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Enguany s’ha canviat el sistema per accedir al grau
d’educació infantil de totes les universitats, públi-
ques i privades, del sistema universitari català.
Haver superat una Prova d’Aptitud Personal (PAP)
és un requisit específic d’accés per a tots els estu-
diants de batxillerat i per als estudiants de cicles
formatius de grau superior, a més d’aprovar la
selectivitat i tenir la nota de tall requerida, segons
sigui la procedència.

L’objectiu de la prova d’aptitud, tal com s’es-
menta en la Resolució ECO/2898/2015, de 30 de
novembre, l és valorar els coneixements, les habi-
litats i les competències que es consideren
imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit
les activitats formatives del pla d’estudis corres-
ponent a cada universitat. Aquesta prova d’apti-
tud consisteix en dos exàmens: un avalua la com-
petència comunicativa i el raonament crític, i

l’altre la competència logicomatemàtica, a partir
d’exercicis només escrits.

Aquesta primera exigència en l’admissió d’estu-
diants a la formació inicial, ha d’anar acompanya-
da d’una millora en la preparació dels futurs mes-
tres d’educació infantil.

Aquesta formació inicial dota dels coneixements,
actituds i destreses necessaris per entendre el desen-
volupament personal, social i afectiu dels infants
de 0 a 6 anys en els processos de socialització i en
l’adquisició de conceptes i habilitats.

Tanmateix, estudiar per fer de mestre va molt
més enllà de la superació de les proves d’accés i
dels crèdits de les assignatures que es cursen en els
quatre anys del grau. 

En aquesta etapa formativa, les persones que escu-
llen com a professió fer de mestres han de progres-
sar en les relacions comunicatives i col·laboratives,

han d’entendre la dimensió social i cultural de l’e-
ducació i han de créixer en competències i actituds
per participar de forma autònoma, dialogant i efi-
caç a l’escola. Fer de mestre requereix un nivell de
maduresa personal idoni; comportament ètic i com-
promès amb la ciutadania; capacitat analítica, refle-
xiva i crítica; optimisme i responsabilitat; bondat,
delicadesa i empatia; rigor i respecte.

S’ha d’aprendre a acompanyar la gran diversitat
d’infants, d’emocions, d’afectes, de pressions...; s’ha
d’observar, investigar, documentar, crear, autovalo-
rar-se, seguir formant-se...; cal saber avançar cap a
l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tothom;
cal acceptar les pròpies errades com un procés més
d’aprenentatge i de millora; cal entendre els infants...

La tria professional de fer de mestre ha de ser
un repte assenyat i vocacional, amb un alt nivell
d’il·lusió, sensibilitat i proactivitat, i s’ha d’enten-
dre com un camí llarg i ple de companys, sabers i
sensacions, superant amb escreix el que la qualifi-
cació del títol de magisteri dona.

Estudiar per fer  de mestre
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Tatiana Fernández Gómez L’ideal
seria poder tenir trobades pedagò-
giques mensuals, moments per
parlar abans de marxar, encara que
fossin cinc minuts de qualitat i, en
tot cas, per a coses importants a
recordar o tenir presents.

Eva Sargatal Diria que no hi ha
una fórmula màgica que funcioni
igual a tothom. Cada escola pot
investigar fins a trobar-se còmoda
amb la seva elecció. El que sí que
trobo essencial és que hi hagi sem-
pre aquesta comunicació directa
en el dia a dia, més enllà de dir

que «ha anat tot bé». En el dia a
dia es crea el vincle i la complici-
tat amb cada família. Sense con-
fiança, l’educació dels fills no
podrà ser compartida.

Rosa Vendrell La comunicació ha
de ser diària, directa i el màxim
d’individualitzada, amb caràcter
privat. Per tant, res millor que la
conversa diària i el contacte per-
sonal amb les famílies. Ja sigui
quan acompanyen els fills a l’esco-
la, amb tallers familiars... A partir
d’aquí, la resta de mitjans que es
vulguin fer servir els ha d’escollir
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Al facebook de l’Associació
de Mestres Rosa Sensat 
https://ca-es.facebook.com/RosaSensat/

oferim un espai d’intercanvi d’o-
pinions i de debat sobre fer de
mestre, l’escola i l’educació. A la
revista, hi recollim part d’aques-
tes converses. És una oportunitat
d’intercanvi al voltant de temes
d’interès entre diferents persones
a les xarxes socials. Una oportu-
nitat de fer Infància en Xarxa.

Com és més efect iva la comunicació
di recta amb les famí l ies
d’educació infant i l? Amb agendes?
Amb notes? Per correu electrònic?

D’al t res formes?
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cada escola d’acord amb el que els
sigui més còmode i, sobretot, el
mitjà que sigui més adient i
còmode per al destinatari. Si no és
així, la comunicació no arribarà o
arribarà massa forçada.

Anna Espasa No és tan important
el mitjà com el contingut de la
comunicació.

Irene Amor La manera d’establir
una comunicació directa i real
amb les famílies és de tu a tu, par-

lant amb elles en persona. Perquè
això sigui possible cal que l’escola
no només sigui per als infants,
sinó també per a les famílies i, per
tant, que puguin entrar a l’escola,
acompanyar els infants fins als
seus espais de referència i que els
adults de l’escola estiguin dispo-
nibles, i que les entrades i sortides
siguin relaxades i disteses.

Pilar Saus Quan parlem de comu-
nicació directa amb les famílies,
no hi ha una recepta universal

que funcioni a totes les escoles.
L’ideal és poder parlar amb la
família durant les entrades i sorti-
des, o en trobades que ens perme-
tin tractar temes que preocupen
o que siguin del seu interès. Això
no sempre és possible i moltes
famílies han de fer malabarismes
per conciliar la vida laboral i
familiar. Per aquest motiu penso
que la manera com ens comuni-
quem anirà canviant d’acord amb
les famílies que tinguem. Sí que
és veritat que, des de l’equip edu-

catiu, caldrà tenir clar totes les
eines que tenim a disposició
–correu electrònic, agendes, tro-
bades concertades, entrades i sor-
tides, reunions periòdiques...–,
per tal de poder-les utilitzar i
combinar segons les necessitats.
El més important és que puguem
garantir que hi ha comunicació
entre l’escola i les famílies per tei-
xir un bon vincle i poder cami-
nar junts.

Jesús Diego Una educació i una
pedagogia sense rostre no és ni
una cosa ni l’altra...
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A l’escola bressol hem anat cons-
truint els diferents documents del
centre tot especificant quines són
les vies d’intercanvi entre ambdós
protagonistes. Via a via té la volun-
tat de construir relació i vincles.
Des de les primeres visites de les
famílies a la llar, a repensar cada
vegada i preparar reunions d’inici
de curs on les famílies se sentin
més protagonistes dels espais i dels
projectes del nou curs. Revalorem
les entrevistes d’acollida donant
temps per deixar que la família
s’expliqui i dissenyem espais agra-
dables i significatius per a elles i
per a l’infant. Repensem els reculls
del dia a dia, passem de les agendes,
on fotografiàvem un moment de
l’infant, a elaborar un diari on s’ex-

plica el tarannà de l’escola i els
seus membres. Ens formem per
documentar la vida del centre i
projectar la nostra manera de veu-
re l’infant, i com ell ens enriqueix
i ens transforma. Però què ens
aporten les petites anècdotes del
dia a dia que expliquem a les famí-
lies quan venen a buscar o portar
els infants? La importància va sor-
gir quan la meva filla gran va
començar segon cicle d’infantil i
ho vaig trobar a faltar. 

Quan arriba una família a l’es-
cola es produeix un petit moment
d’atenció conjunta respecte al seu
fill o filla. En aquest moment ens
ve a la memòria tot un farcell de
coneixement sobre el desenvolu-
pament d’aquell infant. Ens tro-
bem parlant de petits aspectes que
afecten el seu ritme i valorem com
ha anat el dia. Tant si és de bon
matí, quan la família ens pot
explicar o podem preguntar com
ha dormit, si ha esmorzat, quina
joguina ens vol portar a l’escola...,
com si es produeix quan el venen
a buscar, quan poden preguntar o
podem explicar què ha menjat,
com ha passat el dia..., el que apor-
ta un vincle especial amb la famí-
lia és compartir petits moments

d’il·lusió i observació entorn del
seu fill. Potser una petita anècdo-
ta que t’ha cridat l’atenció. Potser
un moment de complicitat entre
l’infant i un mateix o amb d’al-
tres. Potser si li ha agradat el
dinar d’avui. 

No estem parlant d’una gran
explicació, sinó d’un petit diàleg
distès, que es produeix en un
moment espontani. No està molt
pensat. Normalment sents que
tens ganes d’explicar-ho perquè
t’ha fet il·lusió veure-ho, perquè
un petit fet t’ha cridat l’atenció,
un moviment, una expressió:
«M’ha semblat que comença a
repetir alguns noms quan va
assenyalant els altres infants i els
anem anomenant». A vegades 
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plana oberta

Una pet i ta anècdota

Mireia BellapartLa comunicació amb la família és
un dels principals pilars en l’edu-
cació d’un infant. Crear els espais
de diàleg i d’intercanvi entre ells
i nosaltres posa en marxa una
infinitat de sinergies, el resultat
de les quals és el desenvolupa-
ment de l’infant.
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s’acaba aquí. Però moltes altres
vegades es retorna l’anècdota amb
algun moment a casa i fins i tot
pot dir com ho veu, interpreta,
valora, compara, prioritza, per-
cep..., la família. 

El que en un principi era un
moment espontani d’intercanvi
pot acabar sent una font d’infor-
mació important per entendre
les necessitats de les famílies i les
seves intersubjectivitats. I en con-
seqüència, per entendre millor les
peculiaritats de cada infant. A
vegades mirem com està jugant un
infant, ens crida l’atenció aquell
gest, aquella manera d’explicar,
aquella paraula mig entesa..., i
quan ho comentes amb la família
pots arribar a perfilar més la volun-

tat de l’infant. Pots valorar dife-
rent aquella situació, ja que no
només tens la teva interpretació
del moment, sinó que ho compar-
teixes i en construeixes la història.
Poses l’ull en aquell fet, en com el
durà a terme la pròxima vegada,
en com el poden interpretar les
altres mestres, en com el viu la
família. I dia rere dia, es van acu-

mulant aquestes vivències; anem
compartint petits moments de
casa i de l’escola. Anem confeccio-
nant una xarxa d’interpretacions i
valoracions entorn del desenvolu-
pament de l’infant que no només
ens aporta més coneixement sobre
què vol i com ens ho està dient,
sinó que això també ens permet
entendre’l millor, pensar en ell o

ella dins l’escola i confeccionar
ambients i intervencions més ade-
quats a les observacions obtingu-
des i interpretades.                  

Mireia Bellapart, 
mestra de l’Escola Xiquets de Llers
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Qualsevol motivació
que doni legitimitat i
valor a la relació entre
estètica i educació, en-
tre art i pedagogia,
independentment de
les diferents interpre-
tacions, sempre reque-
reix com a premissa,
d’una manera o altra,
que es situï dins d’un
marc de referència
pedagògica sobre la
idea d’aprenentatge i
sobre la imatge d’in-
fant i d’infància que orienta i determina les tries i les accions educatives.

Una idea de l’aprenentatge, que comparteixo, entès con un procés no
lineal, fet de pauses, progressos i retorns que es produeixen, de vegades
de forma simultània, en moltes direccions diferents. Això requereix una
orientació educativa respectuosa amb els diferents temps i maneres d’a-

prendre de cada infant, en una escola concebuda amb un enfocament
interdisciplinari i sistèmic dirigit a construir connexions entre les disci-
plines i els coneixements, i a donar-los sentit (Morin, 2003).

Una escola viva que tingui com a objectiu final el desenvolupament
ple, lliure, crític i creatiu del pensament i de la persona humana per-
què, com suggereix Malaguzzi (1992), «cada infant que neix és un
repte, un signe d’interrogació. És una espècie d’aventurer que pot
prendre mil camins impredictibles […] i té, dins d’ell mateix, la pos-
sibilitat dels possibles». És aquesta dimensió aventurera del possible la
que corrobora, al meu entendre, les raons plausibles de la relació entre
estètica i educació.

Estètica i educació: possibles relacions
L’etimologia del terme «estètica» fa referència a una dimensió relaciona-
da amb l’esfera del sensible, i es pot traduir aproximadament com «sen-
sació», «percepció», «capacitat de sentir», «sensibilitat».1 Per tant, és un
concepte que, precisament per això, mai no aconseguim definir total-
ment però que, amb tot, ens implica com a éssers humans, estimula el
nostre pensament i la nostra imaginació. Així doncs és quelcom que ens
afecta a tots, en totes les edats de la vida.

Educar per a la creat iv i tat
La dimensió estèt ica 
en els processos educat ius

Mara Davoli«Educar per a l’art» o «educar a través de
l’art» és una proposta àmpliament difosa en
l’actualitat –des de l’escola bressol a primà-
ria– i que es tradueix en «models» i metodo-
logies diverses, cadascun amb una finalitat
educativa pròpia. Termes com art, taller, estè-
tica, creativitat, bellesa, cada vegada estan
més presents en el lèxic dels qui es dediquen
a l’educació, i, sovint, són vistos com a ele-
ments suficients, per ells mateixos, per
garantir la qualitat i la innovació. Aquesta
elecció única d’orientació té el perill de fer
perdre de vista la relació necessària i vital
d’interdependència entre tots els elements
culturals, estructurals i organitzatius que
componen qualsevol projecte educatiu.
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Amb tot, com a educadors, ens cal ser conscients que parlar d’estètica
significa trobar-nos davant d’una noció complexa amb uns límits histò-
rics, culturals i disciplinaris que mai no es donen d’una vegada per sem-
pre sinó que, al contrari, tendeixen a moure’s, ampliar-se i transformar-
se contínuament. Uns límits disciplinaris que van des de l’estètica com
a ciència filosòfica que investiga sobre el coneixement sensible, a l’estè-
tica com a filosofia de l’art, és a dir, com a investigació sobre la bellesa i
el seu gaudi, fins a la neuroestètica, una nova disciplina que neix de la
trobada entre àrees d’investigació aparentment molt diferents: l’art i la
neurociència (Lucignani, Pinotti, 2007).

D’aquí la impossibilitat de definir la noció d’estètica de manera uní-
voca, és a dir, sobre la base de criteris objectius, universalment vàlids en
qualsevol lloc i qualsevol temps. Això, ben lluny de ser una limitació,
crec que en educació és un valor, ja que ens obre a visions i preguntes
inquietes per mirar la realitat, i per proposar una didàctica possible que
no és afirmació sinó pregunta, que és transformació i ruptura contínua
dels límits i horitzons educatius.

Estètica com a cura de les relacions
Fins i tot l’estètica, un tema difícil de definir, és un fet que perseguim amb tots els
mitjans. De vegades amb èxit, d’altres no [...], no tant i no només l’obstinació per
incloure el taller [sinó] la cura dels ambients i dels llocs d’activitat […], la cura de
l’escolta i de la documentació dels processos i dels productes dels infants.

MALAGUZZI, 1995

Una idea d’estètica concebuda com a cura de les relacions pot ser una
brúixola útil per orientar l’acció educativa, així com una ajuda per no
córrer el risc d’assumir passivament models aliens, i d’enamorar-se de
formes belles que traslladem de manera acrítica a la pròpia realitat.

Aquesta «pedagogia del mostrar-se» només superficialment produeix
transformacions, perquè és en la recerca conscient de sentit respecte a
les opcions i finalitats educatives on hem de cercar els elements de dis-
cussió útils per repensar la pròpia identitat educativa, més que no pas
en els productes, objectes o mobles.

És un procés d’interpretació sempre necessari perquè la trobada i el
diàleg entre experiències diverses només produeix innovació quan és una

ocasió per al debat i la confrontació autèntics, capaç de posar en dubte
les certeses adquirides. I perquè fins i tot el projecte més innovador, si
perd la capacitat de reflexionar sobre ell mateix, no està exempt del risc
de fossilitzar-se dins d’una quotidianitat cristal·litzada i repetitiva.
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Estètica del quotidià (Dorfles, 2011)
El que hem d’interrogar són els maons, el ciment, el vidre [...], les nostres eines,
els nostres ritmes. És a dir, interrogar el que sembla haver deixat de sorprendre’ns

PEREC, 1989

Interrogar obstinadament el que deixa de sorprendre’ns és una manera de
ser, una actitud mental irrenunciable per als qui es dediquen a l’educa-
ció, perquè la sorpresa obre les portes del coneixement, i suscita una
emoció estètica que permet veure i descobrir, en tot allò ordinari i habi-
tual, una estètica de les petites coses que està molt a prop de la sensació i
l’experiència de la infància, així com de la d’artistes i poetes.

Això exigeix pensar en un «temps escolar» no segmentat rígidament i
artificiosament, sinó més aviat en una concepció del temps fluid i flexi-
ble en el qual tots els diferents moments es pensen i es viuen en una
estreta relació d’interdependència. Exigeix pensar en l’organització d’u-
na quotidianitat que ajudi els infants a ser protagonistes actius dels seus
aprenentatges, i no «receptors passius» dels ensenyaments impartits pels
mestres. Crec que els infants demanen sobretot una qualitat de temps
quotidià que els permeti gaudir amb alegria de cada moment de vida
per fer, provar, meravellar-se, intentar-ho de nou, reflexionar sobre el
que fan... perquè, com desitja Filippo (5 anys), «els nens són una perso-
na humana... Els anys no han de passar de pressa perquè és important
ser nens abans de fer-se grans, perquè és la vida la que et proporciona
l’energia per quan siguis gran».

Aquí rau, crec, la responsabilitat de l’educació per projectar contex-
tos capaços de donar suport als infants en la seva competència natural de
qüestionar el món amb totes les potencialitats, les forces i els llenguat-
ges amb què estan dotats, i de donar-los suport en el seu procés natural
i ininterromput de relació empàtica amb el món. Contextos i didàcti-
ques capaços d’ajudar els infants a entendre com «el seu sentir, el seu
fer, jugar i pensar els condueix a construir coneixement i com aquest,
després, produeix altres nous coneixements» (Malaguzzi, 1995).

Una aproximació a una forma de coneixement sensible que no és
mai i només un reflex de la realitat, sinó la transformació i recons-
trucció del que existeix, ja que és capaç de cercar i contemplar la rela-
tivitat, la contemporaneïtat i la varietat de punts de vista diferents,

«una forma de coneixement que només és possible mitjançant l’ús
combinat de raó i passió, d’intuïció i emoció, de lògica i de sentir glo-
bal» (Tiezzi, 1998).

Una personal idea de bellesa
De la meva llarga experiència professional porto amb mi, entre moltes
altres coses, la preciosa oportunitat que vaig tenir de dialogar amb realitats
educatives molt diferents pel que fa a referències culturals i per ubicació
geogràfica. Entre aquestes, en particular la trobada amb alguns contextos
educatius difícils i vulnerables m’ha ajudat a cercar una idea diferent de
bellesa, no només i ja no avaluable sobre la base d’un cànon estètic únic.
Especialment és allà on vaig retrobar la necessitat i la força generadora de
la bellesa. És allà on vaig trobar una necessitat humana de bellesa.

Una idea de bellesa –sobretot en l’àmbit educatiu– pensada com una
experiència, un sentiment humà que ressona dins nostre i que connecta
el nostre món interior amb el món exterior. Concebuda com una emo-
ció estètica, tant subjectiva com de tota la comunitat, que es pot trobar
en qualsevol lloc del món només si la sabem escoltar, veure i reconèixer,
perquè està construïda sobre la propensió humana a projectar per trans-
formar situacions existents en situacions desitjades i desitjables. I per
això, belles.  

Què volem dir quan parlem de creativitat?
Les paraules són importants, per relacionar-nos i per donar forma al
nostre pensament. Però què volem dir quan parlem de creativitat, o
sigui d’un fenomen multifacètic, substancialment difícil d’assolir, com-
plex, i que afecta tots els àmbits de l’activitat i del pensament humà?
Un fenomen que «en abstracte és una de les funcions cognitives que
contribueixen a adaptar-se a la vida» (Boncinelli, 2008).

Tot i aquesta complexitat, els diferents estudis sobre la creativitat com-
parteixen un tret comú: la defineixen com un procés intel·lectual que
distingeix l’ésser humà com a tal. Un procés que sembla estar caracterit-
zat per alguns factors principals (Guilford,1986): una especial sensibili-
tat pels problemes, capacitat de produir idees, flexibilitat de principis,
capacitat de síntesi, capacitat d’anàlisi, capacitat de definir i estructurar
d’una nova manera les pròpies experiències i coneixements, amplitud
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d’interessos, capacitat d’avaluació. Elements, tots ells, particularment
interessants quan es traslladen a l’àmbit educatiu.

Jerome Bruner (1988) assenyala que «la creativitat s’expressa en l’ha-
bilitat i en l’actitud per intuir de manera immediata possibles relacions
formals, fins i tot abans de saber-les demostrar en un horitzó lògic». En
termes generals, podem dir, doncs, que la creativitat és una capacitat de
la ment per copsar les relacions i connexions entre les coses, les parau-
les, les idees, les experiències de manera original i nova respecte al pen-
sament habitual o tradicional. Una capacitat com la que mostra, per
exemple, aquesta nena de quatre anys que associa dos elements tan dife-
rents, una taronja i una roda de bicicleta: «La taronja i la roda són iguals,
perquè tenen el mateix contorn, tenen la mateixa ànima...».

La creativitat, per tant, «no s’ha de considerar una facultat mental
diferent, sinó una caracterització de la nostra manera de pensar, apren-
dre i decidir, forma part dels nostres processos ordinaris normals i està
influïda pel context relacional» (Malaguzzi 1993).

Aquesta reflexió suggereix dues coses que em semblen importants: la
primera, que cada ésser humà, cada infant, és creatiu, perquè sense un
enfocament creatiu no es podria afrontar l’activitat diària de la vida. La
segona, que aquesta facultat mental,
com qualsevol altra, es veu «promo-
guda o inhibida pel context social de
referència, per la facilitat o dificultat
d’accés a una pluralitat d’estímuls i
d’experiències» (Vigotski, 1972).

Però si estem d’acord que la crea-
tivitat és una facultat educable, la
pregunta que ens hem de fer és: què
fem cada dia per donar valor a
aquesta prerrogativa de l’espècie
humana? Què fem concretament
per donar-li veu de manera que els
infants percebin el sentit del que és
desitjable i possible?

Un exemple: aquesta només és
una fitxa com tantes altres, per sí

sola no fa cap mal, però si petites coses con aquesta, si actituds com
aquestes esdevenen la norma i es proposen una i altra vegada en el temps
i en diferents contextos i edats, el resultat només pot conduir a una con-
formitat, a una homologació del pensament.

Crec que el repte diari per a tots els qui es dediquen a l’educació és el
de contrarestar enèrgicament la propensió a conservar i a repetir, que ve
donada per la necessitat de sentir-se segur dins d’una zona de confort i
del que ja és conegut.

Hem d’aprendre a respectar les intel·ligències dels infants, les seves
potencialitats, sensibilitats i competències amb la consciència que cada
nen i cada nena té la capacitat de construir els propis camins de conei-
xement de manera original i autònoma, dins d’una relació solidària amb
els éssers humans, amb la natura, amb totes les coses del món. Un procés
d’aprenentatge que, com que es construeix sobre la relació és, necessà-
riament i inevitablement, un procés dinàmic en constant evolució i
transformació, i, per això, no es pot programar a priori.  

Tot això requereix que els adults propers als infants «tinguin con-
fiança en la creativitat infantil» per tal que «tots els usos de la paraula
per a tothom –una bona divisa, d’un bonic so democràtic– no pas per-
què tots siguin artistes, sinó perquè ningú no sigui esclau» (Rodari,
2008).
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Conclusions 
Tots els colors del cel
Educar per a la creativitat, com diu el títol, és
un propòsit ambiciós, complex de dur a la
pràctica i difícil de tancar dins d’un límit de
certeses. O almenys ho és per a mi, perquè tre-
ballar amb infants requereix, sempre i en tots
els casos, tenir una mirada confiada i optimis-
ta i tenir confiança, com diu Munari (1977),
que «un infant que aprèn que el cel no sem-
pre i no només és blau, és un infant que pro-
bablement en el futur sabrà trobar més solu-
cions creatives a un problema, i que estarà més
disposat a debatre i a no sotmetre’s».

Devem als nens i les nenes un necessari sentiment de respecte, per
anar més enllà del resultat esperat pels adults, que massa sovint corres-
pon a una visió estereotipada i «correcta» que preveu i accepta només
una sola i única resposta, però també i sobretot per tal que el cel dels
infants no sigui sempre i només aquella precipitada i fina línia blava
dibuixada ràpidament a dalt del paper.

Però, necessàriament, aquest infant exigeix que els llocs educatius i els
mestres siguin també capaços de comprendre i estimar tots els infinits
matisos dels colors del cel.

Capaços també de desitjar, tossudament, contextos educatius oberts a
la innovació, a l’acceptació del risc i de la contradicció, oberts a l’esperit
d’aventura i a la predilecció per la complexitat.                               

Mara Davoli ha estat tallerista a Reggio Emilia i col·laboradora de Reggio Children.
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(encunyat per A. G. Baumgarten, 1735), fem. substantivat del grec]
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En primer lloc, el bol-
quer no s’hauria de
treure, s’hauria d’aban-
donar. Treure implica
que el subjecte de l’ac-
ció és l’adult. Abandonar comporta que és l’in-
fant qui ho fa. Un detall important, tenint en
compte que ser capaç de deixar el bolquer, és a
dir, controlar els esfínters, és un procés madu-
ratiu neurològic, no un aprenentatge. De fet,
quan ens avancem al moment maduratiu de
l’infant i traiem bolquer abans d’hora, quan
encara el seu cos i el seu cervell no estan pre-
parats, el procés es converteix en un aprenen-
tatge. Un aprenentatge d’assaig i error, de pas-
sar temps i temps assegut en un orinal, d’espe-
rar, d’haver d’escoltar una vegada i una altra
«anem a fer un pipí?, anem a fer un pipí?, anem
a fer un pipí?», de fuites, de «és que estava con-
centrat jugant i no se n’ha adonat». No, per-

doneu, és que no està
preparat, és que enca-
ra no és el moment.
Avançar-se és també
patir cada cop que

sortim de casa, és haver de portar mudes i
mudes a sobre, fins i tot hi ha famílies que
opten per tancar-se a casa durant dies i no gau-
dir ni d’un mínim passeig, i d’altres que sur-
ten amb l’orinal al damunt..., i per desgràcia,
també, avançar-se és a vegades desesperar, és
motiu de disgustos i males paraules. Forçar
l’infant a fer quelcom que encara no és capaç
de fer és també fer-lo sentir malament quan
s’adona que no compleix les expectatives dels
seus pares, és sentir-se frustrat amb ell mateix,
és afavorir una baixa autoestima, i és també
perdre tant de temps! Temps que es podria
estar aprofitant per jugar, per gaudir de la vida,
per estimar-se. Per què tanta pressa? Per què el

fet que un infant ja tingui dos anys i arribi l’es-
tiu fa pensar que ja és el moment? L’edat de
dos anys com a inici del control d’esfínters és
una edat orientativa. Alguns infants arriben a
aquesta maduresa als dos anys, uns altres als
vint mesos, d’altres als trenta o als trenta-sis.
Hi ha molt de marge.

No s’hauria de partir de l’edat per començar
a plantejar-se si s’inicia el procés d’abandona-
ment del bolquer. S’hauria d’observar si l’in-
fant mostra o no senyals que comença a estar
preparat. Si no està preparat, per què fer-lo
patir intentant que faci una cosa que no és
capaç de fer? La realitat és que, quan un nen
està realment preparat i interessat, el procés és
tan senzill, tan natural, tan fàcil... L’adult pràc-
ticament no ha de fer res. El seu paper només
és, en primer lloc, haver-li servit d’exemple,
haver-lo deixat observar com i on a la nostra
cultura fem les nostres necessitats. És dins la
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L’est iu i  e ls bolquers

Arriben les vacances d’estiu, temps per estar
en família. I existeix el costum de pensar que
també és el millor moment, amb la calor, la
poca quantitat de roba dels infants i que els
pares tenen temps suficient per poder-s’hi
dedicar, per treure el bolquer.

Inés D’Andrea
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naturalesa innata de l’infant voler fer les coses
com les fem els adults. Així doncs, si ha tingut
oportunitat d’observar per a què serveix un
vàter, arribarà el dia en què ell també el voldrà
fer servir. No hi ha d’haver cap dubte en això.
Mai cap infant creixerà, es farà adolescent i
després adult, sense haver volgut per ell mateix
deixar de fer servir bolquer. No té cap sentit
pensar que, si jo, com a adult, no l’hi trec, mai
no el deixarà. No, el nen tard o d’hora voldrà
autonomia, voldrà assemblar-se més a nosal-
tres, voldrà sentir-se gran. Forma part del seu
creixement.

D’altra banda, ja quan l’infant s’inicia en el
procés, el nostre paper com a adults és facili-
tar-l’hi. Com? Posant-li roba còmoda i fàcil
d’abaixar, i posant al seu abast un lavabo o ori-
nal. No tancant portes, que no hi hagi escales
pel mig..., facilitant que tot sol pugui arribar a
temps i que, tot sol també, es pugui treure la
roba. En què l’haurem d’ajudar, doncs? Potser
a rentar-se i a posar-se un altre bolquer si és
que encara en porta. Res més. No cal estar-hi
a sobre, no cal anar recordant, no cal perse-
guir-lo, no cal interrompre el seu joc. Res. Tot
depèn de l’infant.

I és que el procés maduratiu del qual parlem
no és gens senzill. Pensem-hi una mica. En pri-
mer lloc el nen ha d’adquirir la consciència
corporal suficient per percebre que té el bol-
quer mullat. Bé és cert que els bolquers de
cel·lulosa no ho faciliten gaire, això, però si un
infant mai no demana que li canviem el bol-
quer, que fins i tot el trobem amb un bolquer
totalment ple i no mostra cap incomoditat,
aquesta criatura encara no està preparada.

El següent pas en la maduració és identificar
el moment precís en què està fent pipí. Un
nadó fa pipí o caca en qualsevol moment, ja
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estigui menjant, jugant, dormint. Ho fa de
manera simultània. Quan un infant que, per
exemple, està jugant, i per un segon atura el
seu joc, es queda pensatiu, i torna a jugar, és
que ha fet pipí i ha sigut conscient d’estar fent-
lo. Per això s’ha aturat. Ja ha fet un passet més
en el llarg procés que és el control d’esfínters.

El següent pas és que sigui capaç d’identifi-
car els senyals corporals previs, és a dir, notar
que necessita fer pipí o caca. Són aquells nens
que de cop i volta s’amaguen, se’n van a un
racó, s’ajupen, es posen drets si estaven asse-
guts..., per fer caca, ja que han estat capaços
de percebre les seves necessitats prèviament.

Ara, l’últim pas és precisament identificar
aquests senyals i a més ser capaç d’aguantar fins
a arribar al lavabo. Quantes vegades un infant
ens avisa cridant «Pipí!», anem corrents al lava-
bo, li traiem el bolquer per ajudar-lo a seure i,
en tocar el bolquer el notem calent. Potser han
passat escassos segons, però no ha pogut
aguantar. No ha pogut controlar l’esfínter. Ha
identificat els senyals del seu cos, però no ha
arribat a temps. Li falta l’últim pas, poder
aguantar uns segons, uns minuts, una estona...
Poder controlar el seu cos.

Aquest és tot el procés que a poc a poc han
d’anar assolint. Ells l’han d’anar assolint. El seu
cos, el seu cervell, han d’anar madurant fins a
arribar-hi.

Per acabar, vull detallar quins són els princi-
pals senyals que podem observar en un infant
quan comença a estar preparat, per tal de
poder oferir-li en el moment adequat (i no
abans d’hora) de començar a fer servir el lava-
bo. Oferir-li, és clar, perquè és ell qui ha de

decidir. Ens podem trobar amb un infant total-
ment preparat per abandonar el bolquer però
que alhora no hi tingui cap interès. No passa
res. No us preocupeu. Deixeu-lo estar. Ja arri-
barà el moment. Com deia abans, cap criatura
mai ha deixat d’abandonar el bolquer. Deixeu
passar el temps, deixeu al seu abast l’orinal si
l’hi heu ofert, i torneu-li a proposar més enda-
vant. Ja arribarà.

Bé, els senyals de què parlava... En primer
lloc, l’infant comença a mostrar incomoditat
amb un bolquer ple o brut i demana amb més
freqüència que el canviem. A més, pot passar
més de dues hores amb el bolquer totalment
sec, té llenguatge (oral o gestual) suficient per
comunicar la seva necessitat de fer pipí i té les
habilitats motrius suficients per abaixar-se els
pantalons tot sol i asseure’s a l’orinal. Això
últim sovint es deixa de banda i no es pensa
com ha de ser de frustrant per a una persona
sentir la necessitat imperant d’anar al lavabo,
anar-hi i no ser capaç de treure’s la roba per ell
mateix, sinó que ha de dependre d’una altra
persona, ha d’estar pendent no només d’ell
mateix, dels seus senyals corporals, sinó també
d’on és aquella altra persona, de no perdre-la
de vista. Imagineu que heu patit un accident
que us té tots dos braços immobilitzats. Que
desagradable ha de ser voler anar al lavabo i no
trobar qui t’ajudi. Haver d’estar pendent que
aquell altre que t’ha d’ajudar no marxi gaire
lluny. I imagineu-vos aquesta frustració i difi-
cultat quan, a més, s’està iniciant el procés del
control d’esfínters. Que desmotivant ha de ser
haver de dependre d’un altre per abaixar-se uns
pantalons! Per això la importància de preparar

roba còmoda i fàcil d’abaixar, i d’esperar que
l’infant ja sigui capaç de desvestir-se per
començar a oferir-li fer servir l’orinal.

I, per descomptat, a més d’aquests senyals, és
imprescindible que l’infant mostri interès. Si
no el té, ja arribarà, no patiu. I si el té, però
encara no heu observat altres senyals (que
també pot passar), bé, molta paciència, molt
d’acompanyament, molta tranquil·litat. A vega-
des, en uns dies perden l’interès. S’ho han pres
com una mena de joc i prou. D’altres, amb
esforç o bé perquè no hem estat prou observa-
dors, l’infant assoleix la maduresa suficient.

Per acabar, s’ha de tenir present que hi ha
situacions en la vida dels infants que poden
interferir en tot aquest procés, situacions de can-
vis, com ara l’inici escolar, l’arribada d’un ger-
manet, alguna crisi familiar, el canvi de bressol
a llit, etc. Aquests canvis poden causar que una
criatura que tot just acaba d’abandonar el bol-
quer torni enrere en el procés. És totalment
natural i no hauria de ser un problema tornar a
fer servir bolquer, si l’infant l’accepta, és clar, i
esperar que la seva vida s’estabilitzi, que es trobi
en un bon moment emocional per tornar-ho a
intentar. En definitiva, passar de fer servir bol-
quer a fer servir orinal –o lavabo– no hauria de
ser causa de frustracions, ni penes, ni baixa auto-
estima. Ni pèrdues de temps. Ha de ser una eta-
pa de felicitat, de sentir-se gran, autònom,
capaç, ha d’oferir plaer a l’infant.                  

Inés D’Andrea,
educadora a La Casa dels Infants 

Ca N’Aimeric, Castelldefels
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Tots tenim uns referents, però hem de fer possi-
ble el diàleg entre els models de família interio-

ritzats i altres models,
tenint consciència que
no hi ha una recepta
per viure bé.

Les famílies es cons-
trueixen adaptant-se a
circumstàncies ben

diverses i, actualment, és cada cop més
freqüent la visibilitat d’altres models familiars
diferents del tradicional: 

• Famílies que han patit migracions en les
quals hi pot haver molts dols i tristesa, que
es reagrupen amb la il·lusió de ser de nou
família, després de llargues separacions.
Arribats de països llunyans, la família s’hi pot
construir de formes ben diverses, com poden
ser els llinatges. Poden tenir fills separats
durant anys de la mare o del pare, que ho
poden haver viscut com un abisme.

• Famílies amb fills adoptats, a vegades d’altres
cultures, i que aquí inicien relacions vincu-
lars, per crear una nova família.

• Famílies monoparentals, sovint mares, amb
baixos nivells de suport social i alts nivells
d’estrès. 

• Famílies homoparentals, en què la figura del
pare o de la mare tampoc no hi és present, i
aquest rol tradicional es dilueix i és assumit
per dues persones del mateix sexe, sovint
ambdues molt compromeses en la criança. 

• Famílies separades o divorciades, que, quan
hi ha fills en comú, normalment posen fi a
la convivència però no a la relació. Perquè
com a pares o mares, malgrat es separin, no
perden les seves funcions. Poden deixar de
ser parella, però no de ser pare i mare.

Moltes d’aquestes parelles es tornen a reconsti-
tuir creant noves famílies. Podríem continuar
fins a incloure la particularitat i la singularitat
de tantes famílies que aspiren a construir un
marc de relacions amorós i que faciliti el benes-
tar dels seus membres.

L’Espai Familiar acull la diversitat
A l’Espai Familiar arriben les famílies en un
moment delicat de la criança i es troben amb
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s’ha diversificat i ampliat. Reconeixem noves
estructures familiars i constatem que no hi ha
models ideals sinó relacions reals, i cada per-
sona mira de trobar la seva forma de relació.
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estils i formes de relació molt diferents, però
amb una gran necessitat de compartir el que
els està passant: hi ha un fet comú que les uneix
i és el fet de tenir un fill.

A causa del context sociolaboral, que no és
gens favorable, avui les famílies porten una vida
molt estressada. Hem d’afegir que les cases s’han
quedat buides i tota la companyia, la disponibi-
litat i l’ajuda de la família extensa es concentra
bàsicament en la figura de la parella, quan hi és.

De la família, avui la societat n’espera molt.
Hi ha una consciència de protecció de l’infant
que provoca una exigència envers la conducta
de les famílies. Però el desenvolupament infan-
til no depèn exclusivament de les característi-
ques de l’estructura familiar, sinó que aspectes
com ara la qualitat de les relacions interperso-
nals dins de la família, el clima que s’hi crea o
el suport social amb què compten, són factors
bàsics per al desenvolupament dels infants.

Hi ha famílies que es senten molt soles i cer-
quen espais on compartir les seves vivències,
espais de suport social.

L’Espai Familiar, un espai de comunicació
«Entrar a la vida de l’altre, a casa seva, en la
seva quotidianitat, en les seves relacions fami-
liars i, per tant, sovint, dintre de la seva expe-
riència de cansament i de dolor, demana una
gran capacitat de modular gestos, paraules i
silencis, presències i absències, que poden al
mateix temps contenir el sofriment i ajudar a
créixer.» (Janssen, 2005.9, pàg. 19) 

Amb tota aquesta complexitat, l’Espai
Familiar es converteix en un espai singular de
trobada, intercanvi i comunicació. Cada dia
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acull un grup estable de catorze famílies, on la
complexitat de la vida es pot manifestar. Com
un retrobar-se amb aquella enyorada tribu dels
nostres ancestres. I com en un ritual màgic,
deixem un temps per a l’expressió, que no sem-
pre és paraula. A vegades hem vist mares que
s’han fidelitzat al servei sense tenir la possibili-
tat de parlar el nostre idioma, però han respi-
rat que el que allí es tractava anava amb elles.
Aquí l’infant i la família es troben en un lloc
de relacions fora de la família.

L’Espai Familiar pren un compromís amb
l’infant, que sap que mentre sigui allí la seva
mare o l’adult que l’acompanya no marxarà.

Això pensem que li permet sentir-se en un lloc
fiable i segur. Hi ha elements de joc que l’in-
fant pot gestionar tot sol. A l’Espai Familiar
no fem activitats i les famílies no s’han de sen-
tir pressionades a jugar amb els fills.

L’actitud dels professionals que treballen a
l’Espai Familiar és de no fer, «sóc al vostre cos-
tat per si em necessiteu». Un no fer que a vega-
des sembla difícil. No empenyem, però estem
compromesos amb el que allí passa. Estem a
l’escolta. El treball és estar present, connectat
al que és important en aquest moment.
Acompanyem camins de fer conscients dificul-
tats i també habilitats de les famílies.

La postura de la persona que acompanya és
molt delicada i aquesta manera d’estar s’aprèn
practicant. Hi ha d’haver un fort desig per fer
aquesta feina. A França diuen que s’aprèn per
transmissió.

A cada trobada acollim allò que arriba i el
que les famílies tenen ganes de compartir. Mai
relativitzem el que la família diu. Les famílies
que expressen un malestar, les mirem amb legi-
timitat. Quan una mare diu «no puc més» està
obrint una porta al diàleg i ho recollim con-
fiant en la paraula que podem compartir junts.
Volem tenir una mirada sense judici i sense
consells, que dona força i és integradora de la
veritat que porta cada família. Ens hem de pre-
sentar com a persones humils que no saben
més del que saben les famílies.

Les famílies necessiten altres famílies, algú
que faci de testimoni, per parlar de les coses
que en aquell moment són importants o els
preocupen i compartir com van construint la
seva història.

Amb tota aquesta diversitat familiar, a l’Espai
Familiar constatem, com diu Jacques Lacan, que
«un infant necessita ser algú per a un altre, sen-
tir-se mirat des d’un desig que no és anònim».
Els fills han de sentir que les seves arrels són legí-
times i que d’allà on ells venen és un bon lloc.
Els infants, per créixer en una terra fèrtil, neces-
siten que els pares es mirin amb bons ulls i s’en-
carreguin de gestionar el que els passa a la vida.
No hi ha res més difícil per als fills que el fet
que els pares no estiguin bé. Quan els pares es
reconeixen, cadascú amb les seves funcions, els
fills poden créixer més lliures. A l’Espai Familiar
intentem transmetre el valor integrador de tots
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els membres de la família i com la vida flueix si
ens posem en pau amb ells. Els infants necessi-
ten sentir tranquil·litat i alegria a la família.

Quan les famílies es senten reconegudes,
llavors prenen força. També quan hi posem
confiança. No hi ha res que generi més
resistència que voler canviar algú. Com diu en
Joan Garriga, «la gent tenim el mal costum de
ser com som».

Nosaltres intentem parlar amb un llenguat-
ge personal que ajudi a entendre la diversitat i
la riquesa d’aquest món plural. Podem expli-
car que hi ha famílies a qui els ha funcionat
una determinada manera de fer, però mai que
aquesta és la millor manera, ni l’única. Perquè,
si generalitzem, impregnem el món del nostre
desig i ens porta a un camí unidireccional molt
allunyat de la pluralitat del nostre entorn.

Hi ha també un temps que defineix el servei,
i és quan marxen les famílies, el temps de troba-
da de l’equip amb la vivència de cada dia. Un
temps per elaborar el que cadascú de nosaltres
ha sentit i viscut en el temps d’acompanyament,
on podem revisar les nostres respostes i actituds.
És important que les tres persones que treballen
a l’Espai Familiar tinguin la mateixa categoria,
que siguin iguals. És bo que les famílies sentin
que hi ha un equip. Un equip que reflexiona.

Cada grup familiar té la seva cultura, i és bo
respectar-ho i poder compartir-ho. D’aquesta
manera sentir-se pensat com a família, amb
tota la diversitat que avui podem acollir, es
converteix en un element reparador.            

David Aparicio, 
Espai Familiar del Raval, Barcelona
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Com una espècie de redundància
física i tangible. Un paraigua
fet d’aigua.

Com una cullerada de mel apega-
losa regalimant-te coll avall i
saturant-te els sentits.

Com la suor traduïda en picor a
les teves cames amagades sota
unes malles de llana.

Com la sort d’ennuegar-se amb la
truita de patates, tan toveta i
deliciosa.

Com unes estranyes ulleres de sol
projectant glops ferotges de
llum a tot el voltant.

L’aigua parlant en el llenguatge
de la forma i la quotidianitat.

Un element concret, comú, cone-
gut i accessible.

Com una cara familiar, amable i
amiga.

La possibilitat apareix com una
casualitat.

Convertint l’aigua en un hemisfe-
ri.

Tangible.

Present.
Possible.
Casual.
Corbat.
Enmig del joc apareix la casualitat.
La casualitat i la ciència sovint

mengen en el mateix plat.
El millor, quan això passa, és ser-

hi.
Estar present i jugar.
Allargar un dit.
O dos dits.
Tocar.
Remenar.
Meravellar-se.
I deixar-se portar.
Per la màgia del moment.
Un paraigua d’aigua.
El món ordenant-se conforme a

uns principis físics concrets.
El millor de tot és que a la cièn-

cia no li importen les teves cre-
ences.

Avança, implacable, amb les seves
lleis i els seus principis.

Si vols, pots intentar compren-
dre-les.

Teories, hipòtesis, deduccions i la
dansa del pensament.

Perquè la ciència és la poesia de
la realitat.                            

Paraigua d’a igua

bones pensades
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Angeleta BoschUna proposta oberta és una invita-
ció a crear, manipular i sentir. No
hi ha instruccions, i els nens i les
nenes no han d’arribar a un objec-
tiu concret proposat per l’adult, el
qual es limita a acompanyar el joc.
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Respectuosos amb la
cultura de la infància,
ens vam disposar a
aprofundir en el pen-
sament metafòric, atri-
buint-li una  impor-
tància notable per la
seva vinculació amb
l’expressió creativa i
l’activitat espontània
de nens i nenes. Considerem rellevant avançar
part de l’estudi1 que va tenir com a propòsit
explorar el lloc que ocupen la producció i la
comprensió de metàfores, pel fet de ser un tret,
un llenguatge, inherent a la infantesa, tot i que
sovint, per desconeixement, ignorat per l’escola. 

«Em bull la sang... i me n’he d’amagar», 
afirmava Anna Frank al seu diari.
«Si coneguessis el Temps tan bé com jo, no parlaries
de matar-lo. El temps és tot un personatge!» diu el
Barreter boig a l’Alícia.

Bruner fa referència al
fet que ens hem de sen-
tir satisfets quan una
frase brillant –com les
de l’Anna o el Barreter
boig–, ben construïda
i enginyosa, reflecteix
part del nostre pensa-
ment d’una manera no
convencional.

Molt sovint veiem que els infants, des dels
primers balbuceigs, comencen a crear paraules,
construeixen termes que no s’originen en la
imitació de l’adult, sinó que són construccions
pròpiament infantils que ens criden poderosa-
ment l’atenció, ens sorprenen i ens meravellen,
i ens permeten «travessar el mirall» per adonar-
nos del que passa amb el seu pensament. Això
ens porta a preguntar-nos si l’infant pot pro-
duir i comprendre el llenguatge metafòric.

Segons Malaguzzi «l’infant aconsegueix sepa-
rar-se del llenguatge corrent i aconsegueix des-

prendre’s i llançar el llenguatge dins aquest
grumoll que li permet substituir tot el que ha
dit [...], d’alguna manera copsa el sentit i el té
a punt per ser transferit a algun altre lloc».

Per a Piaget el pensament representacional
facilita el desenvolupament lingüístic; des dels
dos fins als set anys d’edat, la intel·ligència es
transforma; un infant, en aquest període, no
pot desenvolupar un tipus de raonament orde-
nat i jerarquitzat com el dels adults, sinó que el
seu raonament és transductiu, és a dir, que «es
caracteritza per l’associació d’elements particu-
lars, que no guarden una relació lògica i
necessària entre ells; quan intenta construir una
resposta ho fa d’acord amb aquestes caracterís-
tiques del pensament, no pot establir una rela-
ció causa-efecte deslligada del seu egocentris-
me». L’egocentrisme és la tendència a percebre,
entendre i interpretar el món a partir del jo.

Entre les diferents motivacions que porten els
infants a construir paraules es troben, segons
Bonnet, la motivació metafòrica. Per poder
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Els infants tenen cent llenguatges, cent for-
mes d’expressar-se, cent, sempre cent, però
els en roben noranta-nou... enrere, molt enre-
re poden quedar ressagueres la imaginació i
la creativitat, i les preguntes sufocades per la
demanda de respostes que a través de pautes
rígides encotillen la fantasia, mentre la capa-
citat de metaforitzar expia dèbilment el seu
últim sospir... Però, tot i així, les metàfores
continuen emergint de nens i nenes com papa-
llones agitades entre les flors.

Les metàfores emergeixen 
de nens i  nenes com papal lones 

aletejant entre les f lors. . .

Mercedes Civarolo i Mónica Pérez Andrada
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conèixer l’ús que fan els infants de la metàfora
en la seva quotidianitat, ja sigui mitjançant un
llenguatge figurat o una narració, i com aquesta
forma d’expressió metafòrica és part de les nos-
tres formes de comunicació i socialització amb
els altres, vam preparar un escenari que possibi-
lités a nens i nenes de cinc i sis anys experimen-
tar amb un retroprojector, amb llums i ombres,
ja que, en paraules de Vea Vecchi, «llums i
ombres, transparències i colors conviden a

explorar i inventar històries en un espai ambigu
entre la màgia i la ciència. Llum fosca i llumi-
nosa, blau, de diamant i de conte, abandona-
da». D’aquesta manera, els vam oferir un con-
text enriquit, amb materials nous per a ells, una
subtil combinació de textures, transparències,
colors, imatges, volums, perspectives, que pro-
piciessin una experiència multisensorial, en
absoluta llibertat d’acció per descobrir i explo-
rar, i que d’aquesta manera emergís la metàfora

infantil, perquè, com sosté Malaguzzi, «l’infant
és portador de teories, competències, preguntes
i és un protagonista actiu dels propis processos
de creixement i desenvolupament». 

Un tema força profund
L’eix temàtic que vam triar va ser el mar. La con-
signa presentada va propiciar que utilitzessin la
llum i els materials per expressar-se. Els interro-
gants que vam plantejar –«com t’imagines el
mar?, pots descriure’l?»– van ajudar que anessin
emergint de la boca de les criatures, com papa-
llones aletejant entre les flors, metàfores que
com a instrument psicològic van transparentar
la manera com els infants estructuren el conei-
xement del món –en aquest cas el mar–.

Algunes manifestacions animistes que van
sorgir van donar vida als objectes: «el pop va
obrir els braços i vaig sentir que m’acaronava»;
molt relacionat amb aquest tipus de manifes-
tació va aparèixer el dinamisme, en atorgar
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moviment als objectes: «el tauró em seguia».
Característiques que, cedint de mica en mica,
van donar pas a una progressiva socialització i
descentració del pensament.

A través de la documentació vam rescatar,
com si es tractés d’un tresor trobat, expres-
sions que fluïen espontàniament donant

compte de la riquesa i possibilitats de la
narrativa infantil, construïda amb altres: «són
aigües fosques, contaminades», «és com un
remolí gegant que atrapa els peixos»; podent
establir-se, d’aquesta manera, xarxes metafò-
riques embullades i complexes en un macramé
eteri d’expressions entrellaçades creativament.

Per a Malaguzzi, «l’ús de la metàfora és avui
estrepitós i els infants tenen moltes possibili-
tats de pensar, i una de les coses més extraor-
dinàries dels infants és que poden pensar de
manera plural».

Un llenguatge ben útil
Sens dubte, la metàfora és un tret de la infàn-
cia, de la seva manera de pensar, una expressió
dels cent llenguatges. Implica un treball al cos-
tat de l’altre, de construcció col·laborativa d’un
món intel·ligible per mitjà d’un coneixement
que és figuratiu i lògic, de progressiva socialit-
zació, que mostra com els nens i les nenes
construeixen els seus coneixements a mesura
que organitzen i reorganitzen la realitat. En
conseqüència, no hi ha una separació clara
entre el que és literal i el que és metafòric pel
que fa als processos cognitius implicats, en la
mesura que el pensament exerceix la funció de
mitjancer entre el llenguatge i la realitat.

L’experiència que vam proposar, d’imaginar
el mar a través de llums i ombres, va permetre
començar a conèixer de forma incipient com
els infants s’expressen metafòricament de for-
ma natural, com comprenen, en clara compli-
citat, l’ús que fan els seus iguals de la metàfora
i com poden continuar aquest diàleg narratiu,
perquè el símbol que utilitzen pot ser de caràc-
ter individual o social i, per tant, qui el fa ser-
vir és portador i partícip actiu d’una sociocul-
tura. Des de molt petits estan en una recerca
constant de relacions amb altres persones,
objectes i amb l’ambient, relacions que es
manifesten per comprendre les parts i el tot,
per reaprendre... interrogant, interpel·lant. No
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obstant això, l’escola sol no fer cas d’aquesta
actitud inquisitiva i alhora creativa, tallant en
molts casos les ales de la imaginació que dona
forma al pensament.

L’educador, o qui faci d’intermediari cultu-
ral, hauria d’estar atent per poder rescatar-la,
per afavorir el desenvolupament de la creati-
vitat i el pensament divergent que la caracte-
ritza. Tractar de desxifrar i descodificar les
expressions metafòriques dels «petits gegants»
sobre el coneixement del món que construei-
xen de manera singular segurament permetrà
realitzar propostes didàctiques respectuoses i
en sintonia amb les maneres de conèixer que
caracteritzen la cultura de la infància.

El treball pedagògic amb la metàfora és
com un ric tresor ple de sorpreses, una habi-
litat que s’entrena i que pot ser molt potent
per trobar connexions que despertin la creati-
vitat a partir de l’enlairament de la imagina-
ció infantil. Tanmateix, això requereix de l’e-
ducador una actitud sostinguda i respectuosa
d’observació i escolta.

Amb tots els recursos a l’abast
Els infants són capaços de descriure els objec-
tes i els seus atributs amb metàfores extraor-
dinàries, construïdes sobre la base de les seves
percepcions sensorials a partir del color, la
mida i la forma, basades en el moviment, és a
dir, mitjançant metàfores sinestèsiques –uti-
litzant un sentit per un altre–, o caracterit-
zant les coses com a persones –metàfores
fisionòmiques–. Poden dir-nos que un «pop
és un plat de fideus», per la similitud de la
seva forma, o afirmar amb els ulls tapats que

un paper de vidre aspre «és clar o fosc». A
més, poden desenvolupar metàfores més abs-
tractes, de caràcter més cultural –metàfores
de tipus fisicopsicològic i taxonòmic–, cons-
truïdes sobre les universals, però que varien
segons la cultura, com per exemple, associar
l’enuig amb «sentir pressió dins del propi cos»
–idea d’explotar–.

De fet, quan Loris Malaguzzi destaca els
cent llenguatges del nen i la nena, no només
es refereix al llenguatge plàstic, musical o
matemàtic de forma aïllada, sinó a la integra-
ció i interrelació dels diferents tipus. Per això,
quan un infant dibuixa o construeix a partir

de l’ús d’objectes –per exemple, una figura
humana–, té una experiència en relació amb
la identitat de l’ésser humà; altres vegades bus-
carà desenvolupar una nova experiència que
podrà ser espacial o topològica, o d’altres farà
servir el llenguatge i apareixerà la narrativa-
poètica: «el drac té un cor de foc», «a la tardor
volen ocellets grocs, daurats i calents». En
aquestes expressions els infants assumeixen
diferents postures corporals; la metàfora no
només és una expressió literària, sinó una
expressió en la seva màxima significativitat
perquè articula els cent llenguatges, sense tenir
en compte la separació tediosa que fem els
adults des de l’òptica de les disciplines.        

Nota
1. Ens referim a l’estudi sobre La teoría pedagó-
gica de Loris Malaguzzi. Su concepción antro-
pológica, teleológica y didáctica desenvolupat a
la Universitat Nacional de Villa María, Córdo-
ba, Argentina, 2012-2013, a partir del qual es
va buscar interpretar i resignificar conceptes
centrals i principis metodològics de la teoria
pedagògica i l’experiència reeixida de les esco-
les infantils de Reggio Emilia, Itàlia.

Mercedes Civarolo, de Institut Acadèmic Pedagògic
de Ciències Humanes, Campus Universitari Villa

María, i Mónica Pérez Andrada, docent auxiliar de la
Càtedra Teories de l’Aprenentatge en els professorats de

Matemàtiques, Llengua Anglesa i Llengua i Literatura
de la UNVM i docent titular a l’Escuela Normal

Víctor Mercante, Argentina.
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Des del moment en
què acullo un nou
grup d’infants m’agra-
da evidenciar-los el
que en el nostre idio-
ma –el gallec– anome-
nem «as medras». As
medras són els signes
de creixement, generalment referits a les estira-
des que fan, a la conformació del seu cos que
de mica en mica va passant de gairebé nadons
a nens, als canvis facials, a la caiguda de les
dents, etc. Però a mi m’agrada fer extensiu
aquest balanç de medras a molts altres indica-
dors del seu creixement: la progressiva adquisi-
ció d’autonomia i d’hàbits, la desimboltura
amb què es mouen per l’escola, l’enriquiment
de la parla, el control emocional, el relacional,
la complexitat del seu joc o l’ampliació de la
seva mirada i de la seva comprensió. Totes les

persones que treba-
llem en aquesta etapa
i que convivim diària-
ment amb ells al llarg
de tres anys, coneixem
prou bé el salt quanti-
tatiu i qualitatiu que
fan en aquestes edats,

i com és de necessari fer-los-ho saber. Aquesta
és l’avaluació que m’agrada i la que em pro-
dueix un regust dolç, càlid i satisfactori. 

En la meva classe, de la mateixa manera que
hi ha cintes mètriques en què registrem les esti-
rades, hi ha també panells i fotografies d’ells
mateixos al llarg del temps, i cartells que resu-
meixen moltes de les activitats realitzades.
Amb cada grup, partim sempre d’una estança
en blanc, gairebé buida, de manera que s’anirà
omplint d’empremtes de les nostres vivències
en conjunt, que sempre són un referent del que

s’ha après i viscut. No ens agraden les cases dis-
senyades per un decorador, preferim que cada
racó, cada cartell i cada element sigui el reflex
del nostre esdevenir, de manera que, mirem on
mirem, sapiguem quin és el motiu pel qual hi
són. Així, en moltes ocasions, les nostres con-
verses integren aquests signes que actuen com
a fites indicant-nos els quilòmetres recorreguts.

En realitat, no és possible acumular o mante-
nir visible la història d’un grup al llarg de tres
anys, però en els últims temps, els blogs d’aula
actuen com a línies de temps, tant per als
infants mateixos com per a les famílies i les
mestres. Nosaltres, sovint, i almenys cada tan-
cament de trimestre, recordem molt del que
s’ha fet, revisant tot el que hem publicat al blog.
Aquí farem un parèntesi per destacar aquesta
prestació del web en la millora de la comunica-
ció amb les famílies, ja que és una finestra a
través de la qual ells poden veure el que tenim

El  regust  agredolç de l ’ava luac ió
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vegades tirant més a dolç i altres més a agre,
segons si es considera una acció inherent al
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interès a mostrar (això és un aspecte clau) i que
ajuda a la conformació de la memòria del grup.

Una altra de les avaluacions que més ens agra-
da és la que fem els dimarts, el dia de tutoria
amb les famílies, ja que sempre els anuncio que
aquella tarda rebré els pares d’algun d’ells, per la
qual cosa demano suggeriments sobre el que he
dir sobre aquests companys. Per descomptat,
això requereix aprendre a destacar les coses
bones i assenyalar el que és millorable, sense que
això resulti intimidatori per als interessats.
Generalment, les seves opinions coincideixen
plenament amb les meves. Són molt precises i
encertades, i, a més, gairebé sempre fan obser-
vacions que a mi potser em van passar desaper-
cebudes. La generositat, la bondat, l’empatia, la
companyonia, les intel·ligències i el comporta-
ment queden perfectament plasmats en els seus
comentaris. Tot això, solem transmetre-ho als
pares, per als quals resulta molt aclaridor saber
com veuen els companys el seu fill. Aquí, volem
apuntar que també els acostumem que no tot
ha de sortir, que hi ha coses que han de quedar
entre nosaltres, no per la seva gravetat, sinó més
aviat per confidencialitat, ja que pertanyen a la
nostra intimitat com a grup.

Allò que sí i allò que no
En altres ocasions, i sense que calgui «retre
comptes» davant de ningú, cada un de nosal-
tres podem parlar sobre les coses per les quals
tenim facilitat i sobre aquelles per les quals no
en tenim tanta.

De la mateixa manera, ens agrada avaluar la
nostra vida a l’escola. Així, habitualment, als
matins planifiquem la jornada i ho escrivim a

la pissarra. Quan acaba la
jornada, solem dedicar un
temps a valorar si ho hem
complert o no, sobre els
motius que ens ho han
impedit (fins i tot consi-
derarem la possibilitat
d’un mal ajustament), els
imprevistos sorgits (amb
els seus avantatges i incon-
venients), si ha estat agra-
dable, els incidents, els
contratemps i les sorpreses
del dia. En aquests moments de valoració
solem convidar altres docents que intervenen
al grup, i fins i tot a les monitores del menja-
dor escolar, que complementen la nostra visió
amb les seves aportacions.

Durant la jornada, acostumo a fer anota-
cions en una llibreta sobre els regals que ens
dona la nostra vida en comú, ja que, com
acostumo a dir-los, tinc por d’oblidar tantes
coses bones que s’esdevenen, allò que ens fa
riure o que ens sorprèn. Ells no saben que, en
aquesta llibreta, també hi anoto alguns episo-
dis no tan agradables que em poden donar pis-
tes sobre la situació individual i particular de
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Presentant les nostres credencials
al centre de primària: regal 

per al seu nou tutor o tutora 
al centre de primària que 

consta de 25 capses dins de les
quals hi ha cartes de presentació 

de cada infant, escrites per ells
mateixos, per les seves famílies 

i per la mestra. 

Homenatge a la dent caiguda.
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cada nen o nena. Així, al cap de tres anys
junts, puc rememorar moltes situacions viscu-
des, analitzar-les amb la distància suficient i

valorar l’evolució de cada infant. Quan ini-
ciem els nostres ritus de comiat, quan s’acosta
el moment de marxar cap a la nova etapa d’e-
ducació primària, ens agrada deixar constàn-
cia de la valoració del grup, de la percepció
que tenen de si mateixos i dels altres.

Una cop han marxat cap al centre de primà-
ria, concerto una entrevista amb la seva nova
tutora. Deixo passar un temps prudencial, ja
que prefereixo que els conegui sense que res
condicioni la seva mirada, i, a continuació,
exposem les nostres percepcions sobre els
infants i sobre el grup, tenint sempre molta
cura de no facilitar dades o informació que ja
no és rellevant perquè forma part del passat o
perquè ja està superada.

Del gust i el disgust
Com deia al començament, a grans trets,
aquesta és la part dolça de l’avaluació, la que
em resulta plaent, la que considero rica i enri-
quidora, la necessària i més útil. Sens dubte,
amb el que hem exposat compliríem amb les
funcions i característiques de l’avaluació, així
com amb la filosofia avaluadora en educació
infantil. Tot i així, hem de complir els requeri-
ments documentals. Per això emplenem tots
els documents que mana la legislació, tenint
sempre present que no són més que un requi-
sit, no un fi en si mateixos. 

Podria acabar aquest article aquí, i qualsevol
lector o lectora de la revista podria fer-se una
idea força aproximada de la visió sobre l’avalua-
ció i també de la vida a l’escola infantil i, molt
probablement, totes molt coincidents. Però
tenint en compte que aquesta publicació arriba
a les facultats d’Educació, a acadèmies de pre-
paració d’oposicions, a administracions educati-
ves i a centres de formació del professorat, con-
sidero que cal fer un pas més, i igual que fem
amb els infants, cal raonar sobre què està bé i
sobre què no. Per això a continuació assenyalaré
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en què s’està convertint l’avaluació a infantil, les
derives perilloses que està prenent, que són les
que em produeixen aquest malestar, aquesta
sensació agra que em fa sentir malament, per les
quals m’he de mentalitzar i autosuggestionar,
intentant convence’m a mi mateixa de la seva
utilitat, tot i que cada vegada, segons van pas-
sant els anys, se’m fa més costerut. 

L’avaluació a infantil no pot reduir-se a emple-
nar documents, ni es pot confondre amb el
lliurament de butlletins informatius estandar-
ditzats a les famílies. Les reunions de coordi-
nació de nivell no poden limitar-se a la selec-
ció negociada d’ítems trimestrals fent una
suma dels proposats per les tutores i dels de les
especialistes. Els ítems utilitzats un curs per un
grup no poden servir exactament iguals un
altre any, ja que els infants són diferents i se
suposa que els interessos, les circumstàncies i
l’organització també ho són. Les comissions
d’avaluació no poden ser actes de catarsi, en
què en un espai de temps brevíssim s’avaluï
cada nen, centrant-se únicament en aquells
que presenten problemes de comportament o
en els que porten alguna «etiqueta». L’avaluació
en la memòria anual de les programacions
didàctiques i del nostre acompliment no pot
ser tan sols una mena de salconduit que garan-
teixi la seva validesa per al curs següent. No es
pot donar a entendre a les famílies que els but-
lletins informatius són un compendi d’apro-
vats i suspensos. Els informes de final de cicle,
han de ser informatius i no lloses. No. Això és
el que cal evitar.

L’avaluació ha de ser una font d’aprenentat-
ge, no una classificació d’acord amb proves que

cal superar. Avaluar a infantil és valorar, posar
en valor, destacar; no rebutjar. No podem per-
metre que s’assimili l’avaluació dels petits a la
de nivells superiors ja devastats per la febre ava-
luadora. Aquí ha de prevaler el regust dolç.
Progressar només pot ser positiu, per això as
medras que es produeixen a infantil han de ser
vistes com a conquestes o triomfs. No hem de
permetre mai que semblin fracassos.

No voldria acabar sense compartir dues reco-
manacions com a prevenció davant el risc d’a-
questes derives: la primera és la lectura del que
M. Carmen Díez entén com a narratives ava-
luadores i la segona, sobre les contradiccions
entre el que fem, el que diem i el que pensem,
magníficament exposades per Beatriz Trueba.

Bibliografia
DÍEZ, M. CARMEN: 10 ideas clave: La educación

infantil, Barcelona: Graó, 2013.
TRUEBA, BEATRIZ: Espacios en armonía. Propuestas

de actuación en ambientes para la infancia,
Barcelona: Octaedro, 2015.

Blog InnovArte Educación Infantil
https://innovarteinfantil.wordpress.com/
«Vida programada o vida real en la escuela
infantil», «Evaluar en infantil» (1a i 2a part).

Ángeles Abelleira, mestra d’educació infantil 
a E. E. I. Milladoiro-Ames, A Coruña.
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obren a infantil: cor, cap, alegria, generositat, gust, ulls...
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Natalie Catuogno:
Parleu molt de la
importància de les rela-
cions per a l’aprenen-
tatge, per al procés de
coneixement i fins i tot
per al procés de «construcció» de la identitat. Per
què són tan importants i decisives les relacions? 
Gino Ferri: En primer lloc, vull agrair-te aquesta
pregunta, que és molt interessant, ja que té a
veure amb temes fonamentals per a l’educació.
Per respondre-la vull destacar, principalment,
una característica dels humans: som l’única espè-
cie vivent que té un cervell que es desenvolupa
en un 75 % després del naixement. Això vol dir
que, per desenvolupar-se, el nostre cervell neces-
sita viure relacions, en tots els àmbits de la vida
–en la família, però també a l’escola i, més en
general, en tots els contextos socials i en els que
fomenten exploracions i descobriments–. Sense

relacions no hi ha des-
envolupament! Ni del
cervell, ni de l’apre-
nentatge, ni de la iden-
titat. I això ho sabem
des de fa més de dos-

cents anys, gràcies al llibre del doctor Jean Itard
El petit salvatge de l’Avairon. A més, en l’ac-
tualitat totes les investigacions de la neurocièn-
cia demostren que les sinapsis del cervell es
desenvolupen a través de processos de relació,
que permeten la construcció de connexions
neuronals encara més complexes. Seguidament,
vull destacar el fet que també les investigacions
de les ciències socials –antropologia i sociolo-
gia– i de la ment –psicologia–, al llarg de tot el
segle passat han evidenciat la importància fona-
mental dels processos de relació per a la cons-
trucció de la identitat, individual i social, així
com de l’aprenentatge i del coneixement.

Finalment, dir que, pel que fa a l’àmbit de la
pedagogia, totes les teories del constructivisme,
i especialment el socioconstructivisme, han
posat al centre la importància de la relació, en
un sentit molt ampli, com a procés fonamental
per a la construcció de l’aprenentatge.

Per això els qui treballem en l’educació
hauríem de preguntar-nos cada dia què fem
perquè les nostres pràctiques educatives
fomentin la relació –repeteixo, en un sentit
molt ampli– com a dinàmica fonamental dels
processos d’aprenentatge.
N. C.: De quina manera han de donar-se aques-
tes relacions perquè siguin constructives, perquè
contribueixin a aquest desenvolupament de la
identitat, del coneixement, de les diverses inves-
tigacions que fan els infants durant la infantesa? 
G. F.: Per comprendre millor la importància del
concepte de relació en l’educació cal un breu
aprofundiment respecte de com funcionen els
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Conversa amb Gino Ferr i
La importància de les re lacions 

per a una educació respectuosa 
amb la ident i tat  de la infància

Mestre durant més de dues dècades a Reggio
Emilia, ciutat italiana que ha esdevingut un
model d’educació infantil, Gino Ferri és llicen-
ciat en Ciències de l’Educació i actualment
treballa com a formador de mestres. L’autora
el va entrevistar per incloure’l en el blog d’una
escola taller brasilera.
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processos de construcció del coneixement en
els infants. Moguts per la curiositat natural,
que els empeny a descobrir, conèixer i compren-
dre la realitat, els infants es pregunten contínua-
ment sobre allò que troben, i ho fan sempre. És
una recerca de significat que els fa investigar la
realitat a través de les seves hipòtesis provisio-
nals, que progressivament intenten comprovar
per arribar a les pròpies interpretacions. Aques-
tes interpretacions són dinàmiques, i estan en
evolució, incorporant noves descobertes que, a
la vegada, produeixen nous coneixements.

Els infants construeixen connexions entre els
diferents fenòmens que troben a l’hora de fer
les seves recerques, i és per això que totes les nos-
tres pràctiques i propostes educatives haurien
d’afavorir la construcció de connexions, és a dir,
relacions, entre llenguatges diferents. Els infants
són subjectes globals i no té cap sentit el fet que
l’escola separi en àrees i disciplines el que, en la
realitat, els infants descobreixen a través d’una
actitud global cap al coneixement.

Això és indubtable sobretot pel que fa a les
escoles infantils, de 0 a 6 anys, però en les altres
etapes escolars també s’hauria de permetre molt
més que els alumnes visquessin processos d’a-
prenentatge més globalitzats, sense fragmentar
gaire el temps del dia a dia –i de tot el curs esco-
lar– per fer classes en què s’ensenyen de forma
abstracta mers «continguts acadèmics» i, encara
pitjor, fent-ho com si no tinguessin res a veure
els uns amb els altres.
N. C.: El món adult imposa un model rígid a
l’infant a les escoles, si més no aquí al Brasil.
G. F.: Aquest és un tema fonamental sobre el
qual s’hauria de reflexionar moltíssim, perquè
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es refereix a una idea d’aprenentatge que avui
dia no té sentit. Quin aprenentatge volem que
els nens i les nenes assoleixin a través dels pro-
cessos educatius que viuen a les escoles? Si es
pensa en l’aprenentatge com en una suma d’in-
formacions o com en un conjunt d’habilitats,
està clar que el que s’aconsegueix és aquesta rigi-
desa que comentes i que marca la vida d’un gran
nombre d’escoles a tot el món. A més, el resul-
tat d’aquesta manera de pensar produeix una
tendència fatal cap a l’avançament dels aprenen-
tatges acadèmics, així que, per exemple, a l’Estat
Espanyol la majoria de les escoles de 3 a 6 anys
inverteixen moltíssimes hores perquè els infants
aprenguin mecànicament a llegir i escriure –fins
i tot lletra lligada!– abans que passin a l’escola
primària. I ho fan, que és encara pitjor, sense
que hi hagi cap norma que els obligui a fer-ho,
ja que en els currículums d’educació infantil de
cap comunitat autònoma no apareix com un
objectiu educatiu que s’hagi d’assolir.

Però si, en lloc d’aquesta idea tan absurda i
allunyada de la identitat de la infància, apos-
tem per una idea d’aprenentatge molt diferent,
una idea que valori les exploracions i les des-
cobertes que els infants fan investigant, la rea-
litat que els envolta, tot plegat, ens ha de por-
tar, d’alguna manera, a un canvi necessari.

En aquest sentit el paper dels adults és fona-
mental, i s’hauria de centrar en la creació de
condicions que permetin que els nens i les
nenes visquin processos de construcció del
coneixement rics i autèntics, és a dir, que els
permetin construir aprenentatges significatius.

Parlo d’un adult que a les escoles acompanya
els nens oferint espais, materials i contextos que

fomentin el desenvolupament de la seva actitud
vers un aprenentatge actiu, viu i significatiu a
través de les seves recerques. 

Per acabar, el paper dels adults hauria de ser el
d’oferir possibilitats perquè els infants construei-
xin les estratègies pròpies de coneixement, és a
dir, haurien de fomentar el que se sol anomenar
«aprendre a aprendre». Hauríem de pretendre
que els nens surtin de les nostres escoles pensant
per si mateixos, sabent interpretar la realitat i el
que troben, trobant solucions a problemes amb
flexibilitat i creativitat, desenvolupant projectes
dins d’una relació grupal. I aquí apareix altre cop
el tema de la relació com a estratègia fonamen-
tal en l’educació, perquè el que es construeix
dins d’un procés en grup no és simplement la
suma de les diferents aportacions individuals,
sinó que és una cosa molt més rica, que trans-
forma aquestes aportacions individuals en un
resultat molt complex que enriqueix tots els que
han participat en el mateix procés.
N. C.: És possible o desitjable aprendre sense ser
un individu autònom? 
G. F.: No! Està clar que tot depèn de la idea
d’aprenentatge que es té. Repeteixo: si es pen-
sa en l’aprenentatge com en una suma d’infor-
macions o com en un conjunt de meres habili-
tats, l’autonomia no és una qualitat que es con-
sideri important, ja que els infants simplement
han d’absorbir els continguts que els expliquen
els mestres. Però això no és aprenentatge! Això
s’ha de canviar, o almenys hem de lluitar per
canviar-ho. Cadascú en el seu context, per gran
o petit que sigui, hauria de fer el possible per-
què aquesta idea tan vella, que encara marca la
identitat de moltes escoles, pugui canviar,

pugui evolucionar cap a una idea d’educació
que intenta respectar la identitat de la infància,
valorant les maneres d’aprendre i construir acti-
vament el coneixement dels nens i les nenes.
N. C.: Qualsevol canvi en el procés educatiu sem-
pre topa amb molta oposició dins i fora de les esco-
les. Per què i com manejar-ho?
G. F.: A molts dels que formen part del procés
educatiu, a educadors i mestres, a pares i a la
societat, els costen els canvis. Als mestres, els fre-
na la por de perdre la seguretat que els aporten
els models d’ensenyar més estructurats. Està clar
que saber-ho tot amb antelació, saber què fer
cada dia seguint un programa preestablert,
seguint un llibre de text, proporciona molta
seguretat, però què té a veure això amb la iden-
titat dels infants? Què té a veure amb les seves
necessitats de coneixement? Què té a veure amb
la seva actitud en la investigació de la realitat?

Els qui treballem en la formació dels mestres
primer hem de desmuntar aquesta cerca de
seguretat, enfocant-la com una cosa que només
té a veure amb les necessitats dels mateixos
adults. El pas següent és valorar la inseguretat
com una manera d’aprendre situant-nos al cos-
tat dels nens i les nenes, escoltar-los i obser-
var-los per construir noves maneres de viure
l’educació, més autèntiques i capaces de donar
resposta a les seves necessitats.

Per part dels pares hi ha també moltes
resistències als canvis, perquè el més habitual
és la por que vivint en escoles menys rígides,
més lliures, els seus fills «no aprenguin res». I
és una por comprensible, perquè neix d’uns
estereotips molt comuns en la societat actual, i
que es refereixen a aquesta idea d’aprenentatge

33

l’entrevista

m
ai

g
ju

ny
 2

01
7

21
6 

in
-f

àn
-c

i-
a

08 Entrevista.qxd  26/04/2017  12:27  PÆgina 33



de la qual ja he parlat abans: una suma d’in-
formacions o un conjunt de meres habilitats.
Per això les expectatives de molts pares són que
els seus fills adquireixin moltes informacions,
les màximes possibles, que sàpiguen molt aviat
«fer coses», com llegir, escriure, comptar..., per-
què aquesta és la idea d’educació que tenen. Per
això volen que les escoles enviïn a casa moltís-
sims deures, ja que els sembla que hi ha una
correspondència directa entre la quantitat de
deures i la qualitat de l’experiència escolar dels
fills. Això és normal, però nosaltres tenim la
responsabilitat de fer canviar aquesta mirada.

Els qui desitgem apostar per un canvi educa-
tiu tenim la responsabilitat de comunicar als
pares quines són les característiques de la infàn-
cia. És feina nostra fer el possible perquè els
pares puguin adonar-se de les diferències entre
el que els sembla necessari, o sigui aquests apre-
nentatges mecànics, i els aprenentatges molt més
significatius que, al contrari, corresponen a les
necessitats autèntiques dels infants. Aquesta és
la manera més eficaç d’involucrar-los dins els
canvis que volem en els processos educatius.

Els canvis en els processos educatius no supo-
sen cap dificultat als infants. Al contrari, agraei-
xen viure en escoles que els respecten la identi-
tat, la capacitat de ser investigadors autònoms,
de construir activament el seu aprenentatge i
coneixement. Aquesta és la clau: ensenyar allò
que produeix, en els infants, una manera dife-
rent de viure els processos educatius.
N. C.: Els infants són investigadors nats, curio-
sos, intensos, potents. Tanmateix, hi ha una
bretxa entre el coneixement que produeixen i el
que esperem que produeixin. I fins i tot una

bretxa en la manera de comunicar aquest conei-
xement. La documentació pedagògica és una
manera d’aproximar-nos?
G. F.: La documentació és molt important per
a l’educació, però crec que de vegades se’n par-
la en excés i ens arrisquem que es perdi el seu
veritable significat. Vull dir que la documenta-
ció està molt de moda, i hi ha qui l’està trans-
formant en una mena de mite. Amb això
només s’afavoreix que la documentació esde-
vingui una finalitat de la nostra feina i no una
possibilitat de treballar millor i amb més sen-
tit. S’ha de pensar en la documentació com un
recurs important per a l’educació, un recurs
per conèixer la nostra realitat escolar en tots
els seus aspectes, els infants, els seus processos
d’aprenentatge, etc., i després per actuar, cons-
truint la nostra acció educativa segons el que
aprenem a través dels nostres processos de
coneixements basats en la documentació. La
documentació també ha de servir per comuni-
car als altres, als pares, als polítics, a la socie-
tat, etc., la identitat de la infància, amb exem-
ples concrets i argumentats que parlen dels
indubtables beneficis que produeix una mane-
ra nova de viure els processos educatius.

Aquesta és per mi la qualitat més potent de
la documentació educativa. Ajuda a valorar els
significats dels canvis en els processos educa-
tius, perquè d’aquesta manera hi hagi més per-
sones que puguin adonar-se de la importància
i la necessitat d’aquests canvis en aquest món
contemporani tan complex.                         

Natalie Catuogno, del blog de l’Escola Taller
Carambola de São Paulo, Brasil. 

https://medium.com/@ateliecarambola/
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Per  què es porten malament
els infants?

«Quan un noi o una noia
ja s’han endurit a causa
de la manca de comuni-
cació (en no haver-se
reconegut la demanda
d’auxili que amaga l’ac-
te antisocial), quan els
beneficis secundaris han adquirit importància i s’ha
assolit una gran destresa en alguna activitat antiso-
cial, és molt més difícil advertir (malgrat que encara
hi és) la demanda d’auxili reveladora de l’esperança
que viu en el noi o la noia antisocials.»

DONALD WINNICOTT

En aquesta conferència, Winnicott es referia
fonamentalment a dues idees: una és que l’o-
rigen de les conductes desviades cal buscar-lo
en edats molt primerenques. I una altra, que
la mala conducta amaga sempre una demanda
d’auxili, encara que difícil de desxifrar quan ja

s’ha assentat un com-
portament antisocial. 

El que entenem per
mal comportament
d’un infant, «portar-se
malament», és una
cosa molt freqüent

tant en la vida familiar com en l’escolar i no
sol ser motiu de gran alarma. Es tracta de re-
nyar-lo o castigar-lo, i les coses no van més
enllà. Però, a vegades, i potser amb progressiva
freqüència, la preocupació i el malestar entre
els pares i els educadors sobrepassen els límits
del que és tolerable i se suposa una alteració de
signe més o menys patològic. Llavors pot ser
que comenci una carrera de consultes i inter-
vencions professionals dins de l’àmbit educa-
tiu i fins i tot de l’àmbit sanitari amb més o
menys èxit, i també amb més o menys càrrega
iatrogènica. 

És freqüent que sobre aquests nois o noies
recaigui algun diagnòstic del tipus «Desafiant i
oposicionista, TDAH», etc. 

L’interès d’aquesta reflexió sobre aquests tras-
torns fins i tot per a educadors i pares d’infants
petits es basa en dues raons. La primera, que un
trastorn de conducta no sorgeix d’un dia per l’al-
tre, sinó que es gesta al llarg d’anys. La segona és
que, en determinats sectors de l’atenció socioe-
ducativa i sanitària, hi ha una tendència creixent
a diagnosticar trastorns relacionats amb la con-
ducta en edats cada vegada més primerenques. 

Examinarem breument alguns d’aquests
diagnòstics.

Conducta inadaptada, trastorn de conducta?
Se sol dir que «un noi o una noia té una con-
ducta inadaptada quan la seva manera de com-
portar-se és disfuncional i es desvia significati-
vament del que farien la majoria dels nois o

Si volem ajudar-lo, quan un infant es porta
malament, és imprescindible que ens fem la
pregunta bàsica de per què es porta mala-
ment. La millor manera, potser l’única, de
plantejar-se raonablement la prevenció de les
conductes desadaptades, i també la millor
manera d’abordar-les un cop establertes, és
intentar comprendre-les abans de fer res.

Pablo García Túnez
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noies de la seva edat. Quan no s’até de manera
raonable a les normes imprescindibles per ser
acceptat en els diferents col·lectius en què es
mou o quan amb la seva actuació pertorba la
convivència o es fa mal a si mateix o als altres». 

En realitat, el concepte de conducta inadap-
tada o desadaptada està molt pròxim al de tras-
torn de conducta i no gaire lluny del que ano-
menem simplement mal comportament. Cal
tenir en compte que, en gran mesura, la patolo-
gia es distingeix de les simples alteracions per la
magnitud o la freqüència i que els límits entre
el que és normal i el que és patològic no són tan
exactes i matemàtics com de vegades es pretén. 

D’altra banda, la definició d’un comporta-
ment com a trastorn de conducta té a veure amb
els símptomes, però també amb el sofriment que
aquests produeixen i amb la tolerància del medi
on es produeix el comportament. Que una con-
ducta sigui considerada com a desviada depèn
en bona mesura de les condicions socioculturals
i, en particular, dels nivells de tolerància de la
comunitat vers la conducta en qüestió.

No és infreqüent que els pares portin un
infant a una consulta de Salut Mental perquè
psicòlegs o psiquiatres determinin si el seu
comportament «es deu a una patologia o és el
resultat d’una mala educació».

La resposta és molt més complexa que la
pregunta. Perquè el mal comportament d’un
infant es deu en general a diversos factors. Però,
en tots els casos, l’ambient en què viu és media-
dor de la seva conducta i en tota conducta hi
ha un fort impacte de l’educació rebuda, espe-
cialment de l’estil relacional dels progenitors.

El famós TDAH

En la valoració clínica dels comportaments apa-
reixen de tant en tant noms nous per designar
un conjunt de símptomes. I no és infreqüent
que, un cop trobada la denominació, se n’abusi
una mica, així com també dels suposats remeis,
químics o altres. Que això ha passat amb el
famós TDAH és una opinió compartida per un
nombrós grup de professionals de molts països
i de diversos àmbits, especialment de la medi-
cina, de la psicologia i de l’educació. 

Breu extracte d’una consulta a Salut Mental:
«Anna, 10 anys. L’Anna es presenta a la consulta
com una nena desperta i eixerida. Els pares la
porten perquè a l’escola es queixen del seu com-
portament. Els mestres diuen que és una llàsti-
ma, perquè es tracta d’una nena intel·ligent, però
que no rendeix per culpa del seu comportament.
Es distreu i distreu els altres, s’aixeca constant-
ment i és desordenada. Sovint té petites topades
amb els companys i a vegades amb els mestres...
A tot això, l’Anna diu que és injust. Que sempre
li carreguen a ella les culpes de tot...»

És probable que, a partir d’aquesta consulta,
s’utilitzin un seguit de tests i qüestionaris i és
probable que es diagnostiqui l’Anna de TDAH.
També és probable que a l’Anna se li doni un
tractament amb psicoestimulants. 

No es tracta de negar l’existència d’un tras-
torn ni menysprear el fet que un infant pugui
beneficiar-se de tractaments farmacològics. Es
tracta simplement de recordar que qualsevol
intervenció que es dugui a terme ha d’estar pre-
cedida d’una profunda reflexió, la base de la
qual és la pregunta que ens formulem: per què
aquest nen o aquesta nena es porta malament? 

Per què l’Anna es porta així? Què pretén
bellugant-se tant? Per què no pot posar ordre
en les seves coses? Per què no atén? Cap on vola
la seva imaginació mentre li parlem? O, com
diria Beatriz Janín, a què atén quan no atén al
professor? Per què l’Anna no pot reconèixer la
seva part de culpa en els conflictes que té amb
els companys? D’on ve tot això? Com i quan
va començar? Quina resposta s’ha estat donant
a aquesta inquietud de l’Anna? Aquesta mena
de preguntes són les que ens hauríem de plan-
tejar sempre abans d’aturar l’Anna.

Un infant que no para de moure’s potser està
buscant alguna cosa indefinida, una cosa que
pot ser ell mateix, el propi contorn, els seus
límits que no acaba de tenir ben definits, per-
què potser mai no se li van marcar convenient-
ment. També pot ser que, en el seu procés de
desenvolupament, encara estigui fent els assajos
normals de qualsevol infant. O que, per múl-
tiples raons, estigui passant per un període de
major inquietud. Períodes que poden passar
de ser transitoris a ser més permanents o fre-
qüents, si no hem fet en el seu moment una ade-
quada valoració del que estava passant a l’infant. 

Hi ha infants que no atenen, perquè senzilla-
ment no els interessa gens el que els estem dient
o fent. Pot ser que el nostre discurs i les nostres

“Els límits entre que és
normal i el que és patològic

no són tan exactes 
i matemàtics com 

de vegades es pretén.”
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propostes no tinguin res a veure amb els seus
interessos i les seves preocupacions. També pot
ser que no hagin estat educats des de petits en
el fet que aprendre –en el sentit ampli de la
paraula– requereix grans dosis d’esforç. Pot
també ser que des de petits hagin estat educats
en la fugacitat de les coses, sense valorar la per-
manència i la constància.

Altres nens o nenes no atenen perquè, oca-
sionalment o de manera permanent, tenen
coses més apressants en què pensar: des de les
vicissituds del desenvolupament corporal fins
als greus conflictes de parella que potser visquin
els seus pares.

Com ja s’ha dit moltes vegades, cada nen,
cada nena, és un ésser únic i irrepetible. Per tant
no n’hi ha prou d’aplicar automàticament
esquemes preconcebuts. Per comprendre la
conducta d’un infant no és suficient conèixer
les regles generals de l’evolució. Cal endinsar-
se, en la mesura del possible, en les característi-
ques específiques de la seva peripècia vital.

Desafiants i oposicionistes
En les classificacions de malalties i trastorns
mentals apareix un diagnòstic amb aquest títol.
Són nois i noies reptadors, que s’enfronten cons-
tantment a pares i professors, i en qüestionen
l’autoritat. Porten els enfrontaments al límit, es
mostren negativistes, hostils, enfadats, irritables
i sempre donen les culpes als altres. Tot i que es
troba dins de l’epígraf dels trastorns dissocials,
aquest títol, el de trastorn dissocial, es reserva
normalment a aquells casos en què es violen
les normes amb major gravetat, atemptant fins
i tot greument contra els drets fonamentals dels
altres: agressions, fugides, robatoris, actes de
vandalisme, crueltat en les accions...

Abans de res cal dir que, de cap manera, un
noi que presenta comportaments oposicionis-
tes va necessàriament camí de ser dissocial. És
més, el fet que, a determinades edats, un noi
es mostri rebel, contestatari, hipercrític, pot
ser, d’alguna manera, senyal d’una evolució

sana de la seva personalitat, encara que per a
pares i educadors suposi algun maldecap. 

En l’adolescència, molts nois i noies s’oposen
i desafien qualsevol tipus d’autoritat, perquè
estan assajant els límits de la seva personalitat
social i, de vegades, perquè estan posant a prova
la capacitat de contenció i la resistència dels seus
progenitors o professors. Una contenció que, en
paraules de Winnicott, ha de ser «ferma, però
tova». A vegades, sobretot amb els adolescents,
és difícil mantenir aquesta posició. L’adolescent
té una gran capacitat de treure de polleguera els
adults. Però no és gaire bo que això passi, per-
què, inconscientment, el professor o el pare
poden posar-se en una actitud gairebé adoles-
cent i desorientar així el noi, que sempre espera
que l’adult es comporti com a tal.

En realitat, molts dels comportaments ado-
lescents expressen una reactivació de conflictes
d’edats molt primerenques. Si ens fixem bé en
la conducta oposicionista i desafiant d’un ado-
lescent, no està gaire lluny del comportament
de l’infant de dos o tres anys que aquest ado-
lescent va ser i que, en cert sentit, continua
sent. El que passa és que llavors era més petit i
s’hi donava menys importància, perquè física-
ment se’l podia manejar. Però és justament en
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“Per comprendre la
conducta d’un infant 

cal endinsar-se 
en les característiques

específiques de la 
seva peripècia vital.”
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aquesta edat –entre els dos i els quatre anys més
o menys– quan es poden posar les mesures pre-
ventives més sòlides i eficaces de molts trastorns
de l’adolescència i fins i tot de l’edat adulta. 

Un noi oposicionista i desafiant que frega la
patologia pot estar excessivament obstinat en
una lluita per defensar la seva identitat. L’auto-
ritat del pare o del professor representa per a ell
una forta amenaça a la seva autonomia perso-
nal. Aquest temor pot tenir relació amb uns
pares o professors que tinguin un maneig de
l’autoritat tan rígid que acabin sent persecuto-
ris per a l’adolescent. O tan feble, que no li ofe-
reixin un mínim de seguretat. 

Però és molt probable també que els seus pri-
mers assajos d’autonomia, quan tenia pocs anys
d’edat, no transcorreguessin de manera reeixi-
da. Potser els seus pares no estaven llavors en
condicions d’oferir la tendra fermesa que hau-
ria permès que l’infant construís una personali-
tat més forta i així hagués arribat més ben pre-
parat a la conflictiva adolescència. 

En molts casos, sota una conducta patològica-
ment negativista i desafiant hi ha subjacent una
escassa capacitat de resistència a la frustració. El

nen o adolescent, situat davant de qualsevol
negativa al seu desig o simplement al seu capritx,
té una reacció desaforada, de vegades violenta
contra les coses i fins i tot contra les persones. 

Però cal tenir en compte que l’entrenament
per afrontar la frustració comença en els pri-
mers mesos de vida, i recuperar el temps per-
dut en l’adquisició d’aquesta capacitat tan
important no és una tasca gens fàcil.

Repeteixo sovint una cosa de la qual n’estic
absolutament convençut: és tan important alle-
tar com deslletar. No em refereixo només a la
lactància materna, sinó a tot el que representa
simbòlicament alletar i deslletar. Dit d’una altra
manera, proporcionar abundants vivències nar-
cisistes i entrenar en la frustració de l’omni-
potència. Ningú no està millor situat que una
mare o un pare afectuosos per posar límit al
desig insaciable d’un infant, confrontar-lo «en
petites dosis» amb la realitat. 

Un infant a qui, de manera afectuosa i fer-
ma, se li hagin marcat límits a la seva tendèn-
cia omnipotent, a qui s’hagi comprès i accep-
tat en la conducta d’oposició, i al mateix temps
se li hagin posat els límits que la realitat impo-
sa, especialment els drets dels altres; un nen,
una nena que hagin estat educats en un entorn
on es percep la possibilitat de tenir pensaments
i desitjos diferenciats, on els impulsos vers el
canvi no topen amb un mur insalvable, sinó
amb persones fermes i estables, però generosa-
ment permeables; aquest nen, aquesta nena
tenen un bon entrenament, no només per fer
front a futures crisis de creixement, sinó per
ser raonablement creatius, crítics i respectuo-
sos en la seva vida adulta.

Infants i adolescents violents
La violència que s’exerceix sobre els infants i
adolescents causa gran impacte i preocupació,
però la que exerceixen els mateixos infants o
adolescents és especialment alarmant avui dia.
A més, no es tracta només de violència contra
els iguals, sinó que estem coneixent, cada vega-
da amb més freqüència, actes de violència con-
tra professors o pares.

La violència, especialment contra les perso-
nes, és molt perjudicial i cal que s’erradiqui
per a una convivència saludable, per respecte
a les persones agredides i en benefici dels qui
agredeixen. Però hem d’intentar comprendre
abans d’actuar, cosa, per cert, molt difícil de fer
entendre als adolescents. I quan la urgència no
permeti una anàlisi exhaustiva de la conducta
abans de corregir-la, serà útil repensar la qües-
tió a posteriori, si més no, per prendre mesures
preventives en altres casos. 

Com en la conducta reptadora i desafiant, la
violència pot tenir el seu origen en la por a ser
envaït, a perdre la integritat. Es tracta d’un
moviment de tipus paranoide: «Li vaig donar
una pallissa perquè em va mirar malament»,
deia un noi al jutge de menors.

També la conducta violenta fa arrels, en
gran mesura, en els primers anys de vida.
Alguns autors assenyalen l’edat entre els dos i
els quatre anys com la de més agressivitat i, en
una perspectiva etològica del desenvolupa-
ment, coincideixen a afirmar que la violència
és innata en l’ésser humà i que el que els éssers
humans han de fer és aprendre a controlar-la i
encarrilar-la. És també en els cinc o sis pri-
mers anys de vida quan més útil resulta la pre-
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“L’entrenament per
afrontar la frustració

comença en els primers
mesos de vida, i recuperar

el temps perdut en
l’entrenament d’aquesta
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venció de les conductes violentes de l’ado-
lescència i fins i tot de l’edat adulta.

Un cop instaurada la conducta violenta, és
força difícil erradicar-la del tot com a forma de
relació, si bé sempre o gairebé sempre hi ha algu-
na possibilitat i, per descomptat, quan parlem
d’infants o adolescents, ens hem de situar natu-
ralment en una perspectiva esperançadora. La
història d’un infant és sempre una història ober-
ta, diu Beatriz Janín, a qui ja hem esmentat. 

Què podem fer?
Aquestes reflexions no volen ser en absolut una
invitació a la passivitat dels educadors davant
el mal comportament dels infants. El mal com-
portament de vegades podrà evitar-se i altres
vegades caldrà corregir-lo. Sobretot cal estar
molt atents als aspectes positius de cada nen,
de cada nena, a les seves vies de sublimació, a
les seves capacitats d’autocorrecció, per tal de
potenciar-les. El que plantegem aquí és la neces-
sitat de reflexionar sobre l’origen de la mala con-
ducta i el seu significat com a base per a la inter-
venció educativa o terapèutica.

He al·ludit a algunes de les conductes que aca-
ben amb freqüència diagnosticant-se, no ja com
a problemes de conducta, sinó com a patologies.
Moltes d’aquestes conductes tenen els orígens

en els primers anys de vida. Per això és impor-
tant que, davant la conducta desadaptada de
nois o noies, ens plantegem com ha pogut
transcórrer la seva trajectòria vital per arribar a
aquesta situació. D’altra banda, davant el mal
comportament d’infants petits de poca edat,
hem de pensar en quines condicions els assajos
de transgredir normes poden evolucionar cap a
una conducta ben ajustada, cap a una integració
positivament crítica en la societat, o quines con-
dicions poden determinar una evolució cap a
conductes desadaptades o francament dissocials.

També és important que, quan ens plantegem
la mala conducta d’un infant, no ho fem només
mirant-lo a ell. Ni l’anàlisi de l’origen de la mala
conducta ni la posada en marxa de mesures cor-
rectores són raonables si no tenim en compte els
altres factors: quins missatges, quins models,
quines ofertes alternatives s’ofereixen als infants
tant en l’àmbit familiar com en l’escolar?, en
quina mena de societat els ha tocat viure?

D’altra banda, de vegades correm el risc de
confondre conflicte amb patologia. El conflicte
no és una patologia, sinó l’evidència que en cada
individu coexisteixen tendències de sentit opo-
sat que han de «negociar» entre si. El conflicte
entre la pulsió i la norma o entre el meu desig i
el dels altres és una constant en la vida de qual-
sevol persona. El maneig que es faci d’aquests
conflictes depèn en bona mesura de l’actitud
dels responsables de la criança i de l’educació. 

Proporcionar vivències narcisistes, satisfer
necessitats i desitjos i, progressivament, recon-
duir l’omnipotència infantil cap a una inte-
gració equilibrada del principi de plaer amb el
de realitat són una garantia raonable per a una

bona evolució, per a una bona construcció de
la personalitat. 

De vegades, pressionats per la pressa o per
l’imperatiu de l’eficàcia, els adults tenim ten-
dència a actuar sense haver pensat prou el que
farem. En això ens assemblem una mica als
adolescents, a qui les urgències vitals porten
sovint a substituir el pensament pels actes.

Per això, tornant de nou a la proposta inicial,
davant una conducta que ens sembla inade-
quada o dolenta, l’actitud més raonable i
també, encara que no ho sembli, la més eficaç,
és preguntar-se per què –o per a què– aquest
nen o aquesta nena es porten malament.       

Pablo García Túnez, psicòleg clínic.

infant i societat 
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“El conflicte no és una
patologia, sinó l’evidència

que en cada individu
coexisteixen tendències 

de sentit oposat.”
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«Així que hi ha esforç per dir bé, i no 
tan sols per dir, hi ha esforç literari.»

MARCEL MAUSS, citat per M. L. Tenèze1

La rondalla
«Una rondalla és una narració sense autor, no
escrita, no en vers, no verídica», segons la defi-
nició que en fa J. A. Grimalt. El seu text és
extremadament mòbil. El català té la sort de
comptar amb una sola paraula per indicar allò
que altres llengües diuen amb més d’un mot:
en castellà s’anomena cuento popular, en francès
conte populaire o en anglès fairy tale.

La rondalla és filla de la literatura de tradició
oral, una llarga i distingida família pertanyent
al patrimoni immaterial; anomenem rondallísti-

ca al conjunt de rondalles, un llegat molt preuat
dels nostres avantpassats que tradicionalment
ha servit per introduir els individus dins la cul-
tura de la seva comunitat. Inicialment la seva
forma d’expressió fou la verbal –la paraula sono-
ra o en viu–, posteriorment fou també textual
–el text fixat damunt de paper o altre material–
i també visual –imatges que acompanyen o
complementen l’argument–. Sigui quina sigui
la forma d’expressió, la rondalla és portadora i
generadora de símbols, i suggereix imatges men-
tals que s’adhereixen a l’experiència dels indivi-
dus. 

El conte o relat 
Anomenem conte aquella peça, generalment
d’autor, escrita, amb un text extremadament
fix, essencialment peça xica, que Joaquim
Ruyra va definir així: «[el conte] no té altre
valor que el que li atorga la intensitat i l’exqui-

Conte ve, conte va ( I I I )  

Par lem de l i teratura 40
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el conte

Roser Ros 

La literatura és una de les arts que canalitza
bona part de la fantasia humana. Es pot expres-
sar de viva veu o per escrit. La porta d'accés a
aquests llenguatges pot ser la paraula viva, el
llibre o les pantalles. La intencionalitat estètica
d'un relat determina la seva naturalesa literària. 
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sidesa. Es recomana només per la seva sobrie-
tat, per l’absència de malbaratament. A vega-
des, és una concentració meravellosa que
inclou tota l’essència d’una bella novel·la, a
vegades una fantasia que desperta profundes
realitats a l’ànima».

Usos i abusos no literaris del conte i la rondalla 
Cal no perdre de vista que els contes, la ron-
dallística, pertanyen a la literatura i la seva fina-
litat és fonamentalment estètica, amb un vessant

de culturització gens menyspreable. Malaurada-
ment, sovint ens trobem davant de versions de
relats –rondalles o contes– que s’assemblen
més a un manual d’ajuda que a una peça per-
tanyent a la literatura, arribant a ser excessiva-
ment reduccionistes, innecessàriament educa-
tives, previsibles amb excessius missatges
didacticoinstructius. Cal estar atents al fet que
el missatge del conte no sigui, en algunes oca-
sions, més important que el mateix conte. El
conte no ha de servir cap altra causa que ell

mateix. El conte es llança a l’aire, com una «lla-
vor al vent» i es deixa que faci la seva via. 

Sí, els contes ens són útils com a eina de
comunicació ètica i estètica. Altrament nosal-
tres mateixos els hauríem eliminat de les nos-
tres vides. La seva utilitat es fa palesa quan
veiem la gran quantitat de relats que s’editen,
que es versionen i es tornen a versionar, i en
qualsevol dels formats al nostre abast –o a l’a-
bast de les editorials, empreses digitals, etc. 

Però, imprevisibles com són, els relats acos-
tumen a ser útils en allò que menys hauríem
pensat i previst. I aquesta és la seva gran força:
el seu efecte –durant i després– supera tot el
que hàgim pogut preveure. El conte no és una
cosa per utilitzar o per usar, és un ésser viu, com
els arbres, com nosaltres.                              

Nota
1. Tenèze, M. L.: «Introduction à l’étude de la littera-
ture orale: le conte», Annales (1969), pàg. 1104-1118.
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BOISROBERT, A., i L. RIGAUD: Popville, 
Madrid: Kókinos, 2009.

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 per 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
diferents i històries diverses, descodificades a
través de les imatges. És una bona oportunitat

per contactar amb llibres que potser l’escola no
coneix i que, posats a mans dels menuts i no
tan menuts, ens ajuden a conèixer com s’hi
relacionen els infants, què els atrau, què n’ex-
pliquen, amb què o amb qui s’identifiquen.

El naixement de la ciutat 
Segons quin sigui el seu desenvolupament, la
ciutat ocuparà un espai molt diferent, mante-
nint o no el respecte necessari per l’entorn. Els
dos llibres proposats ofereixen dues versions
ben diferents de ciutat. 

Els lectors podran gaudir de les imatges,
fer-se llegir els textos –curts– que les expli-
quen i discutir entre ells què pensen de cadas-
cuna, quina voldrien com a pròpia, fins i tot
pensar què es podria fer –o no– per arribar
allà on volen. 

42
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La c iutat vista 
des dels l l ibres

BROWN, P.: El jardí curiós, Barcelona: Takatuka, 2010. 
La selecció de llibres d’enguany és plena
d’imatges 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 varien segons factors a vegades
inescrutables, a vegades guiats per la voluntat
de millorar l’espai que habitem i ens acull.

Roser Ros
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Del 4 al 7 de juliol, de 10 a 13.30 h

EDUCACIÓ INFANTIL 

Et diré un secret molt fi...
Elena Pereta Simón

Repensem l’etapa 0-6?
M. Pilar Trabal Piella i Glòria Mora Mossull

L’escola lenta
Gianfranco Staccioli i Penny Ritscher

Seguint el fil
Sílvia Majoral Clapés

Quin adult necessita l’escola que s’organitza
per espais temàtics?        
David Altimir Sans

La natura com espai i oportunitat per al joc,
descoberta i aprenentatge
Tove Jessen Rasmussen

Un espai per als infants?
Claus Jensen 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Dissenyar espais educatius
Jenny Silvente González

Aprendre a llegir i a escriure
Montserrat Fons Esteve (coordinació) i Mireia
Pérez Peitx 

Astronomia: tan fàcil com mirar el cel
Rat Parellada Llobet

CURSOS COMUNS

Repensant l’organització de l’espai i el temps
a l’escola i el paper del mestre
Carme Alemany Miralpeix

Percussió corporal                
Núria Cela Horta

L’escola inclusiva: eines, mètodes, 
estratègies i recursos pràctics      
Efrèn Carbonell Paret i Núria Capellas Micó

Laboratori de dibuix
Margarita Mascaró Pérez

Compartim i construïm el canvi educatiu
Repensant l’educació avui
Coordinat pel Servei de Formació de l’A. M. 
Rosa Sensat

Del 4 al 7 de juliol, de 15 a 18.30 h

EDUCACIÓ INFANTIL - ESCOLA BRESSOL (0-3)

Acompanyar a les famílies a l’Espai Familiar
David Aparicio Miró

Atencions quotidianes i joc en la primera infància
Andrea Macarena Abarca Bobadilla

EDUCACIÓ INFANTIL 

Música en moviment: desenvolupant 
la musicalitat en les primeres edats
Alba Pujol Camins i Marta Dalmau Graupera

Escoltar l’infant, documentar per narrar  
i conviure
Sonia Iozzelli Mariotti

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

L’escola dels infants. Caminant cap 
a una educació més respectuosa
Cristina Pons Aguilera

Recorreguts de vida: els ambients 
d’aprenentatge a l’escola Els Pinetons
Gemma Núñez Ponsa

Propostes creatives a l’abast dels infants
Laia Amargós Sans i David Sánchez Sanabria

52a Escola d’Estiu de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat
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informacions

La psicomotricitat des d’una mirada 
interdisciplinària
Laura Moya Prados i Francisco Cortés Ferrero

El treball per projectes
Víctor Manuel Guillamon Gómez i Carme Pablo
Puig

CURSOS COMUNS

Bioconstrucció a (l’espai exterior o interior
de) les escoles
Arnau Bujons Tomàs

Contes, llibres i oralitat
Roser Ros Vilanova i Magalí Homs Ros

Del 4 al 7 de juliol, de 16 a 19 h

EDUCACIÓ INFANTIL - ESCOLA BRESSOL (0-3)

Mans que esperen, paraules que acompanyen
Alidé Tremoleda Panyella
Si hi creus és possible
Natàlia Grifé Sánchez

La mirada matemàtica a l’escola bressol
Mercedes López Rodríguez

Las relaciones en la escuela infantil. 
Vínculo y autonomía 
Eszter Mózes
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La nostra portada

La natura converteix els espais
en privilegis. Ofereix una gran
riquesa sensorial. Al jardí de
l’escola, els infants tenen la
possibilitat de mantenir un dià-
leg sensible amb els materials
que ens regala la natura. Hi
descobreixen la bellesa del
quotidià i es deixen impregnar
per tot allò que els envolta.  

Els infants s’hi aboquen amb
tots els sentits. Miren encurio-
sits, palpen, oloren, escolten i
capten la subtilesa de les coses
més petites i delicades, es
meravellen, reelaboren i ens
ensenyen a afinar la mirada
per donar valor a tot allò que
ens pot passar desapercebut
als adults.

Text i foto: Equip educatiu
E. B. M. Caputxins de Vic.

Del 4 al 7 de juliol, de 10 a 13.30 
i de 15 a 18.30 h

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Transformar e innovar el trabajo por proyectos en la
escuela
Gino Ferri

Dilluns 10 i dimarts 11 de juliol, 
de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h

EDUCACIÓ INFANTIL - ESCOLA BRESSOL (0-3)

Estimular o sobreestimular. Com educar infants
sense estrès
Sònia Kliass

La dansa a l’escola bressol. El pas del moviment
lliure a l’experiència artística
Gemma Palet Tort

Taller d’auto-projectació de l’espai a l’escola 
bressol
Xavier Rodrídguez Soriano

EDUCACIÓ INFANTIL 

El valor del joc en el quotidià
Laura Malavasi 

Els ambients d’aprenentatge: l’organització 
del temps, de l’espai i els materials
Aroa Pareja Solís 

Jugar, pensar, comunicar 
i viure per aprendre ciències
M. Teresa Feu Vidal 

Las rutinas en la escuela infantil. Una reflexión
sobre los espacios, tiempos y relaciones 
Maria Carmen Silveira Barbosa

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

L’enfocament pedagògic dels patis i jardins 
a les escoles d’educació infantil i primària
Amilcare Acerbi

Iniciació al projecte filosofia 3/18
Glòria Arbonés Villaverde

El Gracia: Una escuela de relaciones
Maribel Serralvo Zamora,  Ana Jiménez Mancebo i
Inmaculada Gómez  De La Torre

CURSOS COMUNS

Llegim àlbums sense paraules: zooms, circulars,
metamorfosis i àlbums corals
Emma Bosch Andreu

La veu sana i eficient
Alba Rubió Pons

Acollir, entendre i respectar la realitat trans* també
a l’escola
Soraya Vega Sandín, Nac Bremón Fdez.-Ayala i Marta
Ordóñez Castellnou

Més informació: www.rosasensat.org
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Web de divulgació científica sobre la comunica-
ció infantil al llarg del primer any de vida, a més
de l’observació de com s’inicien en els llenguat-
ges els infants, inclou consells per a pares i edu-
cadors, respostes a les preguntes més freqüents,
una extensa galeria de vídeos i pàgines i vídeos
d’altres fonts per qui vulgui aprofundir-hi.

Des de la Fundació Universitària del Bages,
ofereixen nombroses entrades sobre experièn-
cies educatives que, entre d’altres, inclouen
també el món dels 0-6 anys.  
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blogs, llibres i més

Abans de les primeres paraules
http://abansprimeresparaules.upf.edu/

El blog d’Educació de la FUB
http://blocs.umanresa.cat/educaciofub/

Apunts del  0-6
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La notícia amb tot el detall ja es trobava
recollida a El diari de l’educació l’any 2014.
S’hi explicava la voluntat de l’Ajuntament
de Barcelona de posar en marxa una escola
bressol municipal amb capacitat per aten-
dre infants de 0 a 4 anys amb pluridiscapa-
citat. Si bé les escoles bressol municipals ja
havien previst la inclusió de tot tipus d’in-
fants, tenien dificultats per incorporar els
que presentaven pluridiscapacitat, que es
derivaven a centres especials. Aquí el seu
equip ha de comptar amb un mestre d’edu-
cació especial, un infermer i un fisioterapeu-
ta, i també amb instal·lacions adequades.
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E. B. M. Trencadís
http://diarieducacio.cat/barcelona-tindra-una-escola-
bressol-inclusiva-per-alumnes-amb-pluridiscapacitat/
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EEddiicciióó  ii  aaddmmiinniissttrraacciióó:
Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3 - 08001 Barcelona.
Tel.: 934 817 373
redaccioinfancia@rosasensat.org - www.rosasensat.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.
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