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Que els horaris del país són irracionals és una
gran veritat, que seria bo poder establir un pla
que contribuís a què petits i grans poguessin
gaudir d’un temps de treball o escola, un temps
de vida social o lleure i un temps per dormir o
descansar, amb unes proporcions adequades i
saludables, és una qüestió amb què tothom pot
estar d’acord. Però la qüestió és com. 

Com es canvien unes rutines o hàbits de vida
tan arrelats en la nostra societat. Es tracta de
fer una llei? Potser per a alguns aspectes, sí,
però en els hàbits més arrelats no és possible ni
desitjable. Cal temps, flexibilitat i diversitat,
perquè no és igual la vida al camp que a les ciu-
tats, perquè no és igual als llocs turístics que

als industrials o de serveis. És una temàtica 
d’una gran complexitat en què cal considerar
les repercussions que pot tenir en el conjunt.

En els horaris de les escoles, i de manera espe-
cial en les escoles dels infants més petits, podem
afirmar que la decisió és molt fàcil, ràpida i sim-
ple. Es pot tenir la temptació de comença per
l’escola i, de fet, ja s’ha començat i ambun èxit
aparent, o sense que hagi generat gaire soroll. Per
què? Perquè tant els mestres com l’Administració
poden arribar a un acord beneficiós per a amb-
dues parts: els mestres tenen un horari compac-
tat i l’Administració fa un estalvi econòmic 
considerable. Però quina repercussió està tenint
en els infants? I en les seves famílies?

Des del nostre punt de vista, és una decisió
més que simple, simplista, com s’ha pogut
constatar en la majoria de les comunitats
autònomes que han implantat la jornada con-
tinuada a les escoles. Això no ha contribuït a
la reforma horària, ni de lluny. Però sí que ha
contribuït a incrementar les desigualtats i a
fer encara més complicada la vida de moltes
famílies, amb la repercussió que això té en la
vida dels infants.

Per tant, reforma horària, sí, però cal ana-
litzar a fons les mesures que es prenen secto-
rialment, perquè tenen unes repercussions
globals. Esperem que hi hagi temps per poder
seguir pensant-hi.

Sobre la reforma horàr ia

sumari
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Isabel Orriols Mas La meva expe-
riència em diu que hi poden anar
des de molt petits. Només cal una
bona preparació i una àmplia con-
fiança dels pares amb els mestres.

Sandra Monterde Com a mestra
penso que poden anar de colònies
des de ben petits, però és impor-
tant anticipar als infants on aniran,
què hi faran, necessiten sentir-se
segurs. Les colònies permeten tre-
ballar l’autonomia, conèixer l’en-
torn i és una de les primeres sepa-
racions del vincle familiar.

Martí Casares Les colònies tenen
un valor pedagògic importantís-
sim, però requereixen una logísti-
ca de suport que els mestres no
poden assumir per ells sols. I no
han de comportar mai una discri-
minació per motius econòmics.

Oriol Companyon Jo crec que a
partir dels tres anys és una bona
edat per anar de colònies. Però el
més important serà que estiguin
realment pensades i preparades
per a ells i elles, en l’àmbit cons-

tructiu, ambiental i de recursos
humans. També estaria bé crear
espais de colònies compartides
amb els pares i mares i educadors
i educadores.

Anna Torner Nosaltres, a l’escola
programàvem una nit amb els de
cinc anys a la tardor i dues nits
amb els de tres, quatre i cinc anys
a la primavera. A la tardor, els que
no anaven de colònies feien una
sortida d’un dia a Collserola. A la
primavera, el plantejament era
una mica diferent per als de tres
anys que per a la resta. No tant pel
que fa a les activitats com pel que
fa als ritmes. Els més petits neces-
siten més espai de joc, de desco-
berta, d’aclimatació a un entorn
sense els pares, i posar en comú
l’emoció de trobar petits tresors,

anar a dormir cansats i contents
del que l’endemà ensenyaran a
casa, començar a omplir la motxi-
lla de sensacions i coses boni-
ques... Val a dir que no plorava
ningú i que el cost es repartia al
llarg del curs, i hi venien tots.
Records fantàstics.

Rosa Pérez Es pot començar amb
el grup de tres anys, sempre i quan
estigui tot molt pensat per a
aquesta edat, en tots els sentits, i
sobretot en els recursos. Malgrat
això, primer cal fer una sortida
d’un dia amb qualsevol grup
abans de fer les nits fora de casa.

Jesús Fortet Cardona Les colò-
nies tenen un valor didàctic i
social fonamental en el creixe-
ment integral dels nostres infants.
Cal tenir en compte que cada
segon que l’infant es troba en una
activitat així obté un aprenentat-
ge. Jo penso que anar de colònies
es pot fer des de molt petits. Sols
cal tenir en compte una consig-
na: cal una preparació prèvia a
l’escola, igual que cada vegada

que es fa una sortida a la natura
o algun altre lloc.

Núria Ferrando Tàrrech Està bé
començar amb el grup de tres
anys, perquè així l’infant interio-
ritza i recorda que és una activitat
que es fa cada curs escolar, i també
per conscienciar els pares, que de
vegades fa més recança als pares
que a la canalla...

Jordi Mateu Gómez Hi ha escoles
on no podem anar de colònies
perquè les famílies no ho poden
pagar. Després diran que hi ha

Les colònies
Quan van de colònies, els infants
surten de l’escola, coneixen altres
ambients, conviuen nit i dia amb
els companys, estan lluny de casa.
Què en penseu, de les colònies?
Quan considereu que els infants
poden començar a anar de colò-
nies?

Mitjançant el facebook de
l’Associació de Mestres Rosa
Sensat  volem oferir un espai
d’intercanvi d’opinions i de debat
sobre temes relacionats amb fer
de mestre, l’escola i l’educació.
Aquí a la revista hi recollim algu-
nes d’aquestes opinions. És una
oportunitat d’intercanvi al vol-
tant de temes d’interès entre
diferents persones a les xarxes
socials. Una oportunitat de fer
Infància en Xarxa.
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igualtat d’oportunitats en el nos-
tre sistema educatiu.

Eloi Planas Vila Si només hi pot
anar qui pot pagar-ho, que no es
facin mai. Si hi poden anar tots
els infants, com abans millor. Val
també per a les excursions.

Mireia Roca Personalment crec
que és una de les moltes inven-
cions que es fan des de les escoles
i des de qualsevol altra institució
on no es respecten les necessitats
dels infants. Per aprendre a viure
en societat, s’ha de poder conviu-
re amb la societat. Crec que el
que ara se’n diuen colònies fins fa
poc eren convivències, i dubto
molt que un infant de bressol o
d’infantil tingui la suficient auto-
nomia per poder adequar les seves
necessitats bàsiques a les necessi-
tats d’un col·lectiu. Estic molt en
contra de les colònies amb infants
menors de vuit anys. No les veig
necessàries i les veig un pretext
més per fer de l’escola un entorn
d’aprenentatge fictici i aliè al
món real.

Maria Vendrell Penso que unes
colònies són molt enriquidores,
però, com tot, l’infant ha d’estar
preparat... Ha de voler anar-hi i
no per imposició de la família, ja
que a vegades fa més il·lusió als
pares que al mateix infant. I al
revés, un infant pot voler anar-hi,
però per motius econòmics la
família no el pot deixar anar. Per
aquest motiu s’ha de mirar bé
quan es fa i com es fa, perquè l’es-
cola pot fer-ho amb tota la 
convicció perquè sigui una gran
experiència, però es pot convertir
en una mala experiència per a
alguns infants.

Hungria Panadero Hernandez
Com a mare sóc del parer que
són una de les més importants
experiències vitals que comple-
menten l’aprenentatge dels nos-
tres fills i filles. Tot i que s’ha par-
lat de desigualtats en algunes de
les aportacions, considero que la
no inclusió d’aquestes en el pro-
jecte del centre educatiu pot inci-
dir encara més en les desigualtats
entre els infants, entre aquells

infants que participen en projec-
tes de lleure educatiu a fora de
l’escola i que tenen accés a aques-
tes experiències, i els que no hi
participen.

David Altimir Sans Jo crec que
hauríem de fer la reflexió profunda
de què han de representar les colò-
nies en aquests moments. Tinc la
sensació que anem repetint mane-
res de fer sense fer aquest replante-
jament. D’altra banda, estic con-
vençut que la convivència dels

nens i les nenes, i el fet de compar-
tir moments de la vida que no se
solen compartir (sopar, vespres,
dormir...) són molt beneficiosos
per a tothom, però això ja ho
cobreix l’educació del lleure: els
esplais, els escoltes... No hi estic
pas en contra, ni molt menys, per-
què les colònies representen un
esforç considerable per part dels
mestres que les organitzen, però
trobo que hem de saber adequar les
colònies (idea i nom de principis
de segle XX) al nou segle XXI.     
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plana oberta

La importància del  son 
per a l ’aprenentatge

Se solia pensar que el
son era un moment en
què el cervell es prenia
un descans, tret de les
funcions vitals com la
respiració. En realitat, però, algunes parts del
nostre cervell són més actives durant el son que
quan estem desperts (Kahn i altres, 1996).
Entre la infància i l’edat adulta, passem més
d’una tercera part de la vida dormint, temps
en què el cos reposa energia i el cervell repro-
cessa les experiències acumulades durant les
hores de vigília.

Les investigacions sobre el cervell de les aus
ofereixen perspectives importants sobre el
paper del son. Els polls aprenen el cant típic
de la seva espècie copiant el cant de la mare.
En un estudi (Rauske i altres, 2003), un grup
de polls de diamant zebrat (o diamant clapat
o taeniopygia guttata) practicava la refilada

després d’un període
de descans silenciós
durant el qual roma-
nien desperts. El segon
grup també tenia una

pausa, però la utilitzaven per dormir. Els polls
que es quedaven desperts manifestaven una
activitat cerebral limitada durant el descans,
mentre que el cervell dels polls que dormien
era summament actiu, com si continués pro-
cessant el cant de la mare. A més, aquests
polls aprenien més de pressa i amb més exac-
titud. Es va realitzar una recerca similar amb
dos grups de gats (Franky i altres, 2001).
Inicialment tots dos van rebre el mateix entre-
nament; després un grup va dormir durant sis
hores, mentre que l’altre es va quedar despert i
va rebre sis hores més d’entrenament.
Tanmateix, el grup que havia rebut la meitat
d’entrenament total, però havia dormit, apre-

nia molt millor que el grup que havia rebut el
doble d’entrenament. Tots dos estudis palesen
el paper vital que té el son per a l’aprenentatge
i la memòria.

Els experiments amb éssers humans han
donat resultats semblants, ja que treballs
recents (Fischer i altres, 2007; Backhaus i
altres, 2008) destaquen els efectes del son per
a l’aprenentatge a llarg termini fins i tot en
bebès. Els infants que dormen una migdiada
abans que passin quatre hores des de l’exposi-
ció a un llenguatge artificial recorden l’estruc-
tura gramatical general d’aquest llenguatge al
cap de 24 hores, mentre que els que no dor-
men no donen mostra de recordar aquest llen-
guatge (Hupbach i altres, 2009). Aquestes
dades corroboren la tesi segons la qual les mig-
diades freqüents dels bebès tenen un paper
essencial en la consolidació de coneixements
dins la memòria a llarg termini.

Annette Karmiloff SmithUns quants estudis demostren que algunes
parts del cervell del bebè estan més actives
durant el son que durant la vigília. El son,
entre d’altres, és fonamental per consolidar
l’aprenentatge, per emmagatzemar-lo en la
memòria a llarg termini.
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5

plana oberta

m
ai

g
ju

ny
 2

01
6

21
0 

in
-f

àn
-c

i-
a

Podem considerar el son, doncs, no simple-
ment com un període de descans, sinó també
com un procés cognitiu en què les activitats
de certes regions cerebrals exerceixen un paper
decisiu en l’aprenentatge i la memòria a llarg
termini de la vida (Hill i altres, 2007). Això
indica que els programes d’intervenció respec-
te del son es podrien utilitzar per millorar 
l’aprenentatge.                                                

Annette Karmiloff Smith, Centre per al
Desenvolupament Cerebral i Cognitiu, Birkbeck,

Universitat de Londres, Regne Unit.

Extret de La primera infancia en perspectiva, núm. 7,
«El cerebro en desarrollo». Child and Youth Studies

Group, The Open University. Milton Keynes, 
Regne Unit, 2012. Amb el suport de la Fundació

Bernard van Leer. Per aconseguir aquesta i altres 
publicacions visiteu www.bernardvanleer.org.  

Dos exemplars de diamants zebrats.
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Però, un moment, on
són els educadors?
Això és el que va pen-
sar Anette Boye Koch,
professora al Jydsk Pæ-
dagog Seminarium de
la VIA University College, en mirar unes fotografies fetes per uns infants
de les coses que els fan feliços.

En el treball de doctorat Quan els infants se senten bé al parvulari va fer
servir el recurs de les fotografies per parlar amb ells sobre el seu benestar.
De cop, es va adonar que els educadors no apareixien a les imatges. Els
infants havien fet fotos de coses molt diverses. Les fotos mostraven els
espais on jugaven o els seus amagatalls secrets -fins i tot llocs considerats
perillosos pels adults; en resum, aquells escenaris on juguen amb els
amics. Sovint eren ubicacions que els educadors no consideraven bons
llocs per jugar, com una soca on els infants deien que hi cuinaven o les
taules de pícnic, on una nena jugava a l’hospital veterinari.

«Els infants destaquen els llocs on s’ho han passat bé jugant amb els
amics. En preguntar-los, vam descobrir que els educadors no són deter-
minants per a les seves experiències quotidianes de felicitat actives i
positives», explica l’autora.

Anette Boye Koch opina que l’absència dels educadors en les fotos
que els infants relacionen amb el seu benestar pot ser indicativa de

moltes coses. Potser els educadors s’haurien de centrar en activitats
pedagògiques que satisfacin altres necessitats i en els infants que no es
troben bé al parvulari.

«Potser els educadors també haurien de ser més conscients de les
coses que passen paral·lelament a les activitats que ofereixen als infants.
L’atenció es focalitza molt més sobre el paper dels educadors que sobre
les relacions que s’estableixen entre ells. Els educadors podrien fixar-se
més en les relacions entre els infants i d’aquesta manera observar què
és el que fa que estiguin bé», afirma.

Motius de reflexió
Anette Boye Koch no acostuma a sentir-se satisfeta del resultat de les
seves investigacions, sinó que més aviat s’estima més que serveixi de
motiu per a la reflexió: «No demano que les investigacions que he fet es
repeteixin als parvularis de tot Dinamarca, però les descripcions que
faig potser poden portar els educadors a pensar sobre el paper que tenen
en el benestar dels infants», assenyala.

L’autora proposa, entre altres coses, que els educadors prenguin cons-
ciència de quins són els seus valors i de si aquests valors s’adeqüen al dis-
curs educatiu predominant. «Els valors dels educadors parlen d’infants
feliços i confiats, que se senten bé. Potser s’haurien d’explicitar aquests
valors, ja que poden fer visible allò que aprenen en comunitats i en els
jocs que realitzen en els seus espais secrets o preferits», afirma.

Els educadors no són a la llista de les coses
que fan feliços els infants. En el seu benes-
tar hi tenen més a veure els amagatalls
secrets, el sol que passa entre les fulles dels
arbres i jugar amb els amics. I què en poden
aprendre d'això els educadors? Una tesi doc-
toral ofereix una proposta.

Vibeke Bye Jensen

Els educadors són f igurants 
en el  benestar dels infants

3 Educar 0-6anys-r.qxd  26/04/2016  11:54  PÆgina 6
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La vida al submón
Annete Boye Koch interpreta les fotografies que han fet els infants com
que ells es troben bé a la «vida al submón». Són feliços fent «equilibris
al límit». Al marge de les moltes activitats que proposen els educadors,
els infants es desafien a si mateixos i als altres respecte del que està
permès i el que no ho està, i en el que poden i el que no poden fer. Es
posen a prova en relació amb les expectatives i exigències, i això ho fan
juntament amb altres infants.

«La capacitat de fer equilibris al límit és una qualitat molt reconeguda
entre els infants. En desenvolupar aquesta activitat, a la vegada que fan
el que han de fer, desafien exigències i expectatives. Per aquesta raó,
potser convindria que els educadors els atorguessin un espai per a la
gosadia, ja que això fa que guanyin punts dins la comunitat infantil i els

ajuda a forjar-se una identitat
social», assenyala l’autora.  Al seu
submón, els infants intenten pren-
dre el control als adults. Poden
enfrontar-se amb els grans, per
exemple, enfilant-se a un tobogan,
encara que l’envolti una cinta ver-
mella que indiqui que hi estan fent
reparacions.
«Els infants em van explicar que
són feliços si fan alguna cosa que

saben que no està permesa i que, malgrat això, s’atreveixen a fer-la. Es
posen a prova de manera constant i són molt creatius en els seus intents
d’agafar el control. Si no volen participar en alguna activitat, segur que
troben la manera d’evitar-ho. Si l’estratègia els surt bé, tenen la sensació
de controlar. I això els fa sentir bé», afirma.

De manera que el benestar és molt més complex per als infants que
per als educadors, continua Anette Boye Koch. Ja que, alhora que
s’han de relacionar amb l’ideal que els educadors tenen de l’infant
harmònic i feliç, han de procurar no quedar exclosos de la comunitat
controlada pels adults. I, simultàniament, han de ser actius al seu
submón, on les coses que són importants i que atribueixen un estatus
són unes altres.

3 Educar 0-6anys-r.qxd  26/04/2016  11:55  PÆgina 7



Fer fotos
L’autora suggereix que, si els educadors volen saber més coses sobre el
benestar dels infants, haurien de demanar-los que facin fotos de les coses
que els fan feliços i parlar-ne entre tots.

En el seu treball de camp, a més de l’absència d’educadors saltava a la
vista que els únics adults que sortien a les fotos eren un auxiliar de sexe
masculí, que jugava i feia el ximple com si fos un nen més, i un educa-
dor de música que només anava a l’escola una hora cada quinze dies.

«Si els educadors es fixessin en què és el que saben fer els auxiliars i què
fa feliços als infants, aprendrien molt sobre el significat infantil de benes-
tar. M’encantaria seguir investigant sobre el tema», afirma l’autora.

Amb gran sorpresa d’Anette Boye Koch, els infants també feien fotos
purament estètiques: petjades curioses a la sorra o la llum que passa
entre les fulles d’un arbre. La natura és molt present a les fotos: «Com a
adulta no vaig reconèixer els motius estètics en un primer moment, però
quan els infants van dir ‘sí, és una taula de cafè feta d’or’ i ‘em fa feliç’,
ho vaig comprendre», afirma.

Els infants feliços se senten bé
Segons la llei danesa d’educació infantil, els educadors són responsables
del benestar dels infants. I els mateixos educadors valoren molt el benes-
tar, igual que el conjunt de la societat. El que passa és que moltes vega-
des el benestar va darrere d’altres coses -aprenentatge i benestar, salut i
benestar- sense que ningú hagi fet una proposta sobre com contribuir al
benestar d’uns infants completament normals, valora l’autora.

«Els educadors saben moltes coses sobre el malestar, i allà acaben les
converses quan parlem del concepte de benestar. Vaig optar per obser-
var uns infants completament normals i saludables que es trobaven bé
en parvularis totalment normals. Si tenim una descripció de què és el
benestar en un parvulari, sabrem cap on hem d’anar, també amb els
infants que no s’hi troben del tot bé», afirma.

El benestar és un concepte del dia a dia per als educadors i forma part
del seu «coneixement ocult», opina l’autora. Per això també ha pregun-
tat als educadors què entenen per benestar d’un infant i com treballen
per aconseguir-lo. Abans de tot els educadors assenyalen la felicitat d’un
infant com l’expressió del seu benestar.

«L’infant feliç apareix destacat a totes les entrevistes. La felicitat inte-
ressa molt als educadors. Crec que és una particularitat de Dinamarca
considerar que si els infants són feliços, se senten bé», escriu Boye Koch.

Els educadors veuen el benestar
Es repetia molt, en les respostes dels educadors, que ells copsen, detec-
ten, el benestar. Tots els educadors asseguraven a Anette Boye Koch
saber llegir el llenguatge corporal dels infants: quan arriben al matí de
bon humor, quan salten o criden o quan van accelerats.

«Els educadors veuen el benestar dels infants amb el seu ‘detector’.
Intueixen i fan ús de la seva experiència. Això vol dir que treballar amb el
seu benestar no serà un acte cognitiu, sinó que saber si es troben a gust o
no serà una capacitat física. Per aquesta raó als educadors els costa verbalit-
zar el seu comportament en relació amb el benestar dels infants», afirma.

El debat actualment versa sobre el ser o l’esdevenir (being/becomming) i
aquí sorgeix la pregunta sobre el benestar. El benestar és, en gran mesura,
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un being, és a dir, tenir bones experiències en el present, el creixement i el
desenvolupament, opina Anette Boye Koch.

«La força dels educadors consisteix a treballar corporalment, influir
sobre els hàbits i desenvolupar el capital social. Per això potser s’hau-
rien de centrar a contribuir perquè els infants fossin ‘algú’ en lloc 
‘d’alguna cosa’», afirma.

Quan els infants es troben bé al parvulari 
En relació amb el seu doctorat Quan els infants es troben bé al parvulari,
que va defensar amb èxit el desembre de 2012, l’autora va fer observa-
cions etnogràfiques durant dos mesos en un parvulari d’una ciutat gran
de províncies, a Dinamarca. L’estudi combina, a més, entrevistes a educa-
dors amb entrevistes a infants, a partir de fotografies fetes pels mateixos
infants. També va fer un estudi a partir de qüestionaris sobre el benestar
dels infants de cinc anys en 43 parvularis. El projecte compta amb el
suport del BUPL (Sindicat dels Educadors de Preescolar a Dinamarca).

L’estudi
Els educadors fan servir principalment el seu
«detector» per captar els senyals de felicitat i
benestar. Fan servir tècniques d’observació espe-
cials per saber si els infants es troben bé o no
s’hi troben.

• L’ideal de l’infant que se sent bé és l’infant
feliç i harmònic.

• Els infants són feliços al parvulari quan estan
amb els seus amics, quan juguen, quan es
construeixen una identitat i quan tenen 
vivències estètiques.

• Els adults són figurants en el projecte de
benestar propi dels infants. Al parvulari, quan
els infants fan fotos d’allò que els fa feliços,
fan poques fotos dels adults. La felicitat és,
sobretot, un projecte personal de cada infant.

• Als infants els agrada experimentar i enfron-
tar-se amb els adults.

• Els infants creen el seu particular submón, paral·lel a les activitats
guiades pels adults. El benestar dels infants es crea entre ells, en la
mesura que participen en activitats pròpies i durant l’activitat propo-
sada pels educadors.

• Els infants que se senten bé són aquells que saben establir un equilibri
entre les expectatives dels adults i les del grup.

• Els adults no estan mancats d’importància.
• El benestar dels infants està estretament relacionat amb la comunitat

per a la qual els adults estableixen el marc.
• Els adults poden consolar, resoldre conflictes i ajudar aquells infants

que ho necessitin.
• Els adults són condició de possibilitat de benestar.                           

Vibeke Bye Jensen,
Periodista especialitzada en educació de 0 a 6 anys.

Article traduït de Børn & Unge, núm. 1 (any 2013), www.bupl.dk/forskning.
Fotos: Carme Cols i Llar d’Infants de Torrelles de Llobregat.
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Al llarg d’aquests últims anys el nostre concep-
te d’infant i de mestre ha anat canviant. Creiem
en un infant capaç, autònom, creatiu, sensible,
amb unes necessitats i uns interessos que el defi-
neixen com a persona. També, en un mestre
acollidor, respectuós, observador, que acom-
panya l’infant, que respecte l’espai de cada
infant, que no jutja... A partir d’aquí vam veu-
re la necessitat de reorganitzar els nostres espais
interiors. I després vam posar-nos a transfor-
mar els espais exteriors.

Vam començar amb un procés de reflexió, de
discussió en equip, de lectura d’articles, de bus-
car acords. Això ens va fer créixer com a equip.

I per tal d’encaixar totes les
peces d’aquest trencaclosques
també vam buscar l’ajuda de
persones amb experiència,

com l’Eva Sargatal, la Carme Cols i el seu equip.
Després de diverses sessions d’assessorament, va
sortir un primer esbós. El vam presentar a
l’Ajuntament, on van creure amb nosaltres per
tirar-lo endavant.

El següent pas va ser informar a totes les famí-
lies. Vam fer una reunió amb imatges i plànol.
Volíem que els pares s’impliquessin en el nostre
projecte i, durant unes setmanes, vam deixar un
plànol en blanc a l’entrada de l’escola perquè els
pares hi posessin paraules o dibuixos de com s’i-
maginaven el jardí.

I el nostre projecte es va anar fent realitat.
Hem aconseguit: 

• Portar la natura dins el nostre jardí i alhora
acostar el jardí al poble, mitjançant desnivells
alçats.

• Definir llocs on els més petits se senten pro-
tegits, amb espais delimitats però no tancats.

• Establir espais que fomenten l’autonomia dels
més grans on s’alterna la calma i el joc mogut,
llocs on es pot conquerir la verticalitat i la
horitzontalitat, llocs per enfilar-se, amagar-se,
fer circuits, etc.

• Crear un jardí on es tenen en compte els drets
dels infants.

Queda molt per fer i som conscients que se
n’ha de tenir cura, que dia a dia s’ha de millo-
rar i ha d’anar agafant la personalitat pròpia
de l’escola. Però podem dir que el nostre pati
ja és un jardí. 

De pat i  a jard í
Equip educatiu de la Llar d'Infants el Rajolet de les Preses

5 Bones pensades1-r.qxd  21/04/2016  15:00  PÆgina 10
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Per elaborar els fona-
ments de la nostra
escola bressol vàrem
triar quatre eixos, un
dels quals va ser defi-
nir-nos com a escola
compromesa a pro-
moure i difondre els drets de l’infant, que són
els drets humans.

La Convenció també ens aporta una mirada
potent respecte als infants: «infants ciutadans de
plens drets, però amb característiques pròpies».

Les reflexions que hem fet col·lectivament
en la nostra comunitat educativa han ajudat
que anés emergint la cultura de la petita infàn-
cia: què volen els infants petits?, com viuen les
experiències vitals?, com es plantegen el món?

Plantejant-nos any rere any qüestions com
què significa el dret a la intimitat, el dret a plo-
rar, el dret a no ser etiquetats, el dret a moure’s
en llibertat, el dret a opinar…, tant l’equip com
les famílies, any rere any, anem elaborant un

llenguatge comú, per
construir un espai a la
petita infància: l’E. B.
M. Les Quatre Torres.
Aprofundir en aquests
temes també ens ha
ajudat a crear el codi

ètic de la nostra escola, també dit Reglament
de centres. Les agressions que l’educació, com
la resta de serveis públics, està patint posa els
infants en una situació més vulnerable, motiu
pel qual la defensa del drets de l’infant ha de
ser més viva.

Relat de l’experiència
Cada any, el 20 de novembre, commemorem
la Convenció buscant una intencionalitat.
Després plantegem una mateixa pregunta
relacionada amb els drets de l’infant a tota la
comunitat educativa que conforma l’escola
(els mestres, les famílies, les cuineres, el per-
sonal de neteja...).

En equip, reflexionem, discutim i elaborem:
els infants menors de tres anys tenen deures o
només drets?, què representa el dret a la inti-
mitat a l’escola bressol?, com garantim la indi-
vidualitat de cada infant?...

Les famílies –pares, mares, avis i germans–
comenten i reflexionen en petits grups sobre la
proposta, la pregunta i les respostes escrites que
poden trobar en un espai ben visible. 

Conjuntament, famílies i equip analitzen,
elaboren i redacten una síntesi sobre el dret
escollit. En un espai de l’escola elaborem una
documentació amb diferents publicacions,
articles, projeccions i imatges referents als
drets de l’infant. 

Un cop s’ha fet aquest procés, adeqüem les
reflexions sorgides i les traslladem a la vida
quotidiana de l’escola.

Unes pinzellades de com ho hem concretat
A la vida de l’escola respectem les pertinences
afectives de tots els infants creant un espai on

escola 0-3

12

m
ai

g 
  

  
  

  
  

ju
ny

 2
0

1
6

in
-f

àn
-c

i-a
21

0

El mes de setembre de 2014 va fer deu cur-
sos del funcionament de la nostra escola, fet
que va coincidir amb el XXV aniversari de la
Convenció sobre els drets de l’infant. Ens
semblava important donar a conèixer la nos-
tra experiència del que ha representat per a
nosaltres aquesta Convenció, integrada en el
fer de cada dia.

Construïm el  nostre projecte educat iu 
a part i r  de la Convenció
sobre els drets de l ’ infant

Equip educatiu del curs 2013-2014 
de l’E. B. M. Les Quatre Torres 
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puguin guardar-les i fer-les servir en qualse-
vol moment del dia.

L’equip ha fet una reflexió profunda per evi-
tar fer valoracions i expressar prejudicis fora
d’un marc de reflexió que siguin útils per a l’in-
fant, la seva família i l’educadora, procurant
estar alerta entre totes i ajudant-nos a contenir
els comentaris fora de lloc davant dels infants.
Donant-nos l’espai de reflexió i suport per
valorar allò que ens pot inquietar dels infants i
de les seves famílies o de la vida de l’escola.

En aquesta tasca és important reconèixer els
sentiments personals que ens puguin provocar
les famílies i els infants, i crear l’espai i el temps
per ajudar-nos i recolzar-nos en l’equip. 

Com a escola, garantir les necessitats bàsi-
ques dels infants per sobre de les normes de
funcionament del centre és un tret d’identitat.
I de vegades, comporta fer un treball paral·lel
més a llarg termini amb la família (esmorzar
fora d’hores; dormir quan ho necessita; si no
porta els estris necessaris per a la vida a l’esco-
la, poder-los-hi facilitar...).

L’objectiu és dissenyar i planificar l’organitza-
ció de l’escola perquè faciliti als infants la tria
de jocs i dels espais, per tal que es puguin mou-
re amb llibertat i d’acord amb els seus interes-
sos. Les decisions dels infants són respectades
davant les propostes que puguem fer els adults.

I, sobretot, mirem de qualificar les accions
dels infants, no qüestionar-lo com a persona i
fer-ho extensiu a les famílies.

Algunes aportacions personals
Cada persona de l’equip ens hem preguntat
què ens ha aportat el projecte dels drets de l’in-
fant. Les respostes són les següents:
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• El reconeixement dels drets de l’infant m’ha
fet valorar les emocions dels infants obrint
canals d’expressió i manifestació de les criatu-
res; la disponibilitat i l’acceptació per part dels
adults de considerar-los persones amb plens
drets i per tant un compromís i responsabili-
tat amb i per la cultura de la petita infància.

• Els drets de l’infant crec que són un principi
fonamental de l’ésser humà. Partint d’aques-
ta base, permeten als adults tenir una mira-
da, una escolta, una disponibilitat, un res-
pecte i una actitud cap a l’infant. A partir
d’aquí, hem anat creant el nostre concepte
d’infant i estem construint amb ganes i
il·lusió l’escola que volem. 

• Conèixer i aprofundir en el tema dels drets
de l’infant m’ha fet reflexionar i canviar el
concepte d’infant que tenia fins fa uns anys.
Personalment crec que és molt important
tenir consciència que els infants, igual que els
adults, tenen els seus drets i deures; tenen dret
a plorar, a escollir, a tenir la seva intimitat, i
tot això ens fa reflexionar i veure els infants
amb uns altres ulls, tot tenint en compte les
seves inquietuds. A la nostra escola, fa uns
anys que treballem amb ganes i il·lusió el tema
dels drets, juntament amb les famílies.

• M’ha fet reflexionar sobre el concepte d’in-
fant i el que significa. Aquests cursos i xerra-
des ens han dotat d’elements suficients per
reflexionar, entendre i fomentar aquesta cul-
tura de respecte als drets bàsics dels infants i
a la participació de totes les persones que
estem involucrades (famílies...). Ha estat un
repte i un compromís de tothom. També un
enriquiment personal.

• Hem acostat cada dret a la realitat de l’esco-
la i a cada infant, i l’hem fet possible dintre
del nostre dia a dia amb naturalitat, tenint
cura del nostre posicionament i la nostra
mirada, reconeixent la diversitat.

• He descobert el que es pot aconseguir amb
amor i afecte. Una abraçada, un petó, un
gest o una paraula d’afecte poden aconseguir
coses meravelloses. 

• M’ha ajudat a créixer professionalment i
com a escola, ens ha fet reflexionar, buscar
estratègies, treballar amb les famílies i fer-
les partícips de la importància de respectar

els drets de l’infant en l’acompanyament del
seu creixement com a persona.

• És una satisfacció personal treballar en una
escola de la qual vull formar part, on l’infant
i els seus sentiments estan per sobre de tot.

• Formar part de l’equip de l’E. B. M. Les
Quatre Torres, on ja fa uns quants cursos que
treballem en profunditat diferents drets de
l’infant, m’ha fet adonar que la meva visió
d’infant ha anat canviant al llarg dels anys.
Aquest treball d’escola, reflexionat, treballat i
compartit amb les famílies, m’ha servit per ser
més conscient de la individualitat de cada
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infant, de les seves necessitats, de la importàn-
cia i el bon fer respecte de la seva intimitat, de
tenir una visió molt més àmplia de les seves
capacitats i respectar-les, tot sentint-me, alho-
ra, més segura i tranquil·la per deixar fer...,
confiant en aquests infants que ho gaudeixen
en el dia a dia i que segur ho agraeixen.

• En primer lloc val a dir que un dret essencial
per a tots, però principalment per als nens
petits, és l’alimentació. Això hauria de ser a
l’abast de tots sense diferència de races, reli-
gions, sexe, etc. Paral·lelament, també el dret
d’educar- se en l’alimentació és important,
alimentar-se, socialitzar-se a través del men-
jar. Per tant, hem de tenir cura de què menja
l’infant, com ho fa i tot això, dins d’un
entorn que l’ajudi a créixer i a madurar. Això
l’ajudarà a ser autònom, ric en els seus gustos
i, en general, a ser més feliç.

• El projecte sobre els drets de l’infant m’ha ser-
vit «para saber lo que necesitan los niños».

• La neteja de l’escola és tan important com la
personal; si tenim una escola neta, els infants
seran més feliços.

• Treballar en els drets de l’infant m’ha fet refle-
xionar molt. Ara sóc més capaç d’entendre
moltes coses, d’aprendre de cada infant, de
tenir cura de cada cosa que faig per tal de
poder respectar-los en cada moment. El pro-
jecte sobre els drets de l’infant m’ha fet apren-
dre i créixer com a persona. 

• A mi m’ha servit per adonar-me realment que
cada infant és diferent i té el seu ritme.  

Equip educatiu del curs 2013-2014 
de l’E. B. M. Les Quatre Torres
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Què són els «llibres
d’artista»?
Els llibres d’artista són
productes editorials
innovadors i de molta
qualitat estètica que
sorprenen a la prime-
ra mirada. Aquests lli-
bres han estat conside-
rats tradicionalment
com a poc literaris, i
en l’actualitat encara no tenen gaire difusió a
les escoles del nostre país, a diferència de
França, on, des de la dècada de 1980, s’ha fet
una tasca de difusió per fomentar l’educació
artística dels més petits. 

Aquests materials es troben entre el joc i l’ex-
perimentació, i exploren el valor narratiu del
llenguatge visual. Des de l’inici del grup de tre-
ball, ens van semblar molt interessants, per la
necessitat d’una intervenció activa del lector:
buscant, fent hipòtesis, percebent o combinant

imatges. En realitat és
aquesta interpretació i
acció de l’infant la que
configura el sentit del
llibre, amb una inte-
racció particular per a
cada lector.
Entre el ventall d’ofer-
ta, les educadores d’es-
cola bressol de seguida
ens vam sentir atretes

per dues obres molt singulars, en la mesura que
estaven pensades per a infants prelectors: els I
prelibri del Bruno Munari i els Little Eyes de
Katsumi Komagata. Aquests llibres pensats per
a petites mans es configuraven amb elements
senzills i bells. Una oferta ben allunyada de la
tradicionalment pensada al nostre entorn per a
la primera infància. Tot i l’interès pel material
de seguida van sorgir dubtes: com portar aquests
materials a l’escola?, serien prou atractius per als
infants?

Bruno Munari, I Prelibri
«Jugar és una qüestió seriosa! Els infants 

d’avui són els adults de demà. Ajudem-los 
a créixer lliures d’estereotips, a desenvolupar 

tots els sentits, ajudem-los a ser més sensibles. 
Un infant creatiu és un infant feliç.» 

BRUNO MUNARI

Munari fou un artista i dissenyador italià que
en la dècada de 1980 va apropar els llibres als
més petits. El 1979 idea i realitza I prelibri, edi-
tats per primera vegada el 1980 per Danese i
últimament reeditats per Corraini, exclusiva-
ment pensats per a aquells infants que encara
no saben «llegir» ni escriure. I prelibri és una
petita biblioteca portàtil que conté deu «mini-
llibres» realitzats amb materials diferents: paper,
plàstic, roba, fusta... amb forats, transparències,
fils que els travessen..., tots relligats i enquader-
nats de maneres diferents. Especialment pensats
per a la primera etapa de l’educació infantil,
l’autor pretenia que els infants es familiaritzes-

El grup d’Art i Literatura de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat està integrat per profes-
sionals de l’educació i del món de la il·lustra-
ció, i pretén donar a conèixer i fomentar els
llibres d’artista i àlbums il·lustrats a l’etapa
d’educació infantil. Arran de les seves  pro-
postes literàries, algunes educadores ens hem
animat a introduir I prelibri de Bruno Munari
en dues escoles bressol, l’E. B. M. el Niu de
Sant Cugat i l’E. B. M. la Rosa dels Vents de
Cornellà. I en aquesta última, també hi vam
introduir els Little Eyes de Katsumi Komagata. 

Pet i ts l l ibres per a grans
(pre) lectors 
« I  pre l ibr i» de Bruno Munar i  
i  «Li t t le Eyes» de Katsumi Komagata

Sandra Monfort, Cristina Soldevilla, Maria Rovira i Montse Colilles
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ments de cultura i de joc poètic, introduint sor-
preses per als infants que encara no saben llegir.

Aquests llibrets permeten al lector interac-
cionar amb el tacte, la vista, el gust i l’olfacte.
En alguns no hi ha ni rastre de paraules, ni de
dibuixos, perquè no només es llegeix la paraula
escrita o la il·lustració. Així esdevenen petites
finestres obertes a la manipulació, la imagina-
ció i la creació.

Portem els Prelibri a l’escola...
Des del principi vam tenir clar que és molt
important obrir un temps i un espai especials
per al descobriment d’aquest material. Un
temps de calma, lluny de la pressa, que perme-
ti a cada infant descobrir al seu ritme què ama-
ga cada llibre. Un espai lliure d’interferències i
d’estímuls on l’obra literària sigui la veritable
protagonista. Podem utilitzar la sala d’usos
múltiples o un espai de la classe que quedi
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recollit i on no hi hagi massa materials ni
sorolls que ens distreguin. 

D’altra banda, aquest descobriment s’ha de
fer necessàriament en petit grup, entre quatre
i sis infants, i en el cas dels més petits, els
nadons, d’un en un a la falda de l’educadora.
El nombre reduït d’infants garanteix un
acompanyament més proper de les educado-
res, major facilitat per interactuar entre ells i
el fet de disposar de prou material per poder
escollir.

L’educadora presenta el llibre al grup d’in-
fants creant expectació, obrint el llibre de lli-
bres i permetent que cada infant triï aquell que
vulgui. Els infants que puguin fer-ho sols seuen
a la cadira al voltant de la taula, fet que facilita
que manipulin el material, que passin pàgines,
fiquin els dits als forats... Els nadons són
acompanyats per l’educadora al gronxador fins
que, a mesura que avança el curs, ja poden seu-
re a taula i escollir per si mateixos. 

«Mirar, tocar, sentir, els colors, les formes, 
el so… tot és nou, tot és aprendre.» 

BRUNO MUNARI

Els infants investiguen els llibrets. La seva lec-
tura és diferent de la nostra: pot ser molt ràpi-
da o quedar-se fixada en petits detalls. Utilitzen
els ulls, les mans, els sons, cerquen els forats,
passen les pàgines ràpidament, exploren les
qualitats dels materials... I prelibri no tenen ni
principi ni final i, afortunadament, no tenen
«una forma correcta» de ser llegits, i per això
ens adonem que són ideals per a aquesta «pre-
lectura» que fan els infants de l’escola.

Quan acaben un llibre els ani-
mem a agafar-ne un altre: en el
cas dels més grans, el poden
intercanviar amb un company o
bé a deixar-lo al seu «forat» i aga-
far-ne un altre. No hi ha un
temps establert per a cada llibre,
ni tan sols «han de mirar» tots
els llibres. Cada infant pot fer el
seu recorregut a cada sessió. A
mesura que repetim l’experièn-
cia alguns d’ells ja saben quins
llibres volen escollir, on volen
tornar, d’altres en prefereixen un
que no han mirat mai.

Les sessions acostumen a durar
entre trenta i quaranta minuts,
però el límit queda establert per
l’interès dels mateixos infants.
Quan l’educadora percep que
l’interès decreix es comença a
recollir i s’anima a posar cada lli-
bre al seu lloc. 

L’educadora acompanya aques-
ta lectura. Posa paraules a allò
que descobreix l’infant: «Mira
què has troba’t!», «Què ha pas-
sat?», «Cal tractar bé els lli-
bres»… Escolta què fa cada
infant amb el material i docu-
menta allò que va observant. En
el cas dels nadons, es va escrivint un petit diari
on queda recollit com evoluciona la mirada
dels infants.

I prelibri provoquen converses entre els
infants més grans, cadascun amb el seu imagi-

nari. També entre els adults i els infants. Es
comparteix la lectura sense cap més objectiu
que gaudir. Per als infants els petits llibrets són
font de múltiples sorpreses i descobriments que
han d’expressar. Les sessions es veuen repletes
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d’exclamacions, de dits que assenyalen, d’hipò-
tesis que es formulen... El Pol vol saber on
tenen el niu les formiguetes, la Candela prova
de veure el món dels colors que proposen les
pàgines, el Max pica amb el llibre de fusta per
escoltar el seu so i la Maria s’entreté a intentar
ficar i treure el botonet pel forat. 

Katsumi Komagata, Little Eyes
«El simple es torna més creatiu.» 

KATSUMI KOMAGATA

Komagata és un dissenyador i il·lustrador
japonès que, arran del naixement de la seva
filla el 1990, va dissenyar una sèrie de deu
caixes amb làmines que contenen jocs visuals,
anomenades Little Eyes. Aquestes làmines
segueixen l’evolució visual de l’infant dels tres
mesos als tres anys: comencen amb un joc

visual entre el blanc
i el negre, continuen
cap als colors i les for-
mes abstractes i aca-
ben amb jocs visuals
figuratius d’una certa
complexitat.

Les làmines oferei-
xen una autèntica
experiència visual i
sensorial gràcies a les
seves formes desple-
gables, els contras-
tos, la llum, les
ombres... i conviden
l’infant a jugar, bus-
car, reconèixer for-

mes i colors i a estimular la seva imaginació,
curiositat i creativitat.

Els Little Eyes arriben a l’escola
Un cop vam tenir l’obra d’en Komagata a les
mans vam adonar-nos que calia pensar bé com
presentar aquell material als infants. 

Les dues premisses que vam articular per
presentar I prelibri ens van semblar adients per
als Little Eyes: fer-ho en petit grup d’entre qua-
tre i sis infants, i en un espai tranquil, contin-
gut, el més neutre possible i lliure d’interferèn-
cies. Aquest espai pot ser la classe, mentre la
resta de grup fa una altra proposta en un altre
espai obert, on els infants poden escollir entre
d’altres propostes. 

El petit grup dóna l’oportunitat als infants
de manipular el material de manera tranquil·la
i que n’hi hagi suficient per poder canviar de

làmina espontàniament, sense haver d’esperar
gaire. També facilita la possibilitat d’interac-
tuar amb l’educadora i amb la resta d’infants,
sobretot a aquells infants que els costa expres-
sar-se en gran grup. 

En relació amb l’espai, cal tenir en compte
que, atesa la gran quantitat de làmines i les
seves característiques, no els podem presentar
en qualsevol lloc de la classe, com al matalàs
de l’espai de contes o al terra, ja que els infants
potser no estan prou còmodes per manipular-
los i els poden fer malbé trepitjant-los. La tau-
la i les cadires, on seuen còmodament, assegu-
ren un lloc que facilita la bona manipulació
d’aquests llibres tan especials.

La presentació dels volums dels Little Eyes
també ens sembla un punt important per
començar les sessions i anticipar als infants allò
que passarà. Per fer-ho utilitzem una caixa de
fusta que els infants piquen: «Què hi haurà
aquí dintre? Ho voleu veure?». Utilitzem la
sorpresa per despertar l’interès dels nens i les
nenes, i per obrir un nou temps de calma.
Obrim la caixa lentament, traiem les capses i
les col·loquem damunt la taula. N’escollim
una i, amb cura, l’encetem i presentem les dife-
rents làmines. L’educadora pot acompanyar la
presentació amb sorolls, cançons o accions
com ficar els dits pels forats, repetir accions...,
o bé deixar simplement que la imatge parli
sola. Els recursos narratius s’adapten a l’estat
del grup, però el ritme de la presentació ha de
ser pausat i el protagonisme ha de ser per als
jocs visuals. A cada sessió es presenten una o
dues capses; un cop finalitzem, les endrecem i
les posem sobre la taula. 
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Tot seguit convidem els infants que vagin
agafant aquelles làmines que vulguin i els ani-
mem a investigar-les. Comencen a descobrir
les sorpreses i possibilitats que ofereixen: les
obren, les tanquen, les giren, busquen els
forats, se les posen davant dels ulls per mirar
a través, hi arrosseguen els dits, i van expres-
sant les seves descobertes, alguns d’ells amb
paraules i d’altres amb sons, gestos o l’expres-
sió de la cara.

Els infants van canviant lliurement de làmi-
nes o a vegades és l’educadora qui proposa
algun canvi; hi ha qui s’està molta estona
manipulant la mateixa làmina o qui canvia
molt ràpid. Sovint hem de convidar a mirar
millor o a aturar-se en algunes làmines, a no
consumir veloçment la proposta i a apreciar els
petits detalls.

Els més petits queden bocabadats amb la
seqüència de formes, forats i colors que es va
succeint. Com si quelcom del seu interès que
nosaltres no arribem a comprendre quedés cap-
tivat amb aquestes imatges. A mesura que els
jocs visuals es fan més complexos i apareixen
petits animalons i altres personatges, els infants
a partir de dos anys comencen a anomenar-los
amb entusiasme («elefant!»), i més tard, for-
mulen petites hipòtesis sobre què pensen que
està passant o bé fan preguntes.

L’equip intenta mostrar els llibres als infants
respectant la progressió que fa l’artista
japonès, però sense limitacions estrictes. Al
grup de nadons es comença pel número 1
(First Look), però també es deixa que se’l miri
el grup de més grans. Podem dir que no s’a-
vancen els números i, si un infant no és capaç

de caminar, no se li ensenyaran els números de
Walk and Look, però l’experiència ens demos-
tra que els primers números poden ser molt
suggeridors per als nens i les nenes més grans
de l’escola. 

La sessió acaba com comença, guardant els
llibrets a la caixeta de fusta entre tots i espe-
rant que la propera sessió es torni a desplegar
el fantàstic món poètic del Katsumi Komagata. 

Com a conclusió
«Si un infant troba una sorpresa en 

un llibre quan és petit, continuarà buscant 
sorpreses en els llibres durant tota la vida.»

BRUNO MUNARI

La paraula que millor defineix l’experiència
d’aquests dos cursos amb aquests llibres insò-
lits és sorpresa. Sorpresa en els materials que
transgredeixen les normes dels contes «en sen-
tit tradicional», de les lectures que provoquen
apel·lant tots els sentits, de les cares dels
infants quan fan les seves troballes particulars
i úniques.

Però les sorpreses no només van ser per als
més menuts. Les educadores estaven a l’expec-
tativa en les primeres sessions: per a nosaltres
també era un material nou. Uns llibrets
estranys, que ens seduïen, però que també ens
interrogaven i ens generaven dubtes: però com
«explicarem» això? Calia, per començar, dina-
mitar el nostre concepte de llibre, d’història,
de narrador, d’infant «oient».

De seguida ens va sorprendre la concentració
dels infants, el clima de tranquil·litat, la seva
manera de manipular els llibrets sense tanta

consciència com nosaltres de com s’ha de fer.
De mica en mica també vam aprendre a mirar I
prelibri i els Little Eyes amb ulls d’infant, a tenir-
ne els nostres preferits, a acceptar que un pot
llegir molt ràpid un llibre si no li interessa o
mirar-se’l moltes vegades i veure-hi cada vegada
quelcom diferent.

L’experiència ens va obrir moltes preguntes:
Quina relació hi ha entre I prelibri i l’art con-
temporani? Què vol dir llegir? Com condicio-
na la lectura la riquesa d’experiències estèti-
ques que ens envolten des de ben petits?

Però aquestes ja seran qüestions per a un
altre article...                                             

Sandra Monfort, Cristina Soldevilla, Maria Rovira i
Montse Colilles, membres i coordinadora del grup de

treball Art i literatura de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat
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Des de la creació de
l’escola bressol en el
curs 2011-2012, es van
mantenir diferents tro-
bades amb els infants
de tres anys. Així, vam
compartir estones de
joc als patis de les res-
pectives escoles; i els
nens i les nenes de dos anys van visitar la biblio-
teca de l’escola dels «grans». Però no en teníem
prou amb això. A partir del seminari de coordi-
nació Intercanvi 0-6 Anys al C. R. P. d’Horta-
Guinardó, que vam realitzar alguns membres
dels dos equips d’infantil, va sorgir la idea d’or-
ganitzar tallers de ciències on s’afavorís la troba-
da i la relació entre els infants de diferents edats. 

Alguns membres dels dos equips vam fer
diverses trobades prèvies on vam decidir quins
eren els objectius principals a assolir amb aques-
ta activitat i quins tallers portaríem a terme, així

com els materials a uti-
litzar, l’espai a ocupar i
la temporalitat de l’ac-
tivitat.

Inicialment es van
plantejar uns quants
objectius:
• Afavorir la interrela-
ció dels infants entre

dos i quatre anys, com una oportunitat per
compartir maneres de fer i experiències entre
els infants de diferents edats. 

• Afavorir l’interès vers l’experimentació, tot
observant, manipulant, imaginant, creant i
comunicant a través del cos, la paraula i les
diverses cerques que els infants feien de
manera individual o en grup.

• Potenciar l’autonomia, l’aprenentatge com-
partit i l’alegria de fer amb altres, com també
la seguretat dels infants en si mateixos per
mitjà de l’experimentació.

Metodologia, com ens hem organitzat
Els materials i la disposició dels espais ja esta-
ven decidits i dibuixats en les reunions que
havíem fet amb anterioritat. 

A l’hora de dissenyar les sessions vam veure
clar que els grups havien de ser petits, perquè
es respirés un ambient de tranquil·litat. És
per això que vam barrejar i repartir els 82
infants de les quatre classes (Blaus i Vermells
de Tres Turons i Peixos i Cargols de Font d’en
Fargas) en cinc grups. Per tant, a cada sessió,
hi participava un grup de disset o divuit
nenes i nens.

Les sessions es van fixar un dia a la setmana,
dimarts, i la durada va ser d’una hora, de deu
a onze del matí. Aquell dia, abans de les nou
del matí, algunes mestres ho disposaven tot
acuradament. Així, quan arribàvem amb els
infants, ja estava tot preparat.

A cada sessió es proposaven cinc tallers dife-
rents i una mestra se’n feia responsable i els
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Sovint es promouen les relacions dels infants
de diferent edats a l’escola, però també és pos-
sible entre infants d’escoles i cicles diferents
d’educació infantil. N’és un exemple l’experièn-
cia promoguda entre l’Escola Font d’en Fargas i
l’Escola Bressol Municipal Tres Turons, dos cen-
tres situats en un mateix terreny i comunicats
per un bosquet. Es podria haver dut a terme en
una activitat sense pautes, però en aquest cas
es va apostar per una activitat amb l’experimen-
tació científica com a centre d’interès.

Fem ciència!
Un projecte compart i t

Trini Godoy, Lurdes Lacorte, Merche Rodríguez, Isabel
Frauca, Laia Herrero, Montse Llovet, Marga Moreno.
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dinamitzava. Al cap de cinc setmanes, tots els
grups ja havien participat en una sessió i tor-
naven a començar amb alguna proposta dife-
rent. Així cada infant va poder gaudir tres vega-
des d’aquests tallers.

Les sessions es van iniciar al mes de gener.
Les primeres es van fer a l’escola bressol, a la
sala d’usos múltiples i en una estança contigua
per a la taula de llum. Aquest espai era prou
ampli per acollir simultàniament els diferents
tallers. Les darreres sessions, ja a la primavera,
es van fer en un espai obert a l’aire lliure, al
bosquet de l’escola Font d’en Fargas.

Els tallers
Amb aquests tallers preteníem que els infants
entressin en contacte amb una experiència de
ciència. Per això els proposarem diferents ele-
ments i materials.

Rampes: En aquesta proposta, els infants
tenien al seu abast material per construir plans
inclinats: fustes, cubs de fusta, cartons, caixes...
Disposaven també d’objectes com boles de
diferent mida i pes, agulles d’estendre, bigu-
dins, etc. En altres sessions vam enriquir el joc
i les possibilitats d’experimentació amb textu-
res per folrar les rampes, camions amb bolquet
i objectes per carregar-los com pedres, bales...

Imants: Els materials proposats en aquest
taller són imants de diferents mides i formes,
taps de suro, cadenes, taps de plàstic, tapes
metàl·liques, claus... 

Taula de llum: En l’estança enfosquida, hi
havia dues taules de llum i un ventall de mate-
rials com acetats de colors transparents i opacs,
ampolles amb colorants alimentaris diluïts

amb aigua, botons, plomes, materials translú-
cids i objectes opacs com fustes, xarxes, pedres
de formes i colors diversos...

Mescles: En el transcurs de les sessions, vam
oferir diferents matèries líquides i sòlides com
aigua, sucre, farina, oli, mel, sorra..., i reci-
pients i estris per fer les mescles i veure els
resultats.

Tubs: En aquest taller, els materials que
oferíem eren tubs de tota mida i diàmetre, cor-
des i pilotes de mides i grandàries diferents.

Aigua: Els infants podien fer el transvasa-
ment d’aigua amb esponges, tubs, gerres, cola-
dors, embuts, ampolles...

Desenvolupament de les sessions
Cada sessió constava de tres moments diferen-
ciats:

• Coneixença i presentació. En arribar a l’es-
pai destinat a realitzar els tallers, els infants i
adults ens trobàvem a la rotllana i ens saludà-
vem dient el nostre nom i la classe d’on
veníem. Les mestres presentàvem els dife-
rents tallers i explicàvem el funcionament de
la sessió. Els infants veien les propostes i ells
mateixos havien de decidir on volien anar,
què fer i l’estona que hi passarien. 

• Experimentació i manipulació. Cada mestra
es situava en un taller i els infants triaven
on volien anar. Mentre els infants experi-
mentaven i manipulaven, les mestres ana-
ven fent petites intervencions per fer-los
preguntes i observacions de què anaven fent
i descobrint els infants. Ens vam proposar
utilitzar un llenguatge proper, però alhora

precís per posar paraules a les sensacions que
l’experiència permetia, com per exemple:
rugós, opac inclinat... Donaríem els temps
en relació amb els interessos dels infants,
així com importància a les descobertes sen-
sorials que anessin fent cadascun d’ells en
les diverses propostes, perquè tot ha de tenir
el seu valor.

• Conversa. Per anticipar que s’acostava el
final del taller i que hauríem d’iniciar l’en-
dreça dels materials, començava a sonar una
música, i ens tornàvem a trobar tots plegats
i encetàvem un diàleg per comunicar i
expressar què els havia agradat, què havien
descobert i com s’havien sentit.

Rampes
Els infants que anaven en aquest taller jugaven
amb plans inclinats. Experimentant amb els
diferents objectes al seu abast, podien compro-
var com es comportaven en fer-los rodolar per
les diferents inclinacions que creaven.
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Aquest joc requeria accions com organitzar
les combinacions de rampes, fer caure els
objectes per diferents inclinacions, veure què
passava i comparar el desplaçament segons si
rodolaven o lliscaven. 

En les darreres sessions, es van canviar alguns
materials -com folres, textures en els plans
inclinats- per oferir altres possibilitats d’expe-
rimentació i poder veure quin efecte tenien
sobre l’acceleració dels objectes. També hi

havia vehicles que podien portar càrregues de
manera que els infants comprovaven la diferèn-
cia dels desplaçaments entre els bolquets que
anaven o no carregats. 

Durant les sessions, l’adult acompanyava les
accions dels nens i les nenes amb preguntes
concretes perquè aquests verbalitzessin les seves
descobertes: «Tots els objectes rodolen?», «Què
baixa més de pressa i per què?», «Que fas per-
què rodolin?»...

Heus aquí alguns comentaris dels infants
durant el joc i a la rotllana:

«Fèiem força per fer pujar les pilotes.»
«Les pilotes anaven corrents fins al final,

molt lluny.»
«Les pilotes no eren iguals. Unes estaven ple-

nes i altres buides. Eren de diferents mides.»
«La bola grossa anava molt lluny.»
«La pilota ha baixat per la rampa que jo he

construït.»
«Posem una barrera perquè no s’escapi la

pilota.»

Imants
Els imants donen l’oportunitat d’experimentar
les propietats del camp magnètic i en aquest
taller els infants van poder manipular lliure-
ment i comprovar-ne les propietats combi-
nant-los amb altres objectes.

Aquesta experimentació lliure els va permetre
conèixer les diferents possibilitats i característi-
ques d’alguns objectes i dels imants. També van
descobrir la força d’atracció o repulsió entre dos
imants o dos metalls, i l’efecte del camp magnè-
tic sobre altres materials o objectes que no fos-
sin imants, com serien les cadenes, taps de suro,
peces de ferro, claus, taps de plàstic...

Al llarg del joc s’adonaven que movent els
imants per sota la taula els objectes que hi
havia al damunt es movien, o que posant un
imant a sobre d’una tapa metàl·lica enganxa-
ven altres elements, o també que en col·locar
imants amb el mateix camp magnètic es
repel·lien. Tanmateix, quan apropaven imants
diferents, aquests s’atreien. 
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Taula de llum
A la taula de llum tots els materials o objectes
que hi posàvem al damunt es veien d’una
manera molt diferent, com si fossin màgics: les
siluetes es perfilaven, els relleus dels objectes es
concretaven.

El taller estava situat dins d’un espai on hi
havia foscor i al mateix temps l’accés era pro-
per a tota la resta de propostes. Els infants
podien accedir a la penombra amb facilitat i
se’ls oferia la possibilitat d’observar i experi-
mentar l’opacitat i la transparència dels objec-
tes, la creació de colors secundaris a partir dels
primaris, les variants de tonalitats del color...
Donava l’oportunitat de conèixer noves carac-
terístiques d’un mateix material: les ampolles
amb colorants alimentaris diluïts amb aigua,
els botons, les fustes, les plomes, els acetats de
colors transparents, les xarxes, les pedres de
formes i colors diversos... tot experimentant i
observant amb la llum d’una forma lliure.

Les descobertes dels infants s’acompanya-
ven i es dinamitzaven amb preguntes com

«Què està passant?», «Com ho has fet?»,
«Canvia de color?», «Es pot veure o no es pot
veure?», «Aquesta peça de fusta deixa passar
la llum?»... 

Alhora, els infants anaven verbalitzant les
seves descobertes:

«L’aigua de l’ampolla canvia de color.»
«S’ha apagat el color. S’ha enfosquit.»

«He posat les peces de colors una a sobre de
l’altra i es veu de color negre.»

«Amb la fusta no es veu la llum.»
«No el veig, no hi és.»

Mescles
En aquest taller oferíem matèries líquides i
sòlides amb densitats, textures i colors diversos
o similars perquè, jugant directament amb les
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mans o amb el suport d’altres estris, els infants
observessin alguns dels principis de la matèria
i les seves transformacions. Les sessions van
estar planificades en tres propostes:

• Una primera proposta corresponia a dissolu-
cions. Se’ls oferia aigua, sucre i farina de blat
de moro. Cada infant disposava d’un conte-
nidor buit per fer les seves experimentacions
i estris de diferents mesures. 

• La segona proposta estava adreçada a obser-
var les densitats amb aigua, oli i mel. Els
diferents líquids estaven dipositats en conte-
nidors diversos com setrilleres per a l’oli,
vasos per a l’aigua i gerres per a la mel, i així
fer les seves cerques. 

• La tercera proposta era oferir-los farina i sal
en safates grans i aigua amb gerres indivi-
duals. Els infants dosificaven lliurement les
matèries en el seu contenidor i amb les mans
elaboraven la seva pròpia massa.

Mentre els nens i les nenes manipulaven els ele-
ments, nosaltres preguntàvem «On és la farina?»,
«Com és que l’aigua ha canviat de color?», «I si
en poses més [de tal element], què passarà?»...

Algunes de les seves descobertes i comentaris
van ser:

«El sucre no es veia, però hi era.»
«La mel quedava a baix i l’oli a dalt. Sortien

bombolles.»
«He après a remenar.»
«El sucre amb l’aigua es transforma.»
«L’aigua amb la farina sembla llet.»
«La farina no és neu, no està gelada.»

Tubs
Ens va semblar important delimitar l’espai d’a-
quest taller amb una estora al costat d’una
estructura de fusta que ens permetia penjar
alguns dels materials que oferíem.

Aquest taller es va mantenir durant dos
torns. A la primera proposta, vam oferir tota
mena de tubs i cordes de gruixos, colors, tex-
tures, formes i mides diverses. Els infants
manipulaven i exploraven lliurement. 

A la segona, vam afegir altres materials per
interactuar amb els tubs: elements cilíndrics,
cònics, esfèrics, amb pesos i volums heteroge-
nis per crear espais d’equilibris, de caigudes i
de moviments ondulatoris.

A mesura que anaven jugant nosaltres pre-
guntàvem «Són tots iguals?», «Quina bola pas-
sarà per aquest tub?», «Si entra aquesta bola,
sortirà després?», «I si fiques un altre tub, què
passarà?».
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I feien comentaris com els següents: 
«La pilota no sortia pel tub.»
«Els tubs es poden plegar.»
«Hi ha tubs flexibles i n’hi ha uns durs.»

L’aigua
La finalitat d’aquest taller era afavorir l’expe-
riència de fer transvasaments d’aigua d’un cos-
si central a altres recipients. 

En una taula, hi havia tot d’estris diferents:
ampolles, esponges, gerres, tubs, coladors,
gots... En una altra hi havia cubells petits per-
què cada nena i nen pogués resoldre eficaç-
ment aquest transvasament. Al mig de les dues
taules hi havia un cossi gran ple d’aigua.

En un primer contacte, els infants gaudien
de l’aigua tot utilitzant els diferents estris.
Després pensaven com transportar l’aigua i
omplir el seu cubell: ho podien fer per absor-
ció, per decantament o per degoteig. 

Els fèiem preguntes com «Què fas?», «Per
què ho fas?», «Per què has escollit aquest
estri?», «On cau l’aigua?», «Com l’omples?».
Els infants van verbalitzar poc les seves desco-
bertes i sensacions perquè estaven molt pen-
dents del que feien. 

Com ho hem viscut?
L’activitat dels infants no solament ha estat un
procés de descoberta individual, sinó també de
vivència col·lectiva on tots es sentien part acti-
va del grup.

La relació entre els infants era respectuosa,
sabien esperar, compartir els materials, escol-
tar-se... Tot fluïa en un ambient relaxat i sense
conflictes, i val a dir que aquestes sessions eren

plaents tant per als infants com per a les edu-
cadores i es respirava sempre un clima de tran-
quil·litat.

Al llarg del projecte, les relacions que s’esta-
blien entre els infants van anar canviant. En
els primers moments, uns i altres s’observa-
ven, però l’acció era més individual. En el
transcurs de les sessions van sentir-se més
còmodes i segurs en l’espai i amb els com-
panys, enriquint-se així de les diferents mane-
res d’experimentar.

La comunicació entre ells era més gestual
que verbal, amb mirades encuriosides que els
portaven a col·laborar i enriquir les seves des-
cobertes. Aquesta relació no ha quedat acotada
a aquesta activitat, hem pogut constatar que
els infants d’ambdues escoles es reconeixen
com a companys quan es troben fora de l’en-
torn dels centres.

Alhora, el projecte ens ha donat l’oportuni-
tat de crear i enfortir relacions i vincles entre
mestres i infants de diferents cicles. 

Finalment cal dir que els nens i les nenes
eren els veritables protagonistes, i feien desco-
bertes que, a cops, les mestres no ens havíem
ni plantejat en un principi. 

Per tal de fer conèixer el projecte a les famí-
lies, se’ls va adreçar una carta elaborada per
les dues escoles on es detallaven els objectius,
la metodologia i la temporalitat dels tallers.
Les documentacions amb imatges i escrits de
les diferents sessions els donaven informació
del funcionament i de les vivències dels
infants.

El projecte que hem explicitat recull l’esforç,
la iniciativa i el treball en equip que hem com-

partit dos centres veïns, l’Escola Font d’en
Fargas i l’Escola Bressol Tres Turons. Els dos
equips intentem oferir, amb la màxima il·lusió,
nous reptes i experiències gratificants als nos-
tres nens i nenes.

Aquest projecte s’ha pogut dur a terme grà-
cies a totes les mestres implicades directament,
però també amb el suport d’altres membres
dels equips que hi han col·laborat. Val a dir
que, tot i els esforços que aquests tallers han
suposat, tots mantenim l’esperit de continuar i
consolidar el projecte en el futur.

Els que hi hem participat esperem que es
consolidi com una experiència dinàmica i enri-
quidora per a tothom: infants, famílies i mes-
tres.

«En definitiva, es tracta de promoure ments
curioses.»

Trini Godoy Fumat, Lurdes Lacorte Àvila, Merche
Rodríguez Blanco de l’Escola Font d’en Fargas.

Isabel Frauca Abril, Laia Herrero Calduch, 
Montse Llovet Lladó, Marga Moreno Berzosa 

de l’E. B. M. Tres Turons
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INFÀNCIA: Com era la
teva escola?
Irene Blaguer: La meva
escola era una merave-
lla. En la meva genera-
ció hi ha molt poca gent
que hagi estat afortuna-
da, però la meva mare
va fer el possible i l’im-
possible perquè pogués
accedir en una de les set
escoles municipals que havia protegit el senyor
Artur Martorell. I quan la gent parla de les esco-
les on van anar durant el franquisme, no té res a
veure amb el que vam tenir nosaltres. Teníem
una escola on podíem estudiar, on se’ns respec-
tava, on sempre estàvem actives. Recordo que
quan vaig llegir per primera vegada John Dewey
hi veia reflectida la meva escola, l’Escola
Municipal de Formació Domèstica.

I.: Haver-hi anat creus
que t’ha influït en la
teva tasca professional?
I. B.: Les persones que
no van tenir la sort
d’anar en aquest tipus
d’escoles, quan se’ls
parla de fer una peda-
gogia diferent, els cos-
ta d’imaginar, perquè
el que han viscut no té

res a veure amb l’escola nova, l’escola on s’apre-
nia d’una manera feliç. Recordo que vaig anar
en una exposició de l’Ajuntament de Barcelona
sobre les escoles de la República i em vaig sentir
malament, perquè no reflectia l’escola de quan
era petita, perquè teníem un ambient agrada-
ble, un ambient amb cultura, les parets rajaven
cultura, hi havia quadres que mai no ens havien
dit de qui eren, però eren de Pieter Brueghel,

Va començar a treballar amb infants en uns
anys difícils, d’escoles precàries impulsades
per pares i mestres, en un entorn polític que
els anava en contra. Però també eren uns anys
d’una creativitat extraordinària, que havia de
permetre construir una escola diferent, nova,
oberta. Després Irene Balaguer ha estat al cor
de nombroses iniciatives a favor de l’educa-
ció, a la revista INFÀNCIA, a l’A. M. Rosa Sensat,
treballant a l’Ajuntament de Barcelona al cos-
tat de Marta Mata, sempre parant una atenció
especial a l’escola dels més petits.
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Miquel Àngel, no teníem ni la creu ni els dos
lladres, teníem reproduccions del Renaixement.
Hi havia cortines a les finestres, i teníem cale-
facció. L’edifici estava dissenyat per Josep
Goday, d’un estil que durant la República va ser
criticat perquè deien que eren palaus i que hau-
rien d’haver estat més austers, però que de tota
manera era magnífic.
I.: Quan entres a treballar en el món de l’educa-
ció?
I. B.: Hi vaig entrar per carambola. Treballava
des dels catorze anys. Una de les feines que vaig
fer era vendre enciclopèdies, que no en vaig
vendre ni una, però una de les persones a qui
vaig anar a vendre’n era la directora de l’Escola
de la Dona, Montserrat Sindreu, i em va pre-
guntar si allò m’agradava. Li vaig dir que no,
però que bé havia de treballar. «Què t’agrada-
ria fer?», em va preguntar, i em va trobar feina,
fent classes de dibuix en una acadèmia, perquè
jo anava a l’Escola Massana. Durant el primer
trimestre vam enllestir totes les làmines de geo-
metria i després vam dedicar-nos a dibuixar,
que és el que m’havia fet gaudir a l’escola.
Després d’això vaig treballar en un parvulari,
on tenien els nens quiets sota un fluorescent
encès. Aleshores vaig estudiar puericultura. Ja
veia que els infants petits m’agradaven i era l’ú-
nic que podia estudiar perquè no tenia el bat-
xillerat. En aquells moments ja estava arren-
cant Rosa Sensat i vaig assistir a la II Escola
d’Estiu, i vaig començar a treballar amb infants
petits. Va ser l’any que es va crear la Llar
d’Infants. Era una cooperativa i totes eren
dones amb fills grans, menys jo, que era la
nena. Vam començar a casa d’una d’elles, que

era d’aquelles coses que es feien en aquella èpo-
ca, i després vam anar a un edifici que encara
no estava acabat.
I.: Quines edats tenien els infants?
I. B.: Dels tres mesos fins als quatre anys.
I.: Tan petits és millor que vagin a l’escola o que
estiguin amb les famílies?
I. B.: Jo crec que el primer és que les famílies
puguin decidir, cosa que avui encara no és pos-
sible. I poder decidir vol dir que les llars d’in-
fants han d’estar al servei dels infants, perquè
si no moltes dones se senten culpables per
haver deixat les criatures per les seves necessi-
tats. Les dones de la Llar d’Infants havien fet
un viatge a Israel i havien conegut els kibbutz,
i d’allí el nom de l’escola, perquè als kibbutz hi
havia la «casa dels nens», on els infants eren
feliços. Van inspirar la Llar d’Infants, on
teníem una llibertat extraordinària per provar
què es podia fer perquè els infants estiguessin
bé en companyia d’altres nens.
I.: Què se’ls ha d’oferir als infants d’aquestes
edats en una escola?
I. B.: Primer de tot se’ls ha de donar seguretat,
que en aquell espai i amb aquelles persones que
no coneixen trobin un ambient tranquil per
viure-hi. I l’espai també ha d’estar organitzat
perquè vagin avançant. També necessiten regu-
laritat. I ben aviat vam observar que els altres
companys del grup són tan importants com la
persona que els atén, que entre ells tenen unes
relacions tant o més importants que les que
poden tenir amb nosaltres. Per tant, per no
perdre l’estabilitat del grup, el grup es mante-
nia quan passaven d’un curs a l’altre i canvià-
vem nosaltres. L’ambient segur i la regularitat

són dos elements bàsics. En aquell moment els
espais no eren tan rics com després hem vist
que necessiten, però fèiem el que podíem.
I.: Com vas conèixer l’existència de Rosa Sensat?
I. B.: Vaig tenir informació de la II Escola
d’Estiu com es tenia en aquella època, amb el
boca-orella. Necessitaven persones voluntàries,
hi vaig anar, em va obrir la porta Marta Mata i
ja no n’he sortit. Les companyes de la Llar em
van deixar treballar només als matins i a la tar-
da podia assistir al Curs de tarda. Era una for-
mació de mestres que jo crec que s’hauria de
recuperar. Les escoles de parvulari i primària
que s’havien creat al marge del sistema oficial
es trobaven que no podien aplicar una peda-
gogia nova amb mestres que s’havien format
en una pedagogia tradicional i que havien vis-
cut com a criatures una escola tradicional. Les
mestres que assistien al curs de tarda anaven a
l’escola al matí, en aquestes escoles que volien
fer una escola diferent, i a la tarda anaven a
Rosa Sensat a formar-se. El que havien provat
al matí amb els infants i amb els companys,
podien contrastar-ho amb persones que també
treballaven en aquestes escoles noves, però que
ja tenien més experiència, persones que et feien
anar més enllà de la teva reflexió o treure’t
l’angúnia que arrossegaves. 
I.: Quan parles d’idees diferents a què et referei-
xes?
I. B.: Totes aquestes escoles que s’havien creat
al marge del sistema les havien impulsat mes-
tres i famílies que estaven en desacord amb l’es-
cola tradicional, amb l’escola franquista, 
l’escola memorística, l’escola disciplinària i no
catalana. I van crear aquestes escoles perquè els
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nens i nenes poguessin parlar en català, perquè
s’eduquessin en la renovació pedagògica i en la
tradició de les escoles de la República, on els
llibres de text eren pràcticament inexistents,
on no tenien exàmens, on els infants eren
escoltats i podien treballar amb els companys.
I.: Què queda d’aquelles escoles?
I. B.: Hi ha una realitat contradictòria. En
aquell moment, tant les famílies com els mes-
tres tenien un grau de compromís per canviar,
per fer una cosa diferent, per anar contra l’es-

cola franquista, que feia que el projecte
pedagògic de cada una de les escoles tingués
una força extraordinària. Tenien el convenci-
ment total que estaven fent alguna cosa en
aquest camp. Això donava una entitat que
avui no trobaríem, segurament. D’altra ban-
da, com que des de Rosa Sensat i des d’altres
entitats i altres moviments de renovació
pedagògica aquestes idees s’han anat explicant,
s’ha anat demostrant que és possible treballar
d’una altra manera, es pot dir que gràcies a

aquella implicació tan forta s’ha gene-
ralitzat, una mica diluït, el que van
impulsar. Amb tot, al conjunt d’esco-
les i d’instituts encara es treballa de
manera molt tradicional perquè crec
que, a la gent, ens pesa més el que
hem viscut que el que ens han explicat
a la universitat. Però queda que «l’es-
cola tradicional», en el sentit terrible,
ha desaparegut. Aquelles escoles, que
eren unes dues-centes, es van incorpo-
rar a la xarxa pública, i dins de la xar-
xa pública la influència de la pràctica
diferent també ha pesat. Però encara
queda molt camí per fer.
I.: I l’A. M. Rosa Sensat cap on va, ara?
I. B.: Hi va haver algun moment en
què es va pensar que, quan les coses
estiguessin normalitzades, no tindria
sentit l’existència d’una institució com
aquesta, però resulta que havíem miti-
ficat les coses normalitzades. Per
exemple, les lleis que s’han impulsat
durant aquests anys de democràcia no
han ajudat prou a fer aquest canvi de

mentalitat. De manera diferent de com va néi-
xer, perquè les circumstàncies han canviat, l’e-
xistència de Rosa Sensat encara és necessària,
com a veu que sempre intenti anar més enllà,
que obri noves vies, que entri en diàleg amb
noves experiències i que alimenti la gent que
té interès per canviar. Rosa Sensat contribueix
i contribuirà a fer avançar l’educació en la línia
de l’escola nova, que encara no hem aconse-
guit ni aquí ni enlloc.
I.: Però s’hi ha avançat força.
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I. B.: L’any passat vaig anar a la jubilació d’en
Philippe Meirieu i vaig quedar molt impressio-
nada per un comentari que va fer en una de les
seves conferències: en aquest moment hi ha un
model imperant d’educació neoliberal, un
model economicista que pensa que el sistema
educatiu està al servei de les necessitats econò-
miques i empresarials, i que, per tant, només
s’ha de tenir en compte allò que pensen que
necessita el mercat de treball i que és avaluable,
amb els informes PISA, amb avaluacions cons-
tants dels infants, dels mestres, de tothom.
Aquest model imperant sap que els principis de
l’escola nova són bons i els combat, i els ridicu-
litza, i els amaga, perquè l’escola nova s’ha
demostrat que serveix per fer persones amb
capacitat de decisió, amb llibertat d’expressió,
amb capacitat d’interrelacionar els problemes,
persones realment creatives i, a més a més, feli-
ces, cosa que no interessa al sistema. Per tant,
ara més que mai hem de defensar aquesta esco-
la activa, l’escola nova, per lluitar contra aquest
sistema neoliberal que vol anul·lar les persones
que pensen d’una manera diferent. Tornem a
estar un altre cop en un combat que no sabem
com s’acabarà. I Rosa Sensat hi té molta feina.
A més, també fa d’altaveu de la realitat. És a
dir, a tot arreu hi ha gent que treballa d’una
manera extraordinària, i amb les publicacions i
la formació Rosa Sensat dóna a conèixer allò
que va més enllà de l’entelèquia mental, que és
una realitat. Si un altre mestre ho pot fer, jo
també ho puc fer, i això és un valor magnífic
per ajudar a canviar la realitat.
I.: Quines persones de Rosa Sensat et van servir
de model i per què?

I. B.: La gran persona és la Marta Mata. La
Marta té tots els ingredients, des de l’acolli-
ment. Confiava en la gent. Jo havia tingut
una escola bona, però no sabia res, no escri-
via bé el català, però la Marta sabia trobar allò
en què valia cada persona. Era una mestra
extraordinària. I em va donar seguretat per
tirar endavant en el món de l’educació. És
una persona clau. Però a Rosa Sensat tots els
fundadors tenien moltes qualitats, i jo he tin-
gut relació de manera especial amb la Maria
Antònia Canals i amb en Jordi Cots. Hem
sintonitzat molt i hem fet coses junts. I l’altra
gran qualitat de Rosa Sensat que s’hauria de
mantenir és que m’ha donat l’oportunitat de
conèixer tot de persones extraordinàries del
món, primer d’Europa i després d’Amèrica.

He connectat i treballat amb
l’avantguarda internacional.
I.: Per exemple?
I. B.: Citaria en Loris Mala-
guzzi, en Mariano Dolci, la
Carlina Rinaldi, les compan-
yes de Pistoia, l’Elinor Golds-
chmied, l’experiència de Lóczy,
on primer vam tenir molta
relació amb la Judit Falk i
després amb l’Anna Tardos, i
també he estat molt afortuna-
da de conèixer en Peter Moss i
la Gunilla Dahlberg, en Claus
Jensen... Podria fer una llista
llarguíssima. A Rosa Sensat
vam estar buscant referents als
llocs més propers, i el més pro-
per era França, on ens van ins-

pirar la Irène Lézine i la Liliane Lurçat, però no
pretenien transformar la realitat. En canvi a
Itàlia estaven en un moment d’eufòria,
començaven a crear el 0-6, i va haver-hi una sin-
tonia extraordinària. Després, amb els viatges
d’INFÀNCIA vam descobrir els països nòrdics. I
també resulta sorprenent la sintonia que hi va
haver entre el procés que van fer ells i el que vam
fer nosaltres. Per exemple, a la Llar d’Infants
vam decidir que les classes no estarien tancades,
que no tindrien portes, que els nens podrien
anar d’un grup a l’altre. En dèiem les portes
obertes. Doncs el mateix any i amb el mateix
nom, a Dinamarca van decidir el mateix.
I.: Aquests models ens poden servir d’inspiració?
I. B.: Aplicar un model és impossible, perquè
cada realitat porta a un estil, que és una paraula
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que m’agrada més. Amb «model» sembla que
dogmatitzis. L’estil és fruit d’una cultura, de la
formació, de la reflexió, i dóna un resultat que,
si està ben plantejat, està en procés de canvi,
com la realitat social. És una realitat viva. La fei-
na que van fer durant les dècades de 1960,
1970, 1980 els ajuntaments del nord d’Itàlia és
extraordinàriament interessant. És un reconei-
xement del dret a l’educació impulsat pels
municipis, molt proper dels ciutadans. 

I.: Però en el cas d’Itàlia no té
continuïtat més enllà del 0-6.
I. B.: A Itàlia l’escola obli-
gatòria estatal estava inspi-
rada en l’escola francesa,
centralista, que és el mateix

model que continuem tenint nosaltres, i en
canvi, com que l’Estat no s’ocupava de l’edu-
cació dels més petits, ajuntaments majorità-
riament governats per l’esquerra van pensar
que podrien oferir una proposta educativa que
a la llarga influiria en la primària. L’opció de
les famílies va ser anar a les escoles munici-
pals, perquè les famílies saben què pot ser
millor per als seus fills, deixant al marge els
pocs parvularis que havia creat l’Estat i els

pocs de l’Església. Però això no ha
servit per canviar l’escola obligatò-
ria a Itàlia. En canvi, els països nòr-
dics tenen un sistema educatiu que
depèn d’Educació, on es va a
aprendre la cultura pròpia de l’es-
cola, a llegir i escriure, història,
etcètera, i tenen un altre sistema
que depèn de Benestar Social, però
que no té res a veure amb el nostre
Benestar Social, perquè és per a
totes les persones, no per a les per-
sones pobres, i atén el dret al temps
lliure. L’educació dels zero als sis
anys depèn del sector del temps
lliure, i els més grans, quan surten
de l’escola, també van al temps
lliure. Així aquests dos sistemes
conflueixen en l’atenció dels infants
en un horari extens. És un model

totalment diferent del que nosaltres hem vis-
cut. No és un model napoleònic. Cada ajunta-
ment fa la seva política i, a més a més, té aquest
doble vessant. A l’escola obligatòria, hi van tres
hores al dia, i passen més temps al temps lliure
que a l’obligatòria.
I.: I és un model d’èxit?
I. B.: Jo crec que és un model d’un èxit extraor-
dinari. Perquè dóna temps per a l’aprenentatge,
afavoreix l’autoestima, és un model de créixer
junts sense pressió. Per exemple, una cosa que
em va costar d’entendre perquè ens trenca els
nostres esquemes és que, quan s’acaba l’escola
obligatòria als divuit anys, tenen un any per
decidir què volen fer. Tenen temps, tenen tota
una vida, i això no solament és positiu per als
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joves. També és positiu econòmicament perquè
s’evita que una persona estudiï una cosa i que
després en vulgui fer una altra.
I.:Treballes a l’Ajuntament de Barcelona, què hi
fas?
I. B.: Quan la Marta Mata esdevé regidora
d’Educació, em demana que hi faci de res-
ponsable d’educació infantil. Estaven en
procés d’aprovar-se la LOGSE i la LODE i vam
intentar que les escoles bressol i els parvularis
municipals fessin d’escoles experimentals del
que plantejava la llei. Van ser vuit anys molt
interessants i difícils. Hi ha unes dinàmiques
dins de l’Administració que dificulten els can-
vis, però vam fer un equip amb la Marta que
anàvem alhora i em sembla que vam fer força
per canviar l’escola. Vam treballar en un pla
de formació específic per a cada escola, vam
poder construir alguns edificis nous, també
vam intentar que els més petits poguessin
gaudir d’ofertes ciutadanes, com els concerts
per als més petits. Coses que van ajudar a fer
un canvi.
I.: Com seria la teva escola ideal?
I. B.: Cada cop més, influïda per la realitat
nòrdica, però també influïda pel que van ser
les primeres escoles municipals, penso que
hauria de tenir més espai comú a l’aire lliure
que a l’interior. La vida a l’aire lliure és d’una
riquesa extraordinària tant per a la salut física
com per als coneixements, per a la curiositat,
per procurar un ambient tranquil, per poder
observar més enllà del que t’ofereixen. La
naturalesa ha d’ocupar més de la meitat. A
més, han de ser escoles petites, d’una línia. Si

són petites, els infants van més lliures i tots els
adults els coneixen. Però algú en algun des-
patx va decidir que eren més rendibles més
grans, quan una escola gran et demana deter-
minades normes de funcionament que no són
pel bé dels infants sinó pel funcionament
general. Quant a l’equip de mestres, ha d’en-
tendre quines són les prioritats dels nens i
nenes i estar disposat a dedicar més temps de
l’estrictament necessari per discutir entre ells i
aconseguir crear un clima de convivència que
faci possible descobrir els grans avenços que
fan els infants interrelacionant-se entre ells. I
per últim, la relació amb les famílies ha de ser
de complicitat per construir junts un projec-
te. La participació dels pares i mares t’ajuda a
treballar amb la diversitat. La necessitat ens va
portar a relacionar-nos-hi durant la dècada de
1950 i cal recuperar-ho.
I.: I el 0-3/3-6?
I. B.: Haurien de conviure, i això és el gran
drama que tenim actualment. Volíem que el
3-6 tingués entitat dins de les escoles de
primària. Els pares que les van tirar endavant
ho volien així, però en generalitzar-ho, el par-
vulari ha tendit a ser absorbit per la primària,
hem primaritzat el parvulari. I mentrestant es
torna a discutir si el nen ha d’estar amb la
mare, o amb la família o a l’escola. Totes les
persones necessitem una família, però també
tenim necessitat d’un temps propi, tant els
infants com els adults. Necessitem compartir
temps amb coetanis. Solament cal fixar-se
quan es creuen dos cotxets amb nens d’una
edat semblant: connecten.

I.: Què aconsellaries al mestre que acaba de sor-
tir de magisteri?
I. B.: Primer, que intentés trobar una escola que
treballi diferent i amb entusiasme, que encara
que fos amb caràcter voluntari l’admetessin per
respirar aquell ambient i que analitzés allò que
fan i que ho contrastés amb allò que sap, que
ha viscut o que ha après a la universitat. Perquè
en la formació dels mestres hi ha professors que
intenten trencar els esquemes imposats i n’hi ha
que mai no han vist un infant, tret dels que es
troben pel carrer. Jo, després d’haver deixat l’es-
cola, vaig anar bastants cops a veure les meves
mestres i els vaig preguntar on havien après a
fer de mestres d’aquesta manera i em van res-
pondre que al costat d’una altra mestra.
I.: Què canviaries dels plans de formació dels
mestres?
I. B.: Intentaria fer l’Escola de Mestres Rosa
Sensat, on teoria i pràctica serien dues coses
indissociables, les dues cares de la mateixa
moneda. Els dubtes, les dificultats, les descober-
tes que fas estant amb els infants, automàtica-
ment els podries contrastar amb algú que et
tranquil·litzés, t’orientés o, si més no, t’oferís la
seva opinió. S’ha fet molt per allargar la forma-
ció, i jo crec que no cal tant allargar-la com can-
viar-la de dalt a baix. La universitat en aquest
moment, amb el model neoliberal imperant,
està més interessada a escriure articles en anglès
i fer grans investigacions que solament servei-
xen per constatar la realitat, que en el fet que
siguin mestres en exercici els que facin classes 
a les escoles de mestres.                                   

INFÀNCIA
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La decisió final d’on
portaran l’infant de
mesos és de la família
i, segons les possibili-
tats familiars i econò-
miques, podran esco-
llir entre demanar a
familiars que cuidin el
nen, generalment els
avis; tenir una maina-
dera de confiança a
casa; portar-lo a l’es-
cola bressol a horari
complet o per hores.
També es pot deixar el fill a «les escoletes», anar
dos dies a la setmana a l’espai familiar, estar
amb una «mare de dia», que és una persona
que atén tres o quatre nens en una casa, assis-
tir dos o tres dies al grup criança compartida
del barri...

Un estudi longitu-
dinal prospectiu fet
per pediatres d’Astúries
i publicat el 2014 rela-
ciona el fet d’anar a l’es-
cola bressol i el risc de
patir infeccions agudes
en infants de menys
de 24 mesos. Constata
que, en aquesta edat,
anar a l’escola bressol
s’associa a un augment
significatiu de malal-
ties infeccioses –bron-

quiolitis, bronquitis, conjuntivitis, malalties
exantemàtiques, faringoamigdalitis, gastroen-
teritis, pneumònies, otitis mitjanes i sibilàn-
cies recurrents i d’altres–. Aquest fet repercu-
teix directament en l’entorn familiar imme-
diat i indirectament en la societat, amb greus

conseqüències econòmiques per l’augment de
la despesa sanitària i la consegüent pèrdua
d’hores laborals dels pares. Tenir menys de
dotze mesos és el factor de risc més important
per patir malalties infeccioses. Com a conclu-
sió apunta que, per minimitzar aquest risc
d’infeccions en menors de 24 mesos, s’hauria
d’augmentar com a mínim a sis mesos el
període de permís laboral per maternitat i
paternitat. 

Altres factors que incrementen el risc de
patir infeccions són ser prematur, tenir una
malaltia crònica –cardiopatia congènita,
displàsia broncopulmonar, diabetis...–, la salut
de les educadores, el nombre d’infants a cada
grup, la proporció d’educadores per nombre
d’infants, estar en contacte amb nens i nenes
no vacunats, les característiques de l’espai a
compartir –higiene i qualitat–, una manipula-
ció deficient dels aliments... 

Els professionals de pediatria d’atenció primà-
ria atenem la salut dels infants de zero a quin-
ze anys d’edat. La nostra feina és prevenir i
curar les malalties dels infants i adolescents,
detectar les seves necessitats, garantir la
seva protecció, vetllar pel seu benestar i con-
tribuir a millorar les seves condicions de vida
i el seu desenvolupament físic i psíquic. Amb
els anys es crea una relació de confiança
entre pares i professionals, la qual cosa afa-
voreix que ens demanin l’opinió en decisions
com, per exemple, on i amb qui deixar el fill
petit de quatre, sis mesos o més, quan la
mare torna a la seva feina una vegada acaba
la baixa per maternitat. 

Elisenda Trias i Mariona Castellà

Prevenció i  temps d’exclusió escolar
dels infants malal ts
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Si els pares decideixen portar l’infant a l’esco-
la bressol o a altres espais de criança, els recor-
dem que els lactants menors de sis mesos tenen
encara poc desenvolupat el sistema immunitari
i emmalalteixen amb més facilitat. Tot i això, el
fet de que el nen petit es posi en contacte amb
microbis desconeguts estimula la maduració del
seu sistema immunitari. Altres estudis consta-
ten que, el segon any d’anar a l’escola bressol o
quan inicien l’escola ordinària, els infants es
posen malalts menys vegades perquè són més
grans, o perquè estan immunitzats per vacunes
o per haver passat la malaltia, o perquè el con-
tacte directe amb l’infant malalt és menor pel
tipus de jocs i perquè ja són capaços de posar
en pràctica les normes d’higiene de rentar les
mans i de com esternudar i tossir. 

Moltes famílies accepten el risc que els seus
fills puguin emmalaltir perquè coneixen els
beneficis que comporta per a l’infant anar a
l’escola bressol: té l’atenció, el respecte i l’esti-
mació de l’educador i estarà en un lloc segur,
aprèn a conviure amb nens i nenes d’edats
similars, a compartir la descoberta del joc,
aprèn hàbits i comportaments. 

Aconsellem a aquests pares que abans d’incor-
porar-se al seu lloc de treball tinguin previst qui
–els avis, una mainadera...– podrà estar per i
amb el seu fill petit quan aquest no pugui assis-
tir a l’escola bressol per una malaltia infecciosa. 

Malalties infeccioses a l’escola
Tota malaltia infecciosa passa per quatre fases:

a) El contagi, que és quan una persona malalta
encomana una altra de sana, 

b) El període d’incubació, que és el temps
comprès entre l’exposició a un agent infec-
ciós fins a l’aparició dels primers símpto-
mes (la durada és diferent per a cada malal-
tia), 

c) El període de desenvolupament de la malal-
tia, que és el moment en què apareixen els
símptomes,

d) La convalescència, quan el cos venç la
malaltia i l’organisme es recupera.

La gran majoria de les malalties infeccioses són
provocades per virus, i molt menys sovint per
bacteris, protozous i fongs.

En l’etapa de l’escola bressol, els virus poden
infectar principalment les vies respiratòries altes

en forma de refredats amb febre, mocs, tos,
dolor  d’orella, obstrucció del nas, afonia..., o
bé infecten les vies respiratòries baixes en for-
ma de bronquitis, bronquiolitis, pneumònia...,
amb febre, tos seca, dificultat per respirar, tirat-
ge entre costelles..., o l’aparell digestiu, com la
gastroenteritis aguda amb febre, vòmits, dia-
rrea, o paràsits amb diarrea i dolor abdominal.
Altres infeccions típiques a l’escola bressol són
les infeccions de la pell, com les aftes a la boca,
infecció de ferides i infeccions per fongs a la
boca i a la zona dels bolquers.

La febre és el símptoma més freqüent d’in-
fecció i generalment preocupa i espanta molt
els pares. La febre, tot i que sigui molt alta, no
indica més gravetat. Una criatura amb febre no
ha d’anar a l’escola ni pot estar-s’hi.

Generalment, abans de tenir febre, l’infant
pot tenir menys gana, estar més irritable,
menys actiu, trist, no vol jugar i demana més
l’atenció del mestre. És el moment de posar-li
el termòmetre, i si té febre no està en condi-
cions d’estar a l’escola ni de participar en les
activitats de la classe.

Un infant amb febre necessita una atenció
més individualitzada, cal fer-li companyia i
oferir-li consol. Com que la mestra no pot
dedicar-se exclusivament a l’infant malalt,
convé avisar la família perquè el nen pugui
estar confortable a casa i també perquè no
encomani la malaltia a altres nens. Si l’estat
general de l’infant és bo, no és necessari que
vagi immediatament al pediatre, ja que la gran
majoria de malalties són produïdes per virus i
s’autolimiten en dos o tres dies sense necessitat
de prendre antibiòtic ni d’anar al pediatre. 
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Després d’haver passat la malaltia infecciosa
no cal demanar un informe al pediatre per
poder tornar a anar a l’escola. És suficient una
nota dels pares dient que el fill ha estat malalt
i que ja està en condicions de tornar-hi. En
cas de precisar medicació, la mateixa recepta
mèdica serveix per conèixer la dosificació.
Només es farà certificat mèdic si el pediatre
ho creu oportú o si el mestre ho demana explí-
citament.

Com es transmeten les malalties infeccioses 
Les malalties infeccioses es poden transmetre
de forma directa, és a dir, de l’infant infectat a
l’infant sa, a través de la pell o de les mucoses,
i també es poden transmetre de forma indirec-
ta, és a dir, quan el nen infectat contamina l’ai-
re per mitjà de la respiració, o un objecte ina-
nimat, o un aliment.

Per via respiratòria: En parlar, esternudar o tos-
sir s’expulsen gèrmens a l’aire en forma d’aero-
sol, gotetes de Plügge, que són inhalades i pos-
teriorment deglutides per altres infants o que-
den en les mans o en superfícies  de mobles,
objectes... Poden assolir distàncies curtes, apro-
ximadament d’un metre. Algunes gotetes més
petites poden quedar suspeses en l’ambient i
poden persistir-hi més temps i ser inhalades pos-
teriorment.

Per via fecal-oral: Els microbis s’eliminen per
les femtes i per la manca d’higiene de mans
s’encomanen en ingerir-los. Pot ser per contac-
te directe o a través d’objectes i aliments mani-
pulats per una persona infectada o per aliments
ja contaminats. Alguns virus digestius es trans-
meten per via respiratòria.

Per la pell: Pot ser per contacte de pell infec-
tada a pell sana o a través d’objectes que actuen
com a intermediaris. 

Pels líquids orgànics: A l’escola és excepcional
el contacte amb sang. En infants petits és més
freqüent el contagi per saliva.

Prevenció de les malalties infeccioses
A les escoles bressol els nens més petits s’en-
comanen molt fàcilment ja que tenen un con-
tacte físic més estret entre ells a l’hora de
compartir jocs i joguines, i també perquè la
majoria d’infants petits no controlen els esfín-
ters.

És molt important que les educadores, els
infants sans i els infants malalts compleixin les
següents mesures de prevenció de transmissió
d’infeccions:

1. Vacunació
correcta dels
infants i educadors
Els nens i les ne -
nes que s’incor-
poren a l’escola
bressol o al par-
vulari han de pre-
sentar el certificat
mèdic que acre-
diti la vacunació
correcta segons el
calendari vigent
del Departament
de Salut. Els pro-
fessionals, a més,
han de portar la
vacuna antigri-

pal, triple vírica, antipoliomelítica, hepatitis A
i B , antitosferina. Els adults han de passar
periòdicament els exàmens de salut escolar i
els infants el control de salut pel pediatre.

2. Evitar la transmissió d’infeccions
Rentat de mans: És el factor més important per
disminuir la transmissió de les malalties infec-
cioses a l’escola bressol. Cal rentar les mans dels
nens i de les educadores amb aigua i sabó nor-
mal per eliminar la brutícia visible i no visible si
s’han tacat amb sang o amb fluids corporals i
cada vegada que tornin del pati, abans de men-
jar, després d’anar al vàter i també si han estat
en contacte amb superfícies brutes.

Rentat de joguines: La neteja i desinfecció de
les joguines i de les àrees de joc en nens fins a
tres anys ha d’ésser diària. Les joguines toves
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s’han de rentar a la rentadora, esbandir-les amb
aigua abundant i assecar-les. No s’ha de submer-
gir la joguina en solució desinfectant. Les altres
joguines es renten amb un detergent suau o bé
s’hi pot passar un cotó impregnat amb alcohol
de 700. No s’ha de permetre l’ús de joguines de
peluix o tela si han de ser d’ús compartit.

Normes sobre el canvi de bolquers: El canvia-
dor no ha de ser porós i s’ha de desinfectar
després de cada canvi de bolquer. Els bolquers
seran plegats i posats en bossa de plàstic per
llençar-la directament a la bossa de deixalles
per a aquest fi. A la zona de canvi de bolquers,
cal que hi hagi la informació escrita amb
aquestes instruccions.

Normes sobre els estris d’ús personal (xumet,
tovallola, got, matalàs, llençol...): Els estris per-
sonals han d’estar marcats amb el nom de l’in-
fant i són intransferibles. El matalàs ha d’ésser
de superfície no porosa. El rentat de llençol
serà com a mínim una vegada a la setmana i
cal rentar-lo sempre en cas de vòmit, brutícia...

Normes de com tapar nas i boca en esternudar o
tossir: En tossir o esternudar, s’ha de tapar la
boca i el nas amb mocadors d’un sol ús. Per
mocar-se s’han d’utilitzar mocadors d’un sol ús.
Cal llençar els mocadors usats a la paperera que
el centre hagi destinat a aquesta finalitat.
Després d’esternudar o de tocar secrecions res-
piratòries, cal fer la higiene de les mans amb
aigua i sabó o amb preparats a base d’alcohol.
No s’han de tocar els ulls i el nas amb les mans
brutes. Es recomana tapar-se la boca amb la cara
interna del colze o amb l’anvers de la mà.

Precaucions per evitar la transmissió per líquids
orgànics: Per a la manipulació de la sang de

qualsevol infant s’hauran d’utilitzar guants. Els
esquitxos de sang de qualsevol nen es neteja-
ran amb lleixiu diluït –nou parts d’aigua per
una de lleixiu– utilitzant guants i rentant-se
posteriorment les mans. El personal que tingui
ferides obertes a les mans haurà de tapar-se-les
amb apòsits impermeables i, si és precís, utilit-
zarà guants.

Normes sobre la preparació de menjars: Els ali-
ments només els ha de manipular el personal
de cuina, i respectant sempre les normes d’hi-
giene –netejar, separar, coure i refredar– durant
la preparació dels menjars per evitar les toxiin-
feccions alimentàries –aliment contaminat per
salmonel·la.

3. Higiene de l’habitatge
Cal airejar les estances, obrint les finestres deu
minuts cada dia i evitar ambients amb fum.

És molt important evitar la pols (en netejar
és millor fer servir l’aspirador). Per treure la
pols, els draps i baietes s’han d’humitejar amb
desinfectant o detergent. A les classes no hi ha
d’haver catifes ni mobiliari amb tapisseria. No
convé tenir-hi plantes i flors, ni fresques ni
seques. 

No és recomanat utilitzar orinals. Millor
tenir-hi vàters de mida petita amb graons o
vàters modificats. 

Normes per a la neteja de superfícies ambien-
tals –taules, marbres...–: S’han de rentar dià-
riament les superfícies amb detergent suau i
aigua calenta, i després aplicar-hi hipoclorit
sòdic a concentració de 1.000 a 2.000 ppm
de clor disponible. Si la superfície que no s’ha
rentat prèviament, la concentració de lleixiu

serà de 5.000 ppm. En cas que les superfícies
no admetin derivats del clor es recomana
peròxid d’hidrogen o derivats fenòlics, que
també són efectius. Desinfectar de la mateixa
manera les àrees comunes del lavabo i vàter.

Temps d’exclusió escolar 
Un nen malalt pot encomanar altres nens de
la classe, els pares, els germans i els professio-
nals de l’escola. Per evitar el contagi, els infants
malalts no poden ser a l’escola mentre duri el
risc d’encomanar. 

L’exclusió de l’escola es farà segons el perío-
de de contagi per a cada infecció i segons l’es-
tat clínic del nen. 

infant i salut
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“Després d’haver passat
una malatia infecciosa 

no cal demanar un informe
al pediatre per 

poder tornar a l’escola.”
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TAULA II
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“Moltes famílies accepten
el risc que els seus fills

puguin emmalaltir 
perquè coneixen els

beneficis que comporta 
anar a l’escola bressol.”
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“Cal airejar les estances
obrint les finestres 

deu minuts cada dia.”
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Conclusions
La necessitat dels pares de treballar fora de
casa, agreujat per la crisi econòmica, la dificul-
tat de trobar feina més endavant i les poques
possibilitats d'ajuda de la família més propera,
són alguns dels motius pels quals els pares deci-
deixen deixar el seu fill petit de quatre a sis
mesos d'edat a l'escola bressol o en un altre lloc
similar.

Tenir menys d'un any i anar a l'escola bres-
sol s'associa a tenir més malalties infeccioses.
La gran majoria són infeccions víriques i els
símptomes són lleus i la seva transmissió s'es-
devé abans que apareguin els símptomes, per
la qual cosa és inevitable que els més petits
s'encomanin.

Per respecte a l'infant, un infant malalt amb
febre no pot anar a l'escola perquè necessita una
atenció individualitzada i continuada d'afecte i
de comprensió perquè no es troba bé, pot tenir
menys gana, dormir malament, estar més irrita-
ble i en algunes ocasions és necessari prendre
medicació per indicació del pediatre. Els pares
han de tenir previst quin adult cuidarà el seu fill
malalt quan aquest no pugui anar a escola.

L'exclusió de l'escola per malaltia depèn del
període de contagi de cada malaltia i de l'estat
clínic de l'infant. El nen malalt necessita com
a mínim estar a casa un dia sencer sense febre i
trobar-se bé del tot abans de tornar a l'escola.

El rentat de mans és la mesura higiènica més
important per prevenir infeccions i l'han d'in-

corporar com a hàbit tots els infants, els sans i
els malalts, així com tots els adults.

Dissortadament, la baixa maternal a Espanya
és només de setze setmanes. Des del punt de
vista pediàtric, seria recomanable que un dels
pares, de forma exclusiva o compartida, pogués
estar i gaudir del seu fill com a mínim durant
tot el primer any de vida i així estalviar-se les
múltiples infeccions si va a l'escola bressol o a
algun altre equipament similar.                     �

Elisenda Trias, pediatra del 
C. A. P. I. Casernes Sant Andreu-BCN

Mariona Castellà, infermera pediàtrica del  
C. A. P. I. Casernes Sant Andreu-BCN

“A les escoles bressol 
els nens més petits
s’encomanen molt 

fàcilment ja que tenen 
un contacte físic 

més estret entre ells.”
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Al protagonista d’avui el mou la necessitat de
saber qui és, preocupat per intentar entendre
per què els seus iguals el detesten per la seva
diferència. La primera notícia escrita sobre l’e-
xistència d’aquest personatge ens arriba del
segle XIX de la mà de l’infatigable creador de
contes danès Hans Christian Andersen. Ell va
ser el primer a parlar-nos de l’aneguet lleig, un
animal que amb el temps s’ha convertit en un
veritable arquetip literari.
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Durant els sis números d’Infància del 2016
dediquem l’apartat Llibres a Mans dels Infants
a fer la volta pel gènere literari dels viatges
de la mà de les reflexions que la Mireia Duran
i Passola ens ofereix en un article aparegut al
número 20 de la revista «Había un vez»
(www.revistahabiaunavez.cl) titulat «El viaje
ilustrado: una propuesta para viajar leyendo».
Segons ens recorda aquesta estudiosa, són
diverses les raons que ens mouen a viatjar:
viatgem per explorar, estudiar, conèixer, treba-
llar, conquerir, fugir o, simplement, per fer
turisme. Sigui quin sigui el motiu del viatge, el
fet d’iniciar la marxa cap a algun lloc suposa
encarar-se a unes aventures que faran que res
no sigui com abans, començant per nosaltres
mateixos; tot viatger ha d’estar exposat a
experimentar una colla de transformacions
que el faran diferent de com era al començar.

Viatgem
Roser Ros i Vilanova, Amanda Feliu, 

Clara Hott, Anna Puértolas
Així ho han entès les firmants d’aquesta carta

dirigida a Andersen, escrita posant-se a la pell del
famós anàtid a qui no dubten d’imaginar preo-
cupat per tantes persones que, com ell, se senten
abandonades pels qui se n’haurien de cuidar.

Estimat pare,
Sóc el teu fill número set, l’Aneguet Lleig.
T’escric per diversos temes: en primer lloc, per
agrair-te la meva creació. Et semblarà curiós,
però actualment sóc un arquetip literari.
Encara avui sóc reconegut mundialment. No
vull semblar fanfarró, però és així. Has enamo-
rat tants lectors de totes les edats que fins i tot
molts escriptors actuals ens fan versions, a mi i
a alguns dels meus germans! Sí, segur que t’ho
estàs preguntant, també han fet versions de la
pesada de la Sireneta. Fins i tot li han dedicat
una estàtua a Copenhaguen!

En segon lloc, volia fer-te cinc cèntims de
com està el món avui en dia. Des que vaig néi-
xer han canviat tantes coses… Les persones
parlen soles pel carrer amb uns aparells que es
diuen smartphone; ja no s’envien aquelles
magnífiques cartes que tant ens agradaven, sinó
que tot ho envien per unes ones que passen per
sobre nostre; i fins i tot ara tothom pot votar!
No et sembla genial?

Per acabar, volia plantejar-te un conflicte
intern que fa mesos que em ronda pel cap.
Llegint els diaris que llença la gent pel parc de
la Ciutadella -on visc actualment després de
viatjar arreu del món-, he observat i reflexionat

sobre la problemàtica actual dels refugiats que
vénen cap al continent europeu a buscar recur-
sos que els seus països no poden oferir. Jo,
posant-me en la teva pell, sabent que molts dels
teus contes parlen de problemàtiques de la
societat, n’escriuria un sobre l’exili d’un nen o
una nena procedent d’un d’aquests països. I tu,
sobre què escriuries? 

Molts kuac kuac, 
L’Aneguet Lleig

CHEN, Ch. Guji Guji.
Barcelona: Thule, 2005
Com a bon arquetip
literari, l’ànec en qües-
tió ha protagonitzat
altres versions, pre-
nent diferents natura-
leses. A Guji Guji, el
protagonista apareix
en forma de petit
cocodril que defensarà
els seus (que no són

altres que els qui el van acollir) dels perills dels
depredadors (d’on procedeix ell mateix sense
saber-ho) que els impedeixen seguir vivint com
fins ara. 

El llibre representa una ben remarcable versió
composta d’unes il·lustracions i uns nous perso-
natges molt ben trobats, dotats d’uns comporta-
ments que capgiren l’original d’Andersen sense,
però, fer-ne malbé l’essència.                        
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Hi havia una vegada
un ogre, un veritable
gegant que vivia sol
com un mussol. Com
la majoria d’ogres,
tenia les dents punxe-
gudes, una barba que
picava, un nassot co -
los sal i un gran gani-
vet. Sempre tenia mal
geni i sempre tenia
fam. El que més li agradava en aquest món era
menjar-se un parell de nens per esmorzar.

Cada dia l’ogre anava a la ciutat i agafava els
nens que podia atrapar. Els pares, esverats,
construïen per als seus fillets amagatalls secrets,
i amagaven nenets i nenetes als baguls i als
armaris, en coves fosques i subterrànies. Les
escoles estaven buides i els mestres feien vaga
forçosa. A fora, a l’aire lliure, ja no es veia ni
un xiquet, i l’ogre s’havia d’acontentar amb un
plat de col i patata i encara mal guisat i fred.
Això el feia tornar rabiós de mala manera i ron-
dinava i remugava tot dient:

–Tinc tanta gana aquest matí que prou faria
un bon festí amb cinc o sis infants d’aquí.
Catric, catrac, si de passada em trobo algú de
la mainada, me’l menjo d’una mossegada.

En una vall allunyada,
hi havia una masia al
mig del bosc, on hi
vivia un pagès amb la
seva única filla Zeralda.
Mai no havien sentit
parlar del gegant. A la
Zeralda li agradava
molt cuinar, i als sis
anys ja sabia fer fregits
i rostits, sopes i farcits,

estofats i escalivades. Un cop a l’any, el pagès
anava a la ciutat a vendre patates, blat, aviram
i peixos de riu.

La vigília del dia de mercat, a la tarda,
el pagès va cridar la seva filla i li va dir:

–Zeralda, filleta meva, no em trobo gens bé!
Tot el cos em fa mal i no puc bellugar ni el dit
xic del peu esquerre. Em sembla que ahir vaig
menjar massa patates al caliu per dinar. Demà
no podré anar al mercat de cap manera. O
sigui que caldrà que hi vagis tu al meu lloc.

L’endemà de bon matí, la Zeralda va engan-
xar la mula al carro i el va carregar fins a dalt
de tot de coses bones per vendre, es va acomia-
dar del seu pare, i cap al mercat falta gent!

Però aquell matí l’ogre rondava per aquella
regió, més afamat que mai. Un cop de vent li

va dur l’olor de la Zeralda, i va córrer a ama-
gar-se dalt d’unes roques que rodejaven el
camí.

–Ah! Vet aquí el meu esmorzar! –va excla-
mar quan la va veure venir, a punt de tirar-se
sobre ella.

Però quan ella es va apropar, el gegant es va
precipitar amb tan poca traça que va ensope-
gar i va caure al mig del camí tan llarg com era.

Quan la Zeralda el va veure allí, immòbil i
desmaiat, perquè s’havia torçat el turmell i li
sortia sang del nas, va exclamar:

–Ai, pobre home!
I va córrer a buscar una galleda d’aigua en

un riuet proper, per rentar la cara del gegant
ferit.

–Gr, nena! Ai el meu cap! Gr, tinc gana! Gr,
tinc pupa... –deia l’ogre tot gemegant–.
Recatacroc, recatacric, m’agraden molt els
nens petits, a la brasa, amb suc o sofregits.

–Aquest pobre home delira perquè està mort
de gana –va pensar la Zeralda.

I en un tres i no res, va agafar plats i olles del
carro, va fer un feix de llenya, va encendre el
foc i es va posar a cuinar. Li feia tanta pena
aquell gegant mig mort de fam que va fer ser-
vir la meitat de les provisions del carro que
duia al mercat. I aviat li va servir al gegant:
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El conte

Un conte.. .  E l  gegant de Zeralda
Aquest conte va aparèixer com a àlbum il·lustrat
el 1967. Té característiques dels contes popu-
lars. Hi apareix l’ogre que es menja els nens i
per tant hi vivim aquesta por d’ésser engolits.
També hi apareix l’enginy per calmar la fam de
l’ogre. En aquest cas crec que es tracta d’un
homenatge a la cuina. Na Zeralda sap transfor-
mar la cuina en art i pot fer fins i tot que els
ogres deixin d’ésser ogres. Com que estem
dedicant la secció dels contes a la cuina, no hi
podia faltar aquesta història. Desitgem que ho
passeu molt bé preparant menús per a gegants.

Elisabet Abeyà
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El conte

Ingredients: mel i mató
Preparació: Es posa una tallada de mató a cada
plat i al damunt una miqueta de mel. Cadascú
ho remena abans de menjar-s’ho.

escudella i carn d’olla, truites de riu fumades
amb fonoll, cargols a la petarrellada, pollastres
a l’ast i cuixa de porc amb pomes.

L’ogre s’havia eixorivit i estava bocabadat
davant la destresa de la Zeralda. El gust d’a-
quells plats era per ell una cosa nova, i estava
tan encantat amb aquell festí que ni tan sols
recordava el seu plat preferit: els tendres
infantons. Mai no havia fet un àpat tan bo.
Li va dir:

–Molt estimada neneta, tinc un castell amb
les bodegues plenes d’or. Et donaré una fortu-
na si vols venir a casa meva a fer de cuinera.

La Zeralda s’ho va rumiar una miqueta i va
acabar acceptant. Va ajudar l’ogre a instal·lar-
se al carro i es va dirigir cap al castell.

Van cridar el pare de la Zeralda i ell es va enca-
rregar de comprar els millors productes de tot el
país. La Zeralda es va instal·lar a la immensa cui-
na del castell i no parava de cuinar. Provava nous
plats, componia els menús més extraordinaris i
omplia llibres i llibres de cuina amb noves recep-
tes. Un sopar de cada dia al castell del gegant
estava fet per exemple de:

Per primer plat: escudella barrejada
Per segon: espinacs amb panses i pinyons
Per tercer: cap de costella amb bolets
Per peix: rap a la marinera

I per plat fort: ànec amb peres, tot plegat
regat amb xampany i per postres mel i mató
amb un traguet de malvasia.

S’organitzaren sopars per als ogres, els
gegants i les bruixes del veïnat, que ja no sabien
com expressar la seva admiració.

–Deliciós! Extraordinari! Genial! Boccatto di
cardinale! –s’exclamaven.

I li demanaven a la Zeralda la recepta.
Naturalment des que menjaven coses tan

bones ja no tenien ganes de menjar-se els nens
crus!

I com que ja no hi havia perill, els nens sor-
tien dels seus amagatalls, els ciutadans torna-
ven a viure tan tranquil·lament com abans, i si
mai l’ogre baixava a ciutat, era per repartir
caramels.

Van passar els anys i la Zeralda es va tornar
una joveneta preciosa. L’ogre, sempre ben men-
jat, es va afaitar la barba que picava i es van
casar. Van tenir molt fills, i haurien estat molt
feliços si no fos que els fills van sortir amb tan-
ta gana com el pare.                                       �

(Conte de Tomi Ungerer, publicat a Setzevoltes, de
Teresa Duran i Núria Ventura, Guix, núm.19, maig 79)

. . . I  una recepta: 
Les postres del  gegant
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30 de juny i 1 de juliol de 2016
Un dels aspectes que caracteritza tot allò que es
fa a Rosa Sensat és la voluntat d’aprofundir en
temes de fons. Aquesta característica es dóna en
el tema general de l’escola d’estiu, des que es va
començar a fer i, com no podia ser d’una altra
manera, també en aquesta edició.

El tema general de la 51 escola d’estiu és el bé
comú. Últimament aquest terme el veiem escrit tot
sovint i en sentim a parlar molt freqüentment.
Tothom en parla, i el curiós és que es fa des d’àm-
bits i espectres socials i polítics ben diferents. Aquest
fet ens ha fet pensar que calia un debat sobre el
tema, un debat que ens ajudi a clarificar conceptes i
que ens permeti comprendre millor el món on vivim.

De dilluns 4 a dijous 7 de juliol de 10 a 13.30 h
EDUCACIÓ INFANTIL-ESCOLA BRESSOL(0-3)
L’EXPERIÈNCIA DE L’INFANT, FONT D’APRENENTAT-
GE DE L’ADULT. Alidé Tremoleda Panyella

ELS CAMINS DE LA INFÀNCIA. QUINES RELACIONS
ESTABLIM A L’ESPAI FAMILIAR?. Agreil Line Antoinette

EDUCACIÓ INFANTIL
L’ESCOLA LENTA. 
Gianfranco Staccioli i Penny Ritscher 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
EL TREBALL PER PROJECTES. Carme Pablo Puig

L’ESCOLA INCLUSIVA: EINES, MÈTODES, ESTRATÈ-
GIES I RECURSOS PRÀCTICS. Efren Carbonell Paret

i Núria Capellas Micó

UKELELÉ, UKELELÀ! CANTEM I TOQUEM SENSE
PARAR!. Violant Olivares Quesada

ART CONTEMPORANI I INFÀNCIA. CONSTRUCCIÓ
D’ESPAIS PER A LA CREATIVITAT I EL JOC. Gemma

París Romia

ELS PRIMERS APRENENTATGES DE LA LLENGUA
ESCRITA. UNA MIRADA A L’AULA DE PARVULARI I
CICLE INICIAL. Montserrat Fons (coordinació) i

Maria Rosa Gil Juan 

EDUCAR ÉS UNA ALTRA COSA. LA RELACIÓ 
EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’AULA. Jordi

Canelles Torres i Anna Trabal Piqueras

INICIACIÓ AL PROJECTE FILOSOFIA 3/18. Gloria

Arbonés Villaverde

PROVOCACIONS CREATIVES: TAST DE PROPOS-

TES. Jenny Silvente González

CURSOS COMUNS
INTERVENCIÓ EN L’ABÚS SEXUAL 
A MENORS: PREVENCIÓ-DETECCIÓ-ACTUACIÓ.
Pilar Polo Polo

EL SENTIT DE L’EDUCACIÓ. PER A QUÈ I PER A QUI
EDUQUEM?. Rosa M. Cañadell Pascual

LLEGIM ÀLBUMS SENSE PARAULES: PERSONAT-
GES, CIUTATS, PLECS I PORTES. Emma Bosch

Andreu i Encarna Beltran López

PERCUSSIÓ CORPORAL. Núria Cela Hortal

De dilluns 4 a dijous 7 de juliol de 15 a 18.30 h
EDUCACIÓ INFANTIL-ESCOLA BRESSOL(0-3)
LA MOTRICITAT A L’ESCOLA BRESSOL. Nuria

Ferrando Arrufat

UN CAMÍ VERS L’AUTONOMIA. Montse Miró Herms

i M. Rosa Ferri Segarra

LA FOTOGRAFIA EN ELS CONTEXTOS EDUCATIUS
0-6. COMUNICAR A TRAVÉS DE LES IMATGES.
Manuela Cecotti Cecotti

EDUCACIÓ INFANTIL
AMBIENTS D’APRENENTATGE, 
UNA OPORTUNITAT DE REPENSAR 
L’ESCOLA. Gemma Núñez Ponsa
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51a Escola d’Estiu de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat. 
TEMA GENERAL: Bé Comú, en cons-
trucció. Educació per a un món just

51a Escola d’Estiu de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat
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informacions

La portadeta

Què pot 
passar
quan...
Un espai de l’escola, conegut i
habitat pels infants, apareix
amb una nova identitat a partir
d’unes ampolles de colors que
ells mateixos han construït? 
• S’ha creat un espai carregat
de possibilitats. Des d’una eufò-
ria motriu inicial a una serenitat
i benestar que permeten fer
exploracions i descobertes.  
• Un llenguatge silenciós, però
no invisible sinó ben visible i tan-
gible, com ens deia Malaguzzi. 
• Una clara provocació. Provocar
i sorprendre, perquè, com diu
Catherine L’Ecuyer, «La curiositat
de l’infant és el que el porta a
descobrir el món».

L’ORELLA VERDA DE L’ESCOLA. 
UNA ESCOLA INFANTIL NO NOMÉS 
PEDAGÒGICA. Mari carmen Díez Navarro

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
LA GLOBALITAT DE L’INFANT: 
MOVIMENT I APRENENTATGE. Xavier Martínez

López i Yasmina Salazar Castellà

LA CIÈNCIA A L’ESCOLA, 
MÉS QUE PROPOSTES D’EXPERIMENTS.
Carme Alemany Miralpeix i Eloi Arisa Alemany

CURSOS COMUNS
AMB QUINS LLIBRES…? PER A QUI…? 
PER A QUÈ…?. Amàlia Ramoneda Rimbau

TALLER D’ART I COLLAGE. Margarita Mascaró Pérez

MESTRES QUE NO TOQUEN 
DE PEUS A TERRA: LA FANTASIA 
COM A EINA CREATIVA. Sandra Gómez Rey 

i Rosa Eva Campo Bolado

De dilluns 4 a dijous 7 de juliol de 16 a 19 h
FORMACIÓ DIRIGIDA A L’ESCOLA BRESSOL
EL JOC DE L’INFANT DE 0 A 7 ANYS.
Sonia Kliass Kliass

ACOMPANYANT L’INFANT 
A L’ESCOLA BRESSOL. 
Cristina Roca Cotos i Marta Ordóñez Castellnou

LA DANSA A L’ESCOLA BRESSOL: 
UNA EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA 
I DE MOVIMENT. Gemma Palet Tort

De dilluns 4 a dijous 7 de juliol 
de 10 a 13 i de 15 a 18.30h
EDUCACIÓ INFANTIL
L’ESPAI QUE EDUCA. ENTRE EL DINS I EL FORA,
UN LLOC PER A L’APRENENTATGE I LES RELA-
CIONS. Laura Malavasi

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
TRANSFORMAR E INNOVAR EL TRABAJO POR 
PROYECTOS EN LA ESCUELA. Gino Ferri

Divendres 8 de 10 a 14 i de 15 a 19h 
i dissabte 9 de juliol de 9.30 a 14.30h
EDUCACIÓ INFANTIL-ESCOLA BRESSOL(0-3)
EL SENTIDO DEL MOVIMIENTO EN LA PEQUEÑA
INFANCIA. Nicole Navarro Tubilla

CAMINS D’ÍTACA. Maria Rovira Lopez i David

Castillo Garcia

EDUCACIÓ INFANTIL
MÚSICA EN MOVIMENT: DESENVOLUPANT 
LA MUSICALITAT EN LES PRIMERES EDATS. Alba

Pujol Camins

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
LA FORMA ENS ENVOLTA. Eloi Arisa Alemany i
Cristina Generó Bigas

EL TRABAJO POR PROYECTOS: MÁS ALLÁ DEL
«¿QUÉ QUEREMOS SABER?». Raquel Aragoneses

Guisado i Mar Herranz Sánchez.

CURSOS COMUNS
EDUCAR EN LA RESOLUCIÓ POSITIVA 
DEL CONFLICTE. Joan M Girona Alaiza
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http://educarenverde.blogspot.com.es

En aquest blog, Heike Freire publica diversos
articles que reflexionen sobre temes relacionats
amb l’àmbit educatiu en general. També hi ha
un recull de la seva agenda de xerrades i confe-
rencies, els llibres que ha publicat...

www.letthechildrenplay.net

L’autora d’aquest blog ens crida l’atenció del
poc temps que els nens occidentals juguen 
a l’aire lliure i en entorns naturals. I ens anima
a deixar que, a les escoles infantils, els infants
juguin.

També hi podem trobar idees per millorar
els espais exteriors de les nostres escoles.

Tres
mirades
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https://elnousafareig.org/

El blog se centra en els espais exteriors de l’es-
cola com a escenaris educatius. Vol ser un
punt de trobada que motivi la descoberta, que
porti a fer-se preguntes, a fer propostes o a
compartir processos i projectes. És un espai
interactiu, respectuós, on estan presents els
valors educatius, ecològics, mediambientals,
sostenibles, en la creació dels espais exteriors
de l’escola. Contempla l’espai exterior com un
escenari diversificat de propostes on la natura
i el mobiliari proposen espais que parlen, que
fan actuar, crear, imaginar, inventar, descobrir.

Els seus autors són Carme Cols i Pitu
Fernàndez, mestres i també creadors de la
pàgina elsafareig.org que, des de l’any 2000,
ha estat un espai de diàleg i comunicació
entorn dels infants i la natura.
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Edició i administració:
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.

Direcció: Rosa Securún. Cap de redacció: Raimon Portell.
Coordinació: Mercè Marlès.

David Altimir, David Aparicio, Mercè Ardiaca, Montserrat Baliarda, Teresa Boronat, Arnau
Careta, Clara Claramunt, Carme Cols, 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, Eva Jansà, Montserrat Jubete, Enric Lacasa,
Anna Lleonart, Elisabet Madera, Sílvia Majoral, Paula Marfil, Marta Martínez, Blanca
Montaner, Montserrat Nicolás, Gemma Núñez, 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. Securún, Mercè Serrat, Jennyfer Silvente, Pau Sobrerroca, Josepa Solsona, Lurdes
Tarradas, Dolors Todolí, Marta Torras, Maria Torres.

Consell de Redacció:

Espai per a una creativitat sense límit

Ceres, Pintures de dit, Témpera,
Gouache, Vernís fixador,
Pasta Blanca per enganxar.
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