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L’Escola d’Estiu de Rosa Sensat 2017, emmirallant-se
en les escoles d’estiu més reivindicatives i amb volun-
tat de renovació i transformació, ha triat aquest lema
davant de la necessitat de respondre als reptes educa-
tius i socials del segle XXI, que hem de comprendre
per fer l’escola d’avui. Són reptes i finalitats que, amb
la formació permanent, l’aprenentatge i l’intercanvi
mutu, i l’espai de discussió i debat crític que s’oferei-
xen aquest estiu, comencen a modelar-se.

Parlem de canvi educatiu inevitable perquè no hi
ha aturador que faci parar i anar marxa enrere. No
hem d’esperar el futur, sinó que ara ja és present.

I és així perquè ja fa temps que hem pres conscièn-
cia que les polítiques educatives i les pedagogies
estanques necessiten una transformació. Moltes esco-
les mostren percepcions i interpretacions de l’educa-

ció més rigoroses, reals i compromeses amb la socie-
tat actual, partint de l’infant com a protagonista de
les accions educatives, i que són respectuoses amb les
necessitats educatives, emocionals i físiques de cada
infant. Ha emergit una mirada educativa empresa des
de dins de l’escola i motivada pels mateixos docents.

L’Escola d’Estiu és un mitjà molt eficaç que con-
solida les primeres arrels d’aquest impuls ferm de
transformació. Des de les pràctiques educatives, la
construcció de significats compartits i els processos
deliberatius, els cursos esdevenen un recurs impres-
cindible per arribar a distingir cap on anem i quin
sentit pren l’educació a les escoles avui. I ho fem des
de la inquietud personal/professional i l’allibera-
ment de la pressió del dia a dia, cosa que resulta més
eficaç per reflexionar sobre la pràctica.

Tanmateix, aquest canvi educatiu que s’albira no
ha de ser tan sols sobre la xarxa d’escoles que ja fun-
cionen, sinó que ha d’arribar a tot arreu. És per això
que el canvi ha d’anar acompanyat d’una ampliació
de la cobertura de l’escola bressol pública, sobretot
en municipis amb baix nivell educatiu i alt índex
d’atur, disminuint paulatinament les desigualtats
territorials que es donen en l’actualitat. I natural-
ment, de creure’s en ferm que una prioritat essen-
cial en l’educació pública són les escoles bressol, que
els darrers anys han vist traspassats 81 milions d’eu-
ros, per la via de modificacions del pressupost, cap
al pagament de la nòmina delegada en escoles con-
certades.

Així i tot, volem i esperem un canvi educatiu. Els
educadors i els mestres ja estem en camí.

Un canvi  educat iu inev i table
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Què en fem, dels pet i ts t resors
que els infants porten a l ’escola? 

En par lem? Els desem?

Carla OS Per als infants aquests
petits objectes són molt impor-
tants. Pensen que poden interes-
sar als seus companys i al mestre,
ja que es tracta d’objectes que rela-
cionen amb algun tema que s’ha
parlat a l’escola, o hi han trobat
algun interès. Ignorar-ho seria
fer-los creure que no ens interessa
el que pensen, quan l’infant ha
sigut proactiu en la seva educació
i s’ha sentit implicat amb el grup.
Podem aprofitar aquestes desco-
bertes perquè els infants les expo-
sin davant dels companys, ens
expliquin què són i per què els
han interessat. Els altres infants
poden fer preguntes o dir-hi la
seva. Un cop acabada la petita
exposició (pot ser de cinc minuts),
podem exposar l’objecte en algun

lloc especial i tornar els petits «tre-
sors» un cop al mes per deixar
espai per a futures troballes.

Mercè Olivé Els petits tresors s’han
de considerar grans tresors. Possi-
biliten l’expressió, l’aprenentatge,
treballar les emocions... Amagar-
los? Mai! Ni de petits ni de grans!
És aquella part de l’infant, a vega-

des personal i íntima, que ens per-
met endinsar-nos en el seu món i
aprofundir en el món exterior.

Maria de Montserrat Oliveras
Una de les joies més grans és la de
poder abraçar cada matí infants
que, mentre et fan un petó i un
bell somriure de «bon dia», et sor-
prenen amb «petits tresors» –un
objecte, un escrit, una joguina,
una cançó, etc.–. I sabeu què? Tot
plegat és una fantàstica oportuni-
tat per acompanyar-los mentre
descobreixen de manera natural
que el seu «petit tresor» està ple
de secrets científics que es poden
compartir a través dels dibuixos,
textos lliures, cançons, càlculs,
etc. Cada «petit tresor» és una
font de saber i de coneixement,

d’emocions i de sentiments, de
somnis i d’il·lusions..., que facili-
ten a l’infant ser el motor del pro-
pi aprenentatge; i, al mestre, li
possibiliten ajudar a desenvolupar
la persona que ja és tot infant.
«Els petits tresors» són una mera-
vellosa oportunitat per gaudir
d’un bon procés d’ensenyament i
d’aprenentatge. Demà, si podeu,
demaneu als vostres infants que es
buidin les butxaques i atreviu-vos
a construir el currículum a través
d’aquests «petits tresors»; però
vigileu, la creativitat crea addic-
ció! Enhorabona per una bona
oportunitat!

Lina García Lamas Exposar-los!
Dedicar un moment per compar-
tir la troballa d’un infant amb els

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.
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seus companys els donarà segure-
tat, els ajudarà a compartir les seves
il·lusions amb els altres, i com a
educadors ens omplirà d’orgull i
confiança! Un plaer poder gaudir
amb els infants d’aquestes expe-
riències!

Sònia Rodríguez Preguntem a l’in-
fant què vol fer, si el vol ensenyar
i mostrar-lo a la resta del grup, si
l’ha portat i el vol dur a la butxa-
ca, si l’ha portat per a algú en con-
cret. És el seu objecte i l’infant
decideix què en vol fer.

Araceli Martín A la meua classe
tenim la cistella de les coses per
ensenyar. Quan entren deixen els
objectes que porten a la cistella.
Després, a l’assemblea, els mostren
als companys i aprofitem per prac-
ticar llengua: fem descripcions,
adquirim nou vocabulari, inven-
tem frases... De vegades sorgeixen
temes de conversa o guarden rela-
ció amb aspectes matemàtics...
Hui m’han dut un cub de Rubik!
Geometria, llengua i numeració en

un momentet, i amb la motivació
plena dels menuts. Sóc partidària
d’aprofitar eixos xicotets i a la vol-
ta grans tresors.

Irene Amor Crec que valorar i
reconèixer allò important per a
l’infant és valorar-lo a ell com a
persona, amb els seus gustos, inte-
ressos, desitjos i inquietuds. Es
tracta d’una sensibilitat que evi-
dencia les petites meravelles de la
vida, d’alguna manera... Ens cal
aquesta poesia.

Maria Vendrell Crec que, quan
una nena o un nen et porta un
«petit tresor», es converteix en un
gran tresor. Perquè, sigui el que
sigui, si el que vol portar és perquè
és important per a ell i té molta
il·lusió de poder-ho compartir amb
la resta de companyes i companys.
Hem de reconèixer el que és
important per a ell per així reconèi-
xe’l com a persona. A més, pensar
en mostrar-ho a les nenes i els nens
per denota que hi ha un bon clima,
que se sent a gust, com a casa... Per

això no m’agrada la frase «Li fa
molta il·lusió, ho pot portar a l’au-
la?». No es pot demanar permís a
una il·lusió, a una cosa important...
Les aules han d’estar ben obertes
als «petits grans tresors».

Elvira Gil Molt bona idea. A voltes
em porten «regals» que troben,
pedres, flors, rames... Jo els dona-
va les gràcies, els preguntava en el
moment i me’ls guardava en la
butxaca. Però mai havia pensat a
exposar aquests tresors. M’ha pare-
gut genial. Gràcies.

Rosa Vendrell Doncs jo penso que
el millor que podem fer és escoltar
l’infant i respectar la seva voluntat,
el que ell en vulgui fer (si ho vol
compartir o no, amb qui...), amb
el màxim respecte cap a la seva tro-
balla. Al cap i a la fi, el tresor és seu.

Mery Camarero Porras Aquests
petits tresors, que en els ulls dels
infants es converteixen en grans
descobriments, tenen un gran
valor pedagògic, perquè neixen de

l’interès de l’infant, i cal que tin-
guin un temps i un espai a l’esco-
la. És una manera de respectar,
escoltar i tenir cura dels interessos
i la curiositat dels nostres petits. A
partir d’ells, podem organitzar
propostes de jocs, d’aprenentatge,
de recerca..., que apropin els
infants al món que els envolta.

Com a proposta podem tenir
una cistella de vímet, un prestatge
o un espai a l’escola per desar-hi
els tresors, a l’alçada dels infants, i
que els agafin sempre que ho
desitgin. Això els motiva a portar
cosetes a l’escola i a investigar al
seu voltant. També podem aprofi-
tar aquells petits tresors que els
infants troben als espais exteriors
de l’escola, i que sempre venen a
mostrar-nos contents.

Sandra Hurria Compartir-los amb
la resta del grup, que en parlin,
ens l’expliquin, desar-lo a algun
lloc on el puguin anar veient i cre-
ar nous aprenentatges a partir dels
tresors que els infants porten dia
sí dia també a l’escola!
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El curs 2007-2008 se’m va propo-
sar formar part d’un equip direc-
tiu nou, amb disposició de crear
un projecte diferent a una escola
pública de nova creació.

Vaig acceptar-ho perquè suposa-
va la possibilitat de posar en pràc-
tica un projecte d’escola, amb la
suma d’idees de companys i amb
la possibilitat de crear i innovar a
partir del bagatge de cadascú.

Començar-lo i portar-lo a ter-
me no va ser fàcil. Conèixer l’e-
quip, consensuar idees, saber-les
portar a terme, vetllar per un bon
començament, aprendre a dialo-
gar i mediar entre Departament i
Ajuntament són, entre d’altres,
aspectes que cal aprendre a gestio-
nar. Suposa adquirir altres com-

petències a part de les pròpies de
mestre, que sorgeixen sobre la
marxa i que has d’incorporar i
entomar.

A poc a poc i amb paciència
vàrem anar superant entrebancs,
tot el procés va suposar un apre-
nentatge extraordinari en tots els
sentits, com a mestra, gestora de
relacions i situacions imprevistes,
i com a persona que es troba
davant d’un entramat de relacions
que requereixen escolta, com-
prensió i saber fer.

Aquestes vivències sempre et
fan créixer, aprens a dialogar amb
assertivitat, a escoltar altres punts
de vista, a distanciar-te si la
situació ho requereix i a impli-
car-te al màxim si ho necessita el
moment.

Però el que mai t’imagines és
que un cop hi ets, pugui arribar
una notificació del Departament
anunciant que la teva escola no
és sostenible i que s’està estudiant
un procés de tancament. Sents
com si l’esforç, la paciència apre-
sa i la intensitat posada fossin
colpejats i retirats bruscament,
desencadena una sensació d’invi-
sibilitat com a mestra que ha
estat treballant i apostant per un
bon projecte. 

Això és el que vam viure a
l’Escola el Castell, una escola peti-
ta, pública, del municipi de Tona.
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Quan una escola s ’acomiada

Tancar les portes és difícil. Aco-
miadar-se d’un somni que s’ana-
va fent realitat, renunciar al que
ha estat per a tu una il·lusió, un
projecte de futur, és difícil i com-
porta alguna cosa més que tancar
una porta i obrir-ne una altra.

Mar Hurtado
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Però no vull jutjar polítiques del
moment ni altres administracions
implicades. Allò ja es va viure, i ara
em queda l’experiència de moltes
vivències i vincles creats a partir de
la notícia. Vull convidar a reflexio-
nar sobre una realitat no gaire agra-
dable, dura i difícil, però que alho-
ra suposa un gran creixement per-
sonal i una profunda reflexió del
que es fa, del que es genera i com
es va transformant durant el procés.

D’entrada, el fet contundent
d’imaginar-nos un possible tanca-
ment de les nostres idees, dels nos-
tres projectes, del nostre passat de
construcció i de relació amb les
famílies ens va connectar amb la
ràbia i la indignació. 

A qualsevol que hagi estat part
creadora del projecte, o a les famí-
lies, que l’han viscut com el millor
dels llocs que podien oferir als seus
fills i filles, li emergeix un senti-
ment de lluita aferrissada per no
perdre’l i per trobar una via alter-
nativa a un final dràstic i gens just.

És així com alguns mestres i
moltes famílies vàrem iniciar un
camí de lluita, reivindicacions,
protestes, portades a premsa, als
mitjans més mediàtics, recollida
de signatures, festes reivindicati-
ves, un munt d’actes amb la inten-
ció de donar veu a la desesperació
i indignació del moment. 

És curiós, però la ràbia uneix.
Mestres i famílies junts, com mai,
per salvar el vaixell. Sense barreres,
abraçats per unir forces i lluitar ple-
gats. Ho recordo com un moment
de grans complicitats i grans alian-
ces. Potser mai l’escola havia estat
tan unida com llavors. Això sem-
pre m’ha fet pensar molt. En un
mal moment, les persones ens ado-
nem de la nostra vàlua, ens unim i
escoltem el cor. És llavors quan la
connexió amb l’essència del que
som i el que volem es fa palesa.
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Però, val a dir, aquest tipus de
vivències tan intenses també des-
perten un cantó més fosc, on els
menys implicats, els que no saben
moure’s en conflictes que sacsegen
tan profundament i a on el que es
mostra és sempre a cara descober-
ta, et generen i projecten descon-
fiança, et sents jutjat, poc comprès
i imagines que posen entrebancs
que no deixen fer ni fan. 

Comença un període de con-
flicte entre amics, entre com-
panys, entre famílies. Sorgeixen
els bàndols, «o estàs amb mi o sen-
se mi» o «t’impliques o surts» o
«dius o calles». Per mi, el moment
més dur i difícil de sostenir.

Trobades clandestines, correus
amagats, mirades de judici, herois
improvisats, líders encoberts... Tot

pren un aire de rivalitat i s’accen-
tua la part política i menys propera
a les persones. Tot és més compli-
cat i complex, saps el que vols però
és difícil defensar-ho sense posicio-
nar-te. Has de triar per no seguir
sent invisible amb relació a allò que
has creat i a allò que defenses.

Després de tanta energia posada
en la lluita, i sense resposta per
part de les autoritats, et sents can-
sat, comença a aparèixer un senti-
ment de resignació, de calma
dolorosa, a poc a poc has d’assu-
mir que l’escola tindrà un final.
Aprens a lluitar contra un gegant
i et consola saber que guanyar és
aprendre del que vius i que ho has
fet intensament i quan ja estàs serè
comences a dissenyar un camí més
dolç, on el record del final sigui

tranquil i pugui ser recordat prin-
cipalment pels nens i nenes amb
les seves famílies com un moment
d’agraïment pel que s’ha viscut i
pel que hauria pogut ser.

És en aquest moment quan
alguns mestres i famílies decidei-
xen prendre altres camins. Tot el
viscut desencadena abandona-
ments, no tothom està disposat a
ser víctima d’una situació que no
havia triat i és molt lícit voler
abandonar per començar de nou. 

Aquest torna a ser un moment
emotiu i complicat. Els que enca-
ra hi érem fèiem d’espectadors
d’una marxa progressiva, trista i
silenciosa, tres cursos de baixes i
cap matrícula possible.

Però els que quedàvem havíem
de recuperar la il·lusió, ens devíem
als nens i a les famílies. Ens havien
escollit fins a l’últim dia. Uns i
altres ens ajudàvem amb energia
recollida del record, dels bons
moments i del camí fet. Caminar
junts cap a un final digne.

Aquesta etapa ens ha ensenyat a
viure els moments de l’escola com
si fossin els últims, aprofitant i gau-
dint-los tots, a saber olorar, escoltar
i sentir intensament, agraint el que
tenim i el que hem tingut.

Ara ja no hi és l’Escola el Cas-
tell, no existeixen els mòduls, no
queda res de la pàgina web, és

com si un fort vent hagués esbo-
rrat el que un dia va ser un som-
ni. Costa palpar el no-res de tanta
força i tants vincles creats.

Ens diuen que hem plantat lla-
vors que creixeran en un futur.

Obrir una escola per tancar-la
després no és fàcil, i ara, tancar per
obrir tampoc ho és. Estic en una
altra escola, amb el que he viscut i
el que m’espera per viure. No puc
deixar enrere una experiència de
nou anys intensos, ho porto..., per-
què, com tota vivència que et trans-
forma, en quedes impregnada. És
una experiència que forma part de
tu. Una experiència que m’ajuda a
començar de nou des d’una pers-
pectiva més madura i reflexiva.

Vull donar les gràcies principal-
ment a tots els nens i nenes que
ens han acompanyat al llarg de
tots aquests anys, ells varen ser el
motor de tot plegat, la força per
obrir i l’energia per gestionar un
bon tancament. 

També agraeixo als amics que
varen estar al meu costat, escol-
tant, sent presents amb calidesa
sense deixar que em sentís sola,
per ajudar-me a creure que tot
l’esforç valia la pena.                 

Mar Hurtado, mestra de l’Escola
Roure Gros, abans cap d’estudis de

l’Escola el Castell, de Tona.
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L’informe a Espanya i Catalunya titulat Young Children (0-8) and Digital
Technology (Mitsuko et al., 2016) pretén ser una primera fotografia del
rol que la tecnologia està adquirint en la vida dels infants de 0 a 8 anys,
a més d’un estímul per fomentar la investigació sobre aquest fenomen a
escala estatal. La recerca és fruit d’un treball de camp basat en entrevis-
tes a famílies, que ha estat coordinat per David Poveda i Mitsuko
Matsumoto (Universidad Autónoma de Madrid) i Cristina Aliagas
(Universitat Pompeu Fabra i Universitat Autònoma de Barcelona), en el
qual han participat diversos investigadors de la Universidad Autónoma
de Madrid –Marta Morgade, Nieves Galera i Cristina Roncero– i de la
Universitat Autònoma de Barcelona –Cristina Correro–. L’informe esta-
tal forma part d’una investigació pionera a Europa coordinada per
Stephane Chaudron des del Joint Research Centre (Centre Comú de
Recerca) de la Comissió Europea i l’Institut de Protecció i Seguretat
dels Ciutadans en el marc del projecte institucional ECIT (Empowering
Citizens’ Rights in Emerging ICT). La investigació a Europa compta
amb la participació de setze països,1 cadascun dels quals ha entrevistat
un mínim de deu famílies. 

Moltes preguntes!
Són molts els interrogants al voltant de les conseqüències que té l’ús
d’Internet i dels dispositius tecnològics per part dels infants. En l’estudi
que duem a terme intentem començar a respondre a les tres preguntes
següents, que són clau per entendre com els nens de 0 a 8 anys s’apro-
pien la tecnologia a la seva vida:

Tecnologia d ig i ta l , 
infància i  famí l ia
Resultats d’un informe nacional  

Cristina Aliagas i David Poveda

Sabem que la tecnologia entra a la vida dels
infants a través de la família. És a la llar on
els més petits tenen a l’abast una gran diver-
sitat de dispositius digitals que exploren amb
la mediació dels pares, tutors, germans o
altres familiars, petits i grans. El que no
sabem, però, és com es desenvolupa aques-
ta mediació, ni quins són els factors socio-
culturals o ideològics que la influencien, ni
tampoc com els membres de la família donen
sentit a la tecnologia.
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a)Com empren les tecnologies en línia els infants menors de 8 anys?
b)Com es perceben les tecnologies digitals per part dels diferents mem-

bres de la família?
c)De quines maneres els pares gestionen els usos tecnològics dels seus

fills?, quines estratègies adopten?, són constructives o restrictives?

Com ho hem fet?
L’informe estatal es basa en l’anàlisi de les entrevistes a onze famílies amb
almenys un infant de 6 o 7 anys seleccionades a les àrees metropolitanes
de Madrid i Barcelona, amb la intenció de tenir una mostra diversa quant

als models familiars i les condi-
cions socioeconòmiques. En cada
visita, que oscil·lava entre una
hora i mitja i dues hores i mitja,
la recollida de dades es feia a
través de tres activitats amb els
infants: una activitat amb adhe-
sius a través de la qual l’infant
explicava com era un dia a la seva
vida; un tour per la casa on l’in-
fant ens ensenyava les seves acti-
vitats preferides en cada espai –al
menjador, a la seva habitació, a la
cuina, etc.– i una entrevista amb
el suport de material visual en

forma de cartes en què l’infant classificava els dispositius segons si li agra-
daven molt, força o gens. La visita es tancava amb una entrevista als pares. 

Què hem vist?
Els usos de la tecnologia per part dels infants
Amb la primera pregunta de recerca volíem saber com els nens i les
nenes menors de 8 anys usen les tecnologies individualment, quines són
les tecnologies que tenen a l’abast, quines prefereixen, per a què les
empren i com han après a interactuar-hi. L’estudi ha mostrat algunes
dades interessants que recollim a continuació:
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• A l’Estat els nens i nenes menors de 8 anys viuen en llars riques pel que
fa a la tecnologia, i els ingressos globals de la família sembla que tenen
poc impacte en el nombre de dispositius que els infants tenen a l’abast. 

• El televisor és el dispositiu més utilitzat, però la tauleta és el dispositiu
més popular. El que agrada als infants de la tauleta és que la poden uti-
litzar de manera autònoma; els agrada el fet que sigui relativament peti-
ta, portable, i també que admeti una gran diversitat d’activitats i con-
tinguts. A més totes les famílies tenen almenys un mòbil intel·ligent,
que és propietat de l’adult i que té una contrasenya per distanciar-lo
dels més petits. Els pares consideren els mòbils intel·ligents com a dis-
positius d’auxili o socors per mantenir l’infant entretingut o ocupat,
especialment en situacions estressants o mentre es desplacen.

• El primer contacte amb la tecnologia s’esdevé molt aviat en la vida
dels infants, sovint entre l’any o els dos anys de vida. Els infants que
tenen germans grans o pares molt fans de la tecnologia tenen expe-
riències de contacte amb la tecnologia més aviat, fins i tot durant els
primers mesos de vida.

• L’ús que els nens i les nenes fan de la tecnologia és molt individual i
l’utilitzen bàsicament per entretenir-se i relaxar-se. Les seves activi-
tats preferides són veure vídeos a Youtube i jugar, i això els porta a
concebre Internet bàsicament com Youtube i PlayStore, cosa que
suposa un canvi pel que fa a la generació anterior, que solia identifi-
car Internet amb Google.

• Els infants, més que consumidors passius de la tecnologia, trien dis-
positius i continguts amb un cert criteri que sovint està marcat pels
seus interessos individuals o passions. Per exemple, l’afició per crear
polseres els porta a preferir la tauleta, on poden accedir a Youtube, la
passió pel ball els porta a preferir el televisor –modalitat de ràdio i
canal MTV– i l’iPad (per buscar i veure els vídeos musicals que els
agraden), la passió per un esport els porta a la Wii. 

• Les activitats digitals dels infants alimenten jocs no digitals, o al revés.
Per exemple, els nens fascinats per Minecraft o Lego solen tenir diver-
ses versions digitals i tradicionals d’aquests jocs.

• A l’Estat, només en casos molt excepcionals, els nens utilitzen xar-
xes socials com WhatsApp o Facebook. A Europa, en canvi, la pro-
porció s’inverteix.

Percepcions al voltant de la tecnologia
Amb la segona pregunta de recerca volíem saber si pares i fills perceben
les tecnologies de la mateixa manera, si ho fan en clau de risc o en clau
d’oportunitat, i què els porta a construir aquests punts de vista.

Pel que fa als infants, hem vist que:

• Se senten atrets per la tecnologia des de molt petits –ja a l’any– i que
la tecnologia passa a ser una part natural de les seves vides de seguida,
tan natural que no s’aturen a pensar què és la tecnologia. Simplement
l’usen.

• Veuen la tecnologia associada al món de l’adult i com una oportuni-
tat per créixer, sentir-se lliures i grans, percepció que explica el cert
fracàs de les tauletes educatives fetes per a ells, de les quals se’n can-
sen, en part perquè prefereixen la tauleta de l’adult.

• Són conscients que els dispositius tenen propietari, i tenen clares qui-
nes són les possibilitats d’accés per a cada dispositiu (concretades en
forma de barreres físiques, contrasenya o normes) i què els pot apor-
tar (per exemple, joc, lectura, comunicació amb els altres). 

• Veuen els dispositius digitals com a joguines o activitats, indepen-
dentment de l’entusiasme o el vincle emocional que desenvolupen.
En aquest sentit, ens hem trobat molts infants que no classifiquen els
dispositius com a indispensables perquè consideren que el que és
imprescindible és l’activitat, com ballar, pintar o jugar a futbol).

D’altra banda, pel que fa als pares, hem vist que:
• Consideren que la tecnologia els dona eines que els beneficien tant en

l’àmbit professional com en l’àmbit privat de la comunicació, la socia-
lització i l’entreteniment. 

• Parlen en clau positiva de la tecnologia en la vida dels fills i la des-
criuen com una eina útil per relaxar-los i per aprendre, i per això
inverteixen en tecnologia, fins i tot les famílies més desafavorides
socioeconòmicament.

• Reconeixen que la gestió de la tecnologia a la vida dels infants és tot
un repte, però l’accepten perquè consideren que la tecnologia és «ine-
vitable», i és paradoxal que, malgrat la visió positiva, limiten l’accés i
l’ús de la tecnologia als fills.
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• Perceben la tecnologia com un element en competició amb les activi-
tats tradicionals, com els jocs de taula o altres activitats a l’aire lliure o
en contacte amb altres persones o animals.

• El que els fa més por és Internet, on creuen que perden el control del
que hi fa el seu fill. I el que més els preocupa són els problemes físics
–afectacions a la visió–, desordres cognitius i l’impacte en l’estat emo-
cional –frustració, aïllament, etc.

La funció familiar de la tecno-
logia i la mediació dels pares
La tercera pregunta de recerca se
centra en descriure el paper que
les tecnologies tenen en la vida en
família, quines pràctiques i dinà-
miques familiars es construeixen
al voltant de la tecnologia. Sobre
aquest aspecte, l’estudi ha posat
en evidència que rarament la tec-
nologia digital és el centre d’una
activitat familiar compartida,
amb excepcions com veure un
vídeo, una pel·lícula i de vegades
–especialment entre infants i
pares– jugar a algun joc.

La quarta pregunta de recerca
es focalitza en les estratègies de
mediació de la tecnologia per
part dels pares, per veure si són
més constructives o més restric-
tives, i veure de què depenen
aquests plantejaments de gestió
familiar de la tecnologia.

Després d’analitzar la media-
ció parental de la tecnologia en
les famílies participants, hem
vist que:

• La percepció dels pares quant a la tecnologia té una influència molt for-
ta en l’ús que el nen fa dels dispositius i els continguts que consumeix.
Per exemple, si els pares no han aconseguit ser lectors de llibres digitals,
no fomenten aplicacions de literatura digital infantil en els seus fills i
reserven la lectura per als llibres en paper; en canvi, si els agrada molt
el tennis o el golf, fomenten aplicacions o jocs relacionats amb aques-
ta activitat.
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• Els pares i les mares no sempre comparteixen percep-
cions o actituds pel que fa a la tecnologia, i això fa que
de vegades no tinguin normes o estratègies de gestió
consensuades.

• Les estratègies de mediació dels pares tendeixen a ser
restrictives, no actives, i consisteixen a limitar el temps
d’ús, l’espai i el contingut. Això ho fan controlant els
continguts, les descàrregues, vetant l’accés a la xarxa a
determinades funcions dels dispositius o apuntant els
fills a activitats extraescolars. Aquesta restricció els por-
ta a crear un espai d’ús amb pocs riscos, per garantir
que els fills viuen mons tecnològics molt segurs, fet
que els dona tranquil·litat.

Algunes reflexions finals
Tot i que es tracta d’un estudi exploratori, l’anàlisi de les
dades en porta a algunes reflexions o recomanacions. 

• Cal fomentar els espais socials en família centrats en la
tecnologia, com jocs familiars o activitats, perquè la
reflexió sobre el món digital sigui un element natural.

• És important fomentar l’autoregulació tecnològica al
més aviat possible, encara que sigui una tasca feixuga i
sembli impossible d’aconseguir.

• Cal tenir en compte que la tecnologia digital canvia ràpidament i, en
aquest sentit, és bo introduir la idea que algunes regles poden ser pro-
visionals i que estan obertes a la modificació. 

• Finalment, sobre el tipus de mediació tecnològica que predomina, cal
tenir en compte que aquestes estratègies tan restrictives estan deixant
per a més endavant la reflexió sobre la seguretat a la xarxa, per quan
els infants siguin adolescents o comencin a obrir comptes a les xarxes
socials. La conseqüència de vetar la connectivitat dels dispositius per-
què l’infant no pugui interactuar amb altres persones, per exemple,
«sacrifica» un dels trets més distintius d’aquests dispositius, a part de
posposar les experiències en línia dels nens i nenes que segur que es
trobaran en un futur.

La nova recollida de dades amb les mateixes famílies que estem duent a ter-
me ens permetrà disposar de dades per fer una anàlisi longitudinal de l’evo-
lució dels usos, pràctiques i valors de la tecnologia a la vida dels infants.   

Cristina Aliagas, de la Universitat Pompeu Fabra, i David Poveda, de la
Universidad Autónoma de Madrid, són coordinadors a l’Estat 

de l’informe Young Children (0-8) and Digital Technology.
Nota
1. En la primera fase pilot (2014), hi van participar 7 països i 70 famílies. En
aquesta segona recollida de dades (2015), hi han participat 81 famílies de 16 
països (Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya/Ca-
talunya, Finlàndia, Itàlia, Letònia, Portugal, República Txeca, Romania, Xipre).
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L’octubre passat, i amb
motiu de les Festes
Populars de Patraix, el
barri que acull la nos-
tra escoleta des de fa
37 anys, vam exposar
a la plaça les fotogra-
fies preses pels xiquets
de dos anys durant la
passejada que vam fer
per començar a conèixer el nostre entorn
immediat, un espai privilegiat per a l’intercan-
vi i la vivència d’experiències i emocions com-
partides.

En aquest passeig fotogràfic, els xiquets
caminaven, corrien, es tombaven..., lliurement
per la plaça i els adults (mestres i pares que ens
hi van poder acompanyar) ens limitàvem a
observar-los, sense dirigir-los ni intervenir en
els seus moviments, decisions i reaccions per

tal que descobriren
l’espai per ells matei-
xos, i cadascú poguera
explorar-ne les possi-
bilitats al seu ritme i
segons els seus interes-
sos i necessitats. 

Els xiquets estaven
d’allò més emocionats
per ser ells els que por-

taven la càmera (quina responsabilitat!, i quin
goig!), i d’allò més emocionats nosaltres de
veure’ls gaudir com ho van fer retratant allò
que més els sorprenia, allò que més els capti-
vava, allò que van voler guardar en aquesta
capseta màgica els botonets de la qual no van
deixar de prémer ni un moment.

Més enllà del resultat final de l’experiència,
aquesta ja ens havia donat la primera de les
moltes satisfaccions del que acabaria sent el

projecte Patraix amb ulls d’infant, guardonat
amb el Premi Sambori de Literatura Escolar
en Valencià. 

La segona sorpresa va arribar en veure les
fotografies que havien fet els xiquets. De sob-
te, se’ns revelaren les instantànies d’un món
que, per més temps que compartim amb els
infants, mai no podrem veure. La vida a vui-
tanta centímetres d’altura, la vida dels cent
llenguatges, la vida efímera, única i màgica dels
infants. Perspectives impossibles i punts d’in-
terès impensables que ens van descobrir uns
nous carrers, una nova plaça, un nou barri: un
nou món que, lluny del soroll de la grisa
monocromia i la sorollosa monotonia de la
ciutat, ens regalava un arc iris d’objectes,
accions i històries tan desconegudes com ins-
piradores i encisadores. 

Aquestes fotografies, per elles mateixes, ja
eren, de bon tros, material més que suficient
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Pat ra ix  amb u l ls d’ infant 

Patraix és el barri que acull l’Escoleta Infantil
El Trenet Cooperativa Valenciana. Patraix amb
ulls d’infant és un projecte que naix d’una con-
versa espontània entre els xiquets. Els va por-
tar a fer un passeig fotogràfic pel nostre barri.
Una vegada revelades les fotografies, els
xiquets les van interpretar, i van convidar a
pares, mestres i veïns a endinsar-se en el
meravellós món que només la seua mirada és
capaç de veure. Escola i escolta, escola i
barri, escola i art: escola viva, plena.

Marina Mayor Signes 
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per bastir una, i dues, i tres exposicions. Encara
ens quedava, però, un tercer meravellament.
Aquest va arribar, com no podia ser d’altra
manera, en ensenyar les fotografies als autèn-
tics protagonistes, els infants. 

Una a una vam escampar les fotografies per
terra i, a poc a poc, els xiquets s’hi van anar
acostant. Sense dir-los res, van començar a
posar paraules a allò que veien, allò de què eren
creadors i que, ara, reinterpretaven amb un dels
seus cent llenguatges: el seu incipient llenguat-
ge verbal, amb el qual ens van regalar una relec-
tura de la realitat que constitueix les beceroles
de la tecnologia i la literatura; aquella que, lluny
de la rigidesa del món d’allò que és, s’envola pel
cel de la imaginació i de la creativitat, i ens per-
met endinsar-nos en el món d’allò que podria
ser, en el món d’allò que voldrien que fora, en
el món, al capdavall, d’allò que fan que siga... 

Per a cada fotografia, un fum de reinterpre-
tacions, les quals els mestres ens afanyàvem,
des de la distància, a apuntar. No hi volíem
intervenir, no hi podíem intervenir. La ima-
ginació en la seua màxima expressió, sorgida
de les seues creacions i nodrida amb les seues
recreacions. 

Ho teníem, i ho volíem compartir amb els
pares, i també, per descomptat, amb el barri i
els veïns, escenari i personatges d’aquesta
pel·lícula que cada vegada es feia més i més
gran a força de noves sorpreses en un guió que
anàvem escrivint cada dia. 

Fet i fet, dues setmanes després, en la matei-
xa plaça on havia començat el nostre passeig
fotogràfic, ens disposàvem a inaugurar l’expo-
sició de les fotografies amb els xiquets, pares,
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veïns i amics. Una tarda de comunió entre el
barri i l’escola per continuar teixint, en plenes
Festes Populars del Barri, la xarxa d’experièn-
cies i emocions compartides que necessitem
que siga l’educació.

L’endemà, les fotografies van quedar exposa-
des als diversos establiments i entitats del barri
per tal que tots els veïns pogueren continuar
participant d’aquest projecte que tant els deu.
Un mes després, les fotografies van començar

la seua peregrinació per biblioteques, associa-
cions veïnals i sales d’exposició de tot València
fins arribar a la Rambleta, on, convertides en
llibre, van merèixer el Premi Sambori de
Literatura Escolar en Valencià. 

D’un passeig a unes fotografies, d’unes foto-
grafies a una exposició, d’una exposició a un
llibre, i d’un llibre a aquestes línies que ara vos
escrivim per compartir amb vosaltres aquesta
experiència en la qual es conjuminen alguns

dels eixos vertebradors del nostre projecte edu-
catiu, com són la contínua interacció amb el
barri com a agent educatiu, l’arrelament al nos-
tre entorn immediat, l’aprenentatge a partir de
l’anhel innat dels xiquets per descobrir, en lli-
bertat i per ells mateixos, el món que els envol-
ta, i el descobriment del gaudi a què ens porta
l’expressió artística. 

Una experiència plena que no va sorgir, però,
d’una reunió d’equip sinó de l’escolta als
xiquets, a les seues troballes i converses. L’es-
colta que espera, deixa fer i deixa créixer, acull
i no interfereix... 

[Un dia de tardor, mentre jugaven al pati, un
grup de xiquets de dos anys va advertir d’una
presència inesperada...]

XIQUETS: Tagol! 
EDUCADORS: Caram, quina troballa! Un cara-

gol! 
XIQUETS: No parla, és gatet [a la Classe dels

Gatets van els xiquets més menuts de
l’Escoleta]. Jo no. 

EDUCADORS: És de veres, és molt menut. I
com és més? 

XIQUETS: És calcetí. 
EDUCADORS: Vos sembla un calcetí? Aleshores

sabeu què? A partir d’ara li direm... Serafí! 
XIQUETS: Serafí, Serafí! 
EDUCADORS: Xiquets, vos heu fixat què porta

a l’esquena? Serà sa casa? 
XIQUETS: Jo tinc una casa a Alcoi! 

[A poc a poc i amb molt de compte, un xiquet
acosta el dit a la closca de Serafí.] 
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XIQUETS: Banyat! 
EDUCADORS: Sí que està banyat, sí! I això per

què? 
XIQUETS: S’ha pixat. Sabates no, però jo sí, jo

no me lleve les sabates que em constipe. Però
ell no té sabates. 

EDUCADORS: Teniu raó, va descalç! I les saba-
tes, potser les guarda dins de la casa? 

XIQUETS: La caseta para dormir i callar, pete és
bebè, pete és xitotet. 

EDUCADORS: Serafí és bebè. I vosaltres, com
sou? 

XIQUETS: Jo gran. I jo. I jo també. I jo, peo
tinc una germaneta bebè que vivia a la pan-
xa de mi mamà i menja lleteta de mi mamà i
no és gran, és xitoteta. 

EDUCADORS: És de veres, la teua germaneta és
xicoteta, com Serafí. I com penseu que es
deu sentir? Serem com uns gegants per a ell!
Mireu, ha amagat les banyes. Potser s’ha
espantat en sentir-nos cridar, o potser té por
que li xafem. 

XIQUETS: Jo plore si la mare crida. Jo no, jo
no plore. Jo plore a la plaça perquè caic. 

EDUCADORS: A quina plaça? 
XIQUETS: Patraix! 
EDUCADORS: I vas caure, dius? 
XIQUETS: He caigut demà pete jo... pete...

pete... pete... 
XIQUETS: Jo no, jo vaig de la maneta. I jo

també. 
EDUCADORS: Vosaltres també heu anat a la

plaça de Patraix? 
XIQUETS: Sí. Jo no. Jo no. 
EDUCADORS: Vosaltres no? I si... Voleu que

anem a la plaça de Patraix? 

XIQUETS: Sí! 
EDUCADORS: I què ens hi trobarem? 
XIQUETS: Maneta. 
EDUCADORS: I per què aneu de la maneta? 
XIQUETS: Em xafa un cotxe. 
EDUCADORS: Que a la plaça de Patraix encara

hi ha cotxes? 
XIQUETS: Una pampana. Gogogan. Caques. Un

lleó. 
EDUCADORS: Un lleó? I què més, què més? 

XIQUETS: Un lloro Bartolo! 
EDUCADORS: Campanes, tobogan, lloros, lle-

ons, tigres... Quantes coses! 
XIQUETS: I un gatolinet. No fa sol. S’ha ador-

mit. 
EDUCADORS: Qui s’ha adormit? 
XIQUETS: El sol. 
EDUCADORS: Ah, per això no fa sol, perquè

s’ha adormit! I amb tot això que ens heu dit
que té la plaça, vos agrada anar-hi? 

escola 0-3

18

in
-f

àn
-c

i-
a

21
7

ju
lio

l
ag

os
t

20
17

04 escola 0-3 primer.qxd  20/06/2017  13:51  PÆgina 18



escola 0-3

19

21
7 

in
-f

àn
-c

i-
a

ju
lio

l
ag

os
t

20
17

04 escola 0-3 primer.qxd  20/06/2017  13:52  PÆgina 19



XIQUETS: A mi sí. Jo sí! Jo sí perquè no plore. 
EDUCADORS: Aleshores, decidit! Anirem a pas-

sejar a la plaça! 
XIQUETS: I la meua teta? 
EDUCADORS: La teua germaneta ha d’estar a

casa amb els pares, no pot vindre... 

[Contrariat, creua els braços i comença a plorar.]

EDUCADORS: Però potser hi ha una solució! I
si... Recordeu quan va vindre Carlos a fer-
nos fotografies a tots els xiquets i a totes les
xiquetes per a penjar-les a casa i a la classe i
poder veure sempre els amiguets i les ami-
guetes? 

XIQUETS: Sí! Jo feia aixina. Una càmera, xic,
xic. Al pati Carlos i jo. 

EDUCADORS: Quina memòria que teniu! I que
bé que ens ho vam passar amb ell, veritat?
Mirant per la càmera, prement-ne tots els
botons... 

XIQUETS: Jo foto. I se meneja la gent. I un
gatolinet. 

EDUCADORS: Perfecte! Aleshores, perquè tots
els germanets i totes les germanetes bebès
puguen conèixer la plaça, i també els pares,
les iaies, els tios..., anirem a la plaça amb una
càmera cadascú i així hi podrem guardar tot
el que hi ha i després ensenyar-los-ho.
D’acord? 

XIQUETS: Sí! 

Així és com, de l’espontaneïtat, curiositat i
escolta, va nàixer el que acabaria sent el pro-
jecte Patraix amb ulls d’infant, del qual vos
hem fet cinc cèntims en aquest article, i pel

qual només podem que expressar la nostra gra-
titud als pares i veïns per haver-lo fet possible
i, per damunt de tot, als infants, que cada dia
ens demostren que no hi ha més projecte edu-
catiu que els seus ulls encuriosits per desempa-
perar el món que els envolta. Un món que
volem lluny de les grapes del currículum
homogeneïtzador, de la tirania del rellotge i de
l’artificial esquarterament del saber. Un món
que volem seu i de la seua fascinant i inescru-
table realitat de realitats, on la llibertat de dir,
la llibertat de sentir, la llibertat de ser és el tre-
sor de la veritable joia de viure.                      

Marina Mayor Signes, documentalista 
de l’Escoleta El Trenet, València.
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L’Aran té cinc mesos i s’interessa molt pels
altres. Passa llargues estones observant-los i ja
no necessita cap altre joc si es sent acompanya-
da. Gaudeix amb la mirada; atenta, es queda
immòbil per no perdre cap detall d’allò que
pugui copsar.

A l’escola bressol posem els infants en relació
amb els altres ja sigui a la mateixa estança o en
moments puntuals amb infants d’altres edats.

En Grau i la Isona tenen deu mesos i es des-
placen per l’estança gaudint del moviment. Són
bessons, cosa que implica, creiem, que ja estan
molt acostumats a l’altre i, cada dia més, desen-
volupen jocs plegats de forma espontània.

Com a adults que observem, ens costa a vega-
des posar paraules a allò que veiem, ja que mai

escola 0-3

21

21
7 

in
-f

àn
-c

i-a

La màgia de les re lacions
I que n’és de complex interpretar 

a l lò que v iv im.. .

ju
lio

l
ag

os
t

20
17Soledad López i Eva Sargatal

Les relacions tindran lloc sempre que hi hagi
contacte amb l’altre. A partir de la descoberta
de les persones del nostre entorn, podrem inte-
ressant-nos per elles i establir-hi contactes.
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podrem saber si és realment el que feia o no
l’infant. Però la nostra observació mai pot ser
objectiva; gaudim veient cada detall, cada
moviment que fan i com interaccionen els uns
amb els altres. La nostra interpretació parteix
de l’emoció i porta implícits els sentiments que
ens genera cada situació concreta de relació.

Mentre l’Aran està estirada al matalàs, la
Isona se li apropa amb molta cura, li somriu i
em mira a mi, com explicant-me que la vol
saludar. Percebo que els seus moviments són
lents, com si em digués: «Ja vaig amb compte,
sé que és petita». La toca suaument i l’Aran
fins i tot li contesta amb una rialla sonora.
Notem un contacte de complicitat i nosaltres
(les dues mestres que en aquell moment som
a l’estança) no podem evitar mirar-nos silen-
ciosament i somriure.
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La Isona es desplaça cap a un lateral on l’es-
pera el seu germà enfilat a la rampa del canvia-
dor. La Isona li comença a parlar mentre li toca
les mans entre les baranes. En Grau contesta
amb una rialla i la Isona continua un joc amb
ell dient-li: «Taaat!». En Grau deixa anar una
riallada.

Repeteixen aquest joc del tat diverses vega-
des mentre es van ajupint recolzats a la barana.

Gaudeixen –i gaudim– d’aquest joc de rela-
ció, d’intercanvi, de fer i d’esperar, de somriu-
res, de mirades, de carícies..., i tot sota la mira-
da atenta de l’Aran, totalment immòbil.

La Isona va més enllà i implica l’Aran al seu
joc amb en Grau: s’amaga al canviador i espia
l’Aran mentre li crida: «Taaat!»

Nosaltres ens emocionem, no podem evitar
fer interpretacions.

La Isona vol fer un joc a tres bandes..., no ho
sabem del cert, però sí que podem dir que les
seves mirades, les seves paraules, el to del seu
cos i els somriures ens denoten moments de
relació i sobretot moments de plaer. Un plaer
que nosaltres també tenim necessitat d’explicar,
tot i que mai sabrem si expliquem la veritat!    

Soledad López i Eva Sargatal, mestres de l’Escola
Bressol Petits Pescallunes, Sant Feliu de Pallerols.
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Com sabeu, el joc consisteix que
cada jugador, en el seu torn, aixeca
dues targetes. Si són parella, les
guarda i segueix jugant; si no ho
són, perd el torn. Hi ha memorys
d’animals, de personatges de la tele,
d’objectes quotidians... Un que em
va cridar l’atenció fa uns mesos va
ser un memory de bessons. Quan hi
jugues et trobes que les imatges de
les targetes no són iguals, ni tan sols
corresponen a la mateixa persona!,
però indubtablement són parella, i
amb això et convida a buscar
diferències. Com en el nostre, per-
què no hi ha dos trossos de tela
iguals, tots són semblants, i això
anima a buscar les diferències.

Com que el patchwork està de
moda (i qui pensi el contrari que
es miri els poliedres que ens va fer
la Victòria, de Naranjas & Limo-
nes, https://naraylim.wordpress.
com/) no em va resultar difícil
aconseguir teles. La clau era que
hi hagués estampats molt sem-
blants, així que vaig comprar tres
estampats diferents i algun d’ells
tenia fins a quatre textures de
colors diferents. Amb algun infant

de tres anys he trobat que eren
massa semblants entre ells –en
aquest cas retirem variants i dei-
xem només quatre o cinc parelles
que siguin diferents.

Després de comprar les teles, he
trobat un altre material que pot ser
fins i tot millor, un mostrari de teles
de tapisser, un munt d’estampats
molt similars però amb colors dife-
rents. Molt aviat el tindrem al blog,
en aquesta activitat o en una altra.

Per a la base vaig comprar fel-
tre (tot i que la meva mare diu que
això d’avui dia no és feltre, que és
sintètic, i té raó). Per a l’acabat
vaig comprar les tisores de ziga-
zaga que ajuden que les teles no es
desfilin. I ho vaig enganxar amb
una mena d’entretela amb pega
tèrmica de la que s’utilitza per als
baixos de les cortines; es retalla, es
col·loca entre el feltre i la tela, s’hi
passa la planxa i a jugar!

No deixeu de tocar les matemà-
tiques.                                    

Joseángel Murcia, matemàtic, 
pare, professor universitari i d’institut,

formador de mestres i aprenent 

Un memory
de patchwork
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Joseángel Murcia

A TocaMates (www.tocamates.com)
hem parlat diverses vegades de
la importància de l’aparellament
per al desenvolupament de la
lògica. Quan a l’escola treballem
les aplicacions, caldrà tenir molt
clar si dos objectes es correspo-
nen o no. La d’avui és una activi-
tat fàcil de construir i que ens
donarà un entreteniment per a
tota la família on s’han de fer
parelles, com al joc del Memory.
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Actualment són cada
cop més i més els que
organitzen activitats
dirigides, en teoria, a
«educar les emocions»
dels infants, quan en
realitat el resultat és la
reducció d’una qües-
tió tan delicada i complexa al simple ensenya-
ment d’una disciplina com totes les altres que
s’acostumen a «impartir», buidant-la de qual-
sevol possible significat.

És, sens dubte, un escrit «políticament inco-
rrecte», que neix de la incomoditat i la irritació
que he sentit quan, primer casualment, després
cada vegada de forma més conscient, vaig
entrar en contacte amb l’«educació emocional»
en la seva forma més comuna i estesa, adonant-
me de les distorsions i els perills que comporta
aquest enfocament. Del malestar i la irritació
inicial, en va néixer l’exigència d’oferir un punt
de vista diferent i alternatiu; un punt de vista

que, mitjançant la pro-
vocació, pogués servir
d’estímul per revisar
les pràctiques actuals
adreçades a «educar les
emocions» i, espero,
capaç d’ajudar els que
s’ocupen de l’educa-

ció de nens i nenes a anar més enllà d’un con-
junt de propostes educatives que, en la meva
opinió, sovint no tenen cap sentit.

El descobriment de l’existència 
de l’educació emocional
Per tal de fer el més aclaridor possible el signi-
ficat del discurs que tractaré de desenvolupar,
cal una breu introducció «autobiogràfica»: fins
als últims mesos de 2015 ni tan sols sabia que
existís el que aquí s’acostuma a anomenar
«educació emocional». 

No em fa vergonya admetre-ho, simplement
no pertany a la meva història cultural i profes-

sional, i molt menys a la meva experiència prè-
via a l’educació. La meva visió de l’educació,
especialment la relacionada amb la primera
infància –0-6–, sempre ha estat una concepció
global, un procés sense separacions per contin-
guts o disciplines. Una imatge coherent amb
una idea d’infant com a subjecte global que
viu, sent, experimenta i aprèn en tots els
àmbits de la pròpia existència.

Per descomptat, aquí a Catalunya havia estat
en contacte amb alguns dels enfocaments edu-
catius que donen molta importància al pla de
les emocions subjectives. Però els meus conei-
xements s’aturaven allà.

Pel que fa a l’àmbit de l’«educació emocional»,
era bàsicament un «ignorant», i potser aquesta
era la condició òptima per permetre’m observar
amb els ulls i la ment ben oberts, i sense preju-
dicis, un fenomen cada vegada més estès, i cap-
tar-ne les distorsions i els riscos inherents.

No en sabia res, però, entre els mesos d’oc-
tubre i desembre de 2015, una presència molt
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Aquest text no és un tractat sobre l’educació
emocional en sentit estricte, ni tampoc és una
llista de «bones pràctiques» en relació amb un
tema educatiu tan important. És, més aviat,
una provocació de gran abast, aspra i punyent,
que defuig el «bonisme» i el «políticament
correcte», una provocació per reflexionar
sobre el que està passant en moltes escoles,
a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol. 

Les emocions
s’ensenyen o es v iuen?

Gino Ferri
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evident en les parets de les estances i els passa-
dissos de les diferents escoles en què entrava
quotidianament em va cridar l’atenció. En par-
ticular, va ser un personatge recurrent el que
va despertar la meva curiositat, perquè la seva
lletjor intrusiva per descomptat que no podia
deixar-me indiferent.

Era una presència tan monòtona i visual-
ment incòmode que un dia em va empènyer a
demanar a les mestres que m’acompanyaven en
una visita a la seva escola: «I això què és?»

Però el que va accionar un interruptor en la
meva ment no va ser tant la resposta («És El
monstre de colors, no el coneixes?»), com el
següent comentari, una mena d’explicació per
a la meva evident ignorància: «És que estem
treballant les emocions, l’educació emocional,
ja saps, oi?».

No, no ho sabia! Jo no sabia res, però la frase
«treballar les emocions» m’havia sorprès profun-
dament. És una frase que em va deixar descon-
certat i immediatament va generar en el meu cap
una sèrie de noves preguntes: Què vol dir «tre-
ballar les emocions»? Es poden «treballar» les
emocions? I com s’estan «treballant»? Les emo-
cions s’han de treballar o s’han de viure? I què
hauria de fer l’escola per exercir el seu paper edu-
catiu en relació amb el tema de les emocions?

Aquestes preguntes seguien movent-se dins
meu, i em vaig adonar que havia d’aprofundir
en el tema, havia de saber-ne més fins a arri-
bar a comprendre les arrels i els supòsits cul-
turals i teòrics d’una cosa que, per instint, em
suscitava inquietud i preocupació, perquè
«treballar les emocions» em semblava una fra-
se sense cap sentit.

El «treball de les emocions»
Vaig començar a buscar a la xarxa, a partir del
que havia trobat a les escoles i que m’havia cri-
dat l’atenció, el «monstre», ja que semblava
tenir una estreta relació amb el tema del «tre-
ball de les emocions».

Vaig conèixer d’aquesta manera la història i
l’objectiu del llibre. Ja he anunciat que aquest
no és un text «políticament correcte», així que
no puc ometre el comentari que em sorgeix de
manera espontània després d’acabar de llegir el
llibre: quina tristesa! Que trist descobrir que la
suposada «educació de les emocions» es redueix

a saber anomenar-les i, pitjor encara, a identi-
ficar-les a través d’un color! Així que és d’això
que es tracta? Això és «educació emocional»?

Que trist percebre que, en relació amb un
tema d’aquesta complexitat, talment relacionat
amb la dimensió més íntima de l’existència
humana, es pensi en la funció educativa de l’es-
cola acontentant-se amb què els infants apren-
guin, de manera abstracta i descontextualitzada,
paraules també abstractes i descontextualitza-
des, que no tenen cap relació autèntica amb les
seves vivències reals. I, el que és pitjor, aconten-
tant-se que aprenguin que el vermell és el color
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de la ira i el negre de la por, d’acord amb els pit-
jors estereotips cromàtics.

I que trist pensar que hi ha adults que treba-
llen diàriament en l’àmbit educatiu i que,
actuant d’aquesta manera, se sentin feliços i
satisfets amb el que han fet pel que fa a l’edu-
cació de les emocions. I no perquè siguin «per-
sones irreflexives», sinó simplement perquè un
conjunt d’hàbits i estereotips molt estesos en el
món de l’escola tendeixen a adormir les cons-
ciències i impedeixen la construcció d’una
consciència més fonamentada.

Que trist! No obstant això, per una banda,
no podia acontentar-me amb aquesta primera
impressió i, per l’altra, no volia rendir-me a la
idea que aquesta manera tan obtusa de tractar
un tema de cabdal importància pogués ser el
predominant.

Sabia que hauria d’anar més a fons, arribant
a conèixer millor els supòsits teòrics i cultu-
rals que sustenten la idea d’«educació emocio-
nal». Per tant, havia de continuar la meva
recerca, i potser descobriria que no tot era tan
trist com em semblava que era. I encara no
sabia el que m’esperava...

Els supòsits teòrics i culturals 
de l’educació emocional
Vaig trobar molts materials documentals que
tracten el tema emocional de l’educació des
de múltiples punts de vista, que aquí, per
raons de temps i espai, no és possible esmen-
tar en detall.

En poques paraules, i acceptant el risc de
simplificar molt el discurs, es pot reconstruir
la història de l’educació emocional a través

d’alguns passos clau: el concepte d’«intel·ligèn-
cia emocional» va néixer abans que el d’«edu-
cació emocional»:

• Un dels supòsits bàsics es remunta a la famo-
sa teoria de les intel·ligències múltiples de
Gardner (1987), en què l’autor, entre altres,
distingeix la intel·ligència intrapersonal, que
permet la comprensió d’un mateix –auto-
comprensió–, i la interpersonal, que permet
comprendre els altres (Collell i Escudé,
2003);

• A partir d’aquesta primera descripció, Mayer
i Salovey (1990) introdueixen el terme
‘intel·ligència emocional’, descrivint-la com
la capacitat de reconèixer els sentiments i les
emocions pròpies i les dels altres, distingir
entre elles i utilitzar aquesta informació per
guiar els propis pensaments i accions;

• Goleman, en el seu llibre Intel·ligència emo-
cional (1997), reprèn la definició dels dos
autors anteriors i, posteriorment, la desen-
volupa inserint-la en un marc teòric ric i
complex. La seva teoria remarca la importàn-
cia crucial del coneixement de les pròpies
emocions (intel·ligència emocional com la
capacitat de reconèixer els propis estats
interns en el moment en què s’experimen-
ten)1 i les dels altres com a base per a la cons-
trucció d’un sentit positiu d’un mateix, i de
relacions igualment positives basades en
l’empatia. Tot això, segons l’autor, és el fona-
ment capaç de generar processos d’automo-
tivació que ajuden a fer front a les dificultats
i a la frustració, i a evitar els processos que
obstaculitzen les facultats de pensament,

permetent mantenir una actitud positiva cap
a la existència. El discurs de Goleman és
molt complex, fins al punt que arriba a defi-
nir la intel·ligència emocional com una
metahabilitat capaç d’influir directament en
l’ús adequat de totes les altres habilitats que
caracteritzen els éssers humans.

És, sens dubte, un panorama de riques refle-
xions, idees i estímuls d’interès cultural, inde-
pendentment de si es comparteixen o no.

Arribat a aquest punt de les meves recerques
em vaig preguntar: què té a veure tot això amb
l’educació emocional tal i com s’està fent a les
escoles?

Aprofundint en el tema, em vaig adonar que
havia estat un punt de les reflexions de Goleman
el que havia donat pas a tot el que, més tard, es
va convertir en les pràctiques actuals que carac-
teritzen l’«educació emocional». Em refereixo a
la part del seu discurs en la qual, argumentant
les seves reflexions sobre el tema de la
intel·ligència emocional, i identificant-la com
una competència fonamental en el món modern
–competència emocional–, afirma que és una
habilitat que pot i ha de ser educada, posant en
qüestió l’escola i les seves responsabilitats. Més
específicament arriba a identificar cinc direc-
cions en les quals s’hauria de desenvolupar l’ac-
tivitat educativa, i entre elles es destaquen:

• la primera, relacionada amb el coneixement
de les pròpies emocions, respecte a la qual
argumenta que per construir una correcta
consciència emocional és indispensable dis-
posar de paraules per anomenar les diferents
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emocions, per la qual cosa és evident la
importància de potenciar el desenvolupa-
ment del vocabulari emocional per part de
l’escola i dels sistemes educatius en general;

• I la quarta, la que té a veure amb el reconei-
xement de les emocions d’altres persones; i
aquí el discurs de l’autor toca el tema de
l’empatia i la posa en relació directa amb el
coneixement previ dels propis estats emocio-
nals, afirmant que, com millor es coneixen
les pròpies emocions, més capaç s’és de
reconèixer les dels altres.

Pràctiques habituals d’educació emocional
Aquest és l’origen de l’«educació emocional»
que es fa avui en dia en moltes escoles del país!

És un fet innegable que el concepte de «poten-
ciar el vocabulari emocional» ha generat el con-
junt de pràctiques d’ensenyament que caracte-
ritzen el que està passant actualment. I, sobre-
tot, no hi ha dubte que només es varen captar
els aspectes més simplistes i reduccionistes del
cos del discurs teòric de Goleman, plegant-los i
adaptant-los a un entorn molt còmode i habi-
tual, que és el que distingeix el món de l’escola.

Perquè l’escola, en general, gairebé sempre
aconsegueix transformar els pensaments sobre
l’educació, fins i tot els millors, en pràctiques
rígides, esquemàtiques, abstractes i descontex-
tualitzades. L’escola sembla tenir la capacitat
«sobrenatural» de reduir-ho tot al seu estil de
funcionament més tradicional: ensenyar direc-
tivament, deixant caure des de dalt els contin-
guts que pretén transmetre, siguin quins
siguin, fins i tot les emocions. L’escola, en
resum, sovint sembla funcionar segons patrons

de pensament i actuació que confirmen el que
va dir Umberto Eco en una vella novel·la
(1988): «per a cada problema complex hi ha
una solució simple, i és errònia!».

Per tant, es pot dir que l’escola tendeix a
reduir-ho tot, inclosa l’educació emocional, a
una unitat didàctica exactament igual i tan
sense sentit com gairebé totes les altres!

Entrant més específicament en l’anàlisi críti-
ca que estic tractant de desenvolupar: es pot
estar d’acord o en desacord amb Goleman
quan subratlla la importància cabdal del conei-
xement de les paraules que defineixen les emo-
cions (per exemple, jo no hi estic d’acord en
absolut, i tractaré d’explicar el perquè més
endavant), però no es pot deixar de reconèixer
que l’escola, en la majoria dels casos, ha trans-
format aquest objectiu en pràctiques didàcti-
ques que són una veritable barbàrie!

És una declaració forta? Sí, és clar! Però si
ens fixem en les eines que en molts, massa,
casos s’utilitzen per ensenyar els noms de les
emocions, pròpies i alienes, no crec que hi
pugui haver cap dubte. 

A la xarxa i a les editorials, podem trobar
molts exemples que testimonien inequívoca-
ment tot el que he afirmat. I que deixen real-
ment pocs dubtes pel que fa a l’absència total
de sentit de les pràctiques d’«educació emocio-
nal» que estan de moda: activitats de relacionar
cares, d’encerclar la paraula que defineix una
expressió dibuixada, de pintar personatges...

Es podria argumentar que aquests són
només exemples en negatiu, paradoxals en la
seva absurditat, que hi ha moltes escoles que
adopten millors maneres d’educar les emo-

cions. En aquest sentit, pel que sembla, el lli-
bre d’El monstre de colors, present en gairebé
totes les escoles, és citat sovint com una
«bona pràctica» ja que sembla una possibili-
tat alternativa i més significativa per tractar
el tema. Hi ha activitats didàctiques d’educa-
ció emocional que es descarreguen del web i
acompanyen el llibre, on es proposa pintar
pots amb els colors amb què el llibre identi-
fica les emocions.

Però, quin és l’objectiu de les activitats?
És un objectiu sense sentit, perquè parteix d’u-
na visió de l’educació que segueix el model
d’esquemes de pensament exclusivament
adults, que no tenen gens en compte la identi-
tat activa i constructiva dels infants, que d’a-
questa manera són considerats subjectes que
han de limitar-se a aprendre passivament els
continguts que es volen transmetre, siguin
quins siguin, incloses les emocions.

No és casualitat que l’objectiu sigui el mateix
que l’escola es proposa quan pretén ensenyar,
de manera abstracta i descontextualitzada, les
paraules que defineixen qualsevol cosa, i que
dona lloc al mal costum de cobrir les parets de
les classes amb cartells horribles que mostren
els diferents noms/paraules que els infants han
d’aprendre: els colors, les estacions de l’any, les
figures geomètriques, el temps que fa, els cinc
sentits i, per descomptat, les emocions.

És la tristíssima tendència de l’escola a voler
creure que tot s’ha de verbalitzar, per la qual
cosa l’objectiu bàsic es converteix en el fet de
col·locar noms, paraules socialment recognos-
cibles, a les coses, a les experiències, fins i tot

escola 3-6

28

in
-f

àn
-c

i-
a

21
7

ju
lio

l
ag

os
t

20
17

06 Escola 3-6 primer.qxd  20/06/2017  13:57  PÆgina 28



als estats d’ànim que caracteritzen l’existència
dels éssers humans.

I després d’haver fet malgastar hores i hores
als infants perquè aprenguin de forma abstrac-
ta totes aquestes paraules, ens podem aturar,
sense preocupar-nos de res més, amb la il·lusió
que d’aquesta manera l’escola ha aconseguit la
totalitat de la seva funció educativa!

En aquest sentit, la part del discurs de
Goleman sobre la necessitat de disposar de
paraules que defineixin les emocions, especial-
ment per les interpretacions pedagògiques
reduccionistes que se n’han derivat, es mostra
com el que realment és: una simple arquitectu-
ra teòrica basada en una visió tradicionalista i
directiva de l’escola. Perquè si es pensés en la

identitat dels infants, en les seves formes de
conèixer, d’aprendre i de relacionar-se amb el
món i amb la vida, es comprendria immediata-
ment que, en relació amb el discurs de les emo-
cions, no hi ha res més abstracte i descontex-
tualitzat que proposar-se l’enfortiment del voca-
bulari emocional com un objectiu fonamental.

Els infants no necessiten que l’escola els
ensenyi les paraules que defineixen les emo-
cions, per la senzilla raó que ja les saben! Les
han après vivint, dia a dia, construint la seva
identitat mitjançant el conjunt de relacions
socials i culturals que caracteritzen les respecti-
ves existències, a la família, a l’escola i al món.
Els infants ja han experimentat moltes emo-
cions i ja han après un munt de paraules que
les defineixen. Si els escoltem ens adonarem
que no només ja han construït o estan cons-
truint dinàmicament un vocabulari emocional
propi, sinó que sobretot estan construint pen-
saments i idees en relació amb les emocions.
Pensaments i idees que sorgeixen de les seves
vivències i de les seves experiències diàries. Però
això, per desgràcia, no és una actitud gaire
comuna, perquè vivim en un món en el qual
l’escola, mentre que d’una banda diu centrar
l’atenció en les «necessitats» dels infants, de
l’altra pressuposa les seves necessitats a partir de
la visió dels adults sobre allò que els sembla
necessari ensenyar. Vivim en una realitat en la
qual l’escola no escolta els nens, perquè, més
enllà de les grans afirmacions teòriques sobre
«l’infant competent», de fet, no reconeix als
nens i les nenes cap competència autònoma, i
només els vol veure com els receptors dels
diversos ensenyaments que pretén impartir.
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Ho repeteixo: els infants no necessiten que
l’escola organitzi propostes didàctiques per
ensenyar-los paraules! Cap, i molt menys les
relacionades amb les emocions. I encara tenen
menys necessitat de propostes rígides i directi-
ves com les que hem vist fins ara!

Els infants necessiten una escola capaç d’a-
companyar-los autènticament en el seu viure
«amb i a través» de les seves emocions. I aquest
dificilíssim objectiu no s’assoleix amb les acti-
vitats destinades a «potenciar el vocabulari
emocional» i menys encara a través de la lectu-
ra de llibres considerats més o menys adequats
per «treballar les emocions»!

Algunes claus per reflexionar sobre la relació
entre emocions i educació
La relació entre educació i emocions és molt
més complexa que el conjunt de pràctiques a
què es vol reduir. Això és un fet, no una opinió!

1. Emocions i aprenentatge
En primer lloc cal reflexionar sobre la relació
entre emocions i aprenentatge, ja que pot ser
una manera de començar a entendre què sig-
nifica acompanyar els infants a viure amb i a
través de les emocions. En aquest sentit, és útil
referir-se a les evidències presentades per la
investigació en neurociència, que destaquen,
cada vegada més, la relació d’interdependència
entre aprenentatge i emocions. 

Només cal llegir titulars d’articles a la xarxa
per adonar-se que les emocions són un com-
ponent vital de l’ésser humà, i que tenen una
estreta relació amb els seus processos cognitius
i d’aprenentatge.

Sense que sigui necessari parlar de neuroedu-
cació o de neurodidàctica (que crec que es con-
vertirà en una de les pròximes modes educati-
ves), no podem oblidar aquesta forta i impor-
tant connexió, a la qual segueix la idea que
l’escola ha de permetre als infants viure amb i
a través de les emocions que experimenten.

Emoció d’explorar, de descobrir, d’interro-
gar-se sobre els fenòmens amb què es troben i
que els encurioseixen, estimulant el desig d’a-
prendre. Emoció de trobar i tractar de resoldre
problemes cognitius autèntics i significatius.
Emoció de donar significat a les pròpies expe-
riències, al món i a la vida.

Ho repeteixo: l’escola, en primer lloc, hauria
de permetre als infants viure amb emoció en
un entorn coherent i de suport a la seves for-
mes d’aprendre i construir coneixement.

Crec que és evident la importància crucial
dels aspectes que conformen i donen identitat
al context escolar: espai, materials, oportuni-
tats i propostes que els infants puguin trobar, i
especialment l’organització del temps quoti-
dià, que ha de ser obert i flexible, adequant-se
dinàmicament a la seva emocionant curiositat.

Permetre als nens viure amb i a través de les
emocions cada experiència a l’escola ha de ser
el primer i principal objectiu d’una educació
moderna i respectuosa amb la identitat de la
infància!

En les paraules d’un vell mestre, Loris
Malaguzzi: «res sense alegria!». Aquesta frase
estava escrita sobre la porta de l’escola infantil
Diana de Reggio Emilia ja en els anys vuitanta
del segle passat, molt abans que el famós article
de Newsweek la portés a la fama internacional.

Res sense alegria! Una advertència i una guia
per a qualsevol activitat educativa que reconeix
i es basa en la connexió imprescindible entre
emoció i aprenentatge, entre emocions i pro-
cessos vitals, en línia amb la identitat global
dels éssers humans, ja siguin infants o adults.

2. Acompanyar les emocions
He afirmat repetidament que els nens no
necessiten aprendre de manera abstracta i des-
contextualitzada les paraules que defineixen les
emocions, sinó que necessiten una escola capaç
d’acompanyar-los en el seu viure amb i a través
de les emocions que experimenten en diferents
situacions de la seva vida quotidiana.

Això pressuposa una escola i un adult capaç
d’escoltar les seves vivències emocionals i
actuar en conseqüència, de manera coherent
amb la seva identitat activa, que interroga i
tracta de donar significat al seu entorn.
Sobretot en els moments més íntims i delicats.
Especialment quan sorgeixen problemes emo-
cionals difícils i potencialment dolorosos.
Aquests són els moments en què l’acompanya-
ment dels nens requereix que els adults exer-
ceixin les seves responsabilitats educatives amb
sensibilitat i sense idees preconcebudes, inter-
venint amb respecte a la subjectivitat, però
també als valors educatius que es persegueixen. 

Per aclarir el significat d’aquesta part del dis-
curs pot ser apropiat un exemple que es
remunta a un dels meus últims dies de treball
com a mestre a parvulari, al març de 2015.

El context és una classe de quatre anys. Un
matí, durant el moment de l’acollida, cap a les
8.15 h, quan només havien arribat uns quants
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infants, la Clarissa se m’acosta i diu: «Gino,
Gino, he de dir una cosa molt important! Vine
amb mi a veure què li passa a l’Ambra».

Després m’agafa de la mà i em porta a veure
el que està passant (fig. 1), que comenta d’a-
questa manera: «Veus el que està fent l’Ambra?
És al minitaller sola perquè vol parlar amb la
seva àvia morta!».

No és una situació senzilla, i per això neces-
sito entendre més coses. Demano a la Clarissa
que m’expliqui millor com va començar tot, i
com se sent ella.

CLARISSA: Estàvem jugant a la cuina, llavors
m’ha dit que volia anar al minitaller per par-
lar amb la seva àvia morta.

GINO: I com et sents pel que ha passat?
CLARISSA: Estic preocupada: ella està trista, i

jo li he dit que no pot parlar amb la seva àvia
morta, només pot parlar amb l’ànima de la
seva àvia, però no ha entès res! 

GINO: I què penses fer ara?
CLARISSA: Vaig amb ella perquè no vull que

estigui sola! I llavors li parlaré per veure si
ho entén, i tu Gino..., què penses fer? 

GINO: Necessito temps per pensar-hi... 

Es pot actuar de diferents maneres:

• Anar a parlar amb l’Ambra, demanant-li que
expressi com se sent i potser «consolar»
abraçant-la;

• O esperar, observant amb atenció i sensibili-
tat el que passa entre les nenes, entendre com
evoluciona la situació a través de la relació
entre les dues amigues per després decidir
com actuar.

La primera opció, que pot semblar respectuosa
i plena d’emocions positives cap a la nena, de
fet crec que impediria qualsevol possibilitat
d’afrontar i tractar de «gestionar» el seu estat
emocional. Si actués d’aquesta manera proba-
blement la tranquil·litzaria, però tinc la
impressió que transformaria la situació en una
d’aquelles en les quals l’adult no escolta en pro-
funditat, sinó que actua precipitadament pres-
suposant necessitats i requeriments dels infants
a partir del propi punt de vista exclusivament.

Confio en els infants i en les seves capacitats,
per la qual cosa opto per la segona opció i espe-
ro, observant amb atenció el que passa. Segueixo
des de lluny la Clarissa, que arriba on és la seva
amiga i veig que comencen a parlar i després, a
continuació, s’abracen i comencen a cantar.

La situació sembla haver-se «normalitzat», i
és precisament en aquest punt que he de deci-
dir com actuar, fent el possible perquè les
nenes puguin desenvolupar les seves experièn-
cies i donar un significat més ampli a tot el
que ha passat, i sentir-se acompanyades de
prop en el seu context quotidià. És per això
que organitzo una trobada en petit grup per
a la segona part del matí. La idea és poder fer
front, en un context de diàleg, a alguns temes
relacionats amb el que ha passat. El petit grup
em sembla la forma més coherent, ja que per-
met un intercanvi molt més obert entre els
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participants, cosa que facilita l’expressió de
les vivències individuals. En resum, crec que
és el marc més apropiat a la intimitat i la deli-
cadesa de la situació.

Ens trobem a les 9.45 h. A més de les dues
nenes i jo, formen part del grup tres nens més,
Diego, Luca i Ada, la major i més «madura» de
la classe, però sobretot aquells que tenen una
relació d’amistat més forta amb la Clarissa i
l’Ambra. Començo convidant la Clarissa a com-
partir amb els altres el que ha passat abans.

CLARISSA: Aquest matí estàvem jugant a la cui-
na, i després l’Ambra ha anat sola al minita-
ller a parlar amb la seva àvia morta, i jo esta-
va preocupada per ella perquè he vist que no
estava bé... Llavors he tractat d’explicar-li
que no podia parlar amb la seva àvia morta,
només amb la seva ànima, perquè quan algú
mor només queda la seva ànima que va al
cel, mentre el cos roman aquí a la terra i
després l’enterren.

GINO : I després què ha passat?
AMBRA: La Clarissa ha vingut cap a mi i m’ha

abraçat...
CLARISSA: I li he explicat una altra vegada que

només podia parlar amb l’ànima de la seva
àvia..., però ella no ho entenia.

AMBRA: Perquè..., perquè no sé què és l’àni-
ma! Llavors estàvem allà juntes, i hem
començat a pensar en els nostres avis morts,
i després hem cantat una cançó trista per
recordar-nos d’ells, que havien anat al cel.

GINO: Nois, l’Ambra ens ha dit que no sap què
és l’ànima. Tractem d’ajudar-la oferint-li els
nostres pensaments? 

CLARISSA: L’ànima és una cosa que ens fa viure.
DIEGO: Crec que l’ànima és el cervell..., o pot-

ser els records i la memòria! La memòria és
com una cosa que es fa com una fotografia
de tot el que veiem perquè puguem conèi-
xer-ho... Però també podem aprendre sobre
coses que no hem vist, com l’espai, els pla-
netes i la força de la gravetat.

LUCA: Estic d’acord amb el Diego: l’ànima són
els records! Però..., però..., però potser l’àni-
ma és el cor. 

ADA: Sí! El cor és com l’amor, perquè quan un
s’enamora... 

CLARISSA: ...després vols estar amb ell per
sempre...

ADA: ...com un espòs i una esposa.
LUCA: Però potser l’ànima són les esperances,

com l’esperança de no morir o l’esperança
que algú que va morir vingui del cel per estar
encara aquí a la terra amb nosaltres...

CLARISSA: Però, Luca!, ja t’he dit que quan et
mors només l’ànima va al cel, el cos roman
aquí a la terra i l’enterren! Ara estic viva i la
meva ànima està en el meu cor.

DIEGO: Fins i tot la meva ànima està dins del
meu cor! Tothom té l’ànima dins del cor!
Tothom, fins i tot els superherois, perquè
són éssers humans com nosaltres, però amb
més poders..., tothom te l’ànima al cor,
menys els robots, perquè no són humans i
estan fets de ferro.

Crec que la profunditat dels discursos dels
infants ens restitueix la riquesa dels seus pen-
saments! Pensaments que, a partir d’una situa-
ció autèntica relacionada amb el pla emocio-

nal (el difícil estat d’ànim de l’Ambra i la dinà-
mica viscuda conjuntament amb la Clarissa),
han trobat un entorn que ha permès que es
poguessin desenvolupar i evolucionar a través
el diàleg i l’escolta mútua.

A través del diàleg hem explorat i construït
conjuntament nous significats, no només rela-
tius a la situació de partida, ja que és innegable
que la dimensió viscuda va generar processos
que, en un sentit molt ampli, es poden definir
com d’aprenentatge i creació de coneixement.

Mitjançant el diàleg també hem creat una
cultura de convivència, una dimensió impres-
cindible que posa en valor les diverses subjec-
tivitats i les acredita com a recursos fonamen-
tals per als processos de construcció de les
identitats a través de les relacions interperso-
nals. Una dimensió que hauria de ser el fona-
ment de la vida quotidiana en totes les escoles.

El que va passar en aquesta senzilla situació
ens ajuda a comprendre, al mateix temps, que
els infants no tenen cap necessitat d’aprendre
en abstracte les paraules que defineixen les
emocions, perquè en realitat ja pertanyen al
seu vocabulari. L’exemple anterior sobre la
Clarissa en dona testimoni: sense haver fet cap
tipus d’activitat d’educació emocional, se les
arregla a la perfecció per capturar l’estat emo-
cional de la seva amiga i actuar en conseqüèn-
cia. Els nens posseeixen naturalment aquella
«competència emocional» esmentada per
Goleman, una habilitat que nosaltres els
adults hem de ser capaços, en primer lloc, de
reconèixer i acreditar, i, en segon lloc, de valo-
rar mitjançant contextos adequats en què
pugui, quan sigui necessari, trobar els espais
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per expressar-se. Perquè això és el que els
infants necessiten: contextos autèntics en els
quals els diferents estats emocionals puguin
desenvolupar-se a través d’una comunicació
oberta i autèntica, contextos on les paraules
no són més que els mitjans per viure una
dimensió de l’escolta i el diàleg com a modali-
tat privilegiada amb la qual continuar cons-
truint, de forma dinàmica i en relació recípro-
ca, la pròpia identitat. Resumint, es pot dir
que el que els infants necessiten és sentir-se
lliures per viure i expressar-se en un entorn
humà i social que té confiança en ells, i els
acompanya globalment, sense retòrica, sense
moralisme i sense separar cap dimensió del seu
ser i sentir.

L’entorn que necessiten, en altres paraules,
és una escola que es preocupa principalment
per educar els infants reconeixent que són sub-
jectes globals, sense segmentar les seves pràcti-
ques, col·locant a la paraula educació adjectius
que en qualifiquen els diferents continguts:
educació lingüística, educació científica, edu-
cació corporal, educació musical o educació
emocional. Perquè no són aspectes separats
sinó dimensions interrelacionades que reque-
reixen contextos que permeten i no obstaculit-
zen aquesta interconnexió!

Conclusions
Per concloure aquest llarg text, crec que no
hem de resumir o sintetitzar els diferents temes

i significats que he tractat de presentar mit-
jançant el desenvolupament progressiu del dis-
curs. L’anàlisi sobre l’«educació emocional» i
l’argumentació que he proposat, em sembla
suficient i completa.

Crec més aviat que la millor conclusió és rei-
terar un concepte bàsic fonamental, que té un
valor global que transcendeix l’àmbit específic
del text: més que una escola que es preocupa per
«educar les emocions», com si fossin una cosa
separada i separable de tots els altres aspectes de
la seva identitat, els infants necessiten una esco-
la respectuosa amb el seu ser com a subjectes
globals, i per tant, capaç de donar resposta al
seu dret a l’educació com un procés global.

Aquest és el complex desafiament que ens
espera!                                                      

Gino Ferri, formador i assessor educatiu.
Nota
1. Teorització en la qual es fa ressò del concepte
d’’apercepció’ introduït i desenvolupat pel filòsof
Leibniz a principis del segle XVIII.
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Arno Stern (Kassel, 1924) segueix treballant al
Closlieu, el seu taller. Infants, joves i adults hi
gaudeixen del joc de pintar de forma lliure sen-
se inhibicions, sense pretensions, sense judicis
i sense competició, amb la passió i el plaer de
fer allò que es vol, sense esperar res a canvi. Les
investigacions d’Arno Stern sobre el traç per
tot el món van constatar que infants i adults
realitzen les mateixes figures i dibuixos arreu,
al món «civilitzat» o al lloc més amagat de la
selva del Brasil. La constatació d’una «memò-
ria orgànica» innata i universal, que s’expressa
a través del dibuix lliure i espontani, l’ha por-
tat a enunciar la teoria de la Formulació.1
Tona Castell: La seva teoria de la Formulació ens
parla d’una memòria orgànica, innata i univer-
sal. Hi ha diferència en els infants d’ara i els de fa
quaranta anys? On es troba aquesta diferència?
Arno Stern: Hi ha hagut una ruptura. Es tracta
d’una catàstrofe, com un terratrèmol. Jo vaig
viure la teoria de la Formulació els anys 1946
o 1947; vaig crear el taller Closlieu el 1950, i
fins al 1980 era una aventura extraordinària,
irresistible. Els infants venien després de l’es-
cola, jugaven naturalment, dibuixaven lliura-
ment, s’entretenien. A l’escola se’ls ensenyava
una mica de dibuix, sense que aquest ensenya-
ment els penetrés profundament. No tenia gai-
re importància. Però el 1980, quan es va intro-

duir l’educació artística a l’escola, va ser una
catàstrofe. A partir d’aquest moment, els nens
van esdevenir estèrils. No va ser un canvi brusc,
però sí una evolució ràpida, al llarg d’uns pocs
anys. Conservo dibuixos i arxius, amb aproxi-
madament mig milió de documents. Hem
escanejat una mostra d’aquests dibuixos, que
van des de 1947 a 1980, aproximadament, i hi
hem retrobat aquella riquesa. Fins i tot per a
mi, ha representat retrobar l’efervescència en
l’expressió dels infants. I ara què passa? Progres-
sivament, des d’aquella data, mes a mes, en
mirar ara els dibuixos posteriors, no hi ha res
de res. Els nens van quedar com paralitzats.
Aquella expressió natural va deixar de ser-ho.
El que era abundant, ja no ho és.
T. C.: Quan els infants dibuixen, els adults sovint
els preguntem què fan, per què ho fan. Vostè qües-
tiona aquesta actitud dels adults. Creu que els
fem perdre el plaer de dibuixar?
Arno S.: La facultat i la necessitat de dibuixar
és il·limitada, no hi ha edat per a això.
Comença amb la capacitat de fer línies. L’únic
obstacle és la impossibilitat motriu. Tret d’això,
tothom és capaç de traçar formes, i tothom
experimenta plaer a dibuixar. No és una expe-
riència circumscrita a la infància. És un error
de base, en l’estudi del dibuix, dir que existeix
el dibuix «infantil». No hauria d’existir aquest

34

l’entrevista

in
-f

àn
-c

i-
a

21
7

Tona Castell

ju
lio

l
ag

os
t 

20
17

El passat mes de gener van tenir lloc les con-
ferències La memòria i els records d’Arno
Stern sobre la «formulació» i el joc de pintar, i
Els Els infants, guardians dels nostres poten-
cials, del seu fill André Stern, sobre l’ecologia
de la infància, al CaixaForum de Barcelona,
organitzades per La Capsa de Colors. Els vam
entrevistar aprofitant l’avinentesa.

Conversa amb Arno Stern i  André Stern
Cal  a lguna cosa nova
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concepte. Dona la idea que es tracta d’una cosa
reduïda a un cert període de la vida, i això no
és cert. Jo també vaig creure-ho. Les meves pri-
meres experiències van ser en un orfenat
després de la guerra i allà hi havia junts nens
de cinc a quinze anys. A Closlieu, hi proposa-
va el joc de pintar a infants d’aquestes edats,
però molt aviat vaig veure que els de setze, dis-
set, divuit…, fins als vint anys, continuaven
amb el mateix afany. No es tracta d’una cosa
limitada. Es pot començar als quaranta, cin-
quanta o als seixanta anys. 
André Stern: La catàstrofe de la qual parla el
meu pare comença en la dècada de 1980. Va
ser un moment en què hi va haver un canvi de
paradigma. Va començar una mena de «tercera
guerra mundial», que ha consistit a colonitzar
tot el món. A partir d’aquest moment, es va

començar a preparar els infants per a aquest
nou món. Som nosaltres…, és l’adult el respon-
sable? És l’actitud educativa. És per això que
proposem una nova actitud educativa. Hi ha
investigadors contemporanis que han descobert
que, a partir de la dècada de 1980, la contami-
nació causada pels pesticides i els plàstics arriba
a fer disminuir fins a trenta punts el quocient
intel·lectual, i encara més el quocient afectiu i
emocional dels infants. Potser és la contamina-
ció, que destrueix les ones cerebrals, i això té a
veure amb l’actitud economicista implantada
en l’educació dels nostres infants. És aquesta
realitat, la que el meu pare veu i pot il·lustrar i
documentar, amb milers de documents, d’una
manera espectacular, de nens de tot el món, a
partir de la dècada de 1980. I la nostra respon-
sabilitat no rau en el mètode, en què fem o dei-

xem de fer; es tracta d’una qüestió d’actitud. És
tot el funcionament de la societat, el que es posa
en qüestió. Es tracta d’una societat on els
infants ja no hi tenen lloc i, com que tots som
com els infants, ningú no hi té lloc. 
T. C.: Veu possible fer tallers d’educació creadora
dins dels espais de les escoles?
Arno S.: Això és un problema important. Entre
les persones que venen a formar-se amb nosal-
tres, hi ha una part important de gent que tre-
balla a les escoles. Això em sembla molt bé,
perquè per a mi la causa de la degradació de
facultats, de l’espontaneïtat en els infants, és
l’ensenyament mal portat, en particular l’edu-
cació artística. L’André té raó de subratllar la
importància de la contaminació. Jo puc demos-
trar que els nens han estat esterilitzats, que el
seu acte de pintar ja no és natural. I cada vega-
da que els mestres aprenen el sentit de la
Formulació, la seva actitud canvia, i amb aquest
canvi els seus alumnes són salvats. Cada vegada
que, en una escola, s’introdueix el Closlieu per
reemplaçar l’assignatura d’educació artística, es
produeix un trasbals, una mutació. És com si
se substituïssin els pesticides per cultius biolò-
gics. És per això que, sense que digui que està
bé que els infants vagin a l’escola, sí que dic
que, atès que els infants van a l’escola, és neces-
sari que es canviï el que és fortament negatiu
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per allò que pot ser un remei. S’ha demostrat,
a Itàlia, en una escola, com els nens i les nenes
han canviat. La direcció ha verificat que grà-
cies al joc de pintar els infants han esdevingut
bons alumnes. Avui en dia a totes les escoles es
diu que els nens són impossibles, els professors
no tenen ganes d’anar a fer classes, i els pares
no comprenen els seus fills. Els infants no es
troben bé enlloc, no són apreciats. Es descon-
fia dels infants, se’ls té por. Això serà terrible
d’aquí a uns anys. Quan s’ha introduït el
Closlieu en un centre, tot ha canviat. Hi ha
solució, doncs, fins i tot a l’interior del sistema
que jo reprovo. 
T. C.: Pot donar un consell als mestres de les esco-
les bressol i dels parvularis, un consell a curt ter-
mini, que puguin aplicar de seguida?
Arno S.: És difícil. Se’ls ha de dir que la mane-
ra usual d’educar el traç del nen és errònia. És
necessari iniciar el treball sobre el traç del nen
d’una altra manera, així com és necessari tro-
bar-se amb el nen d’una altra manera. Això és
evident. L’infant no pot ser considerat com un
alumne disminuït a qui se li ha d’oferir tot el
saber necessari perquè obtingui un diploma.
Això no pot ser. Avui en dia hi ha molta gent
que reconeix que cal canviar alguna cosa en
l’ensenyament. I no és fent nous plans educa-
tius com es produirà aquest canvi. És necessa-
ri canviar radicalment l’actitud vers l’infant.
Cal partir del nen i no d’una planificació. Cal
canviar. Cal tenir en compte en primer lloc
l’infant d’ara i no allò que ha de ser en un
futur. Si programem el futur dels nens, no tin-
dran ja futur. Se’ls haurà robat el futur. És
necessari que els ensenyants en preguin cons-

ciència: la seva funció no ha de ser preparar
l’infant, sinó ajudar-lo, donar-li suport. 
André S.: Els professors estan en una situació
difícil. Estan entre l’Administració, els infants
i les famílies. No és gens fàcil. No hi ha cap
recepta. Jo treballo molt amb els ensenyants.
Em pregunten: com ho puc fer per aconseguir
l’entusiasme dels meus alumnes. Si comencen
així, això no funcionarà. L’entusiasme no és
un botó que es pugui prémer. Amb l’entusias-
me passa una cosa molt important: és conta-
giós. Hi ha mestres que em diuen que no
poden fer res, que no poden canviar res, que
tenen una planificació, uns programes a
seguir, una estructura jeràrquica… Sí que es
pot fer. Es pot fer molt. Cal veure el món dels
nens. Amb els nens, passa que se’ls ocupa tant
amb el que s’han de convertir que no tenen
temps de ser. Fa falta que se’ls doni temps per
ser. Això ho canvia tot per a ells. Se’ls té cons-
tantment sota pressió. Se’ls diu que cal que
estiguin atents a l’escola, que treguin bones
notes. «Si no treus bones notes, no podràs
tenir uns bons estudis. Si no tens bons estu-
dis, no podràs tenir una bona titulació. Si no
tens una bona titulació, no podràs tenir una
bona feina. Si no tens una bona feina, no
podràs guanyar diners, no podràs comparar-te
un cotxe, no podràs tenir família…» És una
pressió enorme. Aquest és el món dels nostres
infants, i l’ensenyant pot seguir aquest camí.
Però quaranta-cinc minuts a la setmana tenen
la possibilitat de canviar-ho tot a la vida dels
infants. «Aquí on tu i jo ens trobem, et trans-
meto la sensació que t’estimo perquè tu ets qui
ets i com ets. No has de canviar, no m’has de

donar res a canvi, no m’has de recompensar
per res.» Això és un canvi enorme per als infants.
Els ensenyants estan en una posició difícil, però
també estratègica. Si el canvi no comença per
ells, no podrà haver-hi canvi. S’ha arribat a un
punt on ja no es pot optimitzar l’antic, el que
ha passat. Cal alguna cosa nova, i els mestres
són els primers que han de canviar.               

Tona Castell, revista INFÀNCIA.
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Nota
1. La Formulació
Arno Stern va anomenar Formulació al codi
universal que es manifesta en la gent molt
aviat, tan bon punt és capaç de produir traços
sobre una superfície, que després evolucionen
de forma programada al llarg de tota la vida.

Primer apareixen les «figures primàries».
No tenen intenció de representar. Després
apareixen els «objectes-imatges» amb els
quals es desenvolupa el joc de representa-
ció. I molt més tard, ja d’adults, apareixen
les «figures essencials», en les quals ja no hi
ha representació.

Arno Stern va fer, de jove, l’inventari dels
«objectes-imatges» i es va preguntar si allò
que es percep de l’entorn depèn de cada cul-
tura. Els seus viatges a poblacions aïllades,
sense estructura escolar i que no coneixien el
dibuix o la pintura, li van servir per constatar
que també hi feien representacions anàlogues
a les dels infants de la nostra societat.

Extret del web del centre Diraya 
http://dirayaexpresion.es/
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Fem l loc a la pedagogia
Més enl là del  retorn de la invers ió 
i  de la dominació neurocient í f ica1

La consideració dels
infants com el futur
de la nació i la legiti-
mació de les interven-
cions sobre les famí-
lies –especialment les
famílies pobres– amb
narratives de salvació,
no són un fenomen
nou. Aquest fou un dels arguments principals
per establir centres de cura infantil a Europa a
final del segle XIX i principi del XX (VANDEN-
BROECK, 2006). Avui fa la impressió que les
neurociències són pertot en l’educació infantil.
Trobem referències al cervell infantil en docu-
ments polítics, en publicacions del Banc Mun-
dial, d’Eurochild, d’UNICEF, de la UNESCO, de
Save the Children, de treballadors socials locals
i de serveis per a la primera infància. Sovint, el
llenguatge sobre «creació de noves sinapsis»,

«períodes crítics del
desenvolupament» o
«estrès tòxic per al cer-
vell infantil», va acom-
panyat d’un llenguat-
ge economètric que
defensa que hem d’in-
vertir en l’educació de
la primera infància per-

què reportarà grans estalvis posteriors (per exem-
ple, Allen, 2011). Val a dir que moltes de les rei-
vindicacions de traslladar la recerca cerebral a la
pràctica, com les polítiques educatives, no pro-
venen de neurocientífics, i fins i tot es proposen
sovint força a desgrat dels mateixos investiga-
dors cerebrals. Segurament no és cap coincidèn-
cia que algunes de les crítiques més serioses sobre
l’ús de la recerca cerebral en el camp de la cura i
l’educació de la primera infància provinguin de
neurocientífics –pretèrits i presents.

Resulta impossible saber en quina mesura
l’ús de la neurociència per aconseguir atenció
política per tal que s’inverteixi en educació
infantil es basa en la credibilitat que els acti-
vistes dels primers anys atorguen a les afirma-
cions de grups de pressió com el Centre on
the Developing Child de la Universitat de
Harvard, o fins a quin punt això és només
una façana, perquè s’assumeix que altres argu-
ments –basats en la moral, l’ètica o els drets–
no tenen cap possibilitat en aquests temps
neoliberals. No només és impossible saber-
ho; també és irrellevant. El resultat és exacta-
ment el mateix: és com si tots estiguessin d’a-
cord que només hi ha un argument per
finançar públicament la cura i l’educació de
la primera infància: aquest suposat retorn
econòmic. I d’aquesta manera, les ONG i els
activistes locals corren el risc que el seu espai
essencial dins el debat públic democràtic

Les concepcions de què convé als infants, qui-
nes són les responsabilitats dels progenitors,
quan hi han d’intervenir els Estats i quin és el
sentit mateix de la primera infància, estan lli-
gades a la història, igual que les ciències que
ho estudien. Aquestes concepcions es troben
avui cada vegada més dominades per referèn-
cies a la neurociència, i l’educació infantil es
considera cada cop més com una inversió pro-
fitosa que produirà uns retorns importants.

Michel Vandenbroeck
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–com a part crucial de la societat civil– esde-
vingui redundant.

No es tracta de debatre quines evidències
hi ha sobre aquesta perspectiva purament
economètrica de l’educació. La política i la
pedagogia tenen a veure amb allò que consti-
tueix una bona vida, amb el que és desitja-
ble. I el que es considera desitjable no es pot

derivar només del que es considera veritable.
Entre ciència i política se situen les opinions
ètiques i morals sobre justícia social, sobre el
que és just, idees sobre què constitueix la dig-
nitat humana i sobre què és la democràcia.
Evidentment –i per fortuna– aquestes opi-
nions i idees són lluny d’un consens. Els ciu-
tadans poden tenir desacords profunds sobre

aquestes qüestions i aquests desacords són
vitals, ja que constitueixen el nucli de la
democràcia. En el neoliberalisme sembla que
la qüestió del que és desitjable no és discuti-
ble: és desitjable el que és rendible. És desitja-
ble el que sosté el creixement econòmic. I això
és un tema de llibertat individual i de respon-
sabilitat individual en un sistema competitiu i
meritocràtic on cadascú «obté el que es
mereix». S’assumeix que el mercat és inherent-
ment just i aquesta assumpció descarta qual-
sevol consideració ètica sobre la desigualtat i
la solidaritat.

La prevalença de la narrativa neurocientífi-
ca en l’educació de la primera infància no és
aliena a altres consideracions. Va acompanya-
da de la seva germana bessona: la narrativa
sobre l’estat de la inversió social, sobre el
retorn de les inversions, sobre el capital humà.
Aquesta noció de capital humà ha evolucionat
profundament cap a un concepte neoliberal
de capital humà que suposa uns individus
autoconscients, autònoms, que són responsa-
bles del desenvolupament i la prosperitat pro-
pis. D’aquesta manera, el neurodiscurs i el seu
germà bessó capital humà van agafats de la mà
amb la imatge de l’infant com allò que encara
ha d’esdevenir un ciutadà autònom, emprene-
dor, sobretot no dependent de l’Estat. La imat-
ge de l’infant com a despesa (rendible) i com
allò que ha d’esdevenir redueix l’educació a la
preparació per a la vida futura, i redueix així el
sentit de l’educació infantil a la preparació per
a l’educació obligatòria (MOSS, 2013), cosa
que, al seu torn, es redueix a la preparació per
al mercat laboral. En aquesta visió del món hi
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ha molt poc espai per a la interdependència, la
col·laboració, la solidaritat, la justícia, la
democràcia i la cura, conceptes tan estimats per
generacions de pedagogs, entre els quals es
compten Dewey, Freinet, Freire, Malaguzzi i
tants d’altres.

Les concepcions neoliberals de l’Estat del
benestar han impulsat unes concepcions més
meritocràtiques de la legitimitat o la justícia
social, que, sens dubte, s’han allunyat de les
nocions més solidàries que prevalien en les
èpoques de les reformes pedagògiques sota la
inspiració d’aquests pedagogs. Ha estat profu-
sament documentat com l’Estat del benestar
ha evolucionat cap a un Estat del benestar
contractual, i com la igualtat d’oportunitats
ha substituït la igualtat de resultats com a
principi de justícia. Atès que la neurociència
es considera indubtable, i que ningú pot
objectar que és millor prevenir que curar, el
discurs individualitzador meritocràtic sobre la
pobresa que culpa la víctima és també silen-
ciosament i gradualment acceptat. Aquest dis-
curs meritocràtic implica que la pobresa és una
responsabilitat individual i que la solució és
l’educació –infantil– i no la redistribució.
Precisament perquè l’ús de la neurociència està
tan estretament lligat al discurs eminentment
polític i ètic sobre la inversió social i el retorn
de la inversió, és extremadament preocupant
que aquestes narratives hagin penetrat en les
ONG locals i internacionals i en la societat civil
en general. En la seva recerca de causes justes
–com l’educació universal–, utilitzen l’argu-
ment econòmic per tal de fer-se escoltar per
aquells que decideixen on invertir els diners. I
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tanmateix, en fer-ho, reforcen la idea que l’ú-
nic argument vàlid és l’econòmic i que gastar
diners públics en l’educació de la primera
infància només es pot justificar pel retorn
futur de la inversió. 

Molts pedagogs han considerat l’educació
com a inherentment democràtica. Alguns van
plantejar l’educació com un mitjà per fer
justícia a grups concrets de població, com els
treballadors de Brasil (Freire) o els fills de
camperols i de la classe obrera a França
(Freinet). Altres han considerat l’educació
com una de les formes de restablir la
democràcia després del feixisme (Malaguzzi).
Tenen en comú la idea que el que passa en la
pràctica diària –organització de l’espai, rela-
ció amb les famílies, activitats dels infants...–
té a veure amb la pròpia visió de la societat,
de l’educació i, per tant, del sentit mateix del
sistema educatiu. En resum, no podem dis-
tingir la pràctica de la política o la ciència.
Això també és clar en el cas del neurodiscurs.
El focus unívoc en els primers anys com a pre-
ventius de danys futurs (és a dir, retards en el
desenvolupament) ha dut a cercar programes
basats en evidències.

Un exemple notable d’això és l’International
Early Learning Study (Estudi Internacional
dels Primers Aprenentatges, IELS) de l’OCDE.
La finalitat és mesurar els resultats del primers
aprenentatges en els àmbits de les habilitats
cognitives, socials i emocionals. L’estudi es pre-
senta per ser aplicat sense cap concertació amb
els professionals de la primera infància dels paï-
sos afectats (MOSS et al., 2016). El perill és
que, amb això, el sentit mateix de l’educació

infantil –i per tant, de la pràctica diària– es
decideix sense debat amb les parts directament
implicades. Un altre perill és que els objectius
que no cauen dins aquests resultats del desen-
volupament són ignorats, malgrat que ocupen
un lloc prominent en els currículums de Nova
Zelanda i Berlín (per exemple, l’atenció a la
gestió de la diversitat social), Bèlgica (l’atenció
per com la cura infantil pot influir en la cohe-
sió social) i de molts altres països. Els progra-
mes redueixen l’acte educatiu a un procedi-
ment tècnic, és a dir, a l’aplicació d’unes regles
generals i universals –per exemple, servei i
devolució– i, així, el mestre esdevé un profes-
sional tècnic. Però la cura no és una qüestió
tècnica i no podem esperar que els mestres tin-
guin cura si no tenim cura d’ells.

És clar que no es tracta de substituir el dis-
curs hegemònic (encara que sigui el meritocrà-
tic) per una altra veu única. Es tracta més aviat
de dir, amb John Dewey, que la democràcia és
simplement «el govern de la gent, per a la gent
i per la gent» (DEWEY, 1916, pàg. 303) i que,
per tant, no la pot dictar la ciència, ni pot ser
unívoca: «Per a l’educador, per a qui els pro-
blemes de la democràcia són reals, la necessitat
essencial és fer que la connexió entre l’infant i
el seu entorn sigui tan completa i intel·ligent
com sigui possible, tant pel benestar de l’in-
fant com pel bé de la comunitat. La manera de
fer-ho, és clar, variarà d’acord amb les condi-
cions de la comunitat» (pàg. 289).                  

Michel Vandenbroeck, Departament 
de Treball Social i Pedagogia Social de la 

Universitat de Gant, Bèlgica.

Nota
1. Aquest article presenta un breu resum del llibre
Constructions of Neuroscience in Early Childhood Educa-
tion, publicat per Routledge dins «Contesting Early
Childhood Series».
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SALINAS, S.: Veo veo, Barcelona: Ekaré, 2014.

L’escola, un dels llocs privilegiats on s’aprèn
de llegir i es practica la lectura (encara que no
l’únic), és un indret idoni per posar a mans
dels infants les més riques i variades tipolo-
gies de llibres 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.

La ciutat com a passeig 
Passejar per la ciutat, quin gran plaer! És clar
que tot depèn de l’actitud, el respecte i la
curiositat que vulguem tenir com a passejants.

Mirant-llegint aquests llibres ens podem
preguntar quina mena de passejants som, o
voldríem ser...

Un material literari visual i textual que con-
vida a parlar, argumentar, discutir, comparar,
tot un caramull de bones eines per conrear la
paraula, la conversa.                                   

La c iutat vista 
des dels l l ibres

ROSENTHAL, M.: Me aburro, 
Pontevedra: Faktoria K de Libros, 2011.

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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Vergonya, nervis, por,
inseguretat, timide-
sa… Què en fem de
tot això? Us convidem
a iniciar un llarg viat-
ge al profund món de
la literatura, amb peti-
tes piulades literàries
que, amb quatre
paraules, aconseguei-
xen fer volar la imagi-
nació i fer créixer el
petit narrador que es
duu a dins.

N’hi ha prou amb
una il·lustració per
obrir les portes de la
fantasia. La fantasia?
Sí, aquell món on la
imaginació de cada

persona cobra vida. Tant la del pare com la del
fill, i l’infant només podrà travessar les portes
de la fantasia si son pare s’ho creu.

La importància de les paraules, el valor de
cada lletra, el significat de les il·lustracions i
l’emoció dintre de cada pàgina. La literatura,
aquella que ens comunica missatges, no tots

semblants, ja sigui jugant amb les paraules d’u-
na poesia o amb les planes sense textos d’àl-
bums il·lustrats. La literatura s’ha de viure, i
s’ha de fer viure, perquè la resposta que reps
dels teus oients, siguin petits o grans, sempre
et pot sorprendre. Es pot fer de moltes mane-
res: es pot llegir, recitar, cantar, cosir, compar-
tir, tastar, ballar… Hi ha literatura per a tot:
per evadir-te, per als dies tristos, per ampliar el
teu coneixement, per trobar la manera de par-
lar d’un tema amb algú altre… A la literatura
ho podem trobar tot, o gairebé tot. L’únic que
cal és deixar-se portar, oblidar-nos dels tòpics,
aprendre dels records i dedicar-hi temps. Hi
ha moltes maneres d’expressar literatura i, si
per a algú té significat, ja n’hi ha prou.

Rondalles sonoritzades, poesies penetrants i
el tacte d’un àlbum il·lustrat. Treure’ns les pors
d’equivocar-nos i començar a divertir-nos.
Divertir-nos i equivocar-nos amb reptes difícils
que s’han convertit en fàcils i fàcils que s’han
convertit en difícils. Aprendre a volar sobre un
tapís ple de literatura. I expressar-nos i comu-
nicar-nos amb la imaginació, una eina que per-
met que l’adult obri la porta de la literatura
amb honestedat, perdent la vergonya i capti-
vant la mirada d’aquells que, ara, fan d’oients.

Conte ve, conte va ( I V )  

Un tast de l i teratura 
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Alumnes de Didàctica de la Llengua 
i la Literatura, tercer curs de Grau 

d’Educació  Infantil i Grau d’Educació 
Primària, Universitat Ramon Llull

Aquest text ha estat redactat per una colla 
d’alumnes que han seguit amb dedicació i eufò-
ria l’assignatura de Didàctica de la Llengua i la
Literatura durant el primer semestre del curs
2016-2017. Han estat una vintena d’estudiants
d’Educació Infantil i de Primària, de primera i
de segona titulació, que han viscut la matèria
literària com una experiència que millora i enri-
queix la llengua, que afina la mirada, que aju-
da a comunicar-se millor i que és molt capaç
d’ampliar els horitzons professionals i perso-
nals. Ells han posat paraules a tot allò que hem
tingut la sort d’experimentar plegats tant a
Blanquerna –dins de classe, i també amb altres
companys aliens a l’assignatura– com a l’esco-
la on, davant d’oients de totes les edats, han
posat a prova la nostra capacitat de dir poesia,
d’explicar contes, de comunicar amb passió la
literatura dins i fora dels llibres. Pel que fa a la
professora, aquests tres mesos li han permès
seguir aprenent un munt de coses…
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Els diferents contactes amb la literatura
poden aportar noves formes, gustos i colors.
Les paraules? Es poden veure clares, es poden
veure borroses i, fins i tot, pot ser que s’hagin
de buscar allà on no hi ha lletres. I doncs, què

és la literatura? És un món on qualsevol fet
pot ser un fet qualsevol, un món on es pot viu-
re amb els propis ulls i veure-hi amb els ulls
tancats. És com un somni, doncs? Amb una
petita diferència: els somnis no només es tro-
ben a la biblioteca. Els somnis els trobem dins
les persones, grans, petites, homes, dones…
L’ésser humà necessita somiar.

Qui diu que una
bona obra és només
per a infants? Al cap i
a la fi, tot és art, i
siguem infants o no,
tots som persones amb
la necessitat de trencar
amb els límits de la
realitat i deixar pas al
somni…

Els adults també ens
sentim atrets pel món
dels dibuixos, les imat-

ges i els colors. Quan realment ho vivim és
quan podem emocionar el públic. Podem gau-
dir durant tardes infinites en llibreries fullejant
desenes de tresors.

Aquí hi ha una ganoteca, la biblioteca on la
literatura és un petit tast màgic de llibertat,
expressió i connexió. Pot fer-nos retrobar amb
paraules, frases, rimes, olors i sabors perduts o
desconeguts. Un viatge gastronòmic que per-
met rebre i presentar la literatura tant a infants
com a adults. Somriures, sorpreses, admiració,
confusió: diferents reaccions que pot provocar
el vol i oferir estovalles on tots els plats tenen
cabuda i poden resultar igual d’exquisits, tot i
que a vegades les cuines del directe ja es por-
ten la sal i l’oli.

Ara ens queden les postres, el plat que, amb
la dedicació, implicació i temps de tots, hem
cuinat. Sense pagar el compte, podem dir que
ja estem ben tips i satisfets amb tot el que hem
anat cuinant i, sobretot, amb tot el que ens
ha anat alimentant; plats que segurament en
un restaurant mai haguéssim demanat. Aque-
lla dita que fa «mai diguis que no t’agrada un
plat que no has tastat», doncs és així, perquè
el seu gust dependrà de qui te’l cuini i, sobre-
tot, de com ho faci.                                   
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Conte va, mentida ve, posada en escena 
a l’Auditori de la Facultat. 

Posada en escena a l'Escola de l'Ateneu Igualadí.
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Del 9 al 12 d’abril de 2017, la revis-
ta INFÀNCIA va visitar la ciutat de Torí,
centre industrial i comercial, i seu de
bona part de la indústria automo-
bilística italiana. Ens hi vam ajuntar
membres del Consell de Redacció de
les revistes INFÀNCIA i Infancia, com-
panys d’escola i participants dels
grups de treball de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat.

El motiu del viatge va ser visitar
diferents serveis que atenen infants
de 0 a 6 anys a la ciutat de Torí: nidi
d’infanzia (0-3), scuole dell’infanzia
(3-6), Spazio ZeroSei, Centro di Cultu-
ra per l’Educazione all’Ambiente e
all’Agricoltura i Centro per la Cultura
Ludica. En cada espai visitat ens van
atendre molt obertament i amable-
ment, explicant-nos el significat i l’a-
tenció de cada servei tant pel que fa
als processos de creixement i d’iden-
titat personal dels nens i les nenes
com a la comunicació amb les famí-
lies. Es va fer palesa la importància
de la identitat col·lectiva de la comu-
nitat educativa per arribar a entendre
i donar sentit a la identitat ciutadana
i la cultura democràtica. 

La diversitat en les procedències de
les famílies arriba, en moltes zones de
Torí, al 90 %. És per aquesta circums-
tància que es realitza un fort treball en
el teixit comunitari. Els serveis 0-6 no

es poden deslligar de les tasques de
cohesió i d’inclusió social que es por-
ten a terme des de final del segle XX.

Les 22 visitants, repartides en tres
grups, vàrem conèixer un total de
deu nidi i scuole dell’infanzia. En tots
ells vam remarcar unes peculiaritats
molt destacables. Respecte a l’am-
bient dels espais, molt espaiosos i
oberts, amb força propostes d’activi-
tats de joc i experimentació de lliure
circulació, hi vam trobar infants amb
un elevat grau d’autonomia i de cal-
ma. En les escoles on hi havia grups
heterogenis, sobretot al 3-6, la
col·laboració i l’ajut entre els infants
era natural i habitual. Així i tot, tal
com ens van explicar, hi havia un

grup de referència per edat. En algu-
nes escoles estaven valorant l’ade-
quació dels grups en vertical, procés
que demana consens i estimació en
els aprenentatges individuals.

La presència de dues mestres per
grup de 25 infants permetia una
atenció personalitzada en els grups
reduïts que requerien el guiatge per
avançar en els coneixements que44
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estaven fent, sobretot en les tasques
d’exploració i d’observació. En els
grups que portaven a terme feines
més creatives i artístiques, l’acom-
panyament de l’adult era esporàdic
o s’adreçava per atendre alguna
necessitat puntual dels infants.

Quant a materials, disposaven de
molt material no estructurat i d’ori-
gen natural, que serveix per conèixer,
reproduir i elaborar obres pròpies.
També destacava el material dissen-
yat pels mestres i les famílies per fer
activitats sensorials, tant a l’interior
com a l’exterior dels edificis.

Tot l’equipament era a l’abast dels
infants, organitzat i distribuït per les
sales, passadissos i espais exteriors.

Aquest ambient de progrés estava
documentat, fotogràficament i per
escrit, en força parets de les esco-
les, cosa que ens va ajudar a com-
prendre les circumstàncies i les
argumentacions dels breus instants
que vàrem participar de la vida edu-
cativa d’aquests serveis.

El darrer dia ens van rebre en el
Centro di Documentazione Pedagogi-
ca tots els directors dels serveis que
havíem visitat (un sol director porta
diferents centres d’una mateixa zona
de referència). Vàrem tenir l’oportuni-
tat de dialogar amb tots ells per aca-
bar de copsar les propostes educati-
ves per als infants a Torí. Aquestes
propostes es basen en els documents

de política educativa que ofereix el
Centre i les elabora cada escola,
tenint en compte l’especificitat i
característiques del context territorial
de referència, dels infants als quals
es dirigeix i dels talents i especialitza-
cions dels educadors i mestres. 

Els objectius, des del Servizio Sis-
tema Educativo Integrato 0-6, són
fonamentalment:

• Oferir als adults documents útils
per facilitar la reflexió pedagògica,
metodològica i organitzativa, molt
lligada a la pràctica i a les accions
del dia a dia. 

• Ajudar a créixer professionalment
tots els educadors i mestres, grà-
cies a un procés de formació per-
manent, coherent i estructurada en
diversos nivells. Cada curs hi ha un
tema comú de formació a fi d’in-
centivar l’estudi, la recerca i l’apro-
fundiment entre tots els mestres.
Enguany estan treballant els agru-
paments en grups reduïts d’infants.

• Identificar i compartir els vuit prin-
cipis educatius essencials de l’in-
fant de 0 a 6 anys i les seves
característiques evolutives:

• Cada nen i cada nena té la seva histò-

ria i la seva identitat individual.

• Els infants són actius i estan motivats

pel desig, el plaer i l’alegria d’experi-

mentar i interaccionar.

• Els infants són observadors, emprene-

dors, investigadors, fabricants d’hipòtesis

i teories sobre el coneixement del món.

• Els infants aprenen mitjançant la inte-

racció amb adults i companys, i s’enri-

queixen a partir del diàleg, de la com-

paració entre diferents punts de vista i

de compartir accions i idees.

• Els infants són capaços d’expressar les

seves opinions, de participar en les

decisions i d’assumir responsabilitats

concretes en la vida comunitària.

• Els infants tenen dret a tenir temps, per

aturar-se i per viure moments no pro-

gramats pels adults.

• Els infants, des de la primera infància,

són capaços d’autoregular-se, tenen

potencial per créixer a través dels reptes.

• Els infants tenen dret a viure les seves

emocions; els adults els ensenyen a

entendre-les i els donen suport i signifi-

cació de manera positiva.

Compartim del tot aquests principis
que formulen sobre com els infants
construeixen el seu aprenentatge, en
processos immersos dins d’un context
social i de relació, en l’aspecte emo-
tiu, motriu, cognitiu i cultural. 

Creiem en un infant competent,
amatent i aprenent, mirant el futur
des d’un present real i quotidià.

Acabada l’estada a Torí, esperem
nous intercanvis pedagògics per
seguir formant-nos i créixer en la mis-
sió compartida de fer de mestres.

45
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La nostra portada

Els elements naturals del jardí
ofereixen mil i una possibilitats
per observar, conèixer i trans-
formar. Els infants, espontània-
ment, manipulen amb molta
cura els materials i, amb la deli-
cadesa de les seves accions,
porten a terme processos cre-
atius, complexos i sensibles.
Recol·lecten, deixen emprem-
tes, rastres i petjades, fan
camins, traçades i composi-
cions. Són creacions efímeres
i transitòries que desperten la
curiositat d’aquells que ho
descobreixen. 

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

El programa L’ofici d’educar, de Catalunya
Ràdio, conduït per Elisabet Pedrosa, impulsa
la reflexió de famílies i mestres per contribuir a
fer un món millor des de l’educació, en el
procés transformador que estem vivint. Cada
programa se centra en un tema monogràfic
d’actualitat educativa i permet la participació
des del Facebook de l’Ofici d’Educar. Conté
també algunes seccions com «La
veu de l’experiència», que dona
veu a les opinions de nens i joves
dels centres educatius de Catalu-
nya. Altres seccions tracten els
temes més actuals (píndoles per
prevenir la violència a l’escola,
recursos digitals per educar, lite-
ratura infantil i juvenil...).

Ràdio
www.ccma.cat/catradio/lofici-deducar/

Educar a la ràdio
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Des dels vincles d’aquest cercador, es poden
trobar els programes d’àmbit educatiu que
s’han enregistrat a la plataforma de RNE, amb
l’enllaç a la darrera emissió. Els temes que trac-
ta són molt amplis, tots ells relacionats amb el
món educatiu.

www.rtve.es/alacarta/programas/rne/educacion/1/
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Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3 - 08001 Barcelona.
Tel.: 934 817 373
redaccioinfancia@rosasensat.org - www.rosasensat.org
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SOTA LA PELL DEL LLOP
Acompanyar les emocions 
amb els contes tradicionals

Eva Martínez Pardo  

A partir d’una mirada suggeridora sobre les 
emocions i el seu acompanyament educatiu, 
aquestes pàgines ens conviden a descobrir 
tot allò que els contes permeten transitar 
i elaborar. Des de diferents experiències 
educatives, l’autora s’endinsa en les entran-
yes de diversos contes de la nostra tradició 
oral i ens mostra camins d’acompanyament 
emocional interessants a la llum d’aquestes 
històries.

15,00 €

CIENCIA 0-3
Laboratorios de ciencias 
en la escuela infantil

Sílvia Vega  

En aquest llibre apareixen recopilades una 
sèrie d’activitats realitzades íntegrament en 
una escola infantil 0-3. Són experiències que 
es duen a la pràctica per deixar constància 
de com nens i nenes adquireixen les prime-
res concepcions sobre diversos fenòmens 
de l’àmbit de ciències. Hi ha exemples 
pràctics sobre les dissolucions, els elements 
immiscibles, la flotació, la liquació, etc. En un 
espai conegut com ara el de la classe i amb 
uns materials no molt diferents dels que es 
poden trobar a casa, s’articula un veritable 
laboratori de ciències, on la curiositat és el 
veritable motor de cada experiment. 

15,40 €

LES ARRACADES 
DE LA MESTRA
o com pensa una mestra 
en els infants, les escoles, 
les famílies i la societat d’avui

M. Carmen Díez Navarro 

«Dins la selecció de textos que componen 
aquest llibre, hi he abocat bocins de la meva 
realitat quotidiana, preocupacions sobre la 
criança actual, reflexions, tendreses i fins i 
tot bromes. I, a través de tot això, es pot 
veure una síntesi de la meva manera d’en-
tendre la criança, els vincles que considero 
saludables en l’àmbit escolar i educatiu, 
l’essència de les criatures petites i la desi-
tjable posició implicada i responsable que 
hauria de tenir la societat sencera respecte 
a la seva cura. »

16,80 €    ebook: 13,70 €

EDUCAR EN EL AULA 
DE 2 AÑOS
Una propuesta metodológica

Paloma Sáinz de Vicuña 
 
Aquest llibre proposa una metodologia per 
a educadors i mestres de les aules de 2 a 
3 anys basada en quatre puntals: el disseny 
de l’ambient, les relacions personals, la vida 
quotidiana i, finalment, l’organització d’ac-
tivitats que combinin el petit grup amb el 
joc lliure dels nens i nenes (joc simbòlic, joc 
de construcció, la rotllana, taller de plàstica, 
psicomotricitat, etc.). L’autora considera que 
el joc ha d’ocupar un lloc primordial i que 
les activitats en petit grup permeten una 
atenció individualitzada i una resposta millor 
a les característiques d’aquestes edats.

14,60 €   ebook: 11,90 €
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L’Associació 
de Mestres Rosa Sensat 
Convoca el XXXVII Premi
Marta Mata de Pedagogia 

P    E    D    A                    O    G    i    Ag
L’Associació de Mestres Rosa Sensat, amb la col·laboració de la Fundació Artur Martorell, el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, convoca el Premi Marta 
Mata de Pedagogia per promoure, reconèixer i donar a conèixer el treball renovador de mestres, professors i altres educadors que, 
en equip o individualment i a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica, contribueixin a la millora de l’educació i a enfortir la 
renovació pedagògica.

1. Els treballs presentats han de ser originals, inèdits, realitzats per 
mestres, professors i altres educadors procedents de tot l’Estat espanyol i 
Llatinoamèrica, i redactats en qualsevol de les seves llengües.

2. Les obres han de donar a conèixer una experiència que comporti una 
millora de la pràctica educativa.

3. Les obres han de tenir una extensió màxima de 250.000 caràcters, 
amb espais inclosos. S’han de fer arribar per correu electrònic, en suport 
digital i tancades en format PDF a l’adreça publicacions@rosasensat.org. 
No s’acceptaran treballs en suport paper.

4. El document ha d’anar acompanyat necessàriament d’un breu 
currículum de la persona o persones autores, on constin les dades 
bàsiques de l’autor o autors: nom i cognoms, adreça, telèfon de 
contacte, NIF i correu electrònic.

5. La data màxima per al lliurament dels originals serà l’1 d’octubre  
de 2017.

6. El jurat està constituït per persones vinculades a l’àmbit educatiu i que 
representen les institucions i entitats convocants.

7. El jurat podrà declarar el premi desert. La decisió del jurat serà 
inapel·lable.

8. L’Associació de Mestres Rosa Sensat publicarà l’obra en llengua 
catalana i en llengua castellana en coedició amb l’Editorial Octaedro. 
En ambdues edicions es farà constar el premi amb el qual ha estat 
guardonada.

9. Es farà una publicació en paper del treball premiat, que no excedirà 
les 160 pàgines.

10. El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2017 i el premi es 
lliurarà en el decurs d’un acte públic.

11. La participació en el premi comporta l’acceptació d’aquestes bases. 
El jurat resoldrà les qüestions no previstes.

Barcelona, març  2017

Generalitat
de Catalunya
Departament
d'Ensenyament

Col·laboració:
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