de fets
i de comparacions. Hi ha una força que empeny els infants, però aques-
ta força es multiplica si es convencen que els fets i les idees són un recurs,
igual que són un recurs impagable els companys i els adults que con-
viuen amb ells. És aquí, i sobretot aquí, on els infants esperen –com des
dels inicis de la seva aventura– l’ajuda i la veritat per part dels adults.
Aquests són els meravellosos oferiments dels infants. Els temps, els seus
temps, necessiten un gran respecte. Necessiten la solidaritat dels adults
contra les pressions acceleradores i contra la pressa per fer-los deixar
aviat enrere la infantesa –que no només constitueix un pèssim senyal de
subversió de les relacions biològiques, psicològiques i culturals avui 
especialment en apogeu, sinó també un senyal de profunda inseguretat i
de pèrdua de perspectiva. És veritat que les lleis del creixement i de 
l’aprofitament també valen per als infants, però només si la preocupació

pel ritme i la velocitat dóna pas a la preocupació per la plenitud i la
qualitat d’aquest creixement i aquest aprofitament.

Comiat
Hem parlat de constructivisme i creativitat, d’optimisme de la raó, de
bases organitzatives i planificació, d’organismes i d’entorn, de situacions
sistèmiques, d’interacció d’objectius i procediments, de desenvolupa-
ment i coneixement, de famílies, d’infants, de mestres, d’adults, de recer-
ques científiques i de polítiques socials; tot plegat dibuixat dins del con-
text d’un únic esdeveniment: el de l’educació dels infants.

Un esdeveniment que, com molts d’altres, només es pot comprendre,
més enllà de les convencions artificioses, si es contempla immers dins
una xarxa de dades històriques, culturals i científiques que, alhora, tenen
destins determinables i indeterminables.

Un viatge dins el viatge: així ha de ser entesa la nostra experiència
transcrita per mitjà d’emblemes en l’exposició. Això per recalcar que
tampoc el problema de l’educació infantil pot considerar-se fora de la
història i que s’encomana a moltes variables que no són mai indepen-
dents de l’univers de discurs dins el qual es formula.
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De la formulació d’aquest discurs en voldríem allunyar amb fermesa
el naturalisme educatiu que no ha estat mai eliminat i vençut i contra el
qual, amb un antagonisme fisiològic, es contraposen uns altres models
igualment estèrils i perillosos, antinaturals i carregats de prejudicis, que
es basen en visions acumulatives, lineals i atomístiques.

En aquesta mena de ping-pong la piloteta acaba encallant-se en la
xarxa i afavorint els diversos contrabans que es duen a terme contra
els infants. Pel que fa a la teoria piagetiana que la nostra tasca transpi-
ra, resulta clar que hi ha alguns distanciaments per part nostra, que
són fruit tant de l’àmbit de l’experiència educativa (on el propi pensa-
dor ginebrí va suggerir que es tornessin a posar en joc les seves hipò-
tesis psicològiques), com de valoracions sobre la nova dimensió gene-
racional i perspectivista dels infants, de la família, de la cultura, dels
costums, de la mateixa investigació científica i, finalment, de les con-
tribucions que des de la pedagogia comparada es deriven a la ciència
de l’educació.

Tots els qui treballem en educació hem après sobre el terreny que del
patrimoni cultural poden extreure’s moltes coses, de les teories i expe-
riències i, encara més, de la literatura, l’art, l’economia i la investigació
científica i tecnològica. Però moltes coses neixen per intuïció, per plaer,
per ètica i tria de valors, per motius i oportunitats que controlem en
part, però en part no, i que només en part estan suggerides en el mateix
ofici de viure.

Tot i això, en aquesta constel·lació suspesa entre teories i pràctiques
estables i inestables, necessàries, possibles i fins i tot accidentals, i entre
les oscil·lacions, desequilibris i l’adversitat de les polítiques socials, que-
da prou marge i llibertat per utilitzar la nostra intel·ligència, passió i
creativitat.

Malgrat tot, és lícit pensar que, precisament, la creativitat, igual que el
saber i la meravella del saber (el dret més gran, sovint no reconegut a l’és-
ser humà), pot ser el punt fort de la nostra tasca, amb l’esperança que
pugui arribar a ser –d’acord amb un desig de sempre– una companya de
viatge habitual en el desenvolupament dels infants. 

Loris Malaguzzi
Escrit de Loris Malaguzzi al llibre-catàleg Els cent llenguatges dels infants
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La infància. Una realitat cultural complexa.1

La infància és una etapa biològica ben dife-
renciada dins la vida humana, però també és
una construcció cultural i social. I és en aques-
ta construcció cultural on es troben ancorades
les majors resistències que s’oposen al reconeixement dels drets dels
infants i, encara més, a la seva acceptació dins la vida pràctica. I no par-
lo de cultures allunyades sinó de casa nostra mateix.

Hem de tenir ben present en parlar dels drets dels infants que la seva
acceptació conceptual per bona part de la població del nostre país no sig-
nifica, ni de bon tros, que aquests drets siguin efectius a la vida pràctica.

El canvi d’idees que demana l’acceptació real dels drets dels infants és
un procés llarg i complicat en el temps i l’espai. Tanmateix, el fet que les
idees vagin canviant i assolint una major acceptació social no comporta
necessàriament que aquestes noves idees siguin realment incorporades a la
vida quotidiana d’una determinada societat. Si és difícil el canvi de les
idees, la transformació de les mentalitats vigents és un procés històrica-
ment molt més lent i feixuc. Els patrons culturals que s’han après de mane-
ra informal i inconscient, a través de la família i el context social, 

perviuen en els comportaments col·lectius i en
la visió i la concepció que una societat té dels
seus infants. Cal que no oblidem que els apre-
nentatges socials i emocionals s’adquireixen en

la primera infància, entre els zero i els tres anys, i especialment en l’àmbit
familiar, com a pilar fonamental d’educació. És el que Eric Berne ha ano-
menat, amb raó, els anys plàstics, quan l’individu fa aprenentatges fona-
mentals per a la seva vida i s’adapta al medi cultural al qual pertany.

Deixeu-me remarcar una obvietat: del fet que disposem d’una compi-
lació dels drets de la infància, ratificada per una munió d’estats, no se’n
deriva la seva aplicació a la vida quotidiana, familiar i escolar. I encara
més si s’entén, com s’ha d’entendre, la Convenció dels Drets de l’Infant
com una globalitat.

Només cal que recordem que la humanitat no sempre hem estat capaços
de transformar la lletra en accions. A escala global continuen les vulnera-
cions flagrants contra els drets més elementals dels infants: a hores d’ara,
cada cinc segons mor un infant de fam; en països industrialitzats com el
nostre el maltractament, la pobresa, la malnutrició, la dificultat d’accés a

Josep González-Agàpito
Una mirada reflexiva des de l’antropologia i la
pedagogia sobre la infància i els seus drets cal
encetar-la fent notar que la infància és una reali-
tat complexa a la qual no ens podem apropar des
d’una visió simple i menys des dels nostres pre-
judicis, és a dir, des dels judicis presos abans
d’entrar en contacte amb la realitat.
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serveis o les situacions de precarietat amenacen un bon nombre de nens i
nenes. Però, evidentment, també és cert que sortosament s’han fet molts
passos endavant.

Per il·lustrar el que estic dient acostumo a recordar la suggestiva
hipòtesi de Carl Jung sobre l’inconscient col·lectiu. Afirma que cada
cultura té una sèrie d’arquetips interioritzats i inconscients que por-
ten a patrons de comportament; en el nostre cas, pel que fa a la infàn-
cia i els seus drets. Són conductes i respostes enfront de la infància
que no responen a la raó sinó a patrons culturals compartits i interio-
ritzats.

L’inconscient col·lectiu el conforma la reserva de coneixements i pau-
tes que, com qualsevol espècie animal, rebem en néixer. És la nostra
herència com a espècie. Però aquesta herència col·lectiva inclou, també,
l’herència de cada cultura. Aquí hi ha les conductes i tradicions rebudes
com a transmissió de generació en generació, gràcies a milers i milers de
repeticions de pautes educatives. 

En aquest sentit, malgrat l’aparent assentiment general sobre els drets
de l’infant, que poden arribar a ser acceptats per la raó, moltes vegades
les conductes i pautes socials reals no encaixen i, fins i tot, vulneren els
drets de l’infant en el clos educatiu de la família, l’escola o la societat. 

Sovint abordem els conflictes que sorgeixen amb el drets dels infants
a la família o a l’escola esguardant sols la part fenomènica, és a dir, la
manera de manifestar-se. I no percebem que el seu origen no es troba
pas en la negació de la lletra dels drets dels infants, sinó que és expressió
d’una concepció de la infància que enfonsa les seves arrels en el més
profund d’una determinada cultura, religió o forma d’entendre el món i
la vida.

Sense oblidar que vivim en una societat com la catalana, on una bona
part de les nostres famílies no són pas d’origen cultural europeu i la seva
concepció de la família, l’escola i la societat poc tenen a veure amb la
nostra tradició. Al costat de l’herència judeoromana cristiana que ha
donat peu a la nostra visió de l’infant, avui hi convergeixen diferents
col·lectius culturals amb percepcions a voltes molt allunyades d’aquelles
arrels que han conformat l’educació, el dret i la jurisprudència a
Catalunya.

És necessari conèixer críticament el nostre passat, la història, la nostra
herència, per poder acceptar o canviar l’impuls de la tradició que ens ha
fet tal com som. Sense ser-ne massa conscients, culturalment estem mar-
cats per unes formes de veure la infància, els seus drets o l’autoritat dels
pares i educadors, que tenim encastades a la nostra cultura des de temps
immemorials. Conèixer-les és el primer requisit per poder decidir quins
elements de la tradició volem fer nostres i què volem canviar. El conei-
xement dels nostres orígens significa, també, poder alliberar-nos de la
seva dependència.

Hem de ser conscients que la nostra cultura, en el sentit antropològic
del terme, prové de la negació dels drets de l’infant. La infantesa, des de
l’antiguitat, no tenia cap sentit en si mateixa que no fos el d’una perso-
na a mig fer. La infància no pot ser un objectiu educatiu en si mateixa,
car la seva significació ve marcada pel que li manca per assolir, per esde-
venir persona, ja en la vida adulta. L’infant no té, doncs, cap mena de
drets i és per això que en moltes cultures conviu amb les dones fins que
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comença a tenir habilitats per acompanyar els homes, si és mascle, natu-
ralment. Cultures on dones i infants són minoritzats.

Des d’aquella època reculada fins fa poc més d’uns cent anys, la infàn-
cia era vista com una etapa abjecta que no tenia altre sentit ni finalitat
que ser superada al més ràpidament possible.

L’objectiu de l’educació, ja fos al Japó, a la Xina o a la Grècia i la
Roma clàssiques, era ensenyar a l’individu a superar la infància. Educar
és deixar de ser nen o adolescent i inculcar les pautes individuals i socials
vigents.

L’educació és essencialment domar, treure del seu tarannà natural als
cadells humans i emmotllar-los a allò que s’espera d’un home o una
dona adults.

Una infància sense drets i sotmesa per la violència són el pòsit d’on
prové la nostra tradició educativa des de l’antiguitat. Fins i tot, els grans
ideals grecollatins d’atènyer, a través de l’educació, una cultura basada
en la humanitas, no impliquen cap reconeixement de la personalitat de
l’infant, ben al contrari, aquest procés estarà farcit de maltractament a
la infància. Mentalitat que, també, és a la tradició educativa de no
poques de les nostres famílies, ja siguin autòctones o nouvingudes, on
la infància es percep com a oposada a la persona humana que ha d’esde-
venir. L’objectiu de l’educació no és pas l’infant sinó l’adult que ha de
conformar. La societat en què vivim és, des d’antic, una societat violen-
ta on el maltractament familiar o escolar dels infants és un element més.
Com també ho és, malauradament, el de la dona. En el cas de la dona
sortosament produeix escàndol i rebuig social. Però això no és el que
passa amb la violència sobre els infants.

Entre nosaltres, doncs, des de temps ben reculats era indiscutible-
ment acceptada, com un fet natural, la manca de drets dels infants com
a lògica conseqüència de la seva indefensió i la seva dependència per a
la pròpia supervivència. Però, també, per una necessitat política: la con-
servació dels valors i estructura d’una societat i una cultura concretes
per incardinar-hi el nou ésser, un foraster, de fet.

Siguem conscients, doncs, que la Convenció de les Nacions Unides
sobre els Drets de l’Infant de fa 25 anys o el present Pacte per a la
Infància de Catalunya són un triomf de la raó sobre l’herència rebuda.

Són un element a contracorrent de la tradició de moltes cultures.
Representen un reprogramació de les pautes arquetípiques sobre la
infància en cada cultura. Són un canvi de rumb fruit d’haver fet una
anàlisi crítica de la tradició que regulava i imposava les pautes de con-
ducta entre infants i adults.

Però sabem perfectament que en molts aspectes i àmbits són ben lluny
d’assolir aquells objectius que fa un quart de segle les Nacions Unides
posaren sobre paper. Perquè, com hem vist, malgrat les idees raonables i
humanitàries que contenen, la conducta socialment programada és més
poderosa que l’evidència raonada. I, ara i aquí, tenim infants que conti-
nuen veient conculcats els seus drets, fins i tot els més elementals en el
si de la família, l’escola o la societat. Com un fet normal, com «allò que
toca». La mateixa paraula «infant» que tant fem servir prové del llatí i
vol dir «el que no parla». En el dret romà, era una manera d’assenyalar
que els infants eren jurídicament incapacitats, conjuntament amb les
dones i el bojos. Tenim aquí, doncs, un petit senyal d’on venim i del
llarg i dificultós procés que han hagut de fer els infants fins arribar a ser
subjectes de drets.

Hereus de l’estructura monogàmica familiar romana, l’autoritat del
pare i l’educador durant segles es va construir sobre la potestas no sobre
l’auctoritas. És a la nostra tradició, doncs, basar la família i l’escola en la
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potestas, que podem definir com l’autoritat de dret, fonamentada en el
seu estatut legal i social. És la potestat que emana d’instàncies superiors
per raó del poder i l’exercici de la violència. I es correspon, com hem
dit, amb una ancestral visió que percep la infància com a oposada a la
persona humana que ha d’esdevenir, un ésser inferior sense drets i que
cal sotmetre per la violència. Aquest és el pòsit d’on prové la nostra tra-
dició educativa.

A La libération des enfants, Alain Renaut ha posat de manifest que la
infància, com altres col·lectius oprimits, ha realitzat el seu propi trajecte
històric per anar assolint estadis d’alliberament.2 De fet, la història de la
infància, com diu Lloyd de Mause, «és un malson del qual tot just ara
despertem».

Hem d’admetre que no sabem ben bé com gestionar aquesta evolució
de la infància sotmesa fins arribar a ser «ciutadà-nen». Però la seva assi-
milació per part d’aquelles comunitats de cultura tradicional es fa molt
difícil. En aquestes societats tradicionals educar és, fonamentalment, un
procés de preparar els infants, des de ben petits, per trobar el seu lloc
dins un ordre social que es veu, i es vol, immutable. Això cal que ho
tinguem present per entendre la dificultat que tenim per encaixar aques-
tes formes de vida tradicionals que són a la cultura d’origen de molts
nouvinguts a Catalunya amb els drets dels infants reconeguts amb tota
la força legal al nostre país. Aquí cal que siguem conscients que en la
nostra cultura occidental hem fet un procés d’elaboració crítica molt
diferent d’altres cultures que han vingut a Catalunya en aquests darrers
anys. La gran revolució que transformarà Occident, i el farà diferent de
la cultura i l’educació orientals, serà la llarga, lenta i progressiva afirma-
ció de la individualitat, de la llibertat de consciència i la capacitat de
poder decidir sobre què fer de la pròpia vida. 

Aquest serà el camí que amb un retard de segles seguiran les dones i
encara més lentament els infants: afirmar el seu valor com a persona
individual, poder tenir criteri propi i decidir governar la pròpia existèn-
cia. Recordem que, tècnicament, anomenem infància al període entre
els zero i els divuit anys més o menys. 

Així, doncs, per comprendre aquestes dificultats de recepció dels drets
dels infants cal que coneguem aquestes diferents tradicions d’origen i ens
fem conscients des d’on aquestes cultures distintes miren el món, i de

com el rol dels infants varia en les diferents tradicions religioses i culturals
que són presents a Catalunya, i, fins i tot, com des d’aquestes tradicions
els infants mateixos veuen el món, ja que el primer deure de tot educador
és entendre i comprendre l’educand. Comprendre significa literalment
tenir a dins, fer-nos nostre quelcom. Independent que es comparteixin o
no uns determinats posicionaments, l’educació requereix adaptar-nos als
receptors de l’acció educativa. No parlarem pas a un nen de tres anys amb
un llenguatge acadèmic. Ni tindria sentit que jo us estigués parlant ara
aquí en llatí o grec. Som nosaltres, els educadors, que ens hem d’adaptar
si volem realment comunicar-nos i ser entesos, cosa que no és contrària al
manteniment de les nostres idees, conductes o criteris. 

Com ha mostrat la demògrafa Anna Cabré, des de fa segles Catalunya
s’ha nodrit històricament, i en el present, de diferents onades migratò-
ries que acudien a l’oferta de treball que se’ls oferia, a la percaça d’una
vida més digna. Fruit de la present onada immigratòria són presents a
Catalunya cultures que tenen uns arquetips sobre la infància i els seus
drets ben diferents de l’evolució que ha seguit la nostra cultura respecte
a la família, la infància, l’escola i l’educació. I la recepció i acompliment
dels drets dels infants és tenyida per la respectiva herència i tradició de
cada cultura.

Només cal que pensem en la diferent imatge social que té l’infant entre
les comunitats, com ara les de cultura hindú, musulmana o xinesa. 

Veiem, per exemple, com nois i noies musulmans que han viscut tota
la vida a Catalunya, que fa anys que són escolaritzats i tenen teixida la
seva vida social i d’amistat aquí, són trasplantats a una kuttab o escola
corànica a Àfrica, un model escolar implantat a tot el territori musulmà
a partir del segle VIII. Si l’Alcorà és el fonament i eix central de la vida
de tot musulmà, es considera que la seva memorització i recitació és el
primer i més important dels aprenentatges. L’Alcorà significa literal-
ment la recitació i al·ludeix a la seva transmissió oral i la seva memorit-
zació, una herència de la cultura rural no alfabetitzada on cal memorit-
zar per servar el patrimoni cultural o religiós. Aquesta migració als paï-
sos d’origen familiar es fa interrompent l’escolarització durant un o dos
anys. La família és, com en el judaisme, el nucli primordial de l’educa-
ció islàmica i el pare de família és concebut com el pastor responsable
davant Déu del seu ramat. 
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Tot i que sens dubte aquest trasplantament cultural d’infants és influït
per la ràpida expansió del salafisme, corrent religiós integrista, entre els
musulmans de Catalunya, no tardarà a comportar dificultats en els drets
dels infants i les dones. La seva proposta és restaurar acríticament
l’«autèntic» islam de les tres primeres generacions de creients, doctrina
portada a terme per la monarquia saudita des de la petroliera i rica
Aràbia. Imams nouvinguts, desplaçant els existents, proposen als creients
d’aquí formar una comunitat tancada i impermeable a les influències
externes i condemnen tota forma d’integració en la nostra societat. A
Catalunya aquest corrent abasta, a hores d’ara, una quarta part dels
musulmans, unes 100.000 persones. 

El fet no deixa de ser un bon exemple del poder de resistència de les
mentalitats i de la dificultat de modificar-les a través de les idees. Els
patrons culturals que s’han aprés de manera informal i inconscient, a
través de la família i el context social, perviuen en els comportaments
generals i en la visió i la concepció que determinat col·lectiu té dels seus
infants. 

Una altra mostra podria ser com perviu la seva antiga cultura entre els
xinesos que viuen i treballen a Catalunya malgrat l’impacte del maois-
me i el comunisme. Una cultura, per exemple, que fa del control emo-
cional, els ritus i les formes, uns elements fonamentals de l’educació, ja
que entén que són expressió de l’harmonia interior. Sent, aparentment,
una forma externa, acaba conformant l’interior dels qui la practiquen,
ja que s’aprèn per la intuïció, a més del raonament. Els xinesos actuals
viuen en una tensió entre la seva visió tradicional de la infància manca-
da de drets i la modernització, entre la permanència a la visió oriental o
l’adscripció a l’occidental.

Podem, així mateix, esguardar la comunitat hinduista de les nostres
terres, que és nombrosa, però que pel seu tarannà cultural i religiós
manté una presència discreta i respectuosa amb l’entorn que l’acull.
L’hinduisme, en general, incorpora totes les formes de la divinitat i res-
pecta totes les seves manifestacions, una concepció que ha creat una
cultura de tolerància vers les altres creences, que són vistes com distints
camins inadequats, no necessàriament erronis, de cercar la Veritat úni-
ca. Però també comporta entendre el naixement d’un infant com un fet
impur, ja que és la vinguda d’un esperit que ha de retornar a la vida

terrenal per purificar-se. I la conseqüència que se’n deriva és admetre
com a lògica la manca de drets dels infants, les dones o els individus de
castes baixes.

Per no parlar del pòsit que les cultures originals han deixat entre els
llatinoamericans respecte a la cura i els drets de la infància. 

Us haig de demanar excuses pel fet que l’espai de què disposem no
em permet fer altra cosa que una descripció succinta, esquemàtica i
apressada. Com abordar, doncs, aquesta complexa situació de dificultat
d’implantació dels drets dels infants entre els diversos col·lectius que
conformen la nostra realitat social? En educació, com en cap ciència
social, no hi ha receptes simples per a realitats complexes.

El primer que cal fer és evidenciar que els drets humans no formen
part del que podríem anomenar la instrucció. Els drets dels infants es
vinculen a un segon nivell d’educació que es refereix a la socialització, a
la moral i a la vida en comú. Un nivell on, posem per cas, els mateixos
valors i drets que aquí són reconeguts a les dones poden ser un delicte a
uns milers de quilòmetres més enllà.
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Cal, doncs, que tinguem una visió intel·ligent, o sigui distintiva, sepa-
radora, per analitzar les dificultats de l’acceptació i la plasmació real
dels drets dels infants.

Permeteu-me recordar que ja des de temps reculats l’andalusí Ibn
Tufayva va assenyalar el perill de confondre les formes amb la identitat.
Alguns són com cecs que només coneixen la realitat pel tacte o per les
explicacions dels altres. I no s’atreveixen a obrir els ulls per accedir a
l’autèntica visió. I és en aquesta ceguesa voluntària on les formes es con-
fonen amb la identitat. I en sentir-se amenaçats en les formes hom creu
ser amenaçat en la identitat. Aquesta ceguesa és la base de la resistència
a reconèixer els drets dels infants. Però, també, és una greu dificultat
per a la integració social, cívica i política. Sense oblidar que l’extrem
contrari alimenta més d’un discurs de dominació o de xenofòbia. 

Exercint aquest realisme, convindria sospesar que tots els valors morals
i polítics dels diferents col·lectius emigrants no mereixen idèntic respec-
te si contradiuen la llibertat, la democràcia, els drets humans i la igual-
tat de drets entre homes, dones i infants, un conjunt de valors que ha
costat, durant el segle XX, legions de morts i de sofrences per conque-
rir-los i mantenir-los a Europa enfront de dictadures i totalitarismes de
tota mena.

No oblidem que sols aprenem per l’experiència i que la «reprogramació»
que hem de fer com a societat i com a individus ha de ser a través de viure
i experimentar els drets dels infants. 

Fixem-nos com el seu punt dèbil està en la manca de participació dels
infants, que els infants no siguin gairebé ningú a l’escola, a l’esplai, a la
família, a la societat. Perquè la participació és la pràctica de la llibertat
amb responsabilitats.

Com a educadors, la nostra tasca a la família, a l’escola o a
la societat és la d’obrir finestres, és ajudar a obrir els ulls i
deixar de cercar la realitat a través del tacte o les explica-
cions que ens donen els altres. És, doncs, del tot necessari
educar en els drets dels infants vivint-los i exercint-los.
Possibilitar prendre consciència crítica dels propis orígens,
poder decidir, com hem vist, allò de la tradició que volem
fer nostre i el que volem canviar, per tal de fer possible la
segregació positiva vers els infants i dotar-los del respecte i
el dret que té tota persona pel sol fet de ser-ho.  

Josep González-Agàpito, catedràtic de Teoria i Història de l’Educació
de la Universitat de Barcelona i membre 

de l’Institut d’Estudis Catalans.

Notes: 
1. Síntesi de la ponència aportada a les III Jornades
Catalanes sobre l’Infant. Barcelona, febrer de 2014.
22.. RENAUT, A. La libération des enfants. Contribution philo-
sophique à une histoire de l'enfance. París: Calmann Levy,
2002.
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El conte

Elisabet Abeyà

Des del primer número, la revista Infància ha tingut una secció dedicada
als contes. Per què aquesta fidelitat, o aquesta obsessió, o aquesta
insistència? És una simple qüestió de gustos dels membres del Consell
de Redacció? Hi hauria moltes respostes possibles a aquestes preguntes.
N'intentarem esbossar algunes.

Els contes són necessaris per créixer i per viure, quasi tant com els ali-
ments, com l’aire i com el descans. Oferim contes als infants perquè els
necessiten per comprendre el món, per desenvolupar el llenguatge, per
comunicar-se amb els seus semblants. Tot i que serveixen per a tantes
coses, no veiem els contes com a «eines didàctiques» per aprendre sobre
els nombres o sobre la natura, per exemple. De totes maneres, és veritat
que aprenem a comptar fins a tres amb els Tres porquets i que descobrim
característiques dels arbres o dels animals amb les innombrables parà-
boles de la natura. Però no és per aprendre aquestes coses concretes que
els contes tenen un valor. Si només els féssim servir per aprendre, en
destruiríem l’essència. Va dir Sara C. Bryant que la funció principal dels
contes és «produir joia». Aquesta joia va d’una banda a l’altra entre el
qui explica i el qui escolta, i també entre els qui escolten entre ells, pel
fet d’estar compartint una experiència única. A partir d’aquesta joia s’es-
tableixen hàbits d’escolta i d’atenció, ens introduïm a la literatura,
eixamplem els nostres pensaments i les nostres vivències i aprenem a
mirar el món des d’altres punts de vista.

A vegades els contes es troben dins els llibres, però a vegades es tro-
ben dins els nostres caps, les nostres sensacions i la nostra memòria.
Aquests contes són els que transmetem amb la nostra veu i amb la nos-
tra mirada i els agrupem dins la categoria de «narració oral». És aquest
bagatge dels adults el que hem volgut enriquir amb aquesta secció dedi-
cada als contes.

Hem pretès que els mestres, famílies i altres persones que passen un
temps amb infants, tinguin a mà contes diferents adequats per als més
petits, per garantir que no es quedaran mai sense aquest regal beneficiós.
Els contes explicats oralment deixen una petjada en els infants que després
torna i torna proporcionant claus per entendre el món tan complex.

Els contes no són només per als infants. Per a la revista hem triat els
més adequats per a menuts, però la majoria de vegades tenen un sentit
també per a nosaltres. Hi ha un proverbi hebreu que diu: «Els contes no
estan fets per adormir els infants sinó per despertar els adults».          

Elisabet Abeyà, mestra i membre del Consell de Redacció 

A cada revista,
un conte
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a Amb l’aparició de la secció Llibres a mans dels infants, la revista Infància

es va proposar oferir una selecció de bons llibres i alguns consells perquè
els adults s’hi relacionin i se n’agradin. L’objectiu ha estat i és facilitar-
los un coneixement més profund: què fa especialment aconsellables certs
llibres, quina és la bonesa dels seus materials, mides, colors, arguments,
personatges i, si és possible, quines són les raons que han mogut els seus
creadors a fer aquests llibres i a quins corrents estètics i pedagògics per-
tanyen. Aquesta secció, que es complementa amb la del racó del conte
de la mateixa publicació, constitueix, pensem, una gran ajuda perquè els
professionals i altres adults creguin en les bondats d’una educació literà-
ria de la infància al seu càrrec. 

Breu història de la secció 
Aquesta secció ha tingut l’encert de convidar un munt de persones a
parlar de llibres per a infants. Des de l’any 2002 del segle XXI, se n’ha
encarregat la Tertúlia de rates, un grup de professionals força divers que
durant nou anys i amb una periodicitat mensual es va anar reunint a
diverses biblioteques i llibreries (a Barcelona i poblacions properes) per
conèixer i decidir entre tots la millor selecció de llibres per a la primera
infància. A partir del 2010, Tantàgora, que des del principi va dinamit-
zar i coordinar aquesta tertúlia, va acollir aquestes trobades al seu local,

Roser Ros

La secció llibres a
mans dels infants 

Deixar llibres a mans dels infants (d’aquí ve el nom de la secció) ens
permet veure en directe  què els emociona. Conèixer la vàlua dels bons
llibres ajuda els adults a posar en marxa diferents estratègies i recur-
sos perquè la relació entre uns i altres (infants i llibres) es vagi teixint
a poc a poc i sigui tot un èxit.

aportant els llibres i els materials que considerava dignes de ser tinguts
en compte. Des del 2012, jo personalment m’he encarregat de la secció
(fent tàndem de vegades amb algú altre), i ho he fet amb el suport de
l’equip de Tantàgora i avalada per la nostra feina amb els professionals i
els infants d’escoles i biblioteques. Tot plegat, un volum important de
temps i espai dedicat als llibres que fan de bon recomanar als mestres
dels petits de 0 a 6 i que ens sembla que ha aportat i segueix aportant
qualitat a un tema tan important com aquest. 

El format de les seleccions 
Al llarg del segle XXI hem presentat els llibres sota diversos formats: per
temes, per gèneres, com a menú degustació, entrevistant herois de rondalles
i éssers fantàstics, llegint amb tot el cos, presentant diferents famílies i herois
de paper, donant a conèixer grans autors per a petits oients, fent visibles lli-
bres sense text, llibres d’un en un o en grup, etc. Sempre hem cercat que les
tries tinguin en compte l’àlbum il·lustrat, la poesia i el llibre de coneixe-
ments, tres gèneres que ens semblen particularment imprescindibles en tota
biblioteca infantil; darrerament hem volgut parlar de les bones històries que,
havent nascut en format llibre, ara es poden mirar i escoltar en magnífiques
realitzacions de vídeo o amb les pàgines del llibre animades (una novetat que
ha afegit elements d’anàlisi abans inexistents, com són el moviment i el so).
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A tall de conclusió 
En primer lloc, és sorprenent constatar que la secció només figura a l’ín-
dex de cada revista però no així a l’índex que encertadament ofereix la
publicació cada any, cosa que complica la cerca dels llibres que s’hi han
recomanat. Però aquesta és una mancança que l’equip redactor pot resol-
dre fàcilment. 

En segon lloc, es constata que cada vegada és menys costós fer-se amb
un exemplar de llibres d’autors tan imprescindibles com Leo Lionni,
Iela Mari, Eric Carle, Maurice Sendak. I és menys difícil adquirir llibres
editats a fora, com ara els de Bruno Munari o Katsumi Komagata a
través de llibreries com Abracadabra de Barcelona. Al costat d’això, però,
és de lamentar la desaparició d’alguns títols imprescindibles del catàleg
de les editorials que es van arriscar a publicar, com ara els de Janosch o
Jan Ormerod. La dificultat de trobar les versions catalanes de molts lli-
bres augmenta, tot i que algunes cases d’edició s’hi van atrevint, com
ara Bárbara Fiore, Takatuka o Ekaré, al costat de les que han apostat per
fer-ho des dels inicis, com La Galera o Joventut.

En tercer lloc, l’aparició de dispositius mòbils fa que cada vegada
sigui més fàcil per als infants l’accés a les històries en forma de vídeo o

de llibres digitals animats, amb la consegüent irrupció del moviment i
el so. Però convé seguir l’evolució d’aquest mercat, ja que no tot el que
apareix és de qualitat. La literatura digital en general, i també la dels
infants, encara està en fase experimental (algues de les aplicacions digi-
talitzen allò que es podria veure en paper).

En quart lloc, sigui quina sigui la via d’accés a la literatura -impresa
en paper o digital- per part de l’infant, continua essent imprescindible
la presència de l’adult per compartir la descoberta de les històries, ja
que no es tracta només  d’arguments sinó de textures, colors, formats,
sensacions i vivències al voltant de l’explicació conjunta. L’educació sen-
sorial, ètica i estètica que aporta la literatura que fem conèixer als menuts
i les menudes és una cosa molt important.

En cinquè lloc, malgrat els anys que suma, Llibres a mans dels infants té
molt camp per córrer, molt a dir, molt a proposar. Llarga vida a la secció!   
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portadeta

Subscripció a la revista Infància
Cognoms: 
Nom:  
Adreça:       
Codi postal:    
Població:       
Província:        
Telèfon:         
Correu electrònic:
NIF:           

Data de naixement:

Se subscriu a INFÀNCIA (6 números l’any, 2 d’INFÀNCIA A EUROPA)
Preu per al 2014 (IVA inclòs): 50 euros

Socis A. M. Rosa Sensat: 40 euros
Europa i resta del món: 60 euros 
Menors de 25 anys: 50% de descompte del preu de la subscripció el primer any

Menors de 25 anys : 50% de descompte del preu de la subscripció el primer
anyResta del món: 60 euros 

Pagament: Per xec nominatiu, a favor de l’A. M. Rosa Sensat •
Per domiciliació bancària •

Butl leta de domici l iació bancària

Cognoms, nom del titular
IBAN:

Firma del titular

Envieu-ho a: INFÀNCIA, Av. de les Drassanes, 3, 08001 Barcelona
Subscripció per Internet: wwwwww..rroossaasseennssaatt..oorrgg

L’obra que il·lustra la portada
d’aquest número 200 és de
l’artista vigatà Josep Vernis
Burés. Pintor i escultor, en
Josep Vernis té una extensa
obra provocadora i culta, molt
sovint vinculada amb altres
expressions artístiques com
ara la literatura.

Ha estat formador de mes-
tres a la UVic fins fa pocs
anys.

L’artista ens ha cedit molt
generosament aquest qua-
dre, que després el dissenya-
dor Enric Satué ha integrat
magníficament a la portada.

«Jo ja no em considero
transgressor, no pas perquè
no vulgui ser-ho, sinó perquè
el món ha canviat massa i ja
no m’entén.»

A nosaltres ens passa una
mica el mateix, amic Pep.

Moltes gràcies!

Si voleu conèixer l’artista:
www.vernis.org
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EEddiicciióó  ii  aaddmmiinniissttrraacciióó:
Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3 - 08001 Barcelona.
Tel.: 934 817 373. Fax: 933 017 550.
redaccio@revistainfancia.org - www.revistainfancia.org

L’editorial Associació de Mestres Rosa Sensat als efectes previstos a l’article 32.1, paràgraf segon del TRLPI vigent, s’oposa
expressament a que qualsevol de les pàgines d’Infància, o una part d’aquestes, sigui utilitzada per fer resums de premsa.
Qualsevol acte d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, posta a disposició, etc.) d’una part  o de  totes les
pàgines d’Infància, necessita una autorització que concedirà CEDRO amb una llicència i dins dels límits que s’hi estableixin.

Tots els drets reservats. Aquesta publicació
no pot ser reproduïda, sencera o en part, ni
enregistrada o transmesa per un sistema de
recuperació d’informació, de cap manera ni

per cap mitjà, mecànic, fotoquímic, electrò-
nic, magnètic, electroòptic, per fotocòpia o
qualsevol altre, sense el permís previ per
escrit de l’editorial.

DDiirreecccciióó: Eva Jansà i David Altimir
CCoooorrddiinnaacciióó: Mercè Marlès

Elisabet Abeyà, David Aparicio, Mercè Ardiaca, Irene Balaguer, Montserrat Baliarda, 
Teresa Boronat, Arnau Careta, Clara Claramunt, Carme Cols, Judit Cucala, Montserrat
Daniel, Rosa Ferrer, Esteve Ignasi Gay, Gemma Gil, Marisol Gil, Xavier Gimeno, Josepa
Gòdia, Josepa Gómez, Roser Gómez, Marta Guzman, Teresa Huguet, Mar Hurtado,
Montserrat Jubete, Enric Lacasa, Anna Lleonart, Elisabet Madera, Sílvia Majoral, Paula
Marfil, Marta Martínez, Blanca Montaner, Misericòrdia Olesti, Àngels Ollé, Marta
Ordóñez, Beatriu Pérez, Dolors Pomers, Noemí Ramírez, Montserrat Rebollo, Núria
Regincós, Eva Rigau, Montserrat Riu, Carme Rubió, Núria Sala, Clara Salido, Eva
Sargatal, Rosa M. Securun, Mercè Serrat, Pau Sobrerroca, Josepa Solsona, Lurdes Tarradas,
Dolors Todolí, Marta Torras, Maria Torres, Elisenda Trias.

Consell de Redacció:

Amb el suport de:

Projecte gràfic i disseny 
de les cobertes: Enric Satué
Maquetació: Clara Elias
Impremta: AGPOGRAF
Pujades, 124. 08005 Barcelona
Dipòsit legal: B-21091-83
ISSN: 0212-4599

Distribució i subscripcions:
Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3 - 08001 Barcelona
Tel.: 934 817 379. Fax: 933 017 550

Exemplar: 8,70 euros, IVA inclòs

Baixa’t l’aplicació per a mòbil 
i tablet de Rosa Sensat

Espai per a una creativitat sense límit

Ceres, Pintures de dit, Témpera,
Gouache, Vernís fixador,
Pasta Blanca per enganxar.
AL SERVEI DE L’ENSENYAMENT

MANLEY
R
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JORNADA

Francesco Tonucci
El 20 de novembre de 2014 farà 25 anys que va ser aprovada
la Convenció dels Drets de l’Infant per les Nacions
Unides i ratificada per la majoria de països del món, inclòs el 
nostre.

Després d’un quart de segle, però, encara cal no només reivindi-
car-la, sinó que cal donar-la a conèixer.

La majoria de les persones adultes desconeixen que els infants i
els joves són persones com nosaltres i que una llei internacional
reconeix els seus drets. És per això que a Rosa Sensat cada any
celebrem l’aprovació de la Convenció dels Drets de l’Infant.

Per celebrar el 25è aniversari hem preparat un programa especial.

Especial, en què?

En el conferenciant: Francesco Tonucci, un vell i infatigable
militant dels drets de l’infant, acompanyat del seu amic o àlter
ego Frato.

En la durada: per primer cop seran tres sessions de comu-
nicació i intercomunicació sobre la Convenció.

En la coincidència: la revista Infància ha arribat al número
200 i el darrer dia, a partir de les 19 hores, els participants i
amics lectors esteu convidats a celebrar-ho.

Una celebració tan important fa que convidem tothom a
participar-hi: mestres, professors, educadors, famílies i
totes aquelles persones adultes que tenim relació amb els
infants i els joves.

Preu d’inscripció per als 3 dies: 20 euros (no associats)
16 euros associats

20 d’octubre L’infant i el jove com a ciutadà
21 d’octubre El dret a ser escoltat
22 d’octubre El dret al joc

De la tutela a la ciutadania

De la Declaració del 1959
a la Convenció del 1989
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