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Hem canviat d’any amb moltes novetats i expectatives
arran dels plantejaments i nous programes que diferents
entitats i escoles formulen sobre les accions a fer per al
canvi educatiu. Per a l’any que ha acabat, la revista va
escollir el tema de fons de la innovació des de la investi-
gació i el diàleg en equip, predint els fets que es van anar
desenvolupant al llarg dels mesos. 

Enguany volem obrir les pàgines, seguint en la línia
del tema de fons passat, a un marc més obert i trans-
versal, si és possible. El tema de fons per al 2017 pretén
continuar el debat iniciat: innovar des de la reflexió en
diàleg amb els altres. 

La nostra voluntat és poder intervenir en els proces-
sos participatius engegats per donar veu als professio-
nals de l’etapa de 0 a 6 anys. Ens cal afegir-nos a totes
les plataformes per fer encara més visibles els temes

que, des de fa molts anys, publiquem: les visions i
interpretacions de l’educació dels 0 als 6 anys; la imat-
ge sobre qui és l’infant nascut en ple segle XXI i com
construeix i avança en el seu aprenentatge i coneixe-
ment; el paper dels adults en els espais de criança; la
funció de l’escola des del valor que atorga a les perso-
nes pel que són i no pel que saben; els espais d’apre-
nentatge –mobiliari, distribució, horaris…–; la con-
fiança i el respecte dels professionals que diàriament
treballen per fer una educació millor; la desitjada i
generalitzada comunicació entre l’escola i les famílies;
la diversitat d’infants entesa com a enriquiment indi-
vidual i social; les reflexions pedagògiques actualitza-
des i reals que reclamen, entre d’altres qüestions, nous
esforços col·lectius a favor de les escoles bressol i les
escoles d’educació infantil... 

Innovar des de la ref lex ió 
en dià leg amb els a l t res



Gisela Cabré Per mi, algunes esco-
les que diuen que treballen fent
ambients [...] no tenen clar què
significa; no és una simple meto-
dologia i canviem els racons per
ambients, sinó que és una trans-
formació més profunda, on hi ha
un canvi en la mirada cap a l’in-
fant i sobretot hi ha respecte.

Odrie Van Hi ha escoles que, tal
com diu la companya, no ho fan
en profunditat. És com posar
joguines tipus Waldorf o Montes-
sori i seguir fent fitxes. [...] Molts
pares encara no saben bé el que
representa una cosa o altra i el can-
vi seria, per mi, explicar-ho tot.

Cristina Queralt Certament, de
mica en mica la majoria d’escoles
públiques anem cap a aquesta
tendència. Personalment, al llarg
de la meva modesta trajectòria pro-
fessional, que ha estat en sis escoles
bressol públiques, m’he pogut enri-
quir tot aprenent i observant dife-
rents metodologies pedagògiques.

Gairebé totes elles tenen la tendèn-
cia d’anar obrint espais, de dife-
rents maneres. 

Alba Ramírez Estic d’acord amb
les compis. Penso que, tot i que hi
ha el perill de caure en una moda
i quedar-se amb la capa superficial
del canvi –estètica–, s’està duent a
terme un canvi de paradigma edu-
catiu i una de les metodologies
emprades seria la dels ambients.
Però perquè realment hi hagi una
transformació en l’educació cal
també una transformació personal
dels mestres i les mestres.

Maria Tudela Jo no parlaria ni
d’ambients ni de racons. Parlaria
d’espais d’aprenentatge on es
generen oportunitats als infants
respectant la seva identitat i les
seves maneres d’aprendre. Hi ha
moltes maneres de fer racons i
ambients, tant d’una manera com
de l’altra esdevenen un espai d’a-
prenentatge si es fonamenten a
viure processos rics i significatius

on els continguts són el mitjà i no
la finalitat. Un espai on es pro-
mouen les relacions i la comuni-
cació on l’actitud indispensable de
l’adult és l’escolta i l’espera.

Bel Torrent Aquesta imatge d’am-
bient és preciosa. Però ara imagi-
neu-vos divuit infants més dos
infants amb mobilitat reduïda que
es desplacen amb cadires de rodes.
Els has de posar a l’standing o al
pla. I tens tots els aparells a classe.
Necessites espais diàfans. La inclu-
sió està molt lluny encara. Hem de
treballar molt.

Mireia Bellapart Crec que cada
equip educatiu ha de tenir el seu
procés d’aprenentatge i reflexió
entorn del que ofereix als infants
que venen a la seva escola any rere
any. Nodrir-se d’altres escoles, arti-
cles o experiències pot ser alhora
enriquidor i frustrant si no ho pas-
sem pel filtre de les nostres situa-
cions i contextos educatius.

Melani Salinas Molt interessant el
que dieu. Jo a les escoles on he
estat s’hi ha treballat més per
racons. Sento parlar d’aquesta
nova metodologia però no veig
ben bé la diferencia. Algú me la
podria explicar? Gràcies!

Anna Segura És molt important
poder oferir materials molt més
naturals i senzills als infants i que
descobreixin el ventall de possibi-
litats que ofereixen recursos com
pinyes, tubs de cartró, cons de fils
buits, pedres, etc. Però aquesta
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Al facebook de l’Associació
de Mestres Rosa Sensat oferim
un espai d’intercanvi d’opinions i
de debat sobre fer de mestre, l’es-
cola i l’educació. A la revista, hi
recollim part d’aquestes conver-
ses. És una oportunitat d’intercan-
vi al voltant de temes d’interès
entre diferents persones a les xar-
xes socials. Una oportunitat de fer
Infància en Xarxa.

Els ambients han re l levat 
e ls racons, en educació infant i l?



transformació d’espai no només
implica variar la metodologia/es-
pai de classe. Es necessita implica-
ció del mestre o la mestra, de l’e-
quip educatiu, de l’empresa que el
gestiona (si és el cas), i sobretot,
implicació de les famílies. [...]
Entre tots i totes és possible.

Berta Allo Crear un ambient és
provocar i deixar lliure, respectar
l’elecció i el ritme. Pensar un racó
suposa més intenció, més direcció.

Marisol Carreguí La meua expe-
riència en treball per ambients ha
sigut en primer cicle d’infantil i he
de dir que me sembla una propos-

ta educativa fantàstica. Permet que
el nen se senta lliure, i permet als
professionals gaudir del moment i
veure com es desenvolupa.

Miriam Checas Crec que és essen-
cial i bàsic respectar la llibertat de
l’infant. La llibertat que ell ja té,
ja la té, no li dona ningú. Llavors
deixem decidir els infants a què
volen jugar o què és el que volen
viure. Deixem que ens arribin els
seus interessos i que aquests siguin
els que ens ajudin a provocar l’in-
fant i a despertar-li coses que, en
un treball dirigit, no sorgeixen de
la mateixa manera. Treballar per
ambients és proporcionar aquesta

llibertat i aquesta oportunitat de
descobrir. [...] Deixem que siguin
els infants amb elements naturals
els que decideixen el sentit que li
donen. Per què donar un telèfon,
si ell amb una fusta ja és capaç de
simular una trucada? [...]

Laura Gallardo Opino que, en el
moment de canvi de metodologia,
a l’escola hi ha intrínsecs moments
de diàleg dels mestres i les mestres,
moments de reflexió, moments
d’obertura, de conèixer, d’aventu-
rar-se a quelcom nou. Potser sí
que és veritat que en algunes esco-
les es segueixen fent fitxes o fileres
[...]. Però tot canvi necessita un
procés [...]. El que cal és posar-hi
ganes, dedicar-hi un temps i bus-
car un sentit al que es fa i sobre-
tot per a qui es fa.

Ruth Ortega Em sedueix la idea
d’aprendre per ambients. És anar
un pas més enllà del treball per
racons. El concepte ambient em
suggereix gaudir, compartir, emo-
cionar, sentir, transformar, reflexio-

nar... Participar a través d’aquests
aporta a l’aprenentatge: creativitat,
li dona un sentit, una forma i estar
en constant modificació del procés
i del resultat. [...] Els ambients han
de provocar un estat d’emoció a
l’infant per jugar i compartir..., en
definitiva, sentir-se feliç perquè li
causa plaer. El docent ha de tenir
la capacitat per: modificar, organit-
zar, pensar i prendre decisions,
acompanyar, respectar, dissenyar,
trobar materials... [...]

Ita Sánchez, coordinadora de Ser-
veis a les persones Encís SCCL
Pensem que no hi ha una resposta
única, sinó diferents punts de vista
i un equip educatiu al darrere que
creu en el que fa. L’important és la
mirada cap a l’infant, i crear espais
on se senti escoltat i respectat.
Espais/ambients/racons on l’infant
pugui descobrir, emocionar-se,
relacionar-se, sentir... El més relle-
vant és que puguin escollir on
construir el seu joc, però també
oferir material variat perquè tingui
opcions diferents [...].
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L’altre dia va venir l’àvia d’un nen
de la classe –que també havia
estat mestra– a fer una activitat de
música per als infants de cinc
anys i algunes mares que ens
acompanyaven. Amb altres com-
panyes –també jubilades– tenen
preparada una proposta per a
infants i famílies.

Ja feia dies que amb els nens i les
nenes ho preparàvem, apreníem
uns poemes, dibuixàvem estrelles,
fèiem tot el que ens demanaven.
Jo ja coneixia l’activitat perquè
l’havia vista anteriorment.

M’havia agradat molt. Entre
expressió i audició, hi havia jocs
de moviment que ajudaven a
escoltar la música, tot en un to tan
suau, relaxat i tranquil que s’enco-

manava. També van poder veure
com s’escriu i es llegeix la música
amb una partitura, de manera
natural van escoltar fragments de
Haendel, Chopin i Beethoven,
van afegir sons –fets amb elements
reutilitzats de qualitat– als poemes
que prèviament havien preparat,
van jugar amb robes i colors i van
aprendre noves cançons.

Tota l’activitat desprenia senzi-
llesa, calma, gust i exquisidesa. Els
infants es van quedar bocabadats i
van participar-hi ben contents.
Les mares que ens acompanyaven,
també. 

Com és habitual, jo feia algunes
fotografies per poder després reco-
llir, analitzar i explicar l’activitat a
les famílies.
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plana oberta

Documentar,  
per què?

Sílvia Majoral



Les mares del grup també feien
fotos i vídeos amb els mòbils.

A la tarda, quan van venir les
famílies a recollir els infants, jo ja
havia escrit a la pissarra exterior
com havia anat l’activitat de músi-
ca i la resta del dia, tal com sempre
fem. De tota manera, ho anava
comentant de manera espontània
amb algunes famílies i em va sor-
prendre algú quan va dir: «Ai, sí, ja
hem vist els vídeos. Que bonic!»

Es veu que les mares que havien
vingut a gaudir de l’espectacle i a
ajudar-nos havien enviat els seus
vídeos i fotografies a la resta a
través del WhatsApp de famílies
de la classe.

Ja m’havia passat això una vega-
da en una sortida i no em va agra-

dar gens. Ho havíem comentat
amb la resta de mestres i per això,
en un Consell Escolar, vam dema-
nar que no es fessin fotos ni s’en-
viessin perquè, per una banda,
podien sortir nens dels quals no
tenim permís d’imatge, tampoc
no tenim cap dret a utilitzar les
seves imatges de segons quina
manera o en segons quin lloc i,
finalment, de vegades no deixaven
que l’activitat es traspassés després
amb tota la seva complexitat, o
dins de tot un procés més ampli
que seria la documentació.

Veient tot això, em pregunto de
vegades si encara cal documentar
per a les famílies tal com ho fèiem.

Procuro que allò que penjo a la
classe –textos, fotografies, dibui-

xos o explicacions– no es limiti a
resumir allò que fem, sinó que
expliqui el valor que hi donem, la
manera com aprenen els nens i les
nenes, els processos que seguim i
segueixen els infants... És a dir,
intento donar visibilitat i signifi-
cat a allò que no es veu.

Aquest curs ja estava una mica
amoïnada perquè ningú no sem-
blava tenir interès pel que hi havia
a les parets, tan sols pels dibuixos
dels seus fills.

Potser amb la immediatesa del
WhatsApp les famílies ja en tenen
prou. Entren, fotografien la pin-
tura del seu fill, l’envien a l’avi i
ja està.

Ja fa temps que he anat adap-
tant la manera d’exposar les docu-

mentacions per captar l’atenció:
fent-les més visuals, més curtes,
penjant-les de noves formes...,
perquè cada any sembla que l’in-
terès va disminuint.

Un altre aspecte que tampoc no
acabem de tenir clar al parvulari
de l’escola és el blog. A primària
hi pengen les sortides, les danses
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o les activitats més especials que
fan. A nosaltres no ens convenç
gaire perquè no ens agrada penjar
tirallongues de fotos només amb
la idea que se’ls vegi a tots.
Tampoc no trobem gaire sentit a
penjar les fotos d’una sortida. I
quant a la resta d’activitats, pen-
sem que, a les classes, ja hi ha
molta informació elaborada, que
el dia a dia i les petites històries
que hi descobrim són el més
important.

Després d’una sortida, potser
l’endemà, ja hi ha les fotos a l’or-
dinador de la classe perquè famí-
lies i nens les puguin veure. A
final de curs els donem també un
DVD amb totes les imatges que
hem fet. Tenen la documentació

penjada i també fotocopiada a la
seva carpeta, la majoria de treballs
individuals tenen una petita
explicació del que representen o
del procés del qual formen part.

En un inici vam pensar que era
millor fer el blog conjunt totes
tres. Vam procurar que fos un relat
de la nostra manera de fer al par-
vulari amb algun exemple de tant
en tant. Ens costa, però, trobar el
temps, entre claustres, comis-
sions i altres, i el blog cada any
queda més pobre i no acaba de
tenir sentit.

Ja estem començant a pensar a
tancar-lo. Si la pàgina web de l’es-
cola ja explica el funcionament del
parvulari perquè el conegui algun
mestre o una família nova, ja n’hi

ha prou o no? Quin altre sentit té?
Un diari? És la web un lloc per
penjar-lo?

Els que hi haurien d’estar més
interessats acudeixen a l’escola i
ho poden veure cada dia. De vega-
des, si no, només serveix perquè
algú altre et digui: «M’he copiat
aquella activitat...». Que trist!

No sé, amb tanta immediatesa,
tanta pressa, tant buscar per Inter-
net..., tinc dubtes, molts dubtes.
Val la pena seguir documentant?
Com? On? Per a qui? Què?          

Sílvia Majoral, mestra de 
l’Escola Parc del Guinardó
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A Corçà –Baix Empor-
dà, 1.200 habitants–
hi ha una sola llar d’in-
fants –municipal–; a
Celrà –Gironès, 5.000
habitants– hi ha dues
llars d’infants munici-
pals; a Palafrugell –Baix
Empordà, 22.000 habitants– hi ha dues llars d’infants municipals i tres
de privades; al districte de l’Eixample de Barcelona –263.000 habitants–
hi ha vuit llars d’infants municipals, 38 de privades i 35 col·legis concer-
tats, alguns dels quals acullen també infants de 0 a 2 anys. Quines famí-
lies són més lliures a l’hora de triar escola per als seus fills?, quin d’aquests
territoris té una oferta educativa de més qualitat?, quin garanteix millor el
dret a l’educació, la cohesió social i el pluralisme democràtic?, quines
famílies tenen més facilitats i menys maldecaps per escolaritzar els infants?

Davant l’espectacle de tants pares i mares fent cua per visitar les esco-
les el dia que fan jornada de portes obertes, davant del temps que han
esmerçat escrutant les pàgines web de tots i cadascun dels centres més o
menys pròxims, calibrant els punts que sumen d’acord amb els criteris

establerts, parlant amb veïns, parents i amics que ja han passat per aquest
tràngol o que tenen informació directa o indirecta d’alguna escola o
d’alguns mestres que hi treballen, a la vista de les discussions i els mati-
sos que els han portat a relacionar les escoles per ordre de preferència en
el full de preinscripció, sabent l’angoixa i la tensió que genera la resolu-
ció de tot plegat i, en molts casos, el sorteig posterior fins a conèixer
l’assignació definitiva de plaça, es podrien esbossar dues versions dife-
rents a l’hora d’analitzar i comprendre com hem arribat fins aquí.

Versió primera
Sembla incontestable que estem vivint un autèntic canvi d’època, pro-
piciat sobretot per una revolució tecnològica que ha tingut un impacte
profund en la vida de les persones, tant la personal com la col·lectiva,
però també per un procés accelerat de globalització que ha donat pas a
societats molt més heterogènies, obertes i tolerants, i a individus molt
més autònoms, informats i gelosos de la seva independència, poc dispo-
sats a deixar el control de les seves vides a agències o professionals
externs, sigui en l’àmbit que sigui. 

En aquest marc, les institucions i els serveis públics han experimentat
un declivi vertiginós: ni les escoles són aquell espai sagrat, fora del món,

Elecció de centre educat iu 
dues vers ions – i  mit ja–

Xavier BesalúCues de pares per visitar les escoles el dia
que fan jornada de portes obertes, consulta
de pàgines web, suma de punts segons els cri-
teris establerts, contrast de l’opinió de veïns,
parents, amics i mestres, l’elecció de centre
educatiu porta molta feina als pares i els
genera angoixa i tensió. A l’hora d’analitzar
com s’ha arribat fins aquí, es poden esbossar
dues versions diferents.



que funciona amb unes regles preestablertes i incontestables; ni
els docents són uns éssers carismàtics, amb un grau d’instrucció
i de saviesa incomparable amb la resta dels mortals, immunes a
les demandes de la societat i blindats davant de qualsevol crítica.

No: els centres educatius són un instrument al servei de les
famílies (és a dir, dels infants i dels seus pares o tutors) i de la
societat en general, per donar continuïtat a la socialització i a
l’educació que ja es fa a les llars i al carrer, i per complemen-
tar-la i optimitzar-la amb allò que no és a l’abast de les famí-
lies, i necessita d’unes condicions determinades i d’una certa
especialització i focalització per garantir que tots els infants i
joves, independentment dels seus condicionaments personals,
socials, econòmics i culturals, adquiriran una cultura i unes
competències bàsiques per poder anar pel món amb llibertat,
per poder seguir aprenent al llarg de la seva vida, per fer possi-
ble que cada individu pugui construir-se a si mateix, havent
pogut compartir i contrastar estils, models, valors i formes de
vida i de relació diferents, també de les viscudes a casa...

En aquest nou context, els pares i les mares ja no estan dispo-
sats a ser considerats uns simples consumidors passius, uns
usuaris pràcticament sense drets, en mans d’unes institucions
llunyanes i opaques, i d’uns professionals o funcionaris, que donen només
les explicacions imprescindibles, poc disposats a justificar les seves pràcti-
ques, a atendre demandes i a escoltar preocupacions i angoixes. Gràcies a
aquella revolució tecnològica i a aquest sentiment d’independència i de
control de les pròpies vides, els pares volen intervenir de veritat en l’elec-
ció, el projecte i la gestió de les institucions i els serveis públics.

No és cert, com pensen i diuen molts mestres, que els pares i les mares
hagin dimitit del seu rol d’educadors: per sort, la majoria estimen els
seus fills, volen el seu bé per damunt de tot, els preocupa el que fan i
aprenen a l’escola, els donen suport afectiu i els marquen límits. El cas
és que el model socialitzador ideològicament dominant, que correspon
a famílies de classe mitjana amb un capital educatiu i cultural elevat, un
bon nivell d’ingressos econòmics i políticament de centreesquerra, valo-
ra molt l’educació escolar i és profundament meritocràtic, en el sentit
que dóna molta importància a les capacitats i les actituds individuals, i

als resultats. D’aquí el seu interès per escollir activament i estratègica-
ment l’escola dels seus fills i, un cop a dins, per fer un seguiment proper
dels seus aprenentatges i compartir-lo amb els mestres respectius. Aquest
model vol aconseguir persones felices, autònomes, motivades i autore-
gulades, capaces de competir amb èxit en el mercat laboral (un èxit que
hauria de començar ja en l’àmbit escolar). Per tot plegat cerquen una
escola congruent amb el seu estil de vida, amb els seus valors. En defini-
tiva, amb la seva classe social. I fugen de les escoles que veuen com a
massa allunyades del seu món –per motius econòmics, ètnics, cultu-
rals...– per la influència negativa que podrien exercir sobre els seus fills.

Des d’aquest punt de vista, el comportament de les famílies seria pro-
fundament racional, lògic i pertinent. En primer lloc, perquè són cons-
cients del seu poder i de les seves capacitats en una societat que propugna
una democràcia més participativa; en segon terme, perquè han assumit el
discurs que l’estimació i l’educació dels fills és una tasca important de la
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qual ells són els primers responsables; perquè han vist la importància de
les relacions personals, del grup d’amics i de les continuïtats educatives;
finalment, perquè han entès perfectament els missatges que miren de
conjugar l’interès per una pedagogia activa i innovadora amb la fixació
en uns resultats perfectament objectivables.

Versió segona
Aquesta versió és molt menys amable, perquè estaríem davant del triomf
sense pal·liatius de la mercantilització de l’ensenyament, que hauria
penetrat no solament les polítiques educatives de la majoria dels partits
–PP, Convergència, Ciutadans, ERC, PSC–, com queda explícit tant en

la Llei 12/2009, d’educació de
Catalunya, com en la LOMCE, de
2013, seguidores del que assenya-
len tant l’OCDE com la Unió Euro-
pea i el Banc Mundial, sinó també
en la mentalitat de la ciutadania –i
significativament entre els mestres
i professors– i en el procedir quo-
tidià i estratègic dels centres edu-
catius, tant públics com privats.

Mercantilitzar l’educació escolar
vol dir convertir-la en un producte
de consum més, sotmès a les lleis
de mercat: de la banda de l’oferta,
unes escoles fan publicitat del pro-
ducte que venen per tots els mit-
jans possibles –webs, blogs, anun-
cis, portes obertes...–, procurant
diferenciar-se de la resta –projecte
educatiu, serveis complementaris,
valors prioritzats, resultats obtin-
guts, avantatges per als clients...–
en connexió amb les expectatives
detectades i emergents per tal de
seduir la major quantitat de famí-

lies possible, en competència amb les altres escoles de la zona, barri o
ciutat; i de la banda de la demanda, unes famílies miren d’aplegar infor-
mació fiable sobre quines són les escoles bones i quines les escoles dolen-
tes en una elecció que no seria entre escoles diferents, però de qualitat
equivalent, sinó entre escoles desiguals. 

Aquesta desigualtat, algunes famílies la vinculen directament a la titula-
ritat del centre: les escoles privades –singularment les privades-privades,
però també les concertades– serien, per principi, les escoles de més qualitat
i on s’escolaritzen els fills de les famílies que més es preocupen per l’educa-
ció dels seus fills, tant que no els importa pagar un preu per a això, mentre
que les públiques tindrien sempre un caire assistencial i compensatori.
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D’altres visualitzen la desigualtat en la composició social
de l’alumnat: busquen centres que estiguin en sintonia amb
la pròpia classe social atribuïda i, doncs, exclouen de la tria
les escoles amb alumnat pertanyent a famílies considerades
marginals, que es despreocupen de l’educació dels fills i que
no comparteixen els valors dominants de la societat; en
concret, es rebutgen d’entrada les escoles amb un pes mas-
sa gran d’alumnat d’origen estranger, amb una presència
massa visible d’alumnat gitano o de famílies que resideixen
en barris, entorns o edificis degradats, desconnectats i
empobrits. Es tractaria de no córrer riscos innecessaris, d’e-
vitar una contaminació perniciosa, de protegir la seguretat
dels propis fills i del projecte educatiu del centre, i d’esti-
mular l’excel·lència en els resultats sense haver de perdre el
temps amb els que no segueixen o no poden comptar amb
l’ajut de les seves famílies.

Els instruments d’aquesta mercantilització rampant de
l’educació serien fonamentalment tres: la recerca de la qua-
litat, que s’identifica gairebé en exclusiva amb el rendiment
escolar de l’alumnat –sobretot a través de les proves estan-
darditzades–; la llibertat d’elecció de centre, que dóna la
clau als usuaris per premiar o castigar les escoles en un con-
text enormement competitiu, l’instrument que objectiva
les que es consideren bones o males escoles; i l’autonomia
institucional, els projectes educatius, les etiquetes –comu-
nitat d’aprenentatge, escola avançada, centre innovador, escola cristiana,
centre trilingüe...– que, en aquest context, esdevenen factors rellevants
de diferenciació i de rivalitat.

Al darrere d’aquesta mercantilització de l’ensenyament hi ha encara
un altre procés encobert: el de la privatització del servei públic educa-
tiu. La idea de fons és que les Administracions públiques no s’haurien
d’ocupar d’un afer que interessa només les famílies, que ja són prou
grans i prou responsables per fer-se càrrec de l’educació dels seus fills:
fent-ho des de casa, creant escoles que estiguin d’acord amb els seus
postulats o senzillament triant entre l’oferta privada que segur que
apareixeria per tal de cobrir la demanda que es produiria. En aquest

supòsit, les Administracions s’haurien d’ocupar únicament dels infants
deixats de la mà de Déu o de famílies manifestament incompetents...

Versió –i mitja–
Cal dir també que hi ha un nombre significatiu de famílies que no conce-
ben l’educació en termes de competència per un bé escàs, sinó com un bé
universal que té implicacions no només individuals, sinó també col·lecti-
ves, com podrien ser l’aprenentatge de la convivència i la recerca de la
cohesió social. Aquestes famílies solen procedir considerant que la millor
escola és sempre la més propera, la més accessible, la que els toca per zona.
Passa, però, que en les ciutats mitjanes i grans –i de manera molt especial,
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a Barcelona–, aquestes famílies poden veure’s insospitadament pertorba-
des quan l’escola més propera, la que els tocaria, els deixa sense plaça per
al fill. Llavors, es veuen obligades, si us plau per força, a entrar en un mer-
cadeig en el qual no creuen i per al qual no s’havien preparat, o en una
tria no desitjada, ni fàcil de comprendre.

I, per acabar, tornarem al principi. No conec cap pare o mare de Corçà
o de Celrà que es lamenti per la poca oferta de llars d’infants de què dis-
posa dins del seu municipi. Més aviat agraeixen que els respectius ajun-
taments hagin fet l’esforç econòmic i polític de proveir-los d’un servei
que, segons la legislació vigent, no els correspon. En canvi, sí que conec
alguns pares de l’Eixample barceloní desconcertats i astorats per la pobrís-

sima oferta escolar pública després de tants anys
d’ajuntaments dominats per les esquerres, que
fan pràcticament impossible escollir un centre
públic proper.

L’educació, tal com jo l’entenc, no és un pro-
ducte a proveir en el mercat educatiu, però el
més lamentable de tot plegat és que els que sí
que hi creuen saben perfectament que l’oferta
pública és manifestament insuficient i, per tant,
la llibertat d’elecció acaba essent una fal·làcia.

Dit això convé afegir que els centres ja no
poden ser considerats propietat exclusiva dels
mestres. Les famílies –pares, mares i infants– són
una part essencial de l’escola, amb unes funcions
diferents de les dels mestres, però no pas menys
rellevants. En aquest sentit, pares i mares tenen
tot el dret a participar en el disseny i en el desple-
gament dels projectes educatius, igual que tenen
dret a rebre les explicacions i justificacions pro-
fessionals que prenen els docents, a valorar-les i a
fer propostes noves, i a participar en l’avaluació i
en la millora d’uns centres que també són seus. 

Xavier Besalú, professor de Pedagogia 
de la Universitat de Girona
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La idea més estesa és creure imprescindible la
participació de l’adult perquè l’infant aconse-
gueixi mantenir una determinada postura o
aconseguir un moviment (com podria ser estar
assegut o caminar). Però se sap també, i s’ha
comprovat, que existeix una capacitat innata en
els bebès que els permet aconseguir per si sols
desenvolupar una motricitat rica i de qualitat.
De manera que ja no es tracta que es mantin-
guin en una postura, sinó que sàpiguen arribar-
hi i sortir-ne. De la mateixa manera, es despla-
cen en el moment en què són capaços de fer-ho
(s’arrosseguen, gategen i caminen, entre d’altres).
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Mirades 

Que diferent que pot resultar la vida d’un
bebè durant els seus primers dos anys segons
quina sigui la visió de l’adult sobre el desen-
volupament de la seva motricitat. Que dife-
rents les mirades que podem veure en el seu
rostre si se li permet el moviment lliure i
espontani o si se li priva. 

Núria Ferrando Arrufat



Quina pena trobar-nos amb infants petits
que passen la major part del temps que estan
desperts en hamaques o al cotxet de passeig,
quan el que és natural en l’infant és manifestar
la vida amb el moviment! Ja ens ho demostren
quan els deixem còmodament al centre del
bressol i ens els trobem a l’extrem. S’han mogut
sense el nostre ajut ni la nostra ensenyança!

En general es desconeix que el bebè és capaç
d’emprendre la tasca de moure el cos de
manera autònoma i que anirà trobant, tot sol,
la manera d’anar cap a la posició de tombat
de costat, després de boca terrosa, i així suc-
cessivament amb la resta de postures i des-
plaçaments.

Però el més habitual és avançar-se al desen-
volupament natural i col·locar-lo uns minuts
de boca terrosa, saltant-se la postura de costat,
de manera que se’l bloqueja en una posició de
la qual no sap sortir i en què està incòmode, ja
que es limiten molt els moviments de tot el cos.
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També se sol asseure la criatura o fer-la cami-
nar sense esperar que ho aconsegueixi tota sola.

El cos actiu i distès, i el rostre serè i alegre
són característiques del bebè a qui se li permet
que es prengui les setmanes que necessiti per
aconseguir passar d’etapa (canvi de postura o
emprendre un desplaçament). Per contra,
veiem tensió i incomoditat en els cossos dels
bebès que estan lligats o als quals es força a
adoptar postures saltant-se etapes.

Quina sensació tan meravellosa provoca veu-
re els cossos àgils dels infants a qui permetem
seguir el propi ritme! Així poden mantenir la
flexibilitat innata i alhora anar adquirint pro-
gressivament un major to muscular. Els seus
moviments són fluids i semblen una dansa
bella i dolça. Perquè el bebè va i ve des d’una
posició còmoda fins al nou aprenentatge,
avançant gradualment segons les seves capaci-
tats, depenent exclusivament de les seves sen-
sacions. Aquestes li indiquen fins on és capaç
d’arribar d’una manera segura, sens riscos
excessius per al seu equilibri i que pot aconse-
guir sense l’ajuda directa de l’adult. (Això sig-
nifica que l’adult és present i acompanya l’in-
fant indirectament, preparant-li un entorn
segur i adaptat al nivell de progrés que va asso-
lint.) En canvi, forçar una postura o moviment
no porta més que petites tensions i situacions
d’immobilitat d’algunes parts del cos.

Quan el bebè aconsegueix una nova fita, la
cara de satisfacció que fa és impressionant. Allò
que, voluntàriament o involuntària, aconse-
gueix després d’un temps de tenacitat, apareix
a la seva expressió com un gran sentiment de
competència i eficàcia.

Per damunt de tot, com diu Rosa Vidiella,*
l’expressió que ens ha de servir per valorar com
està vivint l’infant petit el seu desenvolupa-
ment motriu és el seu somriure. L’alegria en el
cos i en el rostre de les criatures és la carac-
terística que no falta en aquells que gaudeixen
de la possibilitat de manejar el seu cos a plaer,
amb calma, interès i perseverança.

Així acompanyem infants feliços, capaços i
lliures.                                                     

Núria Ferrando Arrufat, fisioterapeuta
pediàtrica i psicomotricista

* Rosa Vidiella, pedagoga especialitzada: Formació 
d'educadors d'escola infantil, Barcelona: IMEB, 2016.
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Fa temps que tinc la
impressió «generalit-
zada» que la mirada
que s’adreça vers els
bebès i els infants
petits està carregada
d’una acceleració dels
temps innecessària, i
d’una expectativa d’or-
dre quantitatiu, més
que qualitatiu, respecte de les formes en què
l’infant construeix la seva subjectivitat.

És com si l’eslògan d’aquests temps fos:
«Avui sabem que els infants poden fer moltes
coses, i també que és millor que les facin més
d’hora. Per què? Per ser millors i per arribar
a...», i aquí poso punts suspensius perquè sento
que és com si la preocupació fos preparar-los
competentment per al futur, en lloc d’acom-
panyar-los a transitar i gaudir d’experiències
creatives en el present, que sens dubte serien la

base d’aquest futur
d’«èxit» tan anhelat.

Penso que hem entès
d’una manera particu-
lar els avenços cientí-
fics en relació amb el
potencial del desenvo-
lupament dels infants.
És cert que aquestes
experiències fundacio-

nals, valuoses i intenses dels primers anys són
la base d’una construcció subjectiva saludable,
però, com diu el refrany, «no per molt matine-
jar, amaneix més prest el dia».

Insisteixo que, certament, els avenços de les
neurociències ens han ofert molta informació
respecte del valor d’unes experiències estimu-
lants oportunes en els primers anys de la vida,
i han accentuat la seva importància per a un
creixement neuronal satisfactori. Però aques-
tes noves aportacions no impliquen que s’ha-

gi d’incrementar l’estimulació dels més petits
en quantitat, sinó en qualitat.

La mirada des de la qualitat confereix a l’ex-
periència educativa un caire diferent, ja que
implica analitzar què fer, però emfatitzant com
i amb qui, perquè el cervell creix en un vincle
amb un altre disponible per a la criança.2 

En el camp de l’educació primerenca, hi ha
una paraula que ressalta la preocupació de què
parlem: em refereixo a la paraula estimulació.
S’utilitza per descriure gairebé qualsevol acti-
vitat que es proposi dur a terme amb els
infants. També s’hi inclouen aquelles que són,
o podrien ser, una experiència d’immersió en
el món sensible i de gaudi, tant per al bebè
com per a l’adult que es troba abocat a la seva
educació.

Enmig d’aquestes preocupacions, un dia em
trobo amb un capítol del llibre Elogio de la len-
titud de Carl Honoré, que afirma el següent:
«Certes coses no es poden o no s’haurien d’ac-
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Vull començar compartint amb vosaltres algu-
nes reflexions més àmplies, que em van dur a
tornar a pensar sobre el concepte d’"esponta-
neïtat" en els bebès,1 i la seva importància, a
l’hora d’enfocar la tasca educativa en els pri-
mers anys de la vida. I dic "tornar a pensar"
perquè aquest concepte és una de les nocions
que requereix una revisió teòrica constant, no
només pels qui treballem en el camp de la
salut mental infantil, sinó en tots aquells
camps on es posa en joc la creativitat.

L’espontaneïtat dels bebès, 
en joc 

Lidia Susana Maquieira 



celerar, requereixen temps, s’han de fer a poc a
poc. Quan acceleres coses que no s’haurien
d’accelerar, quan oblides com anar més a poc a
poc, has de pagar un preu [...]. És inevitable
que una vida apressada es converteixi en super-
ficial. Quan ens apressem, freguem la superfí-
cie i no aconseguim establir un contacte veri-
table amb el món o les altres persones... Quan
les coses succeeixen tan de pressa, ningú no pot

estar segur de res, absolutament de res, ni tan
sols de si mateix...». 3

Les reflexions d’aquest autor, que presenta la
cultura o moviment slow (‘lent’), emfasitzen
que vivim en un món apressat, que sol temp-
tar-nos amb ofertes tancades per entretenir els
infants, i amb objectes que substitueixen la
presència humana, i alleugen així els adults
atrafegats d’aquests temps.

Intentaré exemplificar-ho amb un objecte-
joguina que segurament tots coneixeu i utilit-
zeu, l’anomenat «gimnàs d’activitats», que
generalment es col·loca davant els bebès petits
quan estan asseguts en una cadireta. Dic que
és una oferta tancada perquè cada una de les
parts ja ha estat pensada en la seva funció, i
per tant no s’ha de fer ni més ni menys que el
que està pautat: estirar una corda, fer girar un
cilindre o una piloteta, etc., és a dir, que
entreté l’infant, amb tota la connotació que
pot tenir la paraula entre-tenir lligada a l’auto-
sosteniment per absència de sosteniment d’un
altre. «El potencial d’un infant s’atrofia quan
el punt final del seu aprenentatge està formu-
lat per endavant.»4

Cal estimular..., novament punts suspen-
sius, perquè aquest és l’altre punt sobre el qual
parlarem avui: quina és la forma d’intervenció
de l’adult quan proposa l’experiència de la
panera dels tresors.
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D. W. Winnicott ens diu: «Un bebè normal
necessita augmentar la seva complexitat i con-
vertir-se en un ‘existidor’ provat per experi-
mentar l’acte d’allargar la mà i trobar un objec-
te com a acte creatiu».5

Vegeu amb quina senzillesa i profunditat
descriu un acte tan quotidià que tots els qui
treballem amb bebès veiem unes quantes vega-
des cada dia. Tanmateix, el que potser no
veiem clarament és que «convertir-se en un
‘existidor’» provat és un procés i, com a tal,
requereix temps.

Us proposo que vegem el vídeo del llibre
Descobrir jugant, de Tere Majem i Pepa Òde-
na, pedagogues que, juntament amb Elinor
Goldschmied, han dut a la pràctica aquesta
experiència en escoles de 0 a 3 anys, i després,
mentre podem seguir veient de fons les imat-
ges, anem desenvolupant les idees que he anat
anticipant.

La capacitat d’escollir com a acció 
d’autonomia
La proposta de la panera dels tresors d’Elinor
Goldschmied sobre els jocs de descobriment
ofereix als mestres dels més petits una alterna-
tiva d’escenaris i objectes, i una intervenció
particular de l’adult des del rol.

Aquestes condicions van despertar entusias-
me en alguns mestres, i en d’altres, una gran
incertesa o inquietud a l’hora de pensar la
posada en pràctica a les sales.

Em referiré a cinc aspectes d’aquesta investi-
gació que a mi em resulten molt interessants
per treballar en la capacitació docent, amb els
mestres d’escola bressol:

• Ofereix elements jugables rics, que no són jogui-
nes.

• Proposa una manera particular d’intervenció de
l’adult, que no és una «no intervenció» com pot
semblar en una primera impressió.

• Destaca el valor estètic en el muntatge de l’esce-
nari.

• Permet el desplegament de l’espontaneïtat, mos-
trant la possibilitat de concentració, sobre un
interès propi en els infants.

• Habilita l’autonomia de l’infant petit i la seva
possibilitat de ser.

Què suposa la paraula autonomia per a un
infant tan petit? Suposa que el bebè, durant la
seva activitat espontània, és capaç d’actuar a par-
tir de la pròpia iniciativa, que té un equipament
biològic, funcional, emocional i cognitiu madur
per al programa d’acció que s’ha proposat, per
la qual cosa aquest resulta pertinent i adequat.

I aquí reprenem els punts suspensius respec-
te de la paraula estimulació, perquè des d’a-
questa concepció d’autonomia que estem plan-
tejant, estimular-lo, incitar-lo, seduir-lo o
forçar-lo perquè utilitzi funcions o recursos
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que encara no posseeix, per als quals encara no
està madur, no només no accelera la seva
maduració, sinó que l’obstaculitza, perquè l’o-
bliga a utilitzar esquemes,  patrons inadequats
o maldestres, exercint moviments o accions
fragmentades, als quals no pot trobar sentit,
però que li són exigits o proposats per l’adult
al qual està sotmès afectivament.

Acabo amb una frase de Winnicott d’un
escrit titulat «Viure creativament»: «Torno així
a la màxima: el ser precedeix el fer. Ha d’ha-
ver-hi un desenvolupament del ser darrere del
fer. En aquest cas, l’infant, quan sigui el
moment, dominarà fins i tot els seus instints
sense perdre el sentit del jo. L’origen de la cre-
ativitat, per tant, és la tendència genèticament

determinada de l’individu a estar viu, seguir
viu i relacionar-se amb els objectes que s’in-
terposen en el seu camí quan li arriba el
moment d’esforçar-se per aconseguir coses,
fins i tot per abastar la lluna».6                          

Lidia Susana Maquieira, llicenciada en Psicologia,
directora de Centro CACET i membre de la Comissió

Directiva de SAPI

Notes
1. Part d’aquest text fou llegit a l’Organización
Mundial de Educación Preescolar (OMEP). Es
va exposar a «El juego en acción, un espacio
para compartir experiencias» en el Día del Jue-
go en la Ciudad de Buenos Aires. Encuentro de
profesionales. Juegos. Bailes y canciones, el 27 de
setembre de 2008, al Centro de Museos de
Buenos Aires, amb professionals de l’educació,
la salut i la comunitat, reunits per intercanviar
sobre els projectes lúdics que s’estan duent a
terme en aquests àmbits amb l’objectiu d’enri-
quir les pràctiques.
2. Expressió sorgida en una conversa de Marta
Caballero, cap de servei de Psicopedagogia de
l’Hospital Ricardo Gutiérrez, amb una àmplia
formació en neurociències.
3. Honoré, Carl, Elogio de la lentitud, Barcelo-
na: RBA, 2008. La traducció és nostra.
4. Diu Carla Rinaldi, del projecte Reggio.
5. En un escrit titulat «Viure creativament» de
l’any 1970. Es pot trobar en castellà, «Vivir cre-
ativamente», dins de Winnicott, El hogar, nues-
tro punto de partida. Ensayos de un psicoanalista,
Barcelona: Paidós, 1996. La traducció és nostra.
6. Winnicott, ídem. 
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Dibuixant a cegues

bones pensades
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Alimentar la creativitat és tan sen-
zill com jugar amb la casualitat.
Algunes propostes creatives són
simples i divertides. Gairebé tant
com dibuixar a cegues.

La proposta és senzilla i als nens
–i als no tan nens també, tot sigui
dit– els resulta molt engrescadora.
Ens caldrà: un mocador per tapar
els ulls, quelcom per dibuixar i
una superfície on fer-ho. Nosaltres
vam decantar-nos per la pissarra i
el guix, però es pot fer amb el que
es tingui a l’abast: paper i bolígraf,
cartró i llapis, una llibreta i unes
ceres, amb el dit sobre el mirall
entelat o amb un branquilló sobre
la terra…

És important explicar-los què
farem abans de començar i que ho

Angeleta Bosch
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fem perquè serà divertit, diferent
i sorprenent. Que la finalitat és
passar-s’ho bé. Depenent de l’edat
de la mainada, podem fer algunes
hipòtesis sobre què passarà en
dibuixar amb els ulls tapats: pro-
porcions, distribució en l’espai,
formes reconeixibles…

Comencem tapant-los –o tapant-
nos– els ulls. Abans de dibuixar, és
important situar-se en l’espai.
Tocar-lo ajuda a orientar-se. Des-
prés, el dibuix. Al començament
cadascú dibuixa allò que més li
agrada, allò que el fa sentir-se
còmode i, a mesura que la sessió
avança, les propostes solen tornar-
se més arriscades. Després, en aixe-
car la bena, apareix la sorpresa, la
diversió. Podem parlar, fer aprecia-

cions, comentar el dibuix… cal,
però, ser respectuosos i no ofendre.

Una vegada comentat el dibuix,
podem tornar-hi. És una bonica
manera de recrear-se en el plaer
sensorial de dibuixar: en el recorre-
gut del gest, en el so del traç, en què
sento, però sobretot com em sento.
I en com s’esmolen la resta de sen-
tits en estar privats de la vista.

Un dels beneficis de dibuixar a
cegues és aprendre a gestionar la
frustració. Alguns infants són alta-
ment exigents amb ells mateixos,
amb les seves capacitats i possibi-
litats. Aprendre a acceptar les
capacitats i limitacions pròpies és
bàsic per no estancar-se i abando-
nar, i per tal que l’autocrítica no
els arraconi les ganes de seguir

dibuixant. Cal tenir present que el
dibuix és un llenguatge i que, com
a tal, cal practicar-lo i gaudir-lo,
estimar-lo. El dibuix és un vehicle
per a l’expressió. Però no cal ser un

gran dibuixant per transmetre. A
dibuixar, se n’aprèn dibuixant una
vegada i una altra…, i estimant
allò que no surt com t’esperaves,
però que t’ajuda a créixer.         



L’origen del coneixement
és a la pregunta, o a les
preguntes, o a l’acte mateix
de preguntar; gosaria dir
que el primer llenguatge
va ser una pregunta, la primera paraula va ser,
alhora, pregunta i resposta en un acte simultani.

PAULO FREIRE

Ens hem d’atrevir a qüestionar, perquè pregun-
tar porta implícita la inquietud de voler saber
més. Oferim una escola on es prengui la ini-
ciativa, on no se’ns doni tot. La pedagogia de
la pregunta du aparellada la pedagogia del fer i
del pensar.

Perquè si a l’escola hi anem a viure, la vida
és una recerca contínua. El món canvia cons-
tantment. Hem de promoure propostes per
desenvolupar eines i generar o qüestionar els
canvis. Viure és això, fer-se preguntes i fer
plans, una llista amb tot el que és profitós dels
esborranys i de les innombrables oportunitats.

Per promoure l’aprenentatge i donar l’opor-

tunitat de pregun-
tar coses sobre la
vida, sobre allò
que ens envolta, i
construir coneixe-

ment, necessitem un seguit de requisits.
Necessitem un ambient ric, un clima tranquil,
sense prejudicis i amb possibilitats: espais de
conflicte, rics i diversos en materials i oportu-
nitats, on es respiri confiança i puguin sorgir
dubtes sobre les coses, sobre ells mateixos i
sobre els altres, i amb els altres, on provocar
processos que generin crítica. Els infants neces-
siten sentir-se estimats, amb calma, per
emprendre accions.

Si afegim un context on s’afavoreixi la curio-
sitat i aprendre al costat d’altres, posem la base
per a un ambient on es generin dubtes i incer-
teses, on allò que et plantegis tingui la possibi-
litat d’esdevenir-se. Perquè existeix la possibili-
tat de plantejar com afrontar una inquietud,
de dur a terme els processos de fer i utilitzar,
sol o acompanyat, i de poder comprendre i

enriquir les experiències. Perquè, en cada peti-
ta cosa, hi pot haver una gran pregunta i una
bona oportunitat d’aprenentatge, un petit pro-
jecte d’investigació.

Ciència 0-6
Mitjançant la recerca i l’observació de fets i
amb l’experimentació, podem enunciar algu-
na cosa que passa en el món real, pensar sobre
aquest món i comprovar-ho. Allò experiencial
i heurístic és la base principal per al raona-
ment abstracte i la generació de conceptes.
Tenim eines que ens ajuden a afavorir aquest
procés: la realitat, l’observació, la pregunta, el
problema, l’acció.

En la planificació interna de les propostes,
normalment seguim una seqüència que ens ser-
veixi de referència tant a l’adult com a l’infant:
planificar, fer i revisar. És un procés d’anada i
tornada que avança, alhora que permet retroce-
dir, una acció que enriqueix el mateix procés.

A més, cada una de les parts pot dur implí-
cites preguntes per generar dubtes; aquí és on
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Preguntar va lligat a l’art de pensar, són pro-
cessos inseparables: qui es fa preguntes està
actiu en el propi desenvolupament, fa una cer-
ca del coneixement, fa i es fa preguntes i alho-
ra possibles respostes. Es podria definir com
l’inici del mètode científic.

L’oportuni tat de preguntar-se

Cristina Salamanca
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l’adult té la tasca de saber fins on intervenir
per donar suport a un procés.

Les propostes que veurem a continuació estan
immerses en un projecte al voltant de l’aigua,
que recull molt més del que presentem aquí.

Entorn d’aquest eix sorgeixen activitats i
propostes per a la vida quotidiana –com ren-
tar-nos les mans, la set, els éssers vius–, per als
racons –racó d’experimentació i de naturale-
sa–, per al joc –heurístic i d’experimentació– i
per als tallers experimentals.

Presentem dos moments diferents d’oferir
temps per fer ciència.

Joc, vida quotidiana i racons: 
disposició del material
Els espais, els materials i els temps són impos-
sibles de definir de manera aïllada, ja que el
bon fer de cada un d’ells repercuteix en els
altres, i s’estableix un equilibri harmoniós entre
aquests i els nens i les nenes quan es troben
immersos en l’exploració.

Alguns criteris que ens poden ajudar:

• Pel que fa al material: oferim material natu-
ral, no estructurat, amb qualitats potencia-
dores de conflicte. En quants objectes es pot
transformar un mateix material?

• Pel que fa al temps: no és temps d’experi-
mentar, sinó temps per experimentar, a par-
tir dels ritus i rutines i els ritmes particulars
de cada infant.

• Pel que fa a l’espai: concebem l’estança com
a taller, i, per tant, són espais oberts, flexi-
bles i pensats per crear-hi i investigar-hi. En
aquest espai i a l’exterior hi ha zones concre-
tes per a l’experimentació i la natura.

Alguns dubtes que hem de valorar i marcar en
la nostra tasca: què fan allà?, quins processos
afavorim?, intervenim o interferim?, com ho
documentem?

És molt ric observar què fan i, a partir del
joc espontani, fer altres propostes com les que
mostrem a continuació.



Tallers experimentals
A les escoles infantils hi ha una dualitat per-
manent entre el que és real i el que és mític,
entre les creences pròpies i el coneixement
científic, etc. Per tant, l’important en els tallers
experimentals no és només aconseguir que un
infant adquireixi un resultat. També, que
dugui a terme processos carregats de pregun-
tes, proves i verificacions.

Per fer-ho, a l’espai educatiu, hi podem oferir
diferents propostes experimentals relacionades
amb l’observació, la manipulació i la recerca. És
molt important no tractar els aspectes d’obser-
vació, manipulació i investigació de manera aïlla-
da en els processos dels nens i les nenes. Aquí ho
expressem com una manera de donar a conèixer
una realitat concreta, vàlida com moltes altres.

1. Situacions per a l’observació: Disposem a la
zona de naturalesa diverses propostes on convi-
dem a mirar amb atenció –amb lupes, micros-
copi–, a aturar-se a mirar i fer un registre
fotogràfic, gràfic o numèric del que observem.

Creixement de bulbs
Un bulb de gladiol o narcís, aguantat en un coll
d’ampolla de plàstic i al damunt d’un recipient
de vidre: observem el creixement per damunt del
bulb –fulles i flors– i per sota –arrels–. Registrem
amb data, mida i escriptura les observacions rea-
litzades durant tot el procés. De vegades ho
acompanyem amb una fotografia o un dibuix.

2. Experimentació/manipulació: «No hi ha res a
l’enteniment que abans no hagi passat pels
sentits» (Aristòtil). Els sentits són la porta
d’entrada de tota la informació sensorial que
els envolta, que requereix, a partir d’aquest
primer instant, processos sociocognitius per
comprendre el que perceben. És a dir, a l’es-
cola oferim material sensorial que provoca la
manipulació perquè, a partir dels interrogants
individuals i del grup, es puguin dur a terme
processos experimentals propis de la ciència.

Les característiques de l’aigua, les descobrim
a través dels diferents sentits: olfacte, tacte,
gust, vista, oïda...

escola 3-6
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L’aigua és de color...
• Utilitzem recipients transparents, jugarem a

afegir color a l’aigua. La tenyirem, proposa-
rem mescles de colors –blau i groc.

• Quan no és de cap color, és blanca? No, per-
què seria llet. Parlarem de la transparència.
Compararem els dos líquids, no són iguals.
A través de la llet no hi veiem.

L’aigua té gust de...
• Aigua dolça i salada: juguem amb dissolu-

cions per saber si l’aigua té gust. Hi afegim
sucre o sal. Observem que es deixa de veu-
re, es dilueix, i a més pren un sabor que no
tenia.

L’aigua és…
• Toquem i sentim aigua freda i aigua calenta.
• Aigua congelada, és freda..., però, on és l’aigua?

L’aigua sona com…
• La música de l’aigua en la quotidianitat:

escoltem la pluja, l’aigua contra els vidres, la
remor del riu que corre, l’aigua de l’aixeta...

L’aigua fa olor de...
• De què fa olor? A l’aigua, li afegim diferents

essències i comprovem que en canvia l’olor:
farigola, espígol, sabó, essències, pells de
cebes vermelles...

3. La recerca: el benefici del dubte. Una pre-
gunta pròpia, sorgida dels infants, amb pautes
dels adults per esbrinar, més enllà de manipu-
lar els materials. Qüestionar-se dubtes, buscar
hipòtesis i poder comprovar-les.

escola 3-6

25

21
4 

in
-f

àn
-c

i-
a

ge
ne

r
fe

br
er

20
17



Experiment del cocodril
Una família ens ha regalat un cocodril d’es-
ponja que canvia en contacte amb l’aigua. No
sabem quins són aquests canvis. Comencen els
dubtes, les primeres hipòtesis, i així comença
una petita investigació.

Pensem quines preguntes tenim, quins dub-
tes volem resoldre. En aquest cas, què passarà
si posem el cocodril a l’aigua? (és un cocodril
d’esponja que canvia de mida en contacte amb
l’aigua durant uns quants dies), quins mate-
rials necessitem?, com ens organitzarem?, qui-
nes tasques té cada membre del grup? 

El procés de l’experiment, el registrem per
grups en tres moments diferents per veure el can-
vi que té lloc. Cada membre assumeix un paper
en l’observació i el registre per anotar les dades
necessàries i anem extraient alguna conclusió.

Com ens ha anat? Quines conclusions hem
tret? Què ha fallat? Què hem de repetir?

Totes aquestes propostes requereixen un
adult de referència, que disposi temps, espais i
materials per buscar i observar fets, fer-se pre-
guntes. L’adult ha de qüestionar-se el propi
procés d’ensenyament, documentar per millo-
rar i fer propostes. Així que també serà un
aprenent. Deia Paulo Freire que «qui ensenya
aprèn quan ensenya i qui aprèn ensenya quan
aprèn».

Proper, disposat, però no intervencionista,
en la mesura del que sigui necessari. Cada
situació brinda l’oportunitat de qüestionar-se
fins on deixar sol, on acompanyar, què aportar
o quina paraula o pregunta guiarà el procés.

Un adult, que doni suport als processos i
aprenentatges iniciats autònomament pels

infants, en altres ocasions crea els contextos,
ofereix materials per generar problemes o pre-
guntes, que serveixin de base per a la manipu-
lació o cerca de coneixement.

Seguint la concepció dels grecs, hem d’a-
companyar amb paraules, posar nom al que
passa, afegir conceptes i fins i tot crear noves
preguntes més enllà de la que inicialment ha
generat el procés de descoberta i investigació.
Sorgiran així aprenentatges compartits, troba-
lles fetes amb altres, amb els companys i no
només amb l’adult.

Llancem un desig, com ja va fer Freire: pro-
piciem una escola que fomenti el desig d’a-
prendre i on l’infant mateix trobi la resposta
adequada a la seva necessitat de saber.           
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Lliures són els qui creen, 
no els qui copien, 

i lliures són els qui pensen, 
no els qui obeeixen. 

Ensenyar és ensenyar a dubtar.
EDUARDO GALEANO

Cristina Salamanca, mestra.
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Si lent ium...  Monest i r  de Pedralbes, deu anys 
del  passeig de percepcions
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Reina Capdevila Tot va començar amb un passeig pel Monestir
un matí assolellat de final de juny de l’any 2005.
Ens havien fet un encàrrec per acostar el
Monestir als infants del segon cicle d’educació
infantil. Un monestir? Per a infants? Un repte!
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Des del primer moment, el Monestir ens va
captivar. Un espai ubicat entre la Diagonal i la
ronda de Dalt, ple de silenci, de calma, de
pau... Tot el que vèiem, tocàvem, escoltàvem
ens suggeria una proposta. Fil a l’agulla i al
setembre ja hi havia el projecte acabat per a les
escoles de Sarrià, Sant Gervasi i les Corts.
Durant els cursos 2006-2007 i 2007-2008, es
va adreçar només al curs del grup de cinc anys.
A partir del 2008, es va ampliar a les escoles
d’educació especial. 

El Monestir de Pedralbes
El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes,
fundat l’any 1327 per la reina Elisenda de
Montcada (1292-1364), quarta i darrera muller
de Jaume II el Just –fill d’en Pere el Gran i nét
de Jaume I el Conqueridor–, constitueix un tes-
timoni cultural i històric únic de la comunitat
de clarisses que hi ha viscut ininterrompuda-
ment des del 1327 fins a pràcticament avui dia. 

Durant gairebé set-cents anys el Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes acollí

entre els seus murs dames de l’alta noblesa i
filles de ciutadans honrats. Aquestes dones
poderoses controlaren el ric patrimoni del
Monestir, exerciren el seu poder més enllà de
la clausura i marcaren clarament la trajectòria
de la comunitat.

El Monestir és un recinte ampli, organitzat
amb espais diversos segons la seva funció –cape-
lles, refetor, cuina, sala capitular, església, cellers,
hort, claustre, sala de visites...–. Nosaltres en
vam fer una tria. 

Espais suggeridors 
Del primer passeig pel Monestir, vam triar els
espais que ens van semblar més propers als
infants d’entre quatre i cinc anys: l’exterior, el
campanar, l’església, l’entrada, la sala capitular,
el claustre, el jardí de plantes aromàtiques i
medicinals, els rosers i els tarongers, la cuina i
el refetor, la Font de l’Àngel i el pou. 
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La proposta per a les escoles té una visió
multidisciplinària, on l’entorn –el medi social
i natural–, l’arquitectura –la plàstica, les
matemàtiques–, el silenci i els sons caracterís-
tics –la música–, l’estructura que ens convida
al passeig –educació corporal–, la identitat
–descoberta d’un mateix– es barregen, tot tro-
bant una experiència personal i col·lectiva de
sensacions sensorials i coneixement holístic.

Fa deu anys que nens i nenes del grup de
cinc anys i alumnes d’escoles d’educació espe-
cial amb discapacitats severes gaudeixen del
Monestir de Pedralbes i del seu passeig de per-
cepcions. 

Les mestres i els mestres
El paper dels mestres a l’hora d’acompanyar i
preparar aquesta experiència és de màxima

importància. Hi molts inputs i cada escola
triarà de focalitzar els aspectes que cregui con-
venients.

Des del principi s’ha ofert una formació
específica a totes les escoles participants,
començant per una visita al Monestir –fora
d’horaris de visites al públic general–. De la
mà de la directora del recinte, l’Anna Caste-
llano-Tresserra, tenim l’oportunitat d’endin-
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sar-nos en la història i els secrets d’aquest apas-
sionant món. Una visita dirigida als adults on
podem contaminar-nos de l’entusiasme de
l’Anna i fer-nos una mica nostre aquest
moment i aquest edifici. 

Després hi ha dues formacions més, que han
anat canviat cada any: educació sonoromusical,
educació visual i plàstica, paraules, llengua i
poemes, educació corporal, visió matemàtica...,
donant diferents visions d’un mateix objectiu. 

Des del començament es disposa d’una guia
didàctica amb algunes propostes que cada
escola desenvolupa segons el seu criteri. 

La proposta acaba amb un passeig pel
monestir, acompanyats d’uns músics que ens
conviden a participar d’aquesta proposta mul-
tisensorial, durant el mesos d’abril i maig. 

Des del primer moment ens vam proposar
que l’activitat brindés les oportunitats següents: 

• Obrir el Monestir als nens del parvulari i
conèixer alguns trets característics de l’entorn.

• Oferir un passeig multisensorial que prèvia-
ment s’haurà pogut conèixer a l’aula, fent
especial incidència en l’aspecte musical.

• Proporcionar material i també recursos
didàctics per a les escoles.

• Involucrar els mestres de les escoles en el
projecte, oferint la possibilitat de discutir,
proposar i elaborar material per treballar a
l’escola.

• Afavorir de manera especial la percepció
auditiva, visual, tàctil, olfactiva, i també ofe-
rir la possibilitat de viure el silenci, la calma
i la tranquil·litat perquè els sentits despertin
a la sensibilitat del lloc.

També ens proposàvem 

• Conèixer un repertori de cançons comú i d’au-
dicions enregistrades lligades a la proposta.

• Conèixer alguns instruments musicals rela-
cionats amb el Monestir o la seva època: sac
de gemecs, flauta, acordió i orgue, així com
la veu.

• Reconèixer formes i espais treballats prèvia-
ment.

• Desplegar un seguit de propostes musicals,
corporals i plàstiques que proporcionin unes
activitats a fer a les escoles participants abans
de la visita.

• Sensibilitzar els infants davant espais, entorns
i situacions diferents de les habituals.

Des de fa deu anys centenars d’infants han pas-
sejat pel Monestir i s’han deixat seduir per la
seva bellesa, la seva calma, els seus sons. 

La visita comença a la plaça del Monestir, on
veiem i toquem les pedres albes que configuren
l’edifici. També ens fixem en el campanar i el
valor del llenguatge de les campanes. Entrem a
l’església, un espai comú per a la gent que ve del
carrer i la clausura. La seva olor, la temperatura,
el silenci, el so de l’orgue, la veu taral·lejant una
melodia, la llum que passa pels vitralls..., és la
primera experiència del passeig que ens espera. 

Al carrer un grup de música ens acompanya
cap a l’entrada del Monestir amb una cercavila
que ens recorda que encara som a l’exterior, la
música és popular i festiva. 

A l’entrada, ens fixem en la campaneta, un
altre objecte que comunica l’exterior amb l’in-
terior.

Així que travessem la porta i entrem al
claustre, anem cap a la sala capitular, on expli-
quem alguna cosa sobre el Monestir i llegim
un capítol de la Regla de Santa Clara: «S’ha
de mantenir el silenci en totes les activitats,
excepte en les estones lliures, també durant els
àpats».

Després visitem la tomba de la reina Elisenda
i els músics ens fan un concert amb músiques
de palau. 

El passeig continua pel claustre passejant pel
jardí de plantes aromàtiques i medicinals, pels
tarongers i els rosers, sentint l’escalfor del sol a
les pedres, el cant de les cotorres, el vent fre-
gant els xiprers, i el repic de les campanes cada
quart d’hora. En aquest entorn cantem dues
cançons amb els músics i recitem uns rodolins. 

Arribem a la cuina, on ens podem adonar
del pas del temps amb els diferents fogons:
llenya, carbó i gas. I organitzem un concert
amb els estris de cuina. Després arribem al
refetor, allà on es menja, i sota les inscripcions
de «Silentium», escoltem un poema llegit des
del púlpit. També escoltem una altra peça ins-
trumental. 

Sortim una altra vegada al claustre i ens atu-
rem a la Font de l’Àngel i al pou. L’aigua com
a font de vida, i lloc de trobada. 

Al pou juguem a fer ressonàncies, amb la
veu, amb les mans, amb els instruments dels
músics, per viure l’emoció del so que ens retor-
na, el misteri de l’inconegut, l’experiència que
ens ajuda a conèixer.

Acabem el passeig amb una dansa de
comiat. Deixem la pau del Monestir per tor-
nar a la ciutat. 



escola 3-6

32

in
-f

àn
-c

i-
a

21
4

ge
ne

r
fe

br
er

 2
01

7

Les escoles participants cada any valoren
aquesta experiència com una oportunitat d’a-
costar-nos a la bellesa d’un entorn i a deixar
que els porus de la percepció s’omplin de noves
vivències!

Per molts anys! 

Reina Capdevila, encarregada del disseny 
de l’activitat i formadora de l’àrea de música.

Durant aquest anys han participat en el projecte
Anna Castellano-Tresserra, directora del Reial Monestir
de Pedralbes; Gemma Bonet, cap d’Activitats del Museu
d’Història de la Ciutat; Reina Capdevila, encarregada del
disseny de l’activitat i formadora de l’àrea de música;
Catherine Clancy, formadora en musicoteràpia; Carme
Bartomeu, formadora de l’àrea d’educació visual i plàsti-
ca; Roser Ros, formadora de l’àrea de llengua; Montserrat
Prats, formadora de l’àrea de matemàtiques; Imma Pla,
formadora de l’àrea d’educació visual i plàstica; Laia
Capdevila, formadora en moviment i dansa.

Els músics han estat
Elena Pereta, veu cantada i narració; Oriol Aguilar, sac
de gemecs, flauta travessera i guitarra; Quico Pugés,
violoncel; Pere Romaní, acordió diatònic, flabiol, tam-
borí i veu; Tots ells de la companyia ComSona:
www.comsona.cat.
Joan Codina, veu cantada, narració i flauta travessera;
Marc Riera, flabiol, tamborí, baixó i veu; Pau Vila, gui-
tarra, tenora i veu.                                                       

Fotos cedides pel Monestir de Pedralbes.



INFÀNCIA: D’on sorgeix el
teu interès per la relació
entre el dins i el fora de
l’escola?
Monica Guerra: De
sempre m’ha interessat
treballar en el context
de l’aprenentatge. L’a-
dult pot canviar el seu
paper en aquest con-
text. De sempre he cregut que podria tenir un
paper diferent i, en un cert moment, vaig
començar a observar què passava a l’exterior.
Allí l’adult es troba en un context que no ha
projectat. Això el fa canviar molt en la forma
d’estar amb els infants i també en la manera
de seguir i valorar els aprenentatges. El meu
interès neix d’això, d’estudiar com es pot aju-
dar l’adult a canviar l’acció pel desig d’escoltar.
I.: En què canvia l’actitud de l’adult a l’exterior?

M. G.: L’adult, a fora,
és un adult que no
proposa. És un adult
que observa allò que
fan els infants i els
deixa fer, els deixa
molt lliures en les
seves activitats. Per
tant, el primer que
canvia és que l’adult

és molt menys intrusiu. Sembla un adult
menys atent, preocupat sobretot perquè els
infants no es facin mal. Però aquesta observa-
ció, que pot semblar menys interessant, té
molt interès perquè, si es treballa conjunta-
ment, pot portar cap a una actuació que com-
porti més observació i menys intrusió en les
activitats dels infants. I amb aquest treball,
els adults han apuntat que s’adonaven que, a
poc a poc, el seu paper canviava. Quan es bai-

xa la tensió per tenir el control, comencen a
permetre als infants que facin les seves recer-
ques i s’adonen que les recerques dels infants
són més interessants que qualsevol que pro-
posi un adult. I canvia la relació, perquè l’a-
dult passa a estar amb els infants quan el
necessiten. Aquesta recerca, doncs, porta a
modificar un comportament que després es
pot aplicar quan s’està a dins.
I.: Com creus que hauria de ser la relació entre
l’adult i l’infant?
M. G.: Jo crec molt en la potencialitat d’allò
que qualsevol pot fer, adult i infant. Estic molt
a prop de les escoles pedagògiques que pensen
que els infants ja tenen les capacitats necessà-
ries per fer les seves recerques al món. La rela-
ció entre l’adult i l’infant és la relació de dues
persones que estan una al costat de l’altra fent-
se preguntes recíprocament, no per obtenir
respostes, sinó per cultivar la recerca. Per mi
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Conversa amb 
Monica Guerra

Professora de la Universitat Milano-Bicocca,
Monica Guerra ha centrat la seva recerca en
la didàctica i la pedagogia especial, i en pro-
jectes i anàlisi dels contextos per a l’aprenen-
tatge. És presidenta fundadora de l’associació
cultural Bambini e Natura. Va obrir la jornada
d’educació infantil que es va celebrar el 2 de
juliol de 2016 en el marc de l’Escola d’Estiu
de l’A. M. Rosa Sensat amb una conferència
que portava per títol "Al llindar: continuïtat i
discontinuïtat entre el dins i el fora".



el paper de l’adult és el d’algú que observa què
fan els infants, que pensa que l’observació és
la primera intervenció educativa, que escolta
allò que demanen els nens, que es qüestiona
quin és el bon moment per respondre i quina
és la forma adequada de respondre. Per tant,
per mi l’adult és algú que documenta moltís-
sim què passa i que posa a disposició dels
infants els instruments necessaris per trobar
les respostes. Això, a fora, a la natura, es pot
dur a terme molt fàcilment. Els infants s’hi
poden fer preguntes que poden semblar molt
petites. Per exemple, un dia era amb uns
infants que menjaven cireres, i els fastigueja-
ven els pinyols, i es van preguntar per a què
servien els pinyols. Serveixen per a res? És una
pregunta científica fonamental, perquè el piny-
ol és fonamental per a les cireres, si volen
reproduir-se. Fan preguntes extraordinàries, i
és molt fàcil respondre per a què serveixen els
pinyols. Però és més interessant aguantar la
pregunta i allargar-la perquè els infants acabin
trobant les respostes. Amb els pinyols de les
cireres es pot treballar tres mesos, si es vol. El

paper dels adults, doncs, ha de consistir a
recollir les preguntes que es fan els infants, a
considerar-les totes importants, a escollir qui-
nes es treballen, perquè no es poden treballar
totes, i a donar als infants temps i instruments
perquè trobin com fer la recerca. També amb
els infants més petits.
I.: Amb les primeres edats sembla més fàcil 
deixar-los temps perquè es dediquin a les seves
recerques, però què passa quan la societat exigeix
que assoleixin uns coneixements?
M. G.: S’hi fa un nus molt gros, en la major part
dels països. S’estableix un abisme entre allò que
passa a l’escola de l’infant i l’escola de l’obliga-
ció. Però si penso en algunes de les experiències
que ja a començament del segle passat es van
dur a terme al meu i al vostre país, potser no
ens podem desfer de l’escola de l’obligació, però
sí que es pot canviar-la molt. Hi va haver expe-
rimentacions extraordinàries, i ara també n’hi
ha. Però la cultura de què ha d’esdevenir l’in-
fant és diferent: a l’escola primària ha perdurat
l’experimentació. Amb tot, per exemple, al meu
país, hi ha molt poques escoles Montessori. La
gent es pregunta: si treballem amb infants molt
petits, cultivant la seva intel·ligència i els seu
esperit de recerca, què passa quan passen a una
escola on es decideix què han de fer, com ho
han de fer i com s’avalua allò que fan? En pri-
mer lloc, crec que si creixes com un individu
amb pensament crític, et pot servir també quan
afrontes contextos diferents. Quant a l’escola
primària, em sembla que ha de ser una mica
més valenta quan els infants fan preguntes difí-
cils. Les preguntes difícils obliguen l’adult a
estar molt més present que quan disposa què

s’ha de fer. D’altra banda, en aquest moment
hi ha un gran debat sobre l’avaluació. Al nos-
tre país, sobre el paper, tenim bones disposi-
cions ministerials. El que està escrit, el que
hauria de ser, és bonic. Però després les esco-
les al·leguen que han de cenyir-se als progra-
mes, i els programes no existeixen. Hi ha un
problema cultural que cal afrontar. L’escola
pot dedicar-se a la recerca, però sembla que fa
mandra. Entre d’altres coses, perquè els ense-
nyants no estan acompanyats, i no tenen hores
per preparar-se, per trobar-se, per formar-se.
En aquest sentit em sembla fabulós que orga-
nitzacions com l’A. M. Rosa Sensat serveixin
de referència per fer un altre tipus d’escola, no
solament en la forma, sinó també amb la
garantia d’algú que et porta a pensar. Però hi
ha una gran distància entre allò que disposen
els papers i allò que es pot aplicar a l’escola,
amb horaris restringits, burocràcia...
I.: Què s’espera de l’espai de fora?
M. G.: La primera cosa és que n’hi hagi a totes
les escoles. Que estigui ben programat, tots els
dies, durant una bona estona, amb moltes
facilitats perquè els nens l’escullin, igual que
escullen altres espais de dins de l’escola. A
més, que a l’exterior els infants tinguin l’opor-
tunitat de conèixer una altra part del món i
una altra part d’ells mateixos, que els permeti
descobrir que ells no són solament allò que
fan a dins, sinó que poden ser diferents. I l’es-
pai exterior també pot ser el punt de partida
per transformar l’escola.
I.: Els pares, com a actors de l’escola, com se
situen en aquests espais i amb els altres actors 
de l’escola?
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“La relació entre l’adult 
i l’infant és la relació 

de dues persones que estan
una al costat de l'altra 

fent-se preguntes
recíprocament, no per
obtenir respostes, sinó 

per cultivar la recerca.”
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M. G.: Les famílies són una part fonamental del
projecte pedagògic d’una escola. Han de dia-
logar constantment amb l’escola per saber què
hi passa. Això, amb l’espai exterior, és molt
important, perquè a vegades les famílies estan
preocupades per aquests llocs en què el temps
i l’aprenentatge semblen menys estructurats. A
Itàlia està molt estesa la preocupació que els
infants prenguin mal i també estan preocupats
perquè sembla que a fora no aprenen com
aprenen a dins. L’escola ha de dialogar amb les
famílies, i això demana temps per discutir quin
és el sentit de les eleccions que fa l’escola. Hi
ha estudis que ens mostren que les famílies
tenen menys interès per anar a les escoles on
solament parlen els mestres, i que estan més
interessades per tenir trobades informals amb
els mestres. Cal que l’escola prengui la iniciati-
va de seure en una taula rodona amb les famí-
lies on es parli sobre què es pensa de la cultura
de la infància que s’està construint. Hi ha molt
camí per recórrer, però em sembla que això és
una prioritat.
I.: Com et sembla que hauria de ser l’exterior
d’una escola?

“Cal que l'escola prengui 
la iniciativa de seure 

en una taula rodona amb 
les famílies on es parli

sobre què es pensa 
de la cultura de la infància

que s'està construint.”
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M. G.: Me l’imagino molt natural. A vegades el
pati de l’escola s’assembla molt als jardins
públics, molt estructurat. Sovint a l’exterior es
força la natura i esdevé massa semblant al que
hi ha dins, i de dins a fora solament canvia l’ai-
re, que és important, però no prou. La natura
ha de conservar la seva qualitat natural. No
cal que esdevingui un jardí selvàtic, però ha
de tenir una mica de jardí secret, com el del
llibre El jardí secret de Frances Hodgson
Burnett (Viena: Barcelona, 2013), amb mol-
tes qualitats diferents de les que tenim a dins.
Que ja les tenim a dins. Si es va a fora, s’ha de
tenir la valentia d’oferir als infants un món
amb les seves qualitats primeres. Si ho volem
concretar més, jo evitaria els jocs que es tro-
ben als parcs públics, perquè ja són allí, i apos-
taria perquè entressin en contacte amb la
natura, encara que sigui la natura urbana, que
a vegades és més natural que la dels parcs. Les
plantes que creixen per les escletxes de les
voreres sovint són més selvàtiques que un bosc
que ha estat tot plantat per la mà de l’home.
Em sembla que s’ha de buscar que sigui el més
natural possible.
I.: Sovint ens trobem amb exteriors on solament
hi ha ciment. Com es poden arreglar?
M. G.: En primer lloc, estaria bé fer-hi una
intervenció radical, encara que en la majoria
de casos això no serà possible. Una de les coses
que em vénen al cap són les escoles que han

creat grans horts en caixes. No canvien l’es-
tructura, però li aporten dignitat. Una altra
possibilitat és que, si una escola no té un espai
prou adequat, potser té un parc a prop. Hi ha
escoles on cada dia els nens i nenes surten de
l’escola amb els mestres i van al parc. Això és
interessant per als infants, però també per a la
comunitat, que veu els infants als espais
públics. Cal buscar a dins o a fora la manera
de portar una mica de verd, i que sigui econò-
micament sostenible. A Milà he conegut una
escola bressol al primer pis d’un palau, la cosa
menys verda que hi ha al món. Els infants no
poden entrar al petitíssim espai verd que hi ha
allí. I van al parc. Per tant, la gent del barri
coneix aquell grup de nens, i això és molt
potent. És una manera de restituir a la comu-
nitat la presència de la infància.
I.: Com t’imagines una escola de 0-6?
M. G.: Me la imagino amb les classes obertes,
amb els infants que no estan dividits per edats
ni dividits per grups. M’imagino una escola on
els mestres no tenen una programació que han
preparat abans, sinó que segueixen les recer-
ques dels infants. Que no vol dir que m’imagi-
ni una escola sense projecte, sinó que el pro-
jecte es va construint, i a vegades es construeix
després. M’imagino una escola amb molts llen-
guatges diferents a dins, amb moltes oportuni-
tats diferents perquè els infants aprenguin, tots
alhora. La natura m’està ensenyant que, quan
els infants estan a fora, tenen molts camins per
escollir: poden estar sols, amb una company,
en grup, moure’s molt o gens, embrutar-se les
mans o mirar el cel. Troben el seu espai i dei-
xen de sentir que els falta alguna cosa. I m’i-

magino una escola que a dins tingui també
molts llenguatges, i que no faci preguntes uní-
voques. Una escola que qüestiona amb pregun-
tes que tenen més d’una resposta. I m’imagino
una escola on els mestres treballen molt. És el
que veig en aquest tipus d’escoles: els mestres
passen moltes estones parlant d’allò que passa.
Em sembla que avui el regal més gran que
podem fer als infants que van a l’escola és aju-
dar-los a créixer amb un pensament sobre allò
que volen ser com a persones i sobre com volen
que sigui el món, ocupant-se no solament
d’ells mateixos, sinó també dels altres. Creixem
amb la idea de què necessito per ser feliç i em
sembla que cal preguntar-se què podem fer
perquè el món sigui un bon lloc. M’imagino
un món on els mestres fan la tasca dificilíssima
d’escoltar i creure en el que fan els infants. I
crec en avaluacions que no avaluen les produc-
cions dels infants, sinó què hi ha en allò que
han fet i què hi podria haver que encara no hi
és, i que els deixen temps per treballar en allò
que no hi és. Hi ha un documental que es diu
La educación prohibida, un documental molt
de resistència i molt ben fet, tot i que és ten-
denciós. I és molt interessant perquè mostra
com algunes escoles estan ja dins d’un movi-
ment de transformació. El problema és que
aquesta transformació solament s’esdevé en
algunes escoles. Però la transformació ja està
en marxa. I en aquest sentit el treball de l’A.
M. Rosa Sensat és extraordinari, perquè no
deixa soles les escoles. No tenim necessitat d’u-
nes poques experiències bones. Tenim necessi-
tat que totes hi participin, les que tenen més
possibilitats i les que en tenen menys.  

“La natura ha de tenir 
una mica de jardí secret”
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Assol i r  e l contro l d’esf ínters

Amb el control d’es-
fínters, l’infant tria fer-
se càrrec de si mateix
per integrar-se a l’or-
dre social i simbòlic de
la cultura dels adults.
La motivació fonamen-
tal d’aquesta decisió
conscient és el desig
de ser i «fer» com «els
grans». Això és possible perquè vol, pot –per la
seva maduració neurològica i el seu desenvolu-
pament emocional, cognitiu i social– i sap con-
traure la musculatura precisa de parts no visibles
del seu cos, en un instant precís, amb la força
adequada, durant el temps necessari, per retenir
i evitar la pèrdua de productes del seu propi cos
–en aquest cas l’orina o les femtes–, per relaxar
després la mateixa musculatura i deixar-los anar,

en un altre moment,
allà, en un lloc social-
ment acceptat. Aquesta
coordinació complexa,
voluntària, aquesta «si-
nergia» de què tensar i
què relaxar, on i quan,
no és en absolut auto-
màtica ni reflexa, ni
només voluntària.

L’infant té la capacitat també de decidir que,
tot i estar ocupat en una altra activitat, potser
de ple en un moment apassionant del seu joc
ara i aquí, pot i vol resignar el plaer immediat,
desplaçar el centre d’interès i focalitzar l’aten-
ció en un altre procés, per organitzar la
seqüència d’accions que li permetran arribar
sense problemes a la destinació anticipada: el
«lloc» precís en el moment precís.

Aquesta seqüència d’accions no és possible
sense un gran domini del seu cos (una integra-
ció suficient del seu esquema corporal, de la
imatge mental, conscient i inconscient, del seu
cos) al llarg de les situacions de canvi. Potser
haurà de seleccionar, preparar i concretar

El control d’esfínters és un dels indicadors d’u-
na etapa important del desenvolupament inte-
gral, integrat i, alhora, integrador de l’infant
petit. Implica la captació, el registre i la dis-
criminació-identificació sensitiva de la tensió
i incomoditat progressiva que van inundant
parts precises del seu cos. Simultàniament,
requereix l’assumpció personal de la respon-
sabilitat, per la seva pròpia elecció, de no dei-
xar-se anar en l’evacuació-satisfacció imme-
diata de les seves necessitats biològiques. 

Myrtha H. Chokler

“L’infant té la capacitat 
de decidir que, tot i estar

ocupat en una altra
activitat, potser de ple 

en un moment apassionant
del seu joc ara i aquí, 

pot i vol resignar el plaer
immediat, desplaçar 
el centre d’interès.”
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diversos canvis posturals: posar-se dempeus,
tensant i afluixant certes parts del cos en una
dinàmica equilibrada, sense relaxar al mateix
temps els músculs de les parts ocultes que han
de retenir un temps encara els seus continguts.

A més requereix el domini de les dinàmi-
ques motrius: selecció del tipus de desplaça-
ment, seqüència, impuls i inhibició, velocitat
i ritme. Sumades a les disposicions cognitives:
orientació espaciotemporal per anticipar cap a
on ha d’anar, direcció, distància i obstacles
possibles (portes, graons, objectes).

D’altra banda, requereix sentir-se prou segur
emocionalment per no tenir por d’allunyar-se
del lloc on és, de perdre «coses del seu cos»
–que són en definitiva «parts de si mateix»–.
I, sobretot, no témer el «fracàs humiliant» de
no arribar a temps, que opera moltes vegades
com a profecia autocomplerta. Una major
ansietat per no aconseguir-ho augmenta el risc
de no aconseguir-ho.

En síntesi, vol dir que, com a subjecte com-
petent, ha pogut integrar prèviament les regles
socials de l’ordre simbòlic de la seva cultura,
que determina, entre d’altres coses, que «això»
no es fa «aquí i ara», sinó «després i allà».
Aleshores, identificant-se amb «els grans»,
infants o adults, ja pot, se sent capaç i deci-
deix adoptar les seves normes de conducta, si
més no aquesta, de manera assídua i pràctica-
ment per sempre.

Tenint en compte tot el que es va sabent

sobre els ritmes de maduració –absolutament
individuals– de cada infant, de la multicausa-
litat i complexitat dels processos de desenvo-
lupament, es valora cada vegada més la funció
que té la confiança en les pròpies capacitats i
competències perquè cadascú vagi adquirint
–al seu moment i al seu nivell– les conductes
«socialment qualificades». Alhora es reconeix
la necessitat de respectar les iniciatives, l’auto-
nomia i la qualitat afectiva que sosté l’evolu-
ció infantil. Per això és evident que el control
d’esfínters en un infant no només no reque-
reix un entrenament, i encara menys un con-
dicionament, ni un ensenyament especial far-
cit de recompenses i punicions, sinó que en
realitat implica per a l’infant l’accés a un esta-
tus particular del procés d’«humanització», de
socialització i d’inclusió en aquesta cultura
particular. Constitueix llavors una etapa de
l’ontogènesi i de la psicogènesi.

La coacció dels adults
Per contra, l’experiència i la literatura espe-
cialitzada reconeixen la quantitat de disfun-
cions ulteriors en diverses àrees, com a con-
seqüència del sofriment provocat en l’infant
per la impaciència o el desconeixement dels
adults i pels mètodes coercitius, més o menys
forçats o violents per «educar «el control
esfinterià». Una educació o coacció que com-
promet zones molt íntimes del propi cos, que
estan lligades a la genitalitat, al desenvolupa-

“El control d’esfínters en
un infant no només no

requereix un entrenament, 
i encara menys un

condicionament, ni un
ensenyament especial farcit
de recompenses i punicions,
sinó que en realitat implica
per a l’infant l'accés a un

estatus particular del procés
d’«humanització», de

socialització i d'inclusió en
aquesta cultura particular.”
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ment de la consciència de «gènere» i, és clar,
també a la sexualitat. Situacions quotidianes
viscudes en una trama relacional carregada
emocionalment amb un altre o uns altres que
reconeixen i respecten el cos íntim de l’infant,
el seu grau de desenvolupament i d’integra-
ció del jo, les seves decisions sobre si mateix.
O altres, familiars, cuidadors o mestres, que
s’apropien del cos de l’infant incitant-lo,
seduint-lo amb premis o atemorint-lo amb
càstigs, de vegades subtils, però no menys efi-
caços per generar la seva dosi de desolació,
desemparament, desorientació. Altres que
l’impulsen a realitzar aquelles conductes per a
les quals, potser, no se sent prou segur,
omplint-les d’atributs i judicis del que és bo i
el que és dolent, del que és lleig, brut i fas-
tigós, de fer-ho per gratificar l’adult, perquè
el valori, amb la por i l’ansietat de no ser
acceptat si no compleix amb les expectatives,
de sentir-se desqualificat i avergonyit davant
d’altres, culpabilitzat per no haver assolit
encara les complexes condicions fisiològiques
i psicològiques per «controlar els esfínters».

Com si realment ell pogués ser el responsable
del propi ritme de maduració.

Un ambient afectiu càlid i la confiança en
les seves potencialitats permeten a l’infant
desenvolupar per si mateix un sentiment d’e-
ficàcia i d’autoestima que l’encoratgen no
només en l’exploració de les pròpies caracterís-
tiques, del seu funcionament i de les del seu
entorn, sinó que el fan capaç per via de la imi-
tació, de l’assimilació i de la identificació amb
els iguals i amb els adults significatius, d’apro-
piar-se les regles de la societat, del seu sistema
de valors, de les seves normes, així com dels
límits i de les prohibicions que conformen l’or-
dre simbòlic organitzador d’una comunitat.

Tot arriba quan és el moment
En un ambient acollidor i interessant, els
infants estan atents als altres i s’alegren de
poder imitar-los. No necessiten, doncs, cap
entrenament del control d’esfínters, sinó un
acompanyament en el camí de l’adquisició de
noves competències, com aquesta, quan se
senti íntimament preparat per decidir-se a
renunciar a la comoditat del bolquer i a la
satisfacció immediata de les necessitats, mani-
festant interès i desitjos d’acceptar i exercir un
comportament indubtablement molt més difí-
cil, identificant-se amb el món dels grans.

És important tenir en compte que la lògica
del pensament i les emocions d’un infant són
diferents de la d’un adult. Però a més, què sen-

tiria un adult que, de sobte, veu com surten i
se li desprenen i cauen algunes coses impensa-
des del seu cos? Objectes dels quals té diferent
nivell de percepció, de consciència, perquè
abans quedaven retinguts en el bolquer i ni
tan sols podia associar les sensacions corporals
als productes que no pot retenir. Per a això cal
un nivell important d’organització de l’esque-
ma corporal i d’acceptació dels propis canvis,
de seguretat en si mateix i en l’altre i en l’am-
bient i la consegüent disminució de la por a la
pèrdua. És difícil «deixar sortir coses d’un
mateix», dipositar parts d’un mateix en un lloc
desconegut i amenaçant.

Nombroses investigacions confirmen que el
veritable control voluntari d’esfínters no és
simplement el resultat de la maduració neuro-
muscular –requisit indispensable– ni de l’apre-
nentatge condicionat d’un hàbit. Cal que un
infant hagi aconseguit la consolidació d’una
especial consciència de si mateix, que li per-
meti identificar sensacions difuses: fins a quin
punt semblants o diverses en intensitat, en
localització en llocs diferents, interns, no visi-
bles, no accessibles, d’un cos propi canviant i
tan desconegut? Requereix que pugui prestar

“És important tenir en
compte que la lògica 
del pensament i les

emocions d'un infant són
diferents de la d'un adult.”

“Cal que un infant 
hagi aconseguit 

la consolidació d'una
especial consciència de si

mateix, que li permeti
identificar sensacions.”
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atenció suficient, desplaçar-la del joc o l’acció
que el tenia ocupat, per desviar-la i concentrar-
la en aquestes sensacions irrefrenables que
obren o tanquen diferents orificis del propi cos,
que pels avatars quotidians i els «valors cultu-
rals» estan lligats al desplaer de la tensió, al pla-
er de l’alleujament i de vegades al dolor que
l’atemoreix, a allò permès i a allò rebutjat, a
allò «brut» que l’avergonyeix, a la mirada o la
paraula adulta que el jutja i fins l’humilia.

Això va succeint, i no casualment, en una eta-
pa del seu desenvolupament en la qual coinci-
deixen altres comportaments en el procés d’es-
tructuració i integració de la seva personalitat,
que requereix un cert grau de maduració tant
fisiològica com emocional i cognitiva. Els indi-
cadors d’aquest nivell d’integració psíquica són: 

a)Referir-se a si mateix en primera persona
–apareix i és cada vegada més freqüent el
«jo», l’ús dels verbs en primera persona–, el
reconeixement que quan una altra persona
diu «jo», no es refereix a ell, sinó a l’altre
com si mateix; 

b)L’assoliment del tancament dels grafismes
circulars, que anticipa l’esbós de les prime-
res representacions de la figura humana,
entre d’altres, i 

c) La maduració neurològica que permet el
domini de certes coordinacions motrius

alternades i simètriques, com, per exemple,
pujar un seguit de graons. 

Els nens i les nenes necessiten segurament sen-
tir-se acompanyats amb empatia i comprensió
en els seus esforços –de vegades aconseguits i
d’altres no– de manera sostinguda, durant força
temps. Un temps que els és propi, normalment
almenys al llarg d’un any, un lapse que els per-
met anar adquirint, pas a pas, nous coneixe-
ments de si mateixos, assajar moltes vegades
com controlar-se i assumir la responsabilitat de
contenir-se aquí i ara, discriminant i recordant,
simultàniament, l’existència d’altres espais i
d’altres temps pertinents per deixar les seves
excrecions, més tard, allà en l’altre lloc apropiat.

El control estable dels esfínters és, doncs,
una funció del jo. Així ha de ser compresa i
atesa. La possibilitat d’establir una autoregu-
lació al propi ritme, sense la coerció de l’adult,
preserva els nens i les nenes de trastorns con-
siderables a curt o llarg termini, focalitzats o
desplaçats en diferents àrees de la personalitat.

Publicat a http://www.ifra.it/idee.php? id=28 per IFRA
–Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata.
Bologna, Italia. Distribuït per Pikler-Lóczy Euskal
Herrico elkartea, per cortesia de l’autora. 

Traduït al català per Maria Lucchetti

“La possibilitat d'establir
una autoregulació 

al propi ritme, sense 
la coerció de l'adult,
preserva els nens i 

les nenes de trastorns
considerables a 

curt o llarg termini.”



L’escola, un dels llocs privilegiats on s’aprèn de
llegir i es practica la lectura (encara que no l’ú-
nic), és un indret idoni on posar a mans dels
infants les més riques i variades tipologies de lli-
bres que els acosten representacions de la ciutat.

La tria es basa en llibres àlbum, a través dels
quals els lectors podran accedir i visitar llocs i
històries diversos, a través de les imatges. És
una bona oportunitat per contactar amb lli-
bres que potser l’escola no coneix i que, posats
a mans dels menuts i no tan menuts, ens aju-
den a conèixer com s’hi relacionen els nens,
què els atrau, què n’expliquen, amb què o amb
qui s’identifiquen.

La ciutat en conflicte
La ciutat escenari de fets conflictius, de suc-
cessos difícils, d’històries que, en el seu trans-
curs, fan grans i forts els seus protagonistes. Els
dos llibres donen veu a una nena i a un ós de
peluix, ambdós víctimes innocents de guerres,
una de les quals, massa cruelment actual.  
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La selecció de llibres d’enguany ve plena d’i-
matges que ofereixen a tota mena de lectors
–petits, mitjans, grans– una enorme i diversa
panoràmica sobre les ciutats. Perquè, desen-
ganyem-nos, tot i viure en un mateix espai
urbà, el paisatge difereix enormement, la
vivència no és la mateixa, el record és divers,
les ganes d’implicar-s’hi canvien en funció de
factors de vegades inescrutables, de vegades
guiats per la voluntat de millorar l’espai que
habitem i que ens acull.

La c iutat vista des dels l l ibres

Roser Ros

SANNA, F.: El viatge, Madrid: Impedimenta, 2016. 

UNGERER, T.: Otto. Autobiografía de un osito 
de peluche, Barcelona: Ediciones B, 2011. 



Diu la mestra durant l’estona del
conte, mentre un rodal d’infants
se l’escolten amb els ulls i se la
miren amb les orelles: 

[…] I la velleta els va contestar:
–Ai pobretes filletes!,
sí que heu estat desgraciadetes 
de venir a casa del Pare Janàs 
que té set pams de boca 
i set pams de nas… 
i un ull com un sedàs 
que garranyic-garranyac, 
amb quatre queixalades 
no en deixarà tros ni pedaç. […]

«El Pare Janàs», a Joan Amades:
Rondallística, Barcelona: Selecta, 1974,

pàg. 112-119. 

A través de la veu de la mestra, con-
vertida ara en narradora, alguns
dels ocupants de la rotllana es lliu-
raran a l’activitat d’imaginar una
parcel·la més o menys gran d’una

realitat fictícia, reconstruint-la a
partir de les imatges suggerides per
les paraules i els gestos de qui l’ex-
plica, fent ús de la pròpia imagina-
ció –amb les seves experiències i
vivències– i la del grup al qual per-
tanyen. D’altres, es limitaran a fer
de vidents –fills excelsos de l’era de
la imatge–. Uns tercers escoltaran
sense mirar –dignes fills de la
ràdio–. D’altres, encara, no faran
ni una cosa ni una altra.

I això que la mestra ha recreat
el conte amb l’esperança de captar
l’atenció de la major part dels
infants buscant amb això:

• Procurar-los una estona per emo-
cionar-se, un temps de relaxació;

• Oferir-los la possibilitat d’iden-
tificar-se amb el que s’esdevé, i
acompanyar, si convé, mental-
ment els protagonistes;

• Donar-los ocasió per descobrir
l’heroi (sense imposar-los-el,

ans fent que se’n facin amics,
que descobreixin quins són els
comportaments que el fan dig-
ne d’aquesta etiqueta);

• Dur-los de paraula a l’època i al
lloc on transcorren els fets (l’es-
pai i el temps narratiu);

• Ampliar-los els coneixements
lingüístics a través del registre
parlat del relat.

Per què convidar a escoltar 
contes?
Perquè convidar a escoltar:

• És font de comunicació, entesa
com l’acció que s’esdevé quan
dues o més persones estan en dis-
posició d’intercanviar vivències,
pensaments, i tantes altres coses
per diversos canals. Comunicar
afavoreix la recerca d’algú altre,
defugint la soledat. 

• És font d’imaginació, entesa com
la facultat de formar imatges

mentals, representar-nos objectes
no presents, crear combinacions
que no formen part de la realitat.
La capacitat d’imaginar funciona
com una màquina electrònica
que, tenint en compte totes les
combinacions possibles, escull les
que corresponen a un sol fi o,
simplement, les que són més
interessants, agradables o diverti-
des. La imaginació es nodreix de
la realitat, però els seus efectes
retornen a ella, canviant-la, recre-
ant-la, enriquint-la. 

• És font de poetització, entesa
com l’acció que ens permet fer
ús del llenguatge de manera no
convencional. Amb la seva inter-
venció, l’emoció del receptor
convoca els diferents matisos de
la seva sensibilitat mentre el
missatge adquireix una nova
dimensió estètica i permet volar,
enlairar-se més enllà del quoti-
dià, somiar.       

42

ge
ne

r
fe

br
er

20
17

in
-f

àn
-c

i-
a

21
4

el conte

Roser Ros 

Conte ve, conte va (I )
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231707 Els primers aprenentatges
de la llengua escrita. Una mirada
al parvulari i al cicle inicial
El curs vol fomentar la reflexió
sobre l’aprenentatge inicial de la
lectura i l’escriptura per tal de
millorar les pràctiques que es
duen a terme amb els nens i
nenes. Es treballarà en la perspec-
tiva d’establir criteris rigorosos i
útils per dissenyar contextos d’a-
prenentatge rics i motivadors per
als infants que comencen a llegir i
a escriure.

Montserrat Fons Esteve (coordina-
ció) és mestra i doctora en Peda-
gogia. Professora de la Universitat
de Barcelona, forma part del grup
de recerca PLURAL-UB i del
grup de formadors de l’ICE de la
UAB «Llegir i escriure».

231701 Cultura de la infància i
cultura de l’educació, reflexions
per innovar a l’educació
Quina mirada tenim de la infàn-
cia? Com repensem l’escola en
relació al concepte d’infant que
tenim i que compartim amb l’e-
quip i les famílies?

Reflexions que ens conviden a
preguntar-nos sobre el concepte
d’innovació, partint sempre del
respecte a la identitat dels infants
i als processos, sempre diversos, de
descoberta.

Gino Ferri és llicenciat en Ciències
de l’Educació a la Universitat de
Modena i Reggio Emilia, Itàlia.
Ha treballat com a mestre en les
escoles infantils de Reggio Emilia.
Actualment és formador de mes-
tres.

231706 Repensant el pati de
l’escola. Espais que dialoguen
Com organitzem l’espai exterior
de l’escola? Com repensem els
materials, el temps i l’actitud de
l’adult?

Us proposem un tastet que
recull les experiències, així com el
procés de reflexió i de canvi que
han seguit algunes escoles del nos-
tre territori.

Participen:
• Escola Castellum
• Escoles Municipals de Vic
• Casa dels infants La Muntanyeta
• Inara Hasanova

231705 Infància i societat.
Construint oportunitats per 
a un present i un futur millor

L’escola d’hivern
de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat

El jurat del Premi Marta Mata de
Pedagogia va decidir premiar el
treball «Los hilos de infantil» de
les mestres gallegues Ángeles i Isa-
bel Abelleira. Les dues porten més
de vint anys treballant en escoles
públiques de Galícia i està previst
que Ángeles col·labori amb la nos-
tra revista amb un article al núm.
216. El títol del seu treball pre-
miat fa referència a la seva tra-
jectòria docent. Hi recullen, al
llarg de vint fils o capítols, una
mostra de les nombroses experièn-
cies dutes a terme per les autores
al llarg dels últims set anys amb
nens i nenes d’educació infantil.

El Premi de Pedagogia es va ins-
taurar l’any 1981 amb la voluntat
de divulgar realitats posi-
tives que l’activitat de
l’Associació de Mestres
Rosa Sensat ha permès
conèixer des dels seus ini-
cis, experiències de mes-
tres i d’equips de mestres
que fan un treball inno-
vador, coherent i que pot
servir de font d’inspiració
i de reflexió per a altres
mestres.

En el mateix acte, l’escriptor
Joaquim Carbó i el Diari de l’Edu-
cació van rebre els guardons Marta
Mata. El guardó s’atorga a una
persona i a una institució que han
destacat en el camp de l’educació
durant l’any en curs.

«Los hilos de infantil» 
d’Ángeles e Isabel Abelleira,
Premi Marta Mata de
Pedagogia 2016
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Quin paper té l’educació en un
món en constant canvi i evolució?
Què necessiten els infants de la
societat actual? Com es repensa
l’escola en aquest context?

Una oportunitat per reflexionar
sobre elements cabdals com ara el
paper d’un context que educa i que
esdevé un recurs positiu de creixe-
ment. Com gestionem el temps i
els espais per cultivar i enfortir les
relacions i per promoure contextos
rics i estimulants de creixement.

Sonia Iozzelli és responsable dels
serveis educatius de Pistoia, forma-
dora de mestres, coordinadora de
serveis per a la infància i secretària
de l’Associació Crescere

231720 Com acompanyar 
l’infant en la construcció 
de la seva identitat
L’infant arriba al món desproveït
de tota informació sobre allò que
l’envolta, així com de la informa-
ció sobre qui és ell amb relació a
si mateix, als altres i a l’entorn. És
en aquest sentit que l’adult té la
responsabilitat d’acompanyar el
procés que fa l’infant en connec-
tar tota la informació que li va
arribant des de l’exterior per tal
que la pugui integrar a l’interior. 

L’adult també serà qui a través
de la seva actitud i la seva forma

d’estardonarà una imatge de si
mateix a l’infant, i aquest fet li
permetrà anar integrant totes
aquelles experiències viscudes.

Alidé Tremoleda Panyella és educa-
dora infantil a l’EBM J. M. Cés-
pedes, ha fet la formació de peda-
goga a l’Institut Pikler Lóczy de
Budapest i assessora i acompanya
equips d’escoles bressol.

Rosa Paixà Matas és educadora
social i psicomotricista; va fer la
formació de pedagoga a l’Institut
Pikler Lóczy de Budapest.

231703 L’art de posar límits
Com podem acompanyar els
infants durant tota l’etapa d’infan-
til amb un marc de normes i límits
que siguin respectuosos i adequats
per a cada edat? És important
entendre que els infants necessiten
l’ajuda de l’adult per construir eines
socials per conviure amb els altres.

Sònia Kliass és psicòloga especialis-
ta en desenvolupament infantil.
Les seves referències principals són
les aportacions d’Emmi Pikler i la
pedagogia Waldorf.

231708 Innovant i transformant
el treball per projectes a l’escola
Una oportunitat per reflexionar
sobre les possibilitats que ofereix
el treball per projectes a l’escola,
tot oferint contextos d’aprenen-
tatge rics i estimulants als infants,
alhora que construïm coneixe-
ments significatius.

Gino Ferri és llicenciat en Ciències
de l’Educació a la Universitat de
Modena i Reggio Emilia, Itàlia.
Ha treballat com a mestre en les
escoles infantils de Reggio Emi-
lia. Actualment és formador de
mestres.

Més informació: 
www.rosasensat.org

La nostra portada

Pedres, fulles, branquillons, pin-
yes, podria ser el títol de l’obra
de Joel Bunyol, de dos anys,
però hi ha alguna cosa més. Hi
mostra una voluntat explícita de
col·locar-ho en un ordre deter-
minat. S’hi pot trobar un dispo-
sició geomètrica: els troncs al
mig, les pedres que els envol-
ten com un collaret, les pinyes
i les fulles, de penjoll. Davant
de la natura, l’infant observa i
actua, estudia els materials, la
textura, el color, i busca un
ordre, un ritme, un significat.
No hi ha res gratuït. Coneixe-
ment i emoció s’uneixen en
una descoberta que la natura
converteix en infinita.

Foto: Núria Blanch, Escola
Bressol Municipal de Vic

Caputxins.



La Fundació Jaume Bofill ha presentat a
final de setembre l’estudi realitzat per Jau-
me Blasco titulat De l’escola bressol a les
polítiques per a la petita infància, on s’ana-
litza l’evolució de la taxa d’utilització de
l’escola bressol a Catalunya en els darrers
anys. Segons l’estudi, pel que fa a política
educativa, existeix evidència internacional
que l’educació en la primera infància té un
impacte positiu i de magnitud rellevant en
diverses habilitats cognitives i socials dels
infants, i aquests impactes es concentren
especialment en els infants d’estatus socio-
econòmic baix, d’origen immigrant o amb
necessitats educatives especials. Es presen-
ten unes propostes per desplegar una polí-
tica d’infància que val la pena llegir.
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blogs, llibres i més

http://www.fbofill.cat/sites/
default/files/Dossier%
20Premsa-petita%
20infancia%20_210916.pdf 

http://dixit.gencat.cat/ca/
detalls/Article/infant_creix 
El Departament de Benestar i Família de la
Generalitat ha elaborat un llibret d’unes vui-
tanta pàgines dirigit a acompanyar les famílies
amb fills de 3 a 6 anys en les seves funcions de
criança i educació amb el títol Infant que creix,
i l’estan distribuint a les famílies amb fills que
han començat el curs de tres anys del parvulari
durant aquest principi de curs a les escoles
públiques i concertades. Malauradament no
s’ha fet un treball conjunt amb el cos de mes-
tres per donar-li un ús més efectiu i corre el
risc d’esdevenir solament una lectura per a les
famílies més motivades. Aquest llibre és la con-
tinuació d’una publicació de 2012 del mateix
Departament titulada Un infant, quina il·lusió
(que també podeu descarregar per Internet) i
s’enviava gratuïtament, amb carta del president
de la Generalitat a totes les famílies on havia
nascut una criatura.

Sobre les pr imeres edats
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a La xarxa Chile Crece Contigo, pro-

jecte interministerial del Govern xilè,
es va impulsar en el primer mandat
de la presidenta Michelle Bachelet,
gràcies al seu interès per l’educació i

la salut infantil. Aquest web de la xarxa és un jardí exquisit
de recursos per a famílies i professionals on val la pena pas-
sejar-hi. És un model que haurien d’estudiar els polítics i
tècnics corresponents del nostre Govern de la Generalitat
(http://www.crececontigo.gob.cl/). Però us volem presentar
un document molt interessant per a les famílies amb criatu-
res dels primer any de vida, molt adaptable a la nostra cultu-
ra –malgrat que el títol ens pot produir un efecte ranci si ho
mirem des de la nostra mirada cultural–, que es titula Carti-
lla para el apoyo en la crianza y desarrollo de niños y niñas. És
un conjunt de fitxes monogràfiques d’un sol full -davant i
darrere- que tracten lactància materna, aferrament, extracció
i conservació de llet materna, consol efectiu del plor, massat-
ge, rebequeries, paternitat activa, ús de portabebès, entre els
setze temes que hi figuren actualment. Estan preparant d’al-
tres temes d’interès per a les famílies.

http://www.crececontigo.gob.
cl/wp-content/uplo-
ads/2016/02/Cartillas-
Crianza-Block-completo.com-
pressed.pdf
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EEddiicciióó  ii  aaddmmiinniissttrraacciióó:
Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3 - 08001 Barcelona.
Tel.: 934 817 373. Fax: 933 017 550.
redaccio@revistainfancia.org - www.revistainfancia.org

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

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

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

DDiirreecccciióó: Tona Castell CCaapp  ddee  rreeddaacccciióó::  Raimon Portell.
CCoooorrddiinnaacciióó: Mercè Marlès.
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