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sumari

Davant la possibilitat d’escoltar les veus de tots els
mestres a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat 2017
escrivim l’editorial amb les paraules de tots els pro-
fessionals que van intervenir en el Tema General.
(Trobareu el text íntegre de les conclusions de la
52a Escola d’Estiu a http://www2.rosasensat.org/
files/ conclusions_escola_ estiu_2017-1.pdf )

«El canvi educatiu, potser no és inevitable, però és
necessari. Ha de partir de cada realitat, perquè cada
escola creï els contextos i les oportunitats alineats amb
un propòsit educatiu ferm i compartit, per aconse-
guir persones més lliures i més competents que cons-
trueixin un futur amb oportunitats per a tothom.
Perquè l’escola ha de poder donar resposta al canvi
social, intentant crear una societat més igualitària i
crítica, tot tenint en compte que l’escola no ho pot
fer, ni ho ha de fer sola. Necessitem aquest canvi per
afrontar un futur comú que sigui millor per a tots.

Constatem que el canvi educatiu genera il·lusió i
esperança, tant a l’educació infantil i primària com
a l’educació secundària: hem arribat a la conclusió
que les coses no poden continuar com fins ara, i
ens cal reflexionar i revisar per què fem el que fem
o per què volem introduir canvis. Aquests canvis
tenen sentit si es fan en profunditat i amb rigor,
amb una finalitat clara, que pensi quina és la fun-
ció de l’escola ara, tot entenent el canvi educatiu
com una forma de millorar la societat present i
futura. I és per això que ens hem de preguntar qui-
na és la societat que volem construir.

[...]
»L’objectiu final de l’educació és, o ha de ser, aju-

dar a formar persones que sàpiguen créixer en
benestar i dignitat. És per això que qualsevol canvi
té com a finalitat afavorir les experiències d’apre-
nentatge, i fer que els infants i joves en siguin els

protagonistes actius, per aprendre a conviure, per
generar motivació i ser feliç. En una societat plena
de diversitat, conflictes i reptes, el canvi és necessa-
ri per aconseguir infants actius, crítics, curiosos,
compromesos i sans, que puguin créixer en digni-
tat i resoldre els conflictes col·lectius.

[...]
»El canvi educatiu s’ha de propiciar des dels

equips de mestres, i compartit amb les famílies, que
hi han de participar de manera activa. La creació
d’una escola equitativa, inclusiva i connectada al
món present, ha d’anar dirigida a millorar la socie-
tat i a construir el futur que volem.

»Pensem que amb implicació, compromís,
il·lusió, i recursos es pot afrontar qualsevol repte.»

52a Escola d’Estiu de Rosa Sensat
Barcelona, 10 de juliol de 2017

La necessi tat  de canvi ,  un desig compart i t
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Laia PG Si estan preparats per treu-
re’l, sense, i si no ho estan, amb
bolquer. Oi que cadascú té el seu
ritme en tot? Que no s’imposin rit-
mes en això.

Olga Toribio Totalment d’acord.
Nosaltres ara estem en aquest
procés. Tenim la «pressió» que al
setembre hem d’anar a l’escola «dels
nens grans» i sí o sí ha d’anar sense
bolquer, i farà els tres anys el 29 de

desembre... És forçar un infant que
es porta un any amb el del gener i
el ritme maduratiu és diferent.

Sandra Zamorano El meu és de
l’abril i encara porta bolquer per-
què a l’escola bressol li vam treure
quan no tocava i va fer una regres-
sió molt forta. Ara fa el pipí a l’o-
rinal però la caca no hi ha manera
i ens demana el bolquer. L’escola
s’ha d’adaptar a les necessitats dels
infants i no pressionar.

Pilar Castillo A vegades forcen les
famílies! I estic totalment d’acord

que cada infant té el seu ritme
maduratiu i no s’ha de forçar.
Treballo a llar d’infants i quasi sem-
pre la família decideix quan treure
bolquers, sobretot de cara a vacan-
ces, i a vegades es precipita una
situació que no toca!

Mónica Béjar Ni amb bolquers ni
sense. Si partim de la base que cada
infant té un ritme propi i el control
d’esfínters és evolutiu, l’hauríem de
respectar. Per tant, hi haurà infants
a parvulari amb bolquers i altres,
sense. Independentment de si
estem a un nivell o un altre, hem
d’escoltar el nen, ell ens guiarà.

Rosa Maria Martínez Cal respec-
tar el ritme i la maduresa de cada
nen en el control d’esfínters.
Cadascú marcarà si s’ha de treure
o no el bolquer.

Meritxell Bolquer o no bolquer a
parvulari? Escoltem i observem les
necessitats individuals? Si ho fem
sabem que cada infant té el seu
ritme, el seu moment, el seu pro-
pi interès i curiositat. Deixem que

cada nen creixi i aprengui al seu
ritme! Prou de «normes» generals!
Prou d’estereotips, comparacions...
La decisió és del mateix nen.

Olga Vr Totalment a favor de res-
pectar el ritme evolutiu del nen.
L’escola haurà de posar més
suports a la mestra de parvulari
d’acord amb això.

Thaïs Cortès Quan als anys vuitan-
ta es va proposar introduir els
infants de tres anys a les escoles, tot
eren meravelles de ràtio, dos mes-
tres per grup i moltes paraules que
es van convertir en mentides. La

realitat són 26 alumnes entre dos i
tres anys, una mestra per grup i, si
tens sort, una tècnica d’educació
infantil compartida amb les mestres
paral·leles, fitxes, llibres, taules i
cadires, cap lloc adaptat per fer can-
vis de roba, si s’escapen pipins o
caques, ni banyera per netejar si la
caca ho empastifa tot. Una mestra
canviant una caca i la resta d’alum-
nes, què fan? I així és la realitat del
primer curs de parvulari de moltes
escoles. Normes impossibles, plors
i més plors, pipins i caques, adap-
tacions que fan plorar i creen trau-
mes per a tota la vida. El fet de por-
tar bolquer o no forma part del
moment maduratiu de l’infant.
Una escola que obliga a començar
el parvulari sense bolquer és una
escola no respectuosa amb el
moment evolutiu de cada infant.

Clara López Pérez Crec que no ho
podries haver descrit millor.

Marta Comabella Jo he sentit gent
de magisteri dir que ells no feien
carrera universitària per netejar
culs. La mestra va al·legar justa-
ment això per treure de l’escola la
filla d’una amiga meva.

Elisabeth Guzmán Estic totalment
d’acord amb la companya Thaïs
Cortès.

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.

Els infants de t res anys de parvular i ,  
amb bolquers o sense? 
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Mercè Cànaves El problema sem-
pre és de recursos humans.
Tanmateix el primer trimestre de
tres anys a parvulari és com a
mínim un canvi diari. No dones
l’abast, i tot perquè no estan pre-
parats. Però falten mans. A favor
de respectar el ritme dels nins,
però, amb recursos humans i
materials que acompanyin.

Carla Xufias Potser si adaptéssim
el segon cicle i el féssim semblant
al primer cicle... Sense llibres ni
taules sinó amb propostes de joc,
podríem fer-ho igual que ho fa
una educadora d’escola bressol
que està sola amb vint infants de
dos anys.

Maria Vendrell Estic d’acord amb
tu, Carla! Molt sovint hi ha un
canvi abismal de 0-3 a 3-6. Estic
a favor d’una visió global de 0-6
on hi hagi continuïtat!

Marta Comabella Jo crec que si
l’infant ho necessita, hauria de
poder usar bolquer, per respecte a
l’infant i el seu desenvolupament.
Els nens ja demostren quan ja no
el necessiten.

Carla OS Aquesta pregunta em fa
pensar en una altra: tres anys a les
escoles o tres anys en escoles bres-

sol? Hem de respectar el ritme de
cada infant, però està clar que una
escola no té ni el personal ni els
materials necessaris per atendre
adequadament les necessitats de
cada un dels 25 alumnes de dos i
tres anys. O demanem als alum-
nes que s’adaptin a estar en una
escola de «grans» i aprenguin a fer
el pipí al vàter, o mestres i pares
demanem al Govern més inversió
i unes escoles adaptades a les per-
sones que hi van.

Marta González A l’escola no
tenim ni la infraestructura ni el
personal per poder canviar bol-
quers. Hi ha moltes escoles que no
tenim tècnic d’educació infantil ni
personal de reforç tot el dia. Però
estic d’acord que hem de respec-
tar el ritme evolutiu de cada nen.
Aleshores, com ho fem? Bona pre-
gunta.

Amparo Doménech Sóc tècnica
d’educació infantil, i treballe a
una escola amb grup experimen-
tal de dos anys a la Comunitat
Valenciana. Per què s’hauria
d’encarregar la tècnica de «nete-
jar els culs», és a dir, canviar els
bolquers? A les escoles bressol les
tècniques fem tota mena de tas-
ques, des de les assistencials fins
a les pedagògiques. Sembla que a

una escola on hi ha infantil des
del nivell de 2-3 anys, això és
inviable per part de les mestres.
U, per falta de formació. Dos,
per l’augment de la ràtio. Tres,
per la comoditat de telefonar a la
família i que vinga ella a canviar
el xiquet. Veig com a la meua
escola fan reunions informatives
per començar el control d’esfín-
ters i que entren a setembre sen-
se el bolquer. No es respecta el
ritme natural del xiquet. Aquest
curs m’he negat a començar el
control d’esfínters si el xiquet no
estava ben preparat madurativa-
ment. Ho he parlat amb les famí-
lies i hem començat quan el
xiquet ho ha decidit. Costums
arrelats com el bon temps, com
que han de començar abans dels
tres anys a controlar el pipí i la
caca, em pareixen absurds. Crec
que deuríem començar a pensar
més en el xiquet i escoltar i aten-
dre a les seues necessitats físiques,
evolutives i maduratives. 

Marta Gonzalez Però això no té res
a veure a com estem de reforços a
les escoles.

Silvia Benaiges Soc mestra i vaig
començar a treballar en una esco-
la bressol a final de la dècada de
1980. A 2 anys fèiem un treball

progressiu perquè el control
d’esfínters no fos un problema.
Els alumnes anaven fent l’adapta-
ció i a 3 anys els alumnes eren
autònoms. Què ha passat? Segur
que ara això també és així en un
tant per cent molt elevat.
L’alumnat és més immadur? Les
escoles són espais acollidors i
còmodes per als alumnes de 3
anys? Quan el primer nivell de
parvulari va arribar a les escoles,
tot eren facilitats per acollir els
petits i venien sense bolquers.
Aleshores no respectaven els dife-
rents ritmes dels nostres alumnes?
Perdoneu però em sorgeixen mol-
tes preguntes.

Anna Fortunet Quan vaig començar
a treballar en un jardí d’infants,
teníem nens de 0 a 6 anys. Si als
3 anys encara portaven bolquer
una o dues criatures de tota la
classe, per a l’educadora no era
cap problema perquè tenia aju-
dant i el lloc adequat. Ara a mol-
tes escoles no hi ha els mitjans i
una sola mestra no pot fer-ho tot
(i sí, algunes consideren que no és
la seva feina) i truquen als pares
perquè vagin a canviar-los. L’esco-
la municipal d’Avinyonet de Puig-
ventós, veient el problema, van
adequar un espai amb una pica
grossa per poder rentar-los.
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Maria Vendrell Sempre he defensat
que el grup de 3 anys estigués inte-
grat a la llar d’infants, ja que mol-
tes criatures comencen l’escola
«dels grans» amb dos anys i mig, i
moltes d’aquestes criatures no estan
prou madures per al control d’es-
fínters. Famílies i infants angoixats
perquè hi ha un dia marcat al calen-
dari com un topall per treure el bol-
quer: el dia que comença l’escola. I
aquesta «cursa» fa que moltes vega-
des l’adaptació de l’escola s’ajunti
amb l’adaptació de treure el bol-
quer. Si donem importància als rit-
mes de cada infant, també cal tenir
en compte el control d’esfínters.
Per tant, crec que, si tinguéssim
una visió més global, no hi hauria
aquest debat. L’etapa d’infantil
hauria de ser de 0-6 anys i no com-
partimentada 0-3 i 3-6, que, en
molts casos, són dos projectes molt
diferents. Una visió global elimina-
ria moltes «barreres evolutives» i es
podrien donar resposta a les man-
cances de personal i material.

Odrie Van Sí, però, i els nens que
sí que ho estan? Tothom pensa en
els més petits, però i els que són
madurs?

Maria Vendrell Igual, Odrie Van,
respectar els ritmes individuals de
totes les criatures.

Teresa Granollers Si pot ser sense,
ja són grans i saben controlar si els
ensenyes.

Àngels Prat Potser caldria comen-
çar a presentar cursos no pas for-
mats per l’any de naixement sinó
de l’evolució i maduració dels nois
i noies.

Odrie Van Aquí sí, hi estic total-
ment a favor. No és igual un de
gener que un de desembre.

Anna M. Cañizares Hem de tenir
en compte les tres edats de l’infant.
No perquè tingui 2 anys o 3 anys
la seva maduració física és capaç de
retenir els esfínters i d’adonar-se
que té una necessitat fisiològica i
que la pot controlar. Forçar o pre-
cipitar la retirada del bolquer pot
portar a frustracions i neguits que
angoixen pares i infants. Deixem
que cada nen porti el seu ritme.

Joaquim Muñoz Vela Recordo un
any que vaig ser tutor de 3 anys i
durant els primers dies un nen
venia a classe amb xumet. La mare
deia que no volia estar-se’n. El
mateix nen el va rebutjar a la pri-
mera sessió. Pel que fa als bol-
quers, jo tenia una muda de roba
per si se’ls escapava el pipí o la
caca, però bolquers, no.

Calaix de mestres Això dependrà
de l’infant, si està o no preparat.
Tenir en compte les necessitats i els
ritmes de cada un és molt impor-
tant, però, com sempre, cal parlar
del suport a l’escola, que moltes
vegades és insuficient i això fa que
aquestes necessitats i aquests rit-
mes individuals no s’acabin de res-
pectar tant com es voldria. Moltes
vegades els convidem a fer-se
grans, pel sol fet de començar el
segon cicle de l’educació infantil.
Per tant, escoltem-los!

Irene Blasco Pienso que la gran
mayoría van preparados para no lle-
var pañal, pero sí hay una minoría
que no está preparada, y no
deberíamos forzarles. No considero
tan difícil tener tres o cuatro niños
con pañal y una colchoneta para el
supuesto caso de cambiar una caca,
por ejemplo. El pipí se puede cam-
biar de pie e ir al váter para hacer
adaptación. No se tarda tanto en
cambiar un pañal, es un minuto.

Laura Ramírez ¿Ir al váter para
hacer adaptación? L’infant està
preparat o no, però no el domes-
tiquem posant-lo al vàter perquè
s’hi acostumi.

Mati Muñoz Si us plau, respectem
el ritme de cada infant i sobretot

no treure bolquers durant el perío-
de d’adaptació a l’escola. Deixem-
los que s’adaptin i ja ho farem.
Sovint per imitació i amb els com-
panys ho fan ràpid. Ah, i sobretot
amb l’acompanyament dels adults.

Aleyda Morell Posem un tècnic
d’educació infantil a cada grup de
3 anys i podrem respectar ritmes.
Una per 50, no podem tenir bol-
quers, és així de trist.

Laura Ramírez El fet de no tenir
prou personal i tenir ràtios desor-
bitades no és excusa per no res-
pectar els infants i no intentar
millorar la nostra feina.

Aleyda Morell Primeres setmanes
d’adaptació a 3 anys, imagina’t 25
nens, 10 amb bolquers, i una mes-
tra. Realment no és aquest el pro-
blema? Mentre la mestra canvia
bolquers, qui està amb els altres?

Marina OriFel A l’escola infantil les
ràtios també són altes i dues auxi-
liars per cinc grups... Crec que
s’haurien de canviar les ràtios o
augmentar les auxiliars, però no
només a 3-6, també a 0-3, que
semblem els oblidats.

Aleyda Morell Totalment d’acord
amb tu, Marina!
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Sandra Farràs Sempre s’ha de res-
pectar el ritme maduratiu indivi-
dual de l’infant i partint de les
seves característiques. En aquest
àmbit també cal tenir en compte
les característiques familiars, per-
què ja sabem que no totes les
famílies són iguals i s’ha de saber
respectar-les. Hi ha un abisme
entre el primer cicle i el segon
cicle d’educació infantil. Seria una
bona opció fer un replantejament
sobre aquest tipus de barrera,
invertir més en recursos materials
i humans. És incoherent que sem-
pre parlem del respecte individual

de l’infant i després no es dugui a
la pràctica per manca de recursos.
Es necessita un canvi en les prime-
res etapes de l’educació infantil.

Anna Torner Jo en tota la meva
experiència a infantil, un munt
d’anys, he pensat que els tempos
són molt importants. Cada etapa té
uns referents primordials. Una altra
cosa és parlar si els 3 anys és etapa
de la llar d’infants o no. Si la consi-
derem de l’etapa d’infantil, el canvi
que per a ells representa, el fet d’a-
nar a l’escola dels grans, és prou
estímul com per oblidar els xumets,

els bolquers, els coixins i les pelfes.
Ara bé, cal que les famílies també
en siguin conscients. Què vol dir
fer-se gran? Vol dir autonomia per-
sonal, vol dir coneixement de l’en-
torn, compartir espais, experièn-
cies personals, entendre que hi ha
altres jo, i milions de coses que de
mica en mica aniran sorgint. Un
infant que va a l’escola dels grans
ha d’estar preparat per assumir el
repte. Si no, ja l’ajudarem, que per
això som mestres. Salut.

Miren Garralda He sido maestra
toda mi vida y he pasado muchos

años en educación infantil. Objeti-
vos importantes han sido potenciar
sus capacidades y autonomía, y
consolidar su seguridad y autoesti-
ma. Cada vez los caminos son más
divergentes de los de casa: se les
superprotege, se les evita toda frus-
tración y por comodidad —disfra-
zada de inmadurez— no se poten-
cia el control de esfínteres, entre
otras cosas. Me parece que les hace-
mos un flaco favor a los peques si
los de 3 años de parvulario no son
capaces de ir al lavabo, consideran-
do las posibles excepciones. ¡Siem-
pre estarán a su lado las maestras!
El verano anterior a su entrada en
la escuela es un buen momento
para conseguirlo. Con una buena
motivación y un poco de esfuerzo
—que no daña la salud— se logra.
¡Es una pena que la familia se pier-
da la alegría y satisfacción de los
niños cuando lo consiguen!

Mireia Orpi I jo em pregunto: el
magisteri d’Educació Infantil és
de 0 a 6 anys, oi? Fins que no
compartim el 0-6 no tindrem una
visió àmplia i necessària per fer
créixer persones amb coherència
amb els seus propis ritmes.

Marina OriFel Depèn de la seva
maduració, no de l’edat. Volem
respectar el ritme de cada infant.

se
te

m
br

e
oc

tu
br

e 
20

17

21
8 

in
-f

àn
-c

i-
a

01 Xarxer socials 216.qxd  25/07/2017  13:48  PÆgina 5



6

plana oberta

se
te

m
br

e
oc

tu
br

e 
20

17

in
-f

àn
-c

i-
a

21
8

Una de les maneres més comunes
de menystenir algú sempre ha
sigut canviar-li el nom per un mot
amb la intenció de ridiculitzar-lo.
Sense anar més lluny, això és el
que sempre han fet els moviments
totalitaris –les versions més ferot-
ges del poder– i els mecanismes
repressors de les societats: negar el
nom, substituir-lo per un núme-
ro, per quelcom impersonal i sen-
se possibilitat d’emoció.

El nom, el símbol més pur de la
identitat i la individualitat: el nom
ens identifica, ens representa, ens
«significa». Jo sóc jo i el meu nom,
el meu nom és jo. Tot nom té una
història única i personal, una for-
ta càrrega emotiva. El nom no
l’esculls, però algú l’escull per a tu
i pensant en tu. És un dels primers
regals que els pares fan als fills: un

nom per a tota una vida. Aquest
nom, només aquest, i no qualse-
vol altre. Les primeres lletres que
hem après són les que conformen
els nostres noms i, amb la nostra
inicial, molts hi tenim una verita-
ble història d’amor.

És cert que la identitat d’una
persona no es pot reduir al seu

nom, ni al seu aspecte, ni a les seves
qualitats, gustos, aptituds, coneixe-
ments o aficions. Som un conjunt.
Una part és la que es mostra de
manera voluntària, l’altra és la que
és. Però també és cert que, com a
éssers socials que som, necessitem i
busquem en els nostres similars la
complicitat i el reconeixement.
Reconèixer l’altre significa donar
importància i valor a les diverses
parts que conformen aquest tot, i
una part fonamental d’aquest tot
és el nom. Per això, quan coneixem
una persona, una de les primeres
coses que li preguntem és el nom.

Quan ens referim als familiars
dels infants utilitzant «papa de»,
«mama de» o simplement «mama»
o «papa», no podria semblar que
els reduïm, que els neguem la seva
identitat, que ens neguem a reco-

nèixer la seva individualitat? Ens
allunyem emocionalment d’ells, de
manera potser no deliberada, però
sí intencionada. El rerefons més
inquietant, el missatge més perillós,
és la posició de prepotència amb
què ens vestim quan ho fem. Els
parlem des d’una suposada i auto-
proclamada superioritat, des d’un
pla en el qual ells ens reconeixen o
identifiquen, però nosaltres els
menystenim i els reduïm a una úni-
ca parcel·la de la seva existència. 

Conèixer el nom de l’altre signi-
fica dues coses: m’importes i som
iguals. Per això és tan important, en
la vida en general i en el món edu-
catiu en concret, conèixer els noms
dels familiars dels infants. Poder
dirigir-nos a ells pel seu nom. 

Per aquest motiu, cada any en les
primeres trobades amb les famílies,

(en) e l  nom dels pares

A la pel·lícula El viatge de Chihiro
de Hayao Miyazaki, la Yubaba, la
bruixa propietària d’una casa de
banys termals, roba la identitat als
seus treballadors i els sotmet,
convertint-los en personatges sen-
se aspiracions ni voluntat. La tèc-
nica que empra per robar-los la
identitat és despullar-los del seu
nom. Els el pren i els n’atorga un
de diferent. Ells acaben per obli-
dar el seu nom real i, amb ell, qui
són. Aquest «petit detall» no és
quelcom nou ni sorprenent.

Angaleta Bosch
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els ho explico. Perquè no és un exa-
men, ni una prova. És una qüestió
de quotidianitat, de temps, de
coneixença. Cada curs passen per
l’escola molts infants i, amb ells, les
seves famílies. Per a mi és impor-

tant poder-los anomenar pel seu
nom, així que els demano que em
disculpin si al principi els demano
repetides vegades el nom, i que no
s’enfadin si m’equivoco, que em
corregeixin. Que per a mi és

important conèixer els seus noms i
que són molts per aprendre’ls de
cop. I així em relaxo. I me’ls aprenc
de manera natural. Parlant-hi, con-
versant-hi. Anomenant-los quan
parlem amb els infants, o mentre
intercanviem impressions. 

Reconèixer l’altre per establir-hi
una relació d’igual a igual. 

Vincular-nos-hi d’una manera
real.

Reconèixer la seva individuali-
tat i, en ella, les seves qualitats i
aptituds.

Crear un clima on les hores i la
vida en comú transformin un col-
lectiu en una comunitat. Perquè
en una comunitat es posen de
rellevància les qualitats indivi-
duals, es reconeixen les aporta-
cions que tothom pot fer. 

Tot això passa indiscutiblement

per conèixer els individus que con-
formen aquesta comunitat pel seu
nom. 

Amb la càrrega emotiva i afecti-
va que el nom tragina.

Amb la proximitat i la compli-
citat que això genera.

Pronunciar el nom. 
Omplir-nos-en la boca.
Mastegar-lo.
Degustar-lo. Assaborir-lo.
Ja que, com va dir Serrat, 
Tu nombre me sabe a yerba
de la que nace en el valle
a golpes de sol y de agua. 

Angaleta Bosch, educadora 
d’escola bressol i autora del blog

«Encenent la imaginació». 
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La intervenció ps icomotr iu
Una perspect iva per a ls infants

Carme López, Carolina Nieva, Dolors Rovira, Elena Sarri, Josep Rota,
Maria Teresa Mas, Sara Manchado, Teresa Godall, Pia Ivanco

El gran objectiu de la
intervenció psicomo-
triu és afavorir i acom-
panyar la identitat bio-
psicosocial de l’infant
i el desenvolupament
global, els quals, en
les primeres edats, es
realitza a partir del
moviment, del joc, i de l’acció en relació amb els objectes i els altres.

Si ens situem en el context escolar de 0-6 anys, el currículum marca
unes finalitats perquè els infants assoleixin unes capacitats al final de l’eta-
pa infantil. Aquestes capacitats faran possible que els infants adquireixin
unes competències per viure i conviure en la societat. Això ho podran
aconseguir sempre que l’adult els acompanyi en el seu desenvolupament.

Les capacitats i competències s’organitzen al voltant dels quatre eixos
que marca el currículum:

• Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
• Aprendre a pensar i a comunicar.
• Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
• Aprendre a conviure i a habitar el món.

A l’escola cal tenir presents i procurar garantir les necessitats i drets de
cada infant: la necessitat de protecció i seguretat, d’autonomia i explora-
ció, d’autoregulació i de donar temps, el dret de pertinença i de vincle,
de ser reconegut, acceptat i estimat i el dret al moviment i joc espontani.

És especialment necessari reivindicar el moviment dels infants com a
quelcom positiu, una necessitat bàsica que cal propiciar i garantir. És
per això que considerem que l’educació psicomotriu ha d’estar present
en la quotidianitat de l’escola i també en el Projecte Educatiu. Cal pen-
sar en un projecte psicomotor que contempli i potenciï el moviment de
l’infant com un canal d’exploració, de descoberta i d’interrelació amb el
món que l’envolta, que l’ajudi a fer-se una imatge d’ell mateix en posar-
lo en contacte amb les pròpies sensacions, amb el món exterior i amb
els altres. El moviment li ofereix autonomia i llibertat, i l’ajuda a con-
nectar amb el seu cos, per tant a autoregular-se en l’aquí i l’ara. 

És imprescindible que a les escoles es potenciï aquest moviment fluid
i natural, tot organitzant l’espai i els materials perquè es pugui realitzar.
Proposar ambients amb materials ben preparats on els nens i les nenes
puguin explorar i exercir la seva autonomia. Atorgant als infants el pro-
tagonisme que els correspon.

La psicomotricitat, en un marc de coherència escolar, acompanya els
infants en l’adquisició d’aquestes capacitats i competències. L’educació
psicomotriu com a pràctica educativa no només és un complement meto-

Aquest article és una reflexió sobre el valor de
la psicomotricitat educativa a l’etapa infantil i
especialment en el desplegament de capacitats
i competències motrius que podem reconèixer
al currículum i que haurien d’estar presents en
la quotidianitat de tots els espais i temps del
centre. Cal disposar d’estructures i eines que
permetin, acullin i donin significat al moviment
i l’expressió lliure dels infants. Això es pot com-
plementar amb les sessions de psicomotricitat,
on tenen un rol mestres i psicomotricistes.
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dològic dins una àrea del currículum,
sinó que pot estar implícit en la dinà-
mica del centre. La pràctica psicomo-
triu, si forma part integral del treball
educatiu, permet que l’infant visqui les
diferents situacions educatives des de la
seva personalitat global mitjançant la
pedagogia de la descoberta; possibilita
l’activitat lliure de l’infant i el desenvo-
lupament de la seva creativitat; facilita
la comunicació des de la situació viscu-
da en comú amb el grup, lliure, espontània i corporal, i, finalment, afa-
voreix el desenvolupament del nen segons el propi ritme d’aprenentatge.

La utilització de la pràctica psicomotriu dins de la proposta educativa
global pot convertir-se en una opció diferencial que garanteixi i faciliti
la consecució amb èxit d’un desenvolupament òptim en els infants. 

És important posar a disposició dels infants tot tipus de material con-
vencional i no convencional a partir del qual es puguin crear jocs lliu-
res, que fins i tot puguin modificar la utilitat habitual d’aquests mate-
rials. Les capacitats psicomotrius s’assoleixen mitjançant l’experimenta-
ció i la descoberta del món que envolta a l’infant, ja que cap concepte
pot ser après sense haver-lo viscut anteriorment.

Què és el que diferencia i defineix realment 
una sessió de psicomotricitat?
L’edat dels infants i l’aposta per entendre el context i la seva organitza-
ció quotidiana és la visió més actual de la intervenció psicomotriu. Tot i
així, especialment en el parvulari, és interessant disposar de sessions
explícites on els infants reconeixen una regularitat de la pràctica psico-
motriu en condicions idònies per expressar-se sense fer mal i sense rebre
mal. Per poder fer conscients processos espontanis que sovint l’escola
no possibilita. Per tant, les sessions de psicomotricitat són considerades
com a espais d’experimentació motriu i psicomotriu. El més important
és el dispositiu espacial i temporal en què s’organitzen les sessions, el
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recorregut a través del moviment que mobilitza les emocions i la com-
petència motriu, innata i genuïna de cada infant. L’espai dona identitat
a tot allò que allí s’hi juga, juntament amb la intervenció de l’adult.
Una intervenció de l’adult que acompanya i reconeix l’activitat espontà-
nia de l’infant, en la pràctica educativa, o que acompanya, reconeix i
proposa més explícitament, en una pràctica d’ajuda terapèutica.

Allò que potencia la psicomotricitat, un dels aspectes a què donem més
importància els psicomotricistes, són les interaccions, les històries de rela-
ció, des d’un registre simbòlic, que es construeixen entre el psicomotri-
cista i els infants. És cert també que un bon acompanyament de l’adult
és essencial a tot arreu, dins i fora de la sala de psicomotricitat. El respec-
te, la mirada, el sosteniment, el reconeixement, són actituds pròpies de
tots els professionals que es dediquen a l’educació, tot i que dins la sala
de psicomotricitat prenen una intensitat especial. El que veritablement és
específic de la intervenció psicomotriu és el dispositiu i els materials que
s’utilitzen a la sala. Els rituals, que marquen un inici i un final. Els infants
associen la sessió de psicomotricitat amb la possibilitat de mostrar-se des
de la seva autenticitat, amb el plaer que suposa sentir-se reconeguts, i és
per això que demanen l’activitat. També és un espai contenidor, que aju-
da els infants a estructurar-se i els dona seguretat física i psíquica.

La importància del moviment espontani
El moviment i el joc espontani de l’infant el connecta amb la seva auten-
ticitat, amb la seva subjectivitat. A través d’aquest tipus d’expressivitat,
l’infant externalitza els continguts de la seva unitat corporal. Una unitat
corporal que és la suma interactiva de les seves capacitats i competèn-
cies, referides al cos funcional i instrumental, i condicionades i investi-
des per tots els continguts emocionals i afectius, que estan del cantó de
la imatge corporal. Una imatge corporal amb uns continguts conscients
i amb altres situats a un nivell inconscient, el que s’anomena la “memò-
ria implícita”. En definitiva, l’infant, a través del seu moviment, de la
seva acció, del seu joc, mostra i significa la seva unitat corporal.

A partir d’aquesta activitat espontània de l’infant, és on l’educador ha
de situar el seu projecte educatiu. Un projecte educatiu que no serà aliè
als desitjos i motivacions de l’infant. L’escolta i la relació empàtica de
l’adult amb els infants afavoriran l’establiment dels vincles i una relació

de confiança i de seguretat. Els límits, la contenció, l’establiment de
normes, només tindran sentit i l’infant les integrarà si abans s’han esta-
blert aquestes relacions de vincle i de seguretat.

Concloent i per tot el que s’ha exposat, creiem que tots els infants de
0 a 8 anys haurien de poder gaudir de l’activitat psicomotriu en un con-
text educatiu que ho possibiliti.

Carme López, Carolina Nieva, Dolors Rovira, Elena Sarri, Josep Rota, Maria
Teresa Mas, Sara Manchado, Teresa Godall, Pia Ivanco, són investigadors i 

col·laboradors del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu 2014-SGR-1662.

L’any 2006 va néixer el Grup de Recerca en Desenvolupament Psicomotor reconegut
per la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2014 es va transformar en el Grup de

Recerca en Educació Psicomotriu, reconegut com a grup de recerca emergent (2014-
SGR-1662) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya. El
componen un col·lectiu amb professorat d’universitat, mestres d’infantil, primària, lli-
cenciats i especialistes d’educació física, educació especial, psicomotricistes, psicòlegs i
pedagogs. Aquest article ha estat elaborat per alguns professionals del grup de recerca,

després de la reflexió provocada per paraules de Matteo Bini (Altimir, 2015).
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E l  sent i t  del  caos

Equip de l’E. B. M. Sant Nicolau

Tradicionalment, en el moment de començar el
curs, les persones que es fan càrrec de «crear»
i preparar els espais per als infants que acom-
panyaran al llarg del curs posen en marxa les
estratègies apreses respecte d’aspectes que
les poden ajudar a adequar els espais i els
materials a les «suposades» característiques
evolutives i les necessitats que, a priori, tenen
els infants de la franja d’edat assignada. És a
dir, es creen espais d’acord amb les creences
generalitzades, que sovint poc tenen a veure
amb la individualitat real de cada un dels
infants que formaran aquell grup. Una vegada
comença el curs i els infants habiten aquell
espai preparat pels adults, en un moment o
altre, es comencen a detectar situacions –apa-
tia, augment dels conflictes…– que ens porten
a pensar que l’espai i els materials ja no inte-
ressen als infants. Automàticament es posen
en marxa una sèrie de canvis i transformacions
als espais, buscant bàsicament la novetat i la
diferència respecte del que hi havia abans. On
és la reflexió en tot aquest procés?
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L’experiència que presentem exemplifica un
procés de treball i de reflexió de l’equip de la
nostra llar, a partir del qual, partint de l’obser-
vació de la pròpia realitat, poder interpretar
quines són les necessitats reals dels infants per
disposar d’uns criteris que possibilitin oferir-
los reptes que els ajudin a avançar en el seu
moment de maduració. Alhora, ens permet
entendre millor la realitat del joc dels infants i
conèixer a fons a cada un d’ells, i identificar
quins són els seus interessos reals.

El context es situa durant els mesos de gener
i febrer del curs 2015-2016, en el grup de les
«Abraçades», amb tretze infants d’1 a 2 anys
nascuts durant el primer semestre de l’any.
Passat el primer trimestre, la persona tutora
tenia la sensació que, en general, els infants no
jugaven a res, sinó que ho llençaven tot a terra
sense cap tipus de joc concret. Li va assaltar,
llavors, la necessitat de canviar l’espai i els
materials perquè «alguna cosa no funcionava».
Una sensació amb què sovint ens trobem amb
grups d’infants d’aquesta franja d’edat. Però

què és el que en realitat estava passant? Com
podíem entendre millor el tipus de joc que
feien els infants, per poder-lo valorar d’una for-
ma més objectiva i real? Quines modificacions
calia fer a l’espai per donar resposta a la identi-
tat i la diversitat de cada un dels infants? Quin
significat s’amagava darrere de l’aparent caos
que percebia l’adult? Quina era la identitat del
caos: la de confusió i desordre complet?

L’equip de treball que va portar a terme aques-
ta experiència estava format per tres persones –la

tutora, la persona de suport i el director de la
llar–. Es reunien un dia a la setmana per disse-
nyar i interpretar els diferents moments del
procés. El desconcert de les persones de l’equip
de treball i la incertesa de saber com gestio-
naríem aquest procés de reflexió era evident,
però la il·lusió per iniciar un procés de com-
prensió de la nostra realitat i, en definitiva, dels
infants i del seu joc, ens animava a continuar.

En aquest punt, vam iniciar un procés de
reflexió a partir del qual definir la identitat i els
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significats dels diferents espais i materials pre-
sents a l’espai en aquell moment (què oferim?,
com està disposat?), plantejant-nos hipòtesis
sobre el que feien els infants en els diferents
espais, debatent quin era el paper de l’adult en
aquells moments de joc habitual i concretant
quins aspectes volíem observar. Així com cons-
truint les eines necessàries per recollir les obser-
vacions.

Posteriorment vam planificar el procés d’ob-
servació i documentació:

• Observació d’un petit grup a l’espai referent
amb gravació i posterior visionat i debat entre
el grup de treball.

• Observació i gravació en el moment d’entra-
da de tot el grup i posterior visionat i debat
entre el grup de treball.

• Observacions setmanals de dos infants durant
un mes.

Les dificultats van aparèixer de forma immedia-
ta, sobretot a l’hora de recollir les observacions,
ja que no estàvem acostumats a fer-ho. A poc a
poc ens vam fer més conscients de la importàn-
cia de centrar la nostra atenció ens aspectes o
infants més concrets, i això va implicar recons-
truir l’eina dissenyada inicialment per recollir
les observacions, per tal d’ajustar-la a la identi-
tat de les reflexions que havien sorgit.

De les sessions de treball en què visionàvem
els vídeos i en què vam fer el buidatge de les
observacions portades a terme, vam poder inter-
pretar molts aspectes d’un gran interès, que van
obrir debats que es van traslladar a tot el claus-
tre. El recull d’aquestes reflexions el podem
plantejar en dos blocs:

• Reflexions sobre els espais i materials de 
l’espai d’Abraçades:

• Els cistells amb molts materials no els criden
l’atenció.

• Els materials de precisió no els generen difi-
cultat i per tant, tampoc interès.

• Si l’espai de construccions no està preparat,
no hi van.

• Els agrada l’espai per amagar-se en companyia
d’altres.

• Necessiten més opcions per interaccionar
amb tot el cos.

• Els criden l’atenció les cartelleres (fulls del dia-
ri de vida del grup que es pengen tres cops
per setmana, on es recullen les vivències dels
infants a la llar).

• A l’espai de joc simbòlic, caldria afegir-hi
materials per tal que tinguessin més possibili-
tats de joc.

• El panell de l’espai de disfresses podria incor-
porar noves possibilitats de joc amb els miralls
i tenir els materials disposats de forma més
clara i no tot en el cistell.

Reflexions sobre el paper de l’adult:

• Hem trobat sentit i significat en el caos, remar-
cant la necessitat d’observar els processos.
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• Entenem el trasllat dels objectes com una for-
ma natural de relacionar-s’hi.

• Es pren consciència de la necessitat d’inte-
ractuar amb els infants fugint de la postura
passiva.

• Part del nostre paper consisteix a reubicar els
materials per tornar a crear «interès».

• S’inclou l’observació d’una forma sistemàtica
com a eina per conèixer els infants i entendre
els seus jocs i les seves accions.

A partir d’aquest moment, i prenent com a punt
de partida les interpretacions i reflexions, vam
iniciar un procés on imaginar possibilitats de
canvi en l’espai del grup:

• Incorporació de nous materials que requerei-
xin més precisió.

• Eliminar o reduir els cistells com a conteni-
dors per guardar els materials.

• Reduir la quantitat de material petit (peces de
construcció).

• Deixar l’espai de construcció sempre muntat
i amb la tarima per delimitar-ne l’ús.

• Disposar els calaixos grans que potenciïn la
possibilitat d’amagar-se i trobar-se afegint la
rampa com un element de moviment.

• Baixar les cartelleres a la seva alçada.

I finalment vam passar a l’acció: modificant
espais, creant nous materials, ressituant tot el
que ja existia, i fent noves observacions per com-
provar el resultat dels canvis portats a terme. 

Paral·lelament vam construir aquest procés
obrint-lo a la resta de l’equip en reunions de
claustre per tal que fos un procés viscut per tots

i que es pogués enriquir amb els punts de vista
de cada una de les persones que en formem part,
contribuint d’una forma participativa a crear el
nostre veritable projecte d’escola, ja que per a
tots els membres del nostre equip el caos té un
nou significat, una identitat pròpia lligada al
concepte d’infant. Un equip que creix i es rein-
venta acompanyant els infants.                     

Equip de l’E. B. M. Sant Nicolau 
de Sant Andreu de Llavaneres.
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L’entorn forma part de la nostra vida. A través
de la relació que hi mantenim, i amb els elements
i persones que el componen, anem creixent i
construint la nostra identitat. Per això és impor-
tant que els infants visquin experiències positives
que els ajudin a conèixer-se i descobrir l’entorn
que els envolta. L’Escola bressol El Petit Lledoner
de Sant Jaume de Llierca està situada en un poble
petit, amb un entorn natural privilegiat que ens
permet sortir sovint i contemplar i viure tots els
canvis que es van succeeint durant l’any.

Més enl là
de les parets de l ’escola 

L’entorn forma part de la vida dels infants, i
és a través d’ell que creixen i construeixen la
seva identitat. L’equip d’El Petit Lledoner
aprofiten l’entorn natural que els envolta per
sortir a conèixer-lo, deixant que els infants
siguin els protagonistes de les seves desco-
bertes i aprenentatges. Durant les sortides,
l’equip educatiu acompanya els infants sense
limitar la seva espontaneïtat per tal que sigui
el camí recorregut el que ens descobreixi
vivències enriquidores i significatives.
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L’oportunitat que ens ofereixen les sortides
ha estat un tema de reflexió per l’equip educa-
tiu. Des del primer dia s’han posat damunt la
taula molts interrogants: com ens imaginem
les sortides?, què n’esperem i què poden oferir
als infants?, com expliquem a les famílies la
importància d’aquest espai?, com les integrem i
les fem partícips?, quins riscos ens preocupen?,
com els volem gestionar?, quins criteris establim
per planificar una sortida?, com ha de ser la
intervenció de l’educadora? Per nosaltres és
important tenir en compte tots aquests interro-
gants a l’hora de planificar i dur a terme una
sortida per garantir que aquesta sigui significati-
va per als infants. Durant la sortida es pretén
acompanyar i deixar fluir les relacions i accions
que sorgeixen de manera espontània. Això ens
permet observar els infants en condicions poc
habituals i conèixer-los més.

Aspectes que valorem abans de cada sortida
per satisfer les necessitats de cada infant:

• Característiques de la sortida: objectiu inicial,
quina distància recorrerem, què ens podem
trobar en el camí...

• Adults disponibles: famílies que ens volen
acompanyar, gent del poble, brigada jove, per-
sones en pràctiques, voluntaris i educadores.

• Temps de què disposem per gaudir de la sor-
tida sense presses.

• Material necessari: bolquers, galetes, aigua,
gots, botes, paraigües, capelines, galledes, far-
maciola, manta de pícnic per als lactants...

Amb l’experiència hem vist que hi havia situa-
cions que ens condicionaven durant les sorti-

des: a l’hivern, amb les pluges i la humitat, tot
i portar botes i impermeables, hi havia infants
que arribaven molls a l’escola. A través de dife-
rents formacions, lectures i cerca d’altres expe-
riències, vam acordar que, si els infants dels
països nòrdics surten faci el temps que faci,
nosaltres, amb una climatologia més benèvola,
també ho hauríem de poder fer.

Es va fer una recerca per millorar l’equipa-
ment d’hivern; els pantalons de pluja podien ser
una bona solució. Mentre des de l’equip es valo-
rava quina era la millor opció, es temptejava l’o-
pinió de les famílies sobre la necessitat de dis-

posar d’aquest equipament per fer les sortides.
La proposta va ser molt ben rebuda i, en poques
setmanes, vam fer una comanda conjunta i els
pantalons de pluja van arribar a l’escola.

El primer dia que els infants es van posar els
pantalons i les botes va ser molt emocionant
per a tots: l’emoció dels infants en estrenar
pantalons i l’emoció dels adults que enteníem
aquesta novetat com una millora que ens per-
metria donar més llibertat de moviment als
infants, que ara podrien estar asseguts enmig
de les fulles molles, pujar damunt d’algun
tronc humit, travessar bassals grans i amb cer-
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ta profunditat i poder-hi saltar intencionada-
ment..., accions que fins ara no podien fer per-
què no disposàvem de la roba adequada. 

Va ser una sortida on el silenci es podia pal-
par. La majoria d’infants passejaven concen-
trats mentre manipulaven i experimentaven
amb els elements que s’anaven trobant. Es res-
pirava tranquil·litat, i això també tenia a veure
amb el paper de les educadores. Que anessin

protegits contra la humitat i l’aigua ens per-
metia deixar fer sense interferir. 

En arribar a l’escola, tot fent una valoració
general de la sortida, ens vam adonar que s’o-
bria un nou debat: amb el nou equip els infants
tenien més oportunitats d’acció, i això suposa-
va que en ocasions també s’exposessin a més
riscos. Quines possibilitats ofereix aquesta
roba? Quins límits marquem? Com ha de ser
la nostra intervenció?

Us expliquem una sortida d’enguany que
il·lustra la nostra manera de fer. Fa uns mesos la
passera del riu es va esfondrar arran de les plu-
ges. El trànsit de maquinària pel camí que passa
prop de l’escola va despertar la curiositat dels
infants, que estaven atents a tots els moviments:
què passa?, on va el camió?, què és aquest soroll?
Veient l’interès que els despertava, es va decidir
programar una sortida per al dia següent, es va
informar prèviament les famílies i se’ls va recor-
dar que ens hi podien acompanyar. Dues educa-
dores, una mare i una noia de pràctiques vam
fer costat al grup d’infants de 2 a 3 anys. El tram
requeria un cert nivell motriu per pujar i baixar
escales. El recorregut era llarg ja que es volia evi-
tar trobar-nos les màquines circulant a mig camí. 

Abans de sortir calia decidir amb quin equi-
pament sortiríem. Calçar-nos les botes ens va
semblar la millor opció. En aquest cas no calia
posar-nos pantalons impermeables. El recorre-
gut que vam fer fins al riu era un camí de terra
que vorejava els horts. La troballa més interes-
sant i inesperada van ser uns bassals de fang i
gel que van generar molta expectació. Les botes
donaven via lliure als infants per gaudir-ne de
la manera que més els convingués, tot i que les

educadores sabíem que corríem el risc que algú
caigués sobre el fang. En un principi l’expecta-
ció també generava prudència, ja que, per a
ells, el gel era un element bastant desconegut.
Alguns s’ajupien per tocar-lo, d’altres el trepit-
javen amb compte i miraven atentament el que
passava. L’adult feia d’observador, recollint les
converses que es generaven i documentant
amb imatges tot el que aquella descoberta els
estava aportant, observant com els infants ana-
ven buscant el seu lloc i com es creaven petites
històries entorn d’aquesta troballa. 

Heus aquí algunes de les escenes que vam
documentar:

L’AC observa una placa de gel que ningú ha vist
i amb un peu la trepitja amb força. Mentre repe-
teix aquesta acció crida emocionada: «Hi ha més
gel! Eh, s’ha trencat. Mira, mira!» (mentre el
segueix trepitjant i esmicolant). Un altre grup
trepitja el següent bassal que també conté gel
mentre exclamen: «S’ha trencat, s’ha trencat!»
En PB, en una placa situada uns metres més
enllà, s’ajup per poder-la tocar amb l’índex. La
seva expressió denota que es troba davant d’un
fet important, ja que té la mirada fixa en l’acció
que està duent a terme. L’HP i l’AF s’allunyen a
la recerca de més gel, però el que troben és un
bassal amb una capa fina de glaç. Sense fer cap
mena de comentari comencen a trepitjar-la.
Sorpreses, s’adonen que les botes s’enfonsen dins
el fang, i se’ls dibuixa un somriure a la cara. L’AF

s’ajup, agafa un grapat de fang i esclata amb un
gran «Olé!», mentre va movent els dits i el fang
li llisca entremig. L’HP, més prudent, només s’a-
treveix a enfonsar-hi un dit, però també com-
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parteix la mateixa alegria i deixa anar un «Olé
tu!». Intercanvien una mirada còmplice mentre
observen el fang que tenen a les mans. La textu-
ra no els desagrada i estan una estona gaudint
de la descoberta fins que reclamen a l’educado-
ra que els netegi la mà. 

La JP, la NV i en CB també s’han posat dins el
fang i mouen els peus mentre observen com les
botes s’enfonsen. Les seves mirades estan fixades
al terra i fan petits moviments per mantenir l’e-
quilibri. La JP i en CB surten del fang i segueixen
el camí. La NV també els vol seguir, però s’adona
que no pot aixecar els peus. El fang li ho impe-
deix. En principi no demana ajuda verbalment,
però fixa la mirada cap a l’educadora. Aquesta,
en veure que no fa cap esforç per sortir-se’n, s’hi
apropa i li diu: «Que no pots sortir?». La NV res-
pon: «No!». L’educadora li ofereix la mà per aju-
dar-la i la NV s’hi agafa sortint d’allà amb un
somriure; llavors continua caminant al costat
dels companys mentre comenten la situació.

Aquesta troballa inesperada ens va oferir la
possibilitat de descobrir un munt de caracterís-
tiques del gel i el fang: la textura del gel, el
soroll que fa en trepitjar-lo, veure com es barre-
gen els dos elements i un d’ells desapareix... 

Les vivències que es poden donar al llarg del
camí de forma inesperada són molt intenses i
enriquidores. L’objectiu d’aquesta sortida era
anar a veure les màquines, però finalment el glaç
i el fang van acabar prenent protagonisme i van
resultar un element essencial de la sortida.     

Equip educatiu de l’Escola Bressol Municipal 
El Petit Lledoner, de Sant Jaume de Llierca, 

gestionada per Suara Cooperativa.
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La natura és generosa. A l’estiu,
bull de llum i de vida. A la tardor,
els colors s’exhibeixen sense ver-
gonya, com en un gest d’autoafir-
mació, abans d’amagar-se a l’hi-
vern. A l’hivern la quietud i el
fred semblen adormir-la i els pai-
satges nus i crus ens permeten
abastar l’horitzó abans de l’arriba-
da de la primavera, quan la natu-
ra esclata renovada. I la roda tor-
na a començar.

Alguns paratges es presenten
com una invitació.

Crear en companyia és enriqui-
dor: permet comparar, contrastar,
observar… Per aquest motiu,
aquest estiu ens hem acostumat a
portar quaderns i estris de dibuix
al damunt. D’aquesta forma, quan
la natura ens ha fet un regal, nosal-
tres l’hem capturat i eternitzat.

Aquest és un bernat ermità. El
vam recollir i el vam utilitzar com
a model. Després el vam retornar
al mar.

Els meravellosos colors del cel a
la posta del sol són una invitació.
Un joc per passar d’un color a l’al-
tre. I per gaudir de la tarda fins a
aquella hora en què tens gairebé
tota la platja per a tu.

D’altres vegades la natura entra
a casa. Un cavallet, unes flors,
teles i pintures. Observar i repro-
duir. Colors. Per a una composi-
ció gairebé simètrica.

I a vegades les ganes de pintar
s’encomanen. Les llibretes, teles,
pinzells, pintures, colors, retola-
dors, llapis…, són només vehicles
per a la creació. El que realment
importa és perdre’s i deixar-se por-
tar pel camí de la creativitat.      

Angaleta Bosch

La natura com a inspi ració

bones pensades
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l’acció educativa. Allò
que es considera un
element fonamental i
una condició indefu-
gible en els processos
d’ensenyament i apre-
nentatge, des d’alguns
entorns i des de fa
temps, darrerament
se’n fa bandera des de
diferents àmbits educatius i figura a les orienta-
cions per al desplegament dels currículums. 

Un infant que podrem situar al centre si hi
ha un adult que l’acompanya. Un adult no
com a jutge sinó com a observador, dinamit-
zador i impulsor de les aportacions i experi-
mentacions individuals i col·lectives dels nens
i les nenes, en el sentit que promou maneres
sempre diferents d’utilitzar els espais i viure
els temps amb modalitats noves i creatives.

Un adult que compar-
teix amb els infants
diferents interrogants
sobre el món, que
formula preguntes
diferents i descobreix,
juntament amb ells,
que hi ha preguntes
que són més adequa-
des que d’altres, i que
treballen conjunta-

ment no pas per trobar la resposta justa, sinó
la pregunta adequada.

Si diem que volem l’infant al centre, és per-
què desitgem que vagi creixent en autonomia.
Altrament no seria possible. I un ser autònom
és, segons el diccionari, aquell que té el dret o
la facultat de governar-se a si mateix. 

Si oferim als infants l’oportunitat de pensar
críticament per si mateixos, de poder intercan-
viar punts de vista, si els donem diferents

referències i els permetem que prenguin peti-
tes decisions, aniran avançant vers el camí de
l’autonomia. Si, contràriament, l’infant creix
només a partir de l’obediència i no afavorim
que es qüestioni les coses, si imposem el càstig
en comptes d’estimular l’intercanvi de punts
de vista, posarem traves al trajecte que l’ha de
portar a valdre’s per si mateix a tots nivells.

Com podem fomentar l’autonomia si, sovint,
som els adults qui decidim el moviment i els
temps dels infants? Les noves orientacions del
currículum del segon cicle d’educació infantil
ens donen algunes pistes: 

«Creant ambients on l’adult no s’anticipi a
les accions de l’infant amb la intenció de sal-
var-li les dificultats que se li presenten i sense
parar-se a comprovar la satisfacció que els pot
produir valer-se per si mateixos.

Mostrant confiança en les iniciatives que sor-
geixin dels infants. Donant llibertat per orga-
nitzar-se, reconèixer l’esforç de cadascú, pro-

L’escola : espais per habitar 
i  temps per v iure

Maite PujolHabitar l’espai en comptes d’ocupar-lo i gover-
nar el temps en comptes de resseguir-lo, serien
les condicions fonamentals per permetre als
infants de situar-se al centre de l’acció educa-
tiva. Amb la companyia d’uns adults que es
plantegen interrogants juntament amb ells i
creen contextos coherents i harmoniosos on la
simultaneïtat, la flexibilitat i la continuïtat d’es-
pais, temps i accions afavoreixen l’autonomia,
fan sentir els infants protagonistes de les expe-
riències i còmplices de les propostes per tal de
donar sentit a la vida compartida.
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moure la iniciativa a l’hora de prendre deci-
sions, d’intercanviar idees»

Hauríem d’avançar, doncs, cap a un context
previst i organitzat, de manera que els espais i
els temps puguin permetre als seus interlocu-
tors definir-se en fesomies personals i no pas
en rols preconstituïts. Un context on la flexi-
bilitat, la continuïtat i la simultaneïtat de les
accions, els espais i els temps siguin els criteris
fonamentals de la nostra intervenció organit-
zativa i metodològica.

Si pretenem col·locar l’infant al centre de la
tasca educativa, per tal que esdevingui cons-
tructor en el seu procés de creixement i apre-

nentatge, hem de crear contextos que li per-
metin organitzar el coneixement i que fomen-
tin les descobertes. Els adults hauríem de pro-
curar que, en la seva experiència quotidiana a
l’escola, l’infant puguí donar sentit a les seves
vivències, que pugui lligar els esdeveniments a
un significat i establir connexions entre l’ex-
periència de l’escola i la que viu més enllà de
l’escola, en les relacions socials més àmplies,
com ara la família. Una escola que és el punt
de trobada de les experiències que l’infant viu
amb l’entorn i on se l’ajuda a reelaborar i a
compartir sense artificis didàctics.

Un context de vida en comú on l’espai i el

temps permetin compartir experiències entre
adults i infants, que preserva les empremtes de
la seva activitat i on es sedimenten els seus pen-
saments per reconstruir la seva història i fer-ne
memòria. Donem sentit i continuïtat a les dife-
rents experiències que l’infant té dins i fora de
l’escola, si li oferim un temps flexible per a les
trobades i les relacions.

Temps i espais són dues categories molt deci-
sives en l’experiència infantil i, de fet, inhe-
rents a la condició humana. I la comunicació
amb l'espai no té lloc només en l'àmbit esco-
lar, sinó que, en qualsevol situació quotidiana,
l'entorn que ens envolta, configuren una reali-
tat comunicativa i de relació, possible de ser
modificada i transformada, a partir del nostre
coneixement i intervenció sobre aquesta reali-
tat concreta. 

En una escola, podem percebre-hi fàcilment
quan hi ha una connexió harmònica entre
espai i temps perquè la jornada es desenvolupa
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amb un ritme sostingut, però mai apressat. On
es coneixen i es respecten els temps i les dinà-
miques dels infants i on entren en consonàn-
cia els ritmes de cada individu amb els del
grup. Amb espais tranquils que ofereixen tant
la possibilitat d’estar sol com en companyia.
Espais agradables, organitzats intencionada-
ment amb qualitat i amb una gran quantitat
de propostes simultànies i interessants, que afa-
voreixin la formació de grups d’infants que
s’organitzaran lliurement en molts moments
del dia en un clima de tranquil·litat.

I això passa quan a l’escola cada espai i cada
moment de la jornada té el seu valor i es comp-
ta amb un temps flexible, llarg i relaxat. Quan
cadascun dels espais ha estat pensat i organit-
zat de manera que afavoreixi oportunitats d’ac-
tivitat i també de pausa. Tant les aules com els
espais de trànsit tenen una identitat, parlen als
infants i parlen d’ells. Són espais, els uns i els
altres, que garanteixen la possibilitat d’apro-
piar-se’n i als quals podem donar noves identi-
tats amb les pròpies accions.

El mateix es pot dir del temps, dels diferents
moments del dia. Temps sense jerarquies, plens
de significats i d’experiències que, com a adults,
hauríem de ser capaços de reconèixer i de reva-
loritzar. A l’escola, els infants hi haurien de tro-
bar l’oportunitat de fugir del temps discontinu i
fragmentat que, sovint, viuen a fora.

Per això estaria bé que abandonéssim el fer
per fer que ens incita a oferir contínuament
múltiples activitats predeterminades i fragmen-
tades, i que ens fan perdre de vista els temps
dels infants, el temps que necessiten per a les
seves descobertes i relacions. 
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Però, què representa per als infants
apropiar-se dels temps i dels espais de l’es-
cola? Més enllà de conèixer l’estil, el lloc i
la successió de les activitats que hi fan,
han de poder viure-hi en totes les dimen-
sions del seu desenvolupament, atribuir
significats actuant, fent descobertes i pro-
duccions, manipulant instruments, per-
què es desvetllin sentiments i es creï la
necessitat d’expressar-se i de recrear el
món. És així com els podrem garantir un
recorregut quotidià de propostes i accions,
fluid, amable i respectuós. 

Contextos interessants de vida en comú
on els infants es sentin compromesos per
dur a terme una tasca col·lectiva, que els
facin sentir protagonistes responsables i
còmplices de les experiències i propostes
en un context coherent i harmoniós on la
simultaneïtat, la flexibilitat i la continuï-
tat d’espais, temps i accions donin sentit
a la vida compartida. Per participar de la varie-
tat d’estils comunicatius que coexisteixen en
un grup, per revisar explicacions preconstituï-
des i per trobar relacions imprevistes.

Quan l’infant pot donar noves identitats a
un espai és quan passa d’ocupar-lo, simple-
ment, a habitar-lo. Un espai que es pot habi-
tar, que es pot posseir, genera noves propostes
i afavoreix les descobertes i la cooperació. S’hi
està a gust i solem veure-hi els infants atrafe-
gats en les diferents situacions, amb temps per
a l’observació, els aprenentatges i les relacions,
i on s’hi organitzen amb facilitat de manera
autònoma, sense la necessitat de la presència
continuada de l’adult. I nosaltres tenim temps

per establir trobades reals amb els infants.
Alhora, ens permet estar atents i ser sensibles
per recollir les propostes que hi ha implícites
en les accions i reflexions dels infants i retor-
nar-los les traces del seu recorregut reelabora-
des, tot afavorint que les seves experiències
tinguin continuïtat i s’allarguin en el temps.

Hem començat reivindicant la condició d’in-
fant i el seu lloc central en l’educació; m’agrada
acabar insistint que, per tot el que hem anat
dient, no té sentit actuar per a un infant univer-
sal i intercanviable. Això suposa rebutjar les pro-
gramacions que preveuen uns objectius finals,
amb uns resultats prèviament preestablerts per
l’adult, i que impliquen definir a priori i de

manera rígida el que
ha de succeir durant el
procés d’ensenyament-
aprenentatge.
Ans al contrari, avan-

cem a partir de les
capacitats dels infants
d’observar, sorpren-
dre’s i investigar, de les
seves potencialitats a
l’hora de construir el
coneixement a través
de l’activitat i de les
relacions, i d’interac-
cionar d’una manera
autònoma amb els
sabers. Des del seu
interès per indagar en
llibertat, per temptejar
i avançar, per gestio-
nar les seves emo-

cions, per fer servir els recursos inesgotables
del cos, dels materials, dels espais i dels temps. 

La nostra responsabilitat com a adults rau a
fer-nos copartícips dels infants, creant contex-
tos que estimulin la curiositat i que entrenin
en l’observació per no abandonar a mans de la
inèrcia les xarxes que, a través del pensament,
teixeixen la fantasia i la imaginació, afavorint
un aprenentatge que, fruit de tota mena d’in-
teraccions, ens produeix canvis cognitius
també a nosaltres.                                        

Maite Pujol, mestra d’educació infantil.
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1. Algunes pinzella-
des per comprendre
el «pla»
Un dia, a la sortida de
l’escola, en Julio va dir
a la seva mare, amb
seguretat i fermesa i
una mica sufocat:

–Mare, tinc un pla.
–Sí? Quin pla tens?
–El meu pla és enderrocar l’escola.
–Enderrocar l’escola? Com és això? Tota l’es-

cola?
–Sí, l’escola, però no les golfes.
–Les golfes, no? Per què?
–Perquè és on jugo, és on vaig a l’hora de

pati. Enderrocar l’escola, però no les golfes.
–Aleshores, les golfes és el que més t’agrada

de l’escola?
–Sí, perquè hi correm, hi juguem, són grans.
–Bé, i quin pla tens? No m’ho has explicat,

només m’has dit que
les golfes no entren en
l’enderrocament.

–Vull enderrocar l’es-
cola per quatre motius:
és avorrida, el mestre
crida molt, els nens

grans del damunt fan molt de soroll i no puc
jugar a cuinetes.

2. Podem ignorar com els infants 
veuen l’escola?
Per curta que sigui l’edat d’un infant, no
podem menystenir, ignorar o qualificar de sim-
ple la seva visió sobre la realitat de què forma
part, que, en aquesta ocasió, és l’escola; aquest
espai on passa, diàriament, cinc hores. No
prenguem les seves explicacions –aquestes que
mostren com representa la realitat, quin signi-
ficat té per a ell i quins sentiments li provo-
quen– com una mostra més del seu enginy, la

seva fantasia o la seva imaginació. Sobretot, per-
què fantasia i imaginació no s’esgoten en la seva
accepció vulgar de remetre «a allò irreal, al que
no s’ajusta a la realitat» (VIGOTSKY, 2011, pàg.
9). No banalitzem allò que per a l’infant té un
sentit i un valor; donem importància al que ens
diu, al que pensa i al que sent.

Caure en aquesta pràctica d’infravalorar o
ignorar el que ens expliquen els nens i les nenes
de les edats d’educació infantil és una mostra
més de la relació de l’adult amb la infància, de
la seva manera d’entendre-la i de dotar-la de
significat; revela què n’esperem. El valor de la
paraula i del pensament resideix exclusivament
en l’adult, atès que se li reconeix l’experiència
suficient i plena per saber i diferenciar què és
correcte i què no, allò que pot ser d’allò que
no. L’adult, en el seu afany i desig de protegir
la infància –els nens i les nenes–, actua, pensa
i decideix pel seu bé, però sense comptar-hi.
Sembla que segueix dominant la idea que els

Tinc un pla:  enderrocar l ’escola,
però no les gol fes

Rosa Vázquez RecioEl títol d’aquest article és real. No és cap fic-
ció, ni cap recurs literari, ni cap metàfora. És
la manifestació més directa i fresca del que
pensa un nen de cinc anys, que es diu Julio,
sobre la seva escola, a la qual assisteix des
dels tres anys. Presentem algunes pinzella-
des per entendre aquest «pla» d’enderrocar
l’escola, però no les golfes.
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infants són persones incompletes i mancades
de moltes coses. Com assenyala FUNES (2008,
pàg. 32), «en la mesura que ens necessiten,
considerem que la infància sempre és un estat
definible per les persones adultes, a partir dels
nostres paràmetres i necessitats» i, per tant, les
carències es fan notòries. Els infants –les infàn-
cies possibles– són qui són en un procés per-
manent de fer-se o construir-se, i en aquest
procés hi intervé l’adult permetent-los ser el
que són (o no). Si ens situem novament en el
«pla», quin coneixement pot tenir un nen de
només cinc anys sobre l’escola, i, sobretot, pot
tenir criteri propi per expressar un judici com
el que comparteix? L’adult, per la seva expe-
riència personal, o perquè aquest és el seu con-
text professional, és qui pot donar compte amb
sentit i lògica d’aquesta realitat.

Però l’escola és un espai on cohabiten infants
i adults. És un espai compartit, construït i repro-
duït pels qui hi participen i en participen dià-
riament; la vida quotidiana pertany a tots dos
agents, a mestres i infants. Els infants són agents
actius que s’amaren del que els aporten les expe-
riències i les situacions que es produeixen a l’es-
cola, a partir de la interacció amb el context
sociocultural, i amb els adults i iguals. Els infants
van construint el seu món a partir de les pre-
guntes que es van formulant i de les respostes
que van trobant, amb o sense acompanyament.

3. El «pla» ens fa pensar: quina 
és l’escola la que tenim?
Partint de la base que el que ens expliquen els
infants no és una qüestió fútil ni sense sentit,
els criteris per enderrocar l’escola, però no les

golfes –espai de gaudi, diversió i també apre-
nentatge–, ens han de fer pensar sobre la pràc-
tica educativa del professorat, sobre quina és la
seva concepció de l’escola, de l’ensenyament,
de l’aprenentatge, del currículum, etc.

Es diu que l’escola és avorrida. No hauria de
ser això l’útima cosa que passés? L’escola no
hauria de ser aquell espai que obre mons pos-
sibles als infants llançant-los al descobriment,
a la pregunta, al joc, a l’exploració, a l’experi-
mentació? L’espai que els aboca a la complexi-
tat de la vida, de les relacions, de qui van esde-

venint com a nens i nenes? L’espai que els
acompanya a descobrir el gust pel saber? Una
escola avorrida és una escola monòtona, man-
cada de sentit, sense creativitat, poc estimu-
lant, repetitiva i rutinària, pobra en idees per
explorar, sense metes ni reptes a què enfron-
tar-se o als quals buscar solució, sense movi-
ments ni sorolls –o els mínims–. El contrapunt
d’una escola avorrida no és omplir el temps de
l’escola d’activitats, que els infants estiguin fent
coses constantment. Això també pot arribar a
avorrir-los, si no té sentit per a ells, si no els
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aporta res de nou que ampliï el seu saber i el
seu sentir. És molt perillós caure en el «fer per
fer», en l’activisme descontextualitzat i sense
projecció pràctica, que és la que legitima el
desenvolupament d’estratègies per resoldre les
situacions de la vida quotidiana i els proble-
mes reals que es presenten a nens i nenes.

El mestre crida molt. Per què i per a què cri-
da? El crit es pot donar com a expressió de sor-
presa, d’espant, de por, d’alarma. Aquestes dife-
rents formes es poden produir a l’escola, però
segur que no són les que expliquen els crits que
hi dominen. Si fossin aquestes les formes, pro-
bablement no seria motiu per enderrocar l’es-
cola i quedar-se només amb les golfes (on
també es crida, però on els qui practiquen
aquesta acció comunicativa són els nens i les
nenes en les seves activitats de joc). Tindria un
caràcter puntual, atès que es manifestaria quan
es tractés d’una situació d’alarma, de sorpresa o
d’espant. Això no justificaria la necessitat d’en-
derrocar l’escola. Així, doncs, a què respon el
crit? Què el provoca o el motiva? El crit es pre-
senta com el procediment comunicatiu per al
docent per manar callar, per posar ordre; una
mostra de disgust, de no acceptació del que
s’està produint amb caràcter reiteratiu i cons-
tant. La pregunta que sorgeix aleshores és:
podem aconseguir un ambient harmònic i de
benestar recorrent als crits en el nostre intent
d’assolir aquest ordre? Potser el crit, més que
ordenar, desordena: «Els crits em molesten; el
cap em fa pum, pum, no m’agraden» (Julio).

No puc jugar a cuinetes. Què ens vol dir amb
aquest criteri d’enderrocament? Remet clara-
ment a un dels racons que no sol faltar en una

estança d’infantil. En aquest criteri s’entrellacen
dues qüestions. La primera: es juga poc en gene-
ral, no només en el racó esmentat. El joc queda
relegat per al final, com a tancament del matí
abans de sortir de l’escola: «Quan acabem d’aco-
lorir les fitxes, marxem, juguem». Predominen,
sembla, les tasques acadèmiques –és a dir, les fit-
xes–. El joc –o el fet de jugar– queda com un
reducte que no arriba a complir del tot la seva
funció educativa i socialitzadora. La segona: el
racó de la cuineta és un espai acaparat per les
nenes: «Jo vull jugar-hi, però les nenes no em
deixen; ni al José» (Julio). Ens trobem davant
una situació que socialitza a partir de models de
masculinitat i feminitat que responen als estere-
otips de gènere assentats en l’imaginari social, i
que responen a una societat patriarcal. 

4. Què hem de fer? Escoltar, observar i actuar
És un nen qui ens ha parlat de l’escola, però
quants Julio hi deu haver? Segur que més dels
que podríem pensar. Un únic testimoni, sí,
però suficient per fer-nos reflexionar sobre la
nostra pràctica docent, sobre què esperem d’a-
quests infants que són durant un temps els
nostres alumnes, i sobre quina escola volem per
poder-los brindar la rica oportunitat d’ajudar-
los a descobrir el món des de la seva complexi-
tat i globalitat.

Les infàncies de la nostra classe són, i han de
ser-ho, les artífexs de les nostres inquietuds i
propostes de treball. Són les qui ens llancen a
buscar alternatives diferents i divergents, perquè
ensenyar és, fonamentalment, proporcionar les
experiències i les situacions educatives que con-
necten, amb sentit, amb el món –els seus mons–

que és propi i exclusiu dels nens i les nenes. El
professorat, en conseqüència, té la gran tasca i
responsabilitat de crear les condicions adequa-
des perquè els aprenentatges infantils puguin
produir-se de manera autònoma, comptant
–sens dubte– amb l’acompanyament i la guia
del mestre. Per fer-ho possible, calen uns esce-
naris segurs, càlids i estimulants, on la desco-
berta guiada, la pràctica contextualitzada, el
plantejament de «situacions repte» i l’infant com
a agent actiu siguin els eixos articuladors de l’ac-
tivitat infantil. Unes experiències i uns escenaris
que acullin de manera permanent el joc, l’expe-
rimentació, l’observació, la reflexió, l’anàlisi,
l’estructuració, la comparació, el contrast, etc.,
és a dir, que permetin a l’infant posar en joc
accions fisicomanipulatives i accions mentals
–processos mentals superiors–.

El nostre ensenyament s’ha de basar en la
pedagogia de la pregunta (FREIRE, 1989), la pro-
blematització (FREIRE, 1975) i el diàleg
(FISHER, 2013), i les raons que ho justifiquen
són diverses: ajuda a desestabilitzar les idees,
mobilitza el pensament, provoca i promou la
reflexió, el dubte i l’anàlisi, potencia un pensa-
ment autònom per a la recerca de respostes
–pensament divergent–, incentiva i impulsa la
curiositat, la creativitat, la motivació, educa l’a-
lumnat en el valor de la pregunta (és a dir, des-
cobreix la importància de preguntar per trobar
respostes). D’aquesta manera propiciem que els
infants descobreixin –que és el que han de fer–
el coneixement com una necessitat de donar res-
posta als problemes que els planteja la seva reali-
tat, la seva quotidianitat. Com assenyala
CANDELAS (2011, pàg. 112), «les preguntes i
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interrogants plantejats permeten als infants rela-
cionar-se i conèixer l’univers del qual formen
part, essent, per tant, una font inesgotable d’a-
prenentatge». Amb aquest marc d’acció, podria
ser avorrida l’escola? Probablement seria molt
difícil que ho fos, perquè ja de partida, hauria
de respectar els cent llenguatges dels nens i les
nenes. A més, des d’aquest respecte, estaríem
assumint la tasca de no caure en la reproducció
de pràctiques sexistes i de treballar des de l’equi-
tat de gènere, contribuint de manera harmònica
i equitativa a la construcció d’una identitat prò-
pia i sense els lligams de l’heteronormativitat. 

Escoltem la infància per comprendre-la i aju-
dar-la en el seu procés d’interpretar la realitat,
d’entendre-la i de prendre les seves decisions de
manera autònoma, crítica i reflexiva. No podem
oblidar que «els infants parlen: han parlat sem-
pre, tot i que les seves paraules no hagin deixat
petja i ni tan sols hagin estat escoltades [...]. I
també, tot i que de vegades les paraules dels
infants semblin estranyament properes a les nos-
tres, ens porten a mons que els adults veuen
massa llunyans o bé han oblidat per la seva man-
ca de sensibilitat» (ALTIMIR, 2010, pàg. 13).

Confiem que cada dia siguin moltes més les
golfes que defineixin les nostres escoles.       

Rosa Vázquez Recio, professora 
del Departament de Didàctica de la 

Universitat de Cadis.
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Carmen García 
Velasco: Lorenzo, ens
podries comentar qui-
nes són les principals
contribucions d’Edwin
E. Gordon a la teoria
sobre l’aprenentatge de
la música? 
Lorenzo Tarducci: Podem definir la MLY (music
learning theory) d’Edwin E. Gordon com una
teoria i una pràctica de l’aprenentatge musical,
ja que desenvolupa un model teòric sobre la
manera d’aprendre la música, i d’aquest se’n
desprèn una pràctica educativa concreta. La
principal contribució de Gordon és, sens
dubte, haver realitzat un paral·lelisme entre
l’aprenentatge del llenguatge musical i l’apre-
nentatge del llenguatge verbal, establint simi-
lituds, diferències i peculiaritats entre ells. En
resum, podem dir que la música s’aprèn per

mitjà de dinàmiques
molt similars a les que
s’usen per al llenguat-
ge parlat: els nens i les
nenes comencen escol-
tant i imitant sons de
l’ambient i, a mesura
que creix el seu voca-

bulari escoltat i cantat, desenvolupen la capa-
citat de processar contingut cada vegada més
complex de manera autònoma.
C. G. V.: Un dels termes més utilitzats per vosal-
tres és audiation. En què consisteix? 
L. T.: Audiation és un terme introduït pel pro-
fessor Gordon per definir «la capacitat d’en-
tendre internament la música, fins i tot quan
no és present físicament». Si en el llenguatge
parlem de pensament, en la música utilitza-
rem el terme audiation. Amb una simple equa-
ció, podem dir que l’audiation és a la música

el que el pensament és al llenguatge verbal. És
la capacitat que ens permet no només donar
sentit als sons que sentim, organitzar-los d’a-
cord amb el nostre sistema de regles sintàcti-
ques i reproduir-los de manera precisa, sinó
també la capacitat d’imaginar musicalment i
de predir el que escoltarem, així com d’utilit-
zar el llenguatge musical d’una manera creati-
va i personal. Quan escoltem algú que parla,
o quan estem llegint un llibre, el nostre pen-
sament va per davant en la comprensió del
text, i ens permet organitzar el contingut
específic –paraules, frases, etc.– dins d’un con-
text amb sentit lògic i sintàctic. De la mateixa
manera, quan escoltem, fem o improvisem
música, l’audiation ens permet seguir el «dis-
curs musical», percebre’l i organitzar els sons
individuals i el contingut sintàctic de la músi-
ca, i ser capaços de predir musicalment què
succeirà a continuació.

l’entrevista

21
8 

in
-f

àn
-c

i-
a

29

se
te

m
br

e
oc

tu
br

e 
20

17

Conversa amb Lorenzo Tarducci ,
de l ’Associació I ta l iana 
per a l ’Aprenentatge Musical

Carmen García VelascoDes de l’Associació Italiana per a l’Aprenen-
tatge Musical (AIGAM), Lorenzo Tarducci
segueix les investigacions i orientacions apor-
tades per Edwin E. Gordon. En els darrers anys
ha anat a Granada, convidat per l’associació
Música en Pañales, per formar educadors i
estudiants d’educació infantil i per oferir con-
certs per a nadons. Aprofitem la seva visita per
conversar amb ell.
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C. G. V.: Per què és important pensar en la
música per a nens i nenes petits?
L. T.: Un cop més ens pot ajudar la compara-
ció amb l’aprenentatge de l’idioma. Pensem en
la manera d’aprendre la nostra llengua mater-
na, o les nostres llengües maternes: comencem
a escoltar i imitem cada vegada amb més pre-
cisió, fins que tenim la capacitat d’utilitzar el
llenguatge de forma autònoma i creativa.
Només després aprenem a llegir i a escriure en
un idioma que ja sabem parlar. De la mateixa
manera, hem d’aprendre a llegir i a escriure
música només un cop l’entenem interiorment,
i un cop cantem entonant i amb bona precisió
rítmica. Per obtenir els millors resultats, seria
convenient iniciar aquest camí des del naixe-
ment, igual que passa amb el llenguatge par-
lat. De fet, durant el període prenatal la perso-
na ja té la seva primera i fonamental oportuni-
tat d’aprenentatge.
C. G. V.: Amb la vostra pràctica es constata el
valor d’apropar la música a edats primerenques,
sempre que es compleixin algunes condicions.
Podries explicar-nos quines són aquestes condi-
cions indispensables?
L. T.: Per optimitzar l’aprenentatge a una edat
primerenca és vital tenir una relació afectiva
significativa amb els infants, i l’actitud de l’e-
ducador ha de ser la de guia i no tant la de mes-
tre o artista. El guia mostra la manera més sen-
zilla de seguir i proporciona exemples de com
seguir; seguint el model proporcionat per l’a-
dult, l’infant aprèn de manera autònoma. El
professor Gordon presta la màxima atenció a
aquest aspecte educatiu i suggereix posar en
marxa el que denomina la guia informal, que

és un conjunt de pràctiques educatives basades
en l’oferta d’activitats de joc educatiu musical,
que tenen la música en el centre mateix del joc:
el cant sense paraules, amb síl·labes neutrals;
l’ús del cos i el moviment lliure com una eina
més de la relació; l’elecció de cançons curtes,
però amb sintàctica musical complexa i diver-
sa, ja que els infants tenen la necessitat d’a-
questa complexitat i d’acostar-se a les diferèn-
cies. La presentació de la música d’aquesta
manera convida l’infant a interactuar musical-
ment amb els adults, que poden recollir el «bal-
buceig musical» i donar respostes més o menys
precises per crear un diàleg musical orientat a
millorar la precisió rítmica i l’entonació.
C. G. V.: A més de la tasca que feu els músics
quan interveniu amb bebès i infants petits, les
educadores d’infantil poden fer alguna pràctica
que respecti els principis metodològics de la MLT?
L. T.: Les educadores i els adults en general que
no posseeixen competència tècnica en música
poden contribuir en gran mesura al desenvo-
lupament de l’audiation dels nens i les nenes.
Qualsevol adult pot mostrar un bon model de
com escoltar música, un model d’oients
intel·ligents, autèntics i creatius. La música és
per a tots nosaltres una part essencial de la vida
quotidiana, i seria molt útil educar els infants
des de petits a escoltar la música com una expe-
riència important, íntima, que eleva, que pot
enriquir la seva personalitat i el seu patrimoni
expressiu, i no només com un moment d’en-
treteniment.
C. G. V.: Quins suggeriments donaries als adults
que es relacionen amb els infants petits sobre l’a-
propament a la música?

L. T.: Gordon insisteix en la importància de
cantar i, sobretot, en la cançó sense paraules,
en els primers anys de vida musical d’un
infant. La veu és l’únic instrument musical
que tots posseïm naturalment, juntament amb
el cos. També el cos produeix naturalment so
i ritme (n’hi ha prou de pensar en els batecs
del cor o en el so i el ritme de la respiració).
La veu és clarament l’instrument «més tocat»
al món i el més accessible a tothom; la veu ens
connecta de manera directa i efectiva amb el
nen o la nena, i amb la seva musicalitat, ja que
és l’única amb què es pot interactuar directa-
ment, i això li permet aprendre més de pressa.
Seria convenient cantar molt als nens, i si
estem inhibits per cantar perquè ens conside-
rem massa desentonats, podem triar coses
fàcils per cantar, al nostre abast, i escoltar
música en viu o gravada juntament amb els
nens i les nenes.
C. G. V.: Què opines de la pràctica en moltes
escoles de posar música denominada «infantil»
com a música de fons? Què penses que s’ha d’ofe-
rir als infants, música infantil o música adulta?
L. T.: Hi ha música i música, i hi ha un
moment per a cada una. Sovint, a les escoles
s’encén l’equip i es posa música per tapar els
sorolls de fons. Això no és exactament una acti-
vitat d’educació musical! Triar la música adap-
tada al moment més oportú no és cosa fàcil,
però és indispensable perquè els nens i les
nenes puguin tenir experiències educatives
d’escolta. Les anomenades «cançonetes infan-
tils» són senzilles en la sintaxi musical perquè
la majoria de vegades no hi ha un text gaire
elaborat i la música acompanya un conte, una
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història, però això no s’ha de demonitzar. La
majoria de cançons del repertori infantil usa-
des a les escoles tenen una funció ritual preci-
sa: acollir els nens, preparar-los per a les activi-
tats, ensenyar moltes coses noves, fer-los sentir
part d’un grup, reafirmar les regles de socialit-
zació del mateix grup. Tanmateix, hi ha una
altra música que podem triar i que pot ser
escoltada sense cap altra finalitat, que interessa
també els infants, els diverteix, els relaxa i es
pot considerar més educativa: és tota la músi-
ca. És la música que ens interessa als adults,
per la qual tenim una inclinació especial, o una
música nova que busquem justament per enri-
quir el vocabulari d’escolta dels nostres nens i
nenes. Certament, les condicions en què escol-
tem música són fonamentals: cal dedicar temps
i un espai diferent per escoltar música. En els
cursos de formació per a mestres d’infantil i
primària que organitza la nostra associació
intentem aportar la nostra experiència sobre
com guiar els infants a aprendre la música, i
que els mateixos educadors participin de la
màgia d’escoltar música amb els infants: un
fenomen complex, meravellós i important per
al seu creixement, que convé fomentar, esti-
mular i respectar en la seva singularitat.
C. G. V.: Quina mena de paisatge sonor conside-
res adequat per a un centre d’educació infantil?
L. T.: La principal característica de la música
que s’ofereix als nens i les nenes és que ha de
ser, per damunt de tot, variada, rica i comple-
xa. Hem d’escoltar molta música i molt dife-
rent pel que fa a estils, instruments i països
d’origen. No hem d’escollir la música infanti-
litzada, simplificada, sinó, per contra, música

complexa, però per escoltar en un espai còmo-
de, tranquil i respectant el temps d’atenció de
l’infant, que és molt breu, però intens; sobre-
tot, hem d’estar disposats a compartir amb els
nens i les nenes la fascinació d’escoltar música
guiant-los en una experiència única, i repeti-
ble cada dia!                                             

Carmen García Velasco, membre del Consell de
Redacció d’Infancia a Andalusia.
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Per  què els infants de 0 a 3 anys 
sembla que badin per tot?
Aprenen realment a lguna cosa a aquestes edats?

No recordem les expe-
riències que hem vis-
cut en aquest període,
ni tan sols en som
conscients, però, com
els pedagogs i psicò-
legs fa temps que ens avisen, és l’etapa més
crucial de la vida d’una persona. Anem a
pams, però, i examinem primer què li passa al
cervell en aquesta etapa. 

1
M’agrada fer comparacions entre aspectes
concrets del cervell i situacions molt diverses
de la vida quotidiana que ens poden resultar
més properes (un moble, una moto...).
Imaginem que volem fer una figureta de fang.
Anem a la pastera i n’agafem un tros. El pri-
mer que fem és pastar-lo ben pastat, i, si cal,
remullar-lo per aconseguir el grau d’humitat

just que ens permeti
anar-lo modelant pro-
gressivament. Si el tros
que hem agafat és petit,
no podrem fer una
figureta gaire grossa. Si

és massa sec o massa humit, també ens condi-
cionarà el gruix de les diferents parts de la
figureta, i augmentarà o disminuirà la possi-
bilitat que se’ns esquerdi quan la posem a cou-
re. El resultat final dependrà moltíssim d’a-
questa primera fase, perquè amb un bon mate-
rial aconseguirem figuretes més elaborades i,
sobretot, consistents. És el que fa el cervell en
aquestes edats: preparar-se per al que vindrà,
per a la «cocció»; adquirir la «consistència»
neural necessària per a la resta de la seva vida.

No he triat la paraula «consistència» aleatò-
riament o perquè quedi bé. Segons el diccio-
nari, la consistència és la solidesa, la fermesa i

la coherència entre les parts d’una cosa. En
aquestes edats s’estableix literalment la
coherència entre les parts del cervell, el fun-
cionament de les quals genera i gestiona la
ment de les persones durant tota la seva vida.
Entre el naixement i els tres anys els progra-
mes gènics que actuen al cervell activen les
neurones de l’escorça perquè facin moltes con-
nexions, molt especialment entre àrees prope-
res d’aquesta zona. Com ja he dit, l’escorça
cerebral és la zona del cervell que genera i ges-
tiona els processos mentals més complexos i
elaborats, com l’empatia, la presa de decisions,
el control motor voluntari, el control executiu
i el llenguatge, entre d’altres. Per això els
infants aprenen a parlar tots sols en aquestes
edats, sense que els haguem d’ensenyar a fer-
ho. Simplement escolten, imiten, assagen,
integren i, com per art de màgia (però no hi
ha cap màgia associada), ja està!, ja parlen. 

Aquesta pregunta, o més ben dit, aquesta
doble pregunta, podria tenir una resposta
breu, molt breu: des del naixement i fins als
tres anys, els infants aprenen les coses més
importants de la seva vida, les que condicio-
naran més el seu caràcter i temperament quan
siguin adults. Tal com sona. 

David Bueno
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Quan arriba aquest moment, els programes
genètics afavoreixen que les neurones de l’es-
corça emetin prolongacions per connectar-se
entre elles, motiu pel qual, segons quines
variants gèniques porti cada persona, aquesta
activitat serà major o menor. Però el que no
diuen aquests programes genètics és quines
neurones concretes acabaran connectades de
manera efectiva, ni el nombre total de conne-
xions que hi haurà. Això depèn fonamental-
ment de l’ambient en què viu cada persona,
cosa que inclou l’ambient familiar, el social i,
si és el cas, també l’educatiu (perquè, com
sabeu molt bé, entre els 0 i els 3 anys l’escola-
rització no és obligatòria). Dit d’una altra
manera, les connexions concretes que s’acaba-
ran establint, i que condicionen les capacitats i
la vida mental des d’aquest moment, depenen
de la interacció dinàmica i constant entre l’am-
bient i el cervell, que va creixent i madurant. 

2
Abans de continuar, però, cal fer un breu incís
per preguntar-nos per a què serveix el cervell.
De manera intuïtiva tots ho sabem, d’acord,
però penso que és bo verbalitzar-ho per enten-
dre millor què implica aquesta etapa i quines
conseqüències tenen els milions de conne-
xions que es fan entre les neurones de l’es-
corça. El cervell serveix, com ja sabeu, per
aprendre coses, fer bategar el cor, interpretar
les imatges que veiem i els sons que sentim,
controlar el ritme respiratori i ajustar-lo a l’ac-
tivitat física, i un llarguíssim etcètera d’altres
activitats. En definitiva, integra tots els siste-
mes del cos i permet que sobrevisquem.

Però encara té una altra funció que sovint ens
passa desapercebuda, malgrat que està absolu-
tament relacionada amb la nostra supervivèn-
cia: el cervell és l’òrgan que permet que el nos-
tre comportament s’adapti a l’ambient on

vivim, per tal de poder
sobreviure. I malgrat que
aquesta adaptació es pro-
dueix en el decurs de tota
la nostra vida, el moment
més important, absoluta-
ment crucial, és durant la
primera infantesa. El
motiu és simple: malgrat
que els primers anys de
vida els pares tenen molta
cura dels seus fills, tard o
d’hora han de començar a
«espavilar-se» tots sols. I
per fer-ho amb èxit, abans
han d’aprendre com han
de reaccionar segons què
estigui passant al seu vol-
tant, per evitar perills inne-
cessaris i adaptar-se a l’am-
bient social i familiar on
viuen. Això és precisament
el que fa el cervell durant
aquests tres anys: amarar-
se físicament de l’ambient
on viu aquella persona i
adaptar el seu comporta-
ment a aquest ambient.

Dit d’una altra manera,
el cervell aprèn a interpre-
tar els senyals específics de

l’ambient que l’envolta i ajusta les respostes
mentals a aquests senyals, sempre amb l’objec-
tiu biològic final d’afavorir la supervivència.
Penseu que, en biologia, l’instint de super-
vivència és el més arrelat de tots (només com-
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parable al de reproduir-se). Aquesta adaptació
queda físicament gravada al cervell, i es plasma
en moltes de les connexions de l’escorça, que
com ja sabeu és on es generen i gestionen els
aspectes més complexos del comportament.
Tornant a la figureta de fang, el cervell infantil
«busca el grau d’humitat just per no esquer-
dar-se en fer-se gran» (no us ho prengueu al
peu de la lletra, el cervell no s’humiteja, sinó
que estableix les connexions necessàries per
poder incorporar-se autònomament a la socie-
tat). Fins i tot l’aprenentatge «automàtic» de la
llengua materna i d’altres llengües amb les
quals estiguin en contacte els infants s’inscriu
en aquesta adaptació inicial a l’ambient, atès
que el llenguatge és un dels elements més
importants que permeten la integració a l’am-
bient social.

3
Us poso un exemple molt il·lustratiu. S’ha vist
que les persones adultes que, quan eren infants,
van viure en un ambient d’alta conflictivitat, ja
sigui familiar, social, estructural, etcètera, pre-
senten algunes connexions en l’escorça cerebral
lleugerament diferents a les que van créixer en
un ambient de relativa estabilitat. No són radi-
calment diferents, perquè el patró bàsic del cer-
vell és molt similar en tothom, però sí lleugera-
ment diferents, especialment, i això és impor-
tant, en la zona de control de les emocions. Això
fa que, ja des de petites i durant tota la seva vida,
aquestes persones tinguin tendència a ser molt
més impulsives –per oposició a reflexives–. El
motiu és molt simple. Les emocions són patrons
de comportament que es desencadenen de for-

ma automàtica davant una situació que perce-
bem com una possible amenaça. No hi ha un
acord generalitzat sobre quantes emocions dife-
rents podem generar, però n’hi ha algunes que
són absolutament bàsiques i transversals, com
per exemple la por, la ira, el fàstic i l’alegria. De
moment no us hi capfiqueu gaire, perquè tot
seguit en parlarem molt més a bastament.
L’important, ara per ara, és que es desencadenen
de forma automàtica. I només en som conscients

quan ja s’han iniciat, moment en què les podem
reconduir si ho considerem oportú, però no les
podem alterar abans. En aquesta tessitura, un
infant que ha viscut en un ambient d’alta con-
flictivitat ha experimentat moltes situacions
amenaçadores, que poden suposar un perill. I
davant d’un perill potencial cal respondre de
manera ràpida, sense reflexionar (perquè refle-
xionar requereix temps, un temps del qual sovint
no es disposa quan l’amenaça és imminent). Cal
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ser impulsiu. I això és el que afavoreixen aques-
tes connexions.

Imagineu ara que esteu còmodament asse-
guts a la vora del mar llegint aquest article, i
de sobte veieu un os polar caminant per la plat-
ja. Automàticament el vostre cervell emet un
senyal d’alarma (un os polar pot ser molt
perillós), al qual cal respondre rapidíssima-
ment. Les emocions es posen en marxa fins i
tot abans que siguem conscients que aquella
massa blanca que se’ns acosta és un os polar. Si
noteu por, una de les emocions primàries, sen-
se pensar-ho us posareu a córrer i fugireu
d’allà, o alternativament us amagareu darrere
d’una roca. Si, en canvi, teniu els fills a prop i
no hi ha temps per marxar tots junts, possible-
ment es dispararà la ira, que s’associa a l’agres-
sivitat, i potser us enfrontareu a l’os per prote-
gir els fills mentre marxen (o com a mínim us
posareu al mig del seu camí perquè els fills
guanyin temps). I un cop hagueu començat
alguna d’aquestes accions, una vegada s’hagi
desencadenat algun d’aquests comportaments
emocionals, només llavors en sereu conscients.
Si en comptes de respondre automàticament
ho féssim reflexivament i comencéssim a pen-
sar i a valorar alternatives possibles, quan pren-
guéssim la decisió molt possiblement ja no hi
hauria cap decisió a prendre, perquè l’os –o l’a-
menaça que fos– ja ens hauria atacat a tots, si
aquesta era la seva intenció.

En el cas que ens ocupa, els infants que han
crescut en ambients d’alta conflictivitat, el cer-
vell s’ha adaptat físicament, a través de les con-
nexions que s’estableixen, a sobreviure a les
amenaces i perills habituals, i ho ha hagut de

fer limitant la capacitat reflexiva i l’habilitat per
controlar les emocions, per afavorir precisa-
ment la impulsivitat. En aquest cas és més
adaptatiu, és a dir, afavoreix més la supervivèn-
cia, ser impulsiu i deixar que les emocions cam-
pin molt més lliurement que no pas controlar-
les de forma reflexiva, malgrat que ens portin
cap a l’agressivitat o la por (o totes dues coses
alhora, que és el que sol passar). En canvi, un
ambient de relativa estabilitat permet que es
desenvolupin més connexions a les zones impli-
cades en el pensament reflexiu i en el control
conscient de les emocions, perquè les amenaces
són menys habituals i menys imminents, motiu
pel qual aquest ambient genera persones que
les poden reconduir amb més facilitat.

4
Atenció, però, perquè, en aquesta finestra del
desenvolupament, no s’estan fent connexions
cap a la zona del cervell que genera les emo-
cions! Aquesta zona, que s’anomena amígdala,
es troba a les capes profundes del cervell, no a
l’escorça. Les amígdales (en tenim dues, una a
cada hemisferi cerebral) formen part de l’ano-
menat cervell reptilià, la part més primitiva
del cervell dels vertebrats, però honestament a
mi no m’agrada gaire aquesta expressió, per-
què els rèptils també tenen escorça, però molt
i molt més petita i menys connectada que la
nostra, de la mateixa manera que nosaltres
també tenim amígdales, com els rèptils i tota
la resta de vertebrats. Sigui com sigui, en
aquesta etapa de la vida, les amígdales ja fun-
cionen i generen emocions, és clar que ho fan!
Però els infants no les poden controlar perquè

la zona de control conscient encara s’està pre-
parant i no està prou madura per fer-ho. De
fet, no començarà a madurar fins a l’ado-
lescència. Per això costa tant consolar els
infants quan ploren, fer-los reflexionar quan
s’enfaden o fer-los estar seriosos quan riuen a
cor què vols. Les emocions i les respostes emo-
cionals se’ls disparen soles, però els és molt
difícil controlar-les.

Tot això que estic explicant té dues con-

seqüències importants. D’una banda, un cop
fetes aquestes connexions costa molt desfer-les
(tenim el cervell «programat» d’aquesta mane-
ra), per la qual cosa aquesta etapa imprimeix
moltíssim el caràcter i el temperament que tin-
drem la resta de la nostra vida, el caràcter i el
temperament que els nostres alumnes tindran
la resta de la seva vida. És, per tant, com ja he
dit, l’etapa més crucial per a la vida d’una per-
sona, sense pal·liatius ni concessions de cap
mena. D’altra banda, les conseqüències en
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“L'etapa dels 0 als 3 anys
imprimeix bona part 

del caràcter i el
temperament que les

persones tindran la resta 
de la seva vida; des del punt

de vista conductual i
comportamental és l’etapa

més crucial de 
la vida d'una persona.”
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l’àmbit educatiu són també molt importants.
En l’exemple que he posat d’un ambient con-
flictiu, una persona poc reflexiva tindrà sem-
pre més dificultats per aprendre coses noves,
atès que l’aprenentatge també ha de ser refle-
xiu. No penseu, però, només en termes de con-
flictivitat. És només un exemple, i he posat

aquest i no un altre perquè és un tema, el de la
violència, que he treballat des de diverses pers-
pectives. Un cervell estimulat, per exemple
(mai sobreestimulat, perquè la sobreestimula-
ció porta a l’estrès, i l’estrès és l’enemic núme-
ro 1 del cervell i l’educació), acabarà tenint
més connexions que un cervell sense tants estí-

muls externs; un infant estimat
i valorat desenvoluparà conne-
xions que el faran sentir-se més
segur i confiat durant tota la res-
ta de la seva vida, i per tant el
faran més capaç d’estimar i
transmetre seguretat; un infant
que vegi tolerància al seu costat
tindrà més actiu el centre de ges-
tió de l’empatia (per ser tole-
rants cal saber ficar-nos en la
pell dels altres), etcètera.

5
Per això els infants de 0 a 3
anys sembla que badin per tot:
senzillament se senten atrets
per qualsevol cosa que passi al
seu entorn i hi estan amatents,
per interioritzar-ho tot en les
seves connexions neurals i
construir un cervell amb les
connexions adequades per
poder adaptar-se i sobreviure a
l’ambient en què es neix i es
creix, a través del comporta-
ment que manifestaran tota la
resta de la seva vida. Sembla
que badin, però no baden: el

seu cervell busca i detecta qualsevol novetat
que hi hagi o que es produeixi al seu entorn,
per interioritzar-la i aprendre’n. De fet, un
dels comportaments instintius més carac-
terístics de les persones i que es manifesta
molt intensament en aquesta etapa és l’ano-
menada recerca de novetats. 
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infant i salut

38
Us proposo un petit «experiment». Per fer-lo

necessiteu un infant que tingui entre un i dos
anys i que us conegui –perquè la gràcia no és
que vosaltres sigueu la novetat–, i també us farà
falta un objecte que no hagi vist mai i que no
sigui perillós. Espereu que l’infant estigui entre-
tingut, ell sol, fent qualsevol cosa –encaixant
peces, fent rodar un cotxe, el que sigui–, i lla-
vors, com qui no vol la cosa, deixeu a terra
aquest objecte, ni massa a prop ni massa lluny
d’ell, i continueu el vostre camí, com qui no vol
la cosa. Sabeu què farà l’infant? Tan bon punt
detecti l’objecte, i ho farà ben aviat, deixarà allò
que estava fent i anirà a buscar-lo. L’agafarà, el
tocarà, el lleparà –segons l’edat–, el manipularà,
li donarà cops... En definitiva, examinarà aque-
lla «novetat» per integrar-la en els seus coneixe-
ments sobre la vida. Per això és tan important

proporcionar-los un ambient
divers, no sobreestimulant, on
puguin anar a la seva. Cal dur-los
al parc, a la muntanya i a la plat-
ja. Que terregin i examinin tot el
seu entorn. Que estiguin amb
nosaltres mentre parlem amb
altres persones perquè les puguin
observar i integrar les nostres reac-
cions, i que es vagin literalment
amarant de la vida, en sentit
ampli.

Les experiències vitals són cru-
cials, però tanmateix ningú –o
quasi ningú– recorda res del que li
ha succeït abans dels tres anys. Tot
això queda en l’inconscient, gra-
vat en connexions que no podrem
recordar de forma volguda, la qual
cosa fa encara més difícil recon-
duir conductes problemàtiques o
desadaptatives que s’originen en
aquestes edats.                          

David Bueno, doctor en biologia, professor de genètica 
i autor del llibre Neurociència per a educadors, 

Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2017,
d’on s’ha extret aquest text i la il·lustració de la pàg. 34.
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“Els infants de 0 a 3 anys
se senten atrets per
qualsevol cosa que 
passi al seu entorn 
i hi estan amatents, 

per interioritzar-ho tot 
en les seves connexions

neurals i construir un 
cervell que els permeti
adaptar-se i sobreviure 
a l’ambient, a través 

del comportament que
manifestaran tota 

la resta de la seva vida.”
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A l’espona del llit…
Nens i nenes coneixen
prou bé els beneficis
d’aquesta mena de
pràctica i mantenen
una lluita aferrissada
per convèncer pares i
mares que el millor
comiat, abans que la
son els rebi entre els
seus braços, és en com-
panyia d’un fragment
de literatura cantada,
explicada o llegida. I
és que compartir melodies, contes i lectures és
una de les millors portes d’entrada a la litera-
tura i una forma privilegiada de relació entre
petits i grans.

Perquè els infants, encara que no ho sàpi-
guen dir, sí que intueixen que la pràctica noc-
turna de compartir aquestes dues menes de

literatures –la literatu-
ra oral i l’escrita– cons-
titueix, entre d’altres
valors, un immens
suport per voler llegir,
ja que, des de ben
menuts, saben (si ho
han pogut tastar) que
la paraula llegida i
compartida és gairebé
com un talismà grà-
cies al qual es podran
sentir membres d’una
comunitat, assegurant-

se així estar connectats amb la memòria
col·lectiva.

I val a dir que la lluita no ha estat en va: una
bona colla d’adults ja s’ha convençut de les
bondats d’aquesta manera de fer, i dia rere dia
tracten d’incorporar la pràctica de la narració
o la lectura compartida amb els seus fills.

…què hi passa?
Que hom hi reconeix, identifica, i recrea amb
la imaginació. Vet aquí els tres principals esta-
dis per on passa la recepció d’una narració. En
primer lloc, es produeix el reconeixement del
que sent, es descodifica, s’interioritza allò escol-
tat. Posteriorment, hom s’identifica amb allò
que succeeix i, al mateix temps, es procedeix a
descobrir que això que és una vivència personal
és susceptible de ser compartit amb d’altres
individus –de dins i de fora del relat–, socialit-
zant el fet d’identificar-se i, per tant, possibili-
tant sentir-se membre d’un grup. Finalment, es
recrea el missatge rebut mitjançant la imagina-
ció. I no cal insistir en el fet que, quan el conte
és explicat o llegit per un adult, s’estableix una
intensa relació entre aquest i el receptor.

Si bé és cert que, quan els fills són petits, es
practica sovint el ritual nocturn de rebre la son
amb un conte, també ho és que, a mesura que
s’accedeix a l’adolescència, a la nit, nois i noies

La pràct ica nocturnal
de l leg i r  i  expl icar h istòr ies 
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el conte

Roser RosLlegides o explicades, amb llibre o sense, de nit
o de dia, a casa o a fora, arreu ens sotgen
històries disposades a ocupar llits, a penetrar
a l’interior de cuines i menjadors, de cotxes i
altres vehicles, assaltant les orelles dels
incauts habitants amb la sana intenció d’aca-
parar la seva atenció, tant si dormen com si
estan desperts. Contes i relats saben amanya-
gar-nos les orelles en suaus xerroteigs, però
també atacar-nos en forma d’inquietants aven-
tures. Fragmentades, per capítols o en versió
íntegra, les històries entren a l’assalt, disposa-
des a conquerir emissor i receptor amb un únic
missatge per bandolera: la literatura. Sobretot
quan això es produeix de nit.
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el conte

40

prefereixen prescindir de la presència de l’a-
dult, ja que consideren que aquest acte que fins
no fa tant compartien amb els pares, és, ara,
un temps per llegir a soles. Però ai de l’adult
que doni per acabada aquesta deliciosa tasca
amb l’excusa que el fill ha crescut i té l’auto-
nomia suficient per practicar la lectura en sole-
dat! Seria com oblidar que explicar i llegir en
companyia és un bon reforç dels canals de
comunicació entre persones i la seva reincidèn-
cia, una bona manera d’incentivar que nens i
nenes vegin, vulguin, puguin i sàpiguen llegir.

I qui no ho vulgui creure, que es repeteixi cent
vegades allò que un venturós dia va escriure
Gustavo Martín Garzo: «A llegir se n’aprèn amb
les orelles». I amb els ulls!, hauríem d’afegir.

I per si algú encara no se n’hagués con-
vençut, aquí van tres llibres àlbum que fan de
bon compartir entre llençols:                      

BARTLETT, T. C., i Monique FELIX: 
Las clases de tuba, Pontevedra: 
Kalandraka, 2003.

Un llibre amb poca lletra, amb molt bones
il·lustracions que vehiculen una història una
mica intrigant... amb final feliç!

HOLMELUND, E. i M. SENDAK: Osito,
Pontevedra: Kalandraka, 2015.
Històries breus i tendres ideals per fer
venir al son i adormir-se amb el llibre sota
el coixí.

VAUGELADE, Anaïs: Una sopa de piedra, 
Sant Joan Despí: Corimbo, 2003.

Un llop inquietant que du una pedra dins 
del sac arriba a una casa pletòrica de claror 
(representada pel color groc) on van apareixen
animals un darrere l’altre... Quines intencions
té el salvatge animal?
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FLORA, J.: Un cangur per Nadal, 
Madrid: Lata de Sal, 2012.

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, bressol d’aventures
En una ciutat hi passen un munt de coses que
es poden convertir en aventures i, llavors, els
seus protagonistes es converteixen en herois. I
no és ben curiós que les aventures dels herois
que es presenten ara i que tenen lloc en el civi-
litzat marc d’una ciutat siguin, oh!, dos ani-
mals tan poc urbans com el lleó i el cangur?
No espereu més i fiqueu-vos dins les pàgines
d’aquests dos llibres per córrer la vostra perso-
nal aventura!                                                

La c iutat vista
des dels l l ibres

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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D’ALEMAGNA, B.: Un león en París, 
Barcelona: SM, 2007. 
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Dissabte 27 de maig la revista INFÀN-
CIA va visitar l’E. B. El Lledoner, l’es-
cola El Veïnat i la biblioteca infantil
Massagran de Salt.

La visita va començar amb la tro-
bada de totes les participants a l’Au-
ditori de la Factoria Cultural Coma
Cros. Després d’una breu rebuda per
part de la regidora de Cultura, la tèc-
nica d’Ensenyament de l’Ajuntament,
Rosa Sala, va contextualitzar la reali-
tat del municipi. Una realitat que es
podria reduir a uns índexs molt ele-
vats d’infants amb famílies d’orígens
molt diversos, alhora que amb una
situació sociocultural força desafavo-
rida. Per pal·liar aquesta situació,
des de 2005 es treballa en xarxa per
poder tirar endavant un Pla Educatiu
d’Entorn que doni resposta a la rea-
litat social i educativa de les escoles
de Salt. Inclou des d’activitats com-
plementàries, extraescolars i de
reforç escolar fins a activitats de tre-
ball amb famílies per a la sensibilit-
zació i formació per a una millor opti-
mització de l’escolarització.

Un cop feta aquesta introducció
(que va ser molt ben acollida per tot-
hom, ja que es va oferir una visió de
quina és la realitat de Salt, de la qual
tothom pot haver sentit a parlar, però
a vegades amb força prejudicis), ens

vam dividir en dos grups per visitar
paral·lelament les dues escoles esco-
llides i després intercanviar-nos.

A l’escola El Veïnat, ens hi espe-
raven el director, que ens va donar
la benvinguda, i el grup de mestres
d’educació infantil. El director va fer
molt d’èmfasi en el fet que aquella
era una escola de barri i que volien
treballar amb la mirada posada en
aquesta realitat, per així implicar
tota la comunitat educativa en la
vida de l’escola.

informacions
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Les mestres d’infantil van centrar
la seva exposició, abans de la visita
als espais, a presentar-nos quina és
la realitat dels grups de pàrvuls. Amb
molta sensibilitat i humilitat, ens van
explicar quins eren els dubtes que
se’ls estaven plantejant sobre si
realment estaven oferint la millor
resposta a la mainada. Una maina-
da que, quan comença, no ha anat
a escola bressol, no entén el català,
i unes famílies que culturalment
necessiten un acompanyament per
a la implicació en l’educació dels
seus infants. Ens van explicar els
petits canvis introduïts i com, de
cara al curs vinent, volen fer més
èmfasi en l’autonomia de l’infant
–propostes més obertes d’activitat,
espais per ambients…–, donar enca-
ra més importància al llenguatge oral

per establir millor les bases del pos-
terior treball de lectura i escriptura, i
també donar més temps i espai al
treball de les rutines: l’hora de l’es-
morzar a l’aula com un element d’a-
tenció i cura més directa i propera a
l’infant.

Vam acabar amb una visita a l’es-
cola, on hi ha un preciós projecte de
decoració de passadissos, i amb un
te a la menta i pastes oferts per
unes mares del taller de famílies de
l’escola.

A l’Escola Bressol El Lledoner, ens
hi esperaven la directora i també la
directora de l’altra escola bressol, El
Carrilet. Ens van explicar com estaven
organitzades les escoles (ambdues
segueixen el mateix patró i projecte)
a partir de la mirada i del concepte
d’infant que tenen: un infant capaç

21
8 

in
-f

àn
-c

i-
a

se
te

m
br

e
oc

tu
br

e 
20

17

43

12 Informacions.qxd  25/07/2017  13:38  PÆgina 43



251701
L’art urbà com a recurs educatiu
ÀNGELA BOSCH I GUTIÉRREZ,
curiosa i exploradora dels camins de
la creativitat, el joc i l’expressió.
Reparteix la passió educativa entre
l’escola bressol, on és educadora, la
vida creativa en família i el blog
Encenent la imaginació.

251703
Educació emocional, una eina en
l’abordatge de les dificultats de
regulació de la conducta
ÒSCAR PUIGARDEU ARAMENDIA
és psicòleg. Màster en atenció a la
diversitat, psicopatologia i psicoterà-
pia, ha estat docent, orientador psi-
copedagògic, psicopedagog en diver-
sos EAP i actualment treballa al CRET-
DIC de Barcelona ciutat. Docent de
formacions de la UB, la UAB i de PFZ.

251704
Acompanyant amb respecte els
processos de vida dels infants
ASTRID RUIZ RODON és mestra d’e-
ducació primària i especialista de llen-
gua estrangera (anglès). Llicenciada
en Filologia Catalana, és mestra i
directora de l’escola Congrés-Indians

de Barcelona, una escola de nova
creació de la qual és directora des del
seu inici.

251705
Peces soltes, una història 
de tornada
ÀNGELA BOSCH I GUTIÉRREZ,
curiosa i exploradora dels camins de
la creativitat, el joc i l’expressió.
Reparteix la passió educativa entre
l’escola bressol, on és educadora, la
vida creativa en família i el blog
Encenent la imaginació.

251707
Estimulació musical
MARTÍN EDERY GRIEVE, mestre de
música especialitzat en cant. Màster
en Educació Musical Infantil. Format
en els mètodes Orff, Koday i Dalcro-
ze, la teoria de Gordon i en educació
vocal i coral. Treballa com a especia-
lista musical en diferents centres
educatius i com a formador.

251708
Normativa vigent a l’espai exte-
rior de les nostres escoles
XAVIER RODRÍGUEZ SORIANO,
arquitecte, tallerista i membre del
grup de treball «Com està el pati?
Xarxa en acció pels espais exteriors
de les escoles», de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat. Formador en
processos de transformació i reflexió
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ESCOLA DE TARDOR
Associació de Mestres 
Rosa Sensat

de fer i descobrir per ell mateix, sota
la mirada atenta d’un adult que és qui
fa la proposta d’espais i de material.

Els grups estan configurats per
infants d’un i dos anys, mentre que
els nadons estan sols a la seva
estança. Les estances són espais
temàtics, on els infants hi troben pro-
postes més centrades en els dife-
rents llenguatges, en l’experimenta-
ció, en el treball plàstic en l’atelier.

La novetat que ens van explicar (i
ens vam convidar totes a retrobar-nos
d’aquí a un any) és que, per al curs
2017-2018 es crea una unitat de
suport per a infants amb pluridisca-
pacitat a l’Escola Bressol El Carrilet.
Aquest és un projecte pioner a les
comarques gironines i està avalat per
la Fundació Ramon Noguera. Serà
una experiència altament enriquidora
per a tothom ja que, d’aquesta mane-
ra, mainada que, pel seu handicap,
no pot assistir a l’escola podrà parti-
cipar d’un entorn el màxim de socia-
litzador i, alhora, les educadores
podran aprendre de la pràctica diària
dels professionals experts. 

Per tancar la visita, el grup sencer
ens vam dirigir a la biblioteca
Massagran, on en Jordi Artigal ens va
explicar què és i com es viu a la
Massagran. Una biblioteca infantil
que és a la llinda entre el barri cen-
tre del municipi (amb un índex de
població migrada molt elevat) i el

barri vell del poble. La Massagran té
una gestió mixta: per una banda hi
ha personal de l’Ajuntament i, alho-
ra, disposa d’un contracte de serveis
amb una empresa per al monitorat-
ge que hi treballa. El treball que s’hi
fa és d’atenció directa als infants
que s’hi apleguen: se’ls ajuda amb
els deures (en Jordi ens va convidar
a reflexionar sobre quin ha de ser el
paper dels deures a les escoles),
se’ls expliquen contes, s’hi duen a
terme clubs de lectura infantils, s’hi
llegeixen contes plegats, petits i
grans, tot sempre des de l’òptica i la
perspectiva d’oferir un espai on la
mainada pugui estar en contacte
amb propostes literàries perquè es
pugui, de mica en mica, anar desen-
volupant el gust per la lectura.
També ens va convidar amb una sen-
zilla pregunta a reflexionar sobre les
“hores del conte” que s’ofereixen a
la mainada des de les biblioteques.

La visita va acabar amb un conte
que en Jordi ens va explicar i ens va
deixar a totes emocionades i emba-
dalides.

La valoració de tothom va ser molt
positiva, tant per part de les visitants
com de les amfitriones. Es van tren-
car molts esquemes i estereotips, i
van fer que moltes de nosaltres ens
miréssim Salt com un potent nucli
educatiu.

Moltes gràcies a tothom per ser-hi!
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sobre l’espai escolar. Com a arqui-
tecte ha portat a terme diversos
projectes de cocreació a Haití i l’À-
frica directament relacionats amb el
món educatiu.

251709
Cultura de la infància i cultura
de l’educació, reflexions per
innovar a l’educació
GINO FERRI, llicenciat en Ciències
de l’Educació a la Universitat de
Mòdena i Reggio Emilia, Itàlia. Ha
treballat com a mestre a les esco-
les infantils de Reggio Emilia.
Actualment és formador de mes-
tres.

251716
Art i pedagogia en diàleg. 
El paper de l’atelierista a l’es-
cola
MARA DAVOLI ha fet estudis de
direcció artística a Reggio Emilia,
on resideix, i ha treballat com a talle-
rista a les escoles municipals de la
ciutat. Col·labora amb la Fundació
Reggio Children.

251718
Límits i normes amb respecte.
Acompanyar en l’adquisició d’ha-
bilitats socials
ALIDÉ TREMOLEDA PANYELLA,
educadora infantil a L’E. B. M. J. M.
Cèspedes. Viatja per diferents mira-

des pedagògiques i és coordinadora
Malaika, joc i formació. Ha realitzat
la formació de pedagoga Pikler a
l’institut Pikler-Lòczy de Budapest.

251711
Tastet de projectes. Veure el món
amb ulls d’infant
Sessió 1. Rellinars, una mirada als
projectes.
Sessió 2. Treball per projectes, què
implica?

Sessió 3. Projectes de
ciències Naturals: bus-
quem bones preguntes,
pensem bones respostes i
representem a partir del
joc.
Sessió 4. Treball per pro-
jectes (més enllà del que
sabem i el que volem
saber).

251717
El protagonisme dels
infants. Condicions i ins-
truments per a un currí-
culum obert al possible
ALDO FORTUNATI, presi-
dent de La Bottega di
Geppeto. Expert en psico-
logia evolutiva i educació
infantil. És autor de nom-
brosos estudis i publica-
cions.
CHIARA PARRINI, investi-

gadora i formadora de La Bottega di
Geppetto.

251719
El secret d’escoltar
ELENA PERETA SIMÓN, mestra de
música, psicomotricista, creadora de
la companyia Comsona? i col·labo-
radora en diferents projectes educa-
tius. Actualment organitza tallers de
música en família a l’E. M. M. Can
Ponsic de Barcelona.

45

se
te

m
br

e
oc

tu
br

e 
20

17

21
8 

in
-f

àn
-c

i-
a

informacions

La nostra portada

Sabem com és d’important
omplir de natura els exteriors
de l’escola, perquè aquesta,
amb les seves peculiaritats i
característiques, és una font
d’aprenentatge inacabable. A
més, és una meravella veure
com elements naturals a les
mans dels infants cobren una
nova vida. En la imatge veiem
un preciós mandala de tardor a
partir d’unes fulles de color ver-
mell, que han estat la inspira-
ció d’en Miquel, l’Alba i l’Elsa.

Text i foto: Equip educatiu
de la llar d’infants 

Les Baldufes d’Olot
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http://diarieducacio.cat/

El Diari de l’educació és un punt de trobada per a
l’anàlisi, la reflexió i l’intercanvi de tota la comunitat
educativa entorn dels temes educatius més actuals.
Aposta per un periodisme compromès amb l’educa-
ció universal i catalana, des de l’escola bressol fins
a la universitat, a partir d’un model de servei a la
ciutadania de qualitat i excel·lència, unit a la cohe-
sió i a la inclusió social. Parla sempre de l’educació
i dels professionals que hi treballen, atorgant-los el
prestigi social que es mereixen.

blogs, llibres i més
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Educar també 
és una fe ina de diar i  

http://criatures.ara.cat/

Dins del diari Ara, aquesta publicació vol adreçar-
se a la part més activa de la societat i, molt parti-
cularment, als educadors –mestres, pares, mares i
educadors en el lleure– , per donar el reconeixe-
ment social. Publica notícies i blogs sobre educa-
ció i criança. També en difon el contingut a les xar-
xes socials per poder arribar a tothom que hi esti-
gui interessat. 

http://educarconhumor.es/

Destaquem aquest blog personal de Carles
Capdevila on explicava en clau d’humor i ironia la
seva vivència com a pare i educador dels seus fills.
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http://diarieducacio.cat/escolaestiurosasensat/
Des de fa tres anys, i durant els dies que té lloc l’Escola d’Estiu
de Rosa Sensat, en aquest espai es publiquen entrevistes,
reportatges, informacions i articles d’opinió de ponents, mes-
tres, professors, estudiants i formadors que han assistit en
aquestes jornades pedagògiques, que enguany s’han celebrat
del 3 a l’11 de juliol de 2017.
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Editorial Graó. Celebrem 40 anys amb l’educació

1977

2017

• 19 d’octubre
• La Sala. Espai Francesca Bonnemaison
• Carrer Sant Pere Més Baix, 7 (Barcelona)

Confirma la teva assistència al 934 080 464 o al grao@grao.com

A partir de 10 idees clau de l’educació que Graó ha defensat des dels seus inicis 
i que avui són més vigents que mai, s’apleguen 10 professionals de prestigi 

en l’àmbit educatiu i escolar per parlar-ne i plantejar 10 idees clau de futur i 10 reptes.

           Hi intervindran:
• Què ens diuen les neurociències de com s’aprèn avui? 
 David Bueno

•  En el fons ens mou l’emoció. L’educació emocional està de moda? 
 Rafel Bisquerra

•  De l’atenció a la diversitat a la personalització dels aprenentatges   
 Cèsar Coll

•  Dels projectes de treball als projectes amb ànima   
 Txus Martín

•  Del joc a la gamificació. Mites i llegendes de les TIC  
 Fernando Trujillo

•  A voltes amb la formació del professorat, la revolució pendent   
 Francesc Imbernon

•  Educar amb el compromís social i la perspectiva de gènere   
 Marina Subirats

•  Per educar un infant es necessita tota una tribu: la ciutat dels nens i les nenes   
     Francesco Tonucci

•  Família, voler-la a prop sense fer nosa    
 Anna Manso

•  De l’escola tradicional a l’escola transformadora.   
 Laura Lladós / Jordi Canelles

     Ens acompanyará la periodista Elisabet Pedrosa

Per finalitzar l’acte, farem una copa de cava a la terrassa i menjarem 
el pastís de celebració elaborat per Ada Parellada.

Obsequiarem també als assistents amb una il·lustració signada 
pel dibuixant Joan Turú

La trobada serà retransmesa via streaming

amb la col·laboració de:

Vine a celebrar-hoamb nosaltres!



E s c o l a 
de tardor
www.rosasensat.org
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