




VOLEM ELS 3 ANYS 
A L'ESCOLA PÚBLICA 

Un p~lrvll l :l ri complet , cie Ires anys cie durada , relacionat ~I m b la si tuaci ó educaU· 
V:l :lIllcrio r clel nen, i amb l 'esco la pos terio r, és una peça necess~l ria clel Sistema 
EduC31iu . 'l'3n n ecess~ rhl , que lla nascut bé sempre que s'ha fet un planteig co
ITCCle d 'educ:tció; i fi ns q uan aquesl planteig no ha estai co rrecle, el parvulari ha 
nascut , enC3 r:¡ q ue :lInb un mal part. Ha naSCut amb la placcntíl prèvia de l 'escola 
p rimi\ ri3 a la qua l es prctCn i3 que preparés; i així han aparegut les classes anome
n:lcles de P5 i de P4 , que poc tenen a veure d 'entrad~1 3mb un pa rvula ri com cal. 
A Infància hem ¡nlClar el tema sovin t i cies cic pe rspec ti ves dive rses. 

El tcm3 és greu i delicat en primer lloc per als nens de 3 anys i les seves famílies, 
q ue han d 'o ptm entre no :1I1ar a esco la, 1<1 majo ria, continuar a l'escola bressol 
en una classe de 3 ' lI1ys que queda pelita, la mino ria , o començar una classe de 
3 :lnys o barrejats amb els nens de "f , en un parvulari nascu t a contratemps, pers
I ecti va que es plameja aquest any fi una més pelita minori~l , però que po tser s'obre 
per :11 fU lur a l 'escola pClb lica. 

El Iem" és de licat, en segon ll oc, per " mu ltes escules bressol que senten trontO-
1I:.1!' als seus pelis l'economia cie subsistència que Ics man té i que dubten justifica
dament de 13 t¡u:lliI31 de l'educació que els seus grandets trobaran a fora. 

El tema és del ical , en lercer lloc, perquè cnc"ra que la mateixa fo rça de l 'evidèn
ci" pedagògic" ha fel quc mo lts mesl res de les PS i les P4, a l 'escola pública, arri 
bin a plantejar-se el pa rvulari correctamem , i desitgin tenir-lo complet amb la classe 
dels 3 anys, són lots els m estres i és (O t ;] l'escol3 la que ha cie fer el ges t d 'acollir 
el p:lrvulari , i no sempre és ::lixí. 

Cal que lotS responguin amb la delicadesa ad ient al problema. En primer lloc l'Ad
ministració educariva ha de: 
- don:u· supo n als mestres, parvulistes o no, per encaixar ::lm!) independència 

i connexió els parvu laris a l'escola, 
- si ruar en l':lcwal esco l:l públi c l el p ~l[vula ri , remodelant espais i equipaments, 
- ~lf,l vo r ir Ics condicions necessàries de Ï<uios, formac ió, o rientacions, 
- garanlir a l'ac lll ~ll esco la bresso l i a to tes Ics que c llgui cre:H, del m:Hcix i nous 

mo clels. una planificac ió, llna o rien tació i un compro mís de comparlir el su
po n econò mic en la mesur~ necessària . 

En segon lloc els mesI res de parvulllf i i d 'escola bressoL 
- h::lIl cI ':1rribar a p lantejar-sc i a comparrir el traCLe educatiu dels nens, 
- han de trobar conjuntamen t amb els seus corn panys d 'escola primària el «to» 

d '~qllcs ta gr'ln :-Iventur:1 pedagògica que significa con templar l 'escola pública 
com el servei t:duC3tiu per e..xcel ·lència, obert a to ts els nens i nenes, de to ta edat. 

Ara pOt i h ~1 de ser una rca!i[:1t que ci parvulari, aquesta altra escola, sigui a 
l 'abast de tots els infants. Per aquest motiu , i en el camí d 'aquestes condicions, 
Infància aposta per la classe de 3 anys a l 'esco la pública, que clogui el cercle del 
pa rvubri, perquè fim¡]mcl1I lOts cls inf~lI1l s cie 3, 4 i 5 anys tinguin , amb el parvu 
lari , l 'cscola q ue els ca l. 

in-fàn-ci-a-48 
Plana Oberta 2 
Educar de O a 6 ,mrs: LA LLENGUA/ Àngels OUé i Romeu 4 
Educar de O a 6 anys: DANSA TRADICIONAL A L'ESCOLA /Isidre Rubio 7 
Escola 0-3 QUALITAT DE L'EDUCACiÓ A L'ESCOLA BRESSOL/Irene Balaguer 9 
Escola o-} LA FORMACiÓ PERMANENT DELS PROFESSIO:-.1ALS 12 DELS ~lÉS PETITS/Chantal Fleurr i Manine Kherroubi 

Bones Pensades: CONTES QUE SONEN ~i 11) 16 
Es~ol a 3-6 LA MOTIVAC iÓ I EL REFORÇ EN L'ADQUISICIÓ DELS 17 HABITS /Marta Astals, Montse Boixaclera i Rosa Sala 

Escola 3-6: TEMPS ERA TEMPS. VISITA A UN PARVUl.AHI 22 FHÒBELlÀ /JoseE Gonz:í lez-AgaEito 

Infam i Societat: EL VELL BELL OFICI!¿aume Cela 25 
In fam i Societat: EL LLIBRE INFANTIL CANADENC /Conversa amb 28 Kathi Lowinger In-l 
Infam i Societal: KONRAD LORENZ, ETÒLEG QUE PARLAVA 30 AMB LES AUS ... I ALS EDUCADORS /Joaguim Juben 

Infam i Salm: EL PA I L'AIGUA A L'HORA DE MENJAR / AssumEta MiralEeix 36 
Racó del Conte: BOIRA A LES BUTXAQUES!.' .. \. Dolors Alibés 41 
Informacions 43 
Cop d'uU a revistes 47 
Biblioteca 48 
Edició i Administració: A .A. I~S.A Amb la co!·labor:¡ció de: ... 
tAssociació de Mes¡res ROS3 Sen!i:n l'Ajuntament de Iluce!on:¡ IW Còrsega, 271 • OOt:l008 Barcelona Telèfon 13- n' Ol 

Direcció: Irene 1l:lIaguer I Ro,er Ro~ C:tp de Reòacció: Pt'pa Òdem, Secretàri:l: \terct- Marks Consdl dl' 
Redacció: Josep Bras. Mr.:rct Com:l5, .\¡anlseml Fahrés. Xavier Gimeno, Ro."tf Gómez. Carme Gonzàlcz, 
Pilar Corgario, Núria jlménez. TeTes:! ~'alem. Momserr.u Perramon. Joan Ripoll. Rosa M. ~tcurun. \"ali Tor 

Proiec¡e gràfic i ths.seny de !t-s cobencs: Enric Sarué. Composició: Gr;lfill"X Foto]¡ts' Sa\·ac 
Impremta: Litoclub. Di pàsll legaJ: B·2I091·83. ISSN 0111 .... 699. 

Distribució: G\rc de lkr:'t 5ub~cripcions: -Associació de M(:Stfe~ Ro~a Sen~3I • .I(Òr,ega. 2~1 ·08008·llarcelona. 

Preu de subscripció: 26-:-0 pICS. l'any P\'. P.: 510 pIes. I.\"A. incIò!' 



2-fòn 

plana oberta 
'----_ .... --~ 

UN CONTE DIFERENT 
AtJ fa un any que duem a terme una idea ori· 
ginal per fer que els pares s'engresquin i par· 
ticipin una mica més en la vida escolar. Es 
tmCL1 de la creació d'un COOle. un d'especial: 
el CONTE VIATGER 

D'emmda, és necessari tri,,, una llibreta en 
la qual es mestre inicia una història amb ducs 
o tres fmses un xic encisadores, però deixam 
sempre l'última en sus l'ens. A SOtl d'aques· 
tCS ratlles, dibuixarem . el . o .els. protlgo· 
nistes. 

Cada divcndres, un nen s'emporm el COOle 
viagter a casa seva. Amb la col·laborJci6 de 
la família s'aconsegueix eOOlinuar l'aveOlu, 
ra . Els parcs t,criuen el text, deixant la his· 
tòr ia obena (la darrera fme ha d'esl1r incom· 
plet! per tal que quedi tOl lligat). El nen 
expressa" amb un dibuix el que succeeix en 
aquella determinada pàgina. 

El dilluns, él COOle torna a l'escola. D'aques· 
ta manerA, arriba el moment tan esper"t cic 
la lec!.Ura eol·lecti\·a. l.a mainada l 'escolw 
amb delit perque cada full nou rcpreSeOl'¡ 
una sorpresa. Arriben a saber·se el conte de 
memòria' 

AqUC';o,(.1 l'XpC'I1CllllJ h:1 l'~Wt I C!) !llull enri

quidora ja que nen, i pares hi aboquen la 
imagin3ció. 

'[Ot hom sap que qualsevol cante és un bon 
rcCUc> per trehallar I:¡llengua. però ci conle 
l'lalger ens ofereix quelcom 1116 ... No us :lOi· 
meu a fer el l'os/re? 

Segur que ser" un èxi t! 
Co nso l Vilà. llosa Rcy 



Com viu l'educadora el pro
cés d'adaptació 

L'adap['1ció dels nen; i nenes a l'escola bres, 
sol és un tema del qual parlem molt sovint 
i del qual coneixem diferents experiències 
segons l:t realitat i la lradició de cada escob, 
Però parlem poc de l'educador:, en aquest 
procés: de les dificultats que a nosallres se'ns 
planlegen i de les angoixes que molts cops 
patim mentre els nens es troben en aquest 
procés, que per a ells és difícil i complicat. 

Voldríem fer-vos arribar algunes de les ques
tions que nosaltres ens hem plantejat perquè 
potser la nOSt ra experiència sed útil a algú 
1 sobretot perquè creiem que és bo i saluda
ble parlar i reOexionar sobre aquesls lemes, 

Quan començ¡ el curs, que és quan amb més 
intensitat parlem d'adapwció, nosaltres no 
coneixem els nens, tOt i que tenim referèn
cies en cada cas de qui és, qui s6n els seus 
pares, per què volem que el nen vingui a l'es, 
cob bressol, quines coses li agraden, etc. 

El que sí coneixem molt bé és el marc gene
ral del procés d'adaptació, ci seu supOrt leò
ric, però que a cada nen i fins i tOl a CAda grup 
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de classe es concreta de manera diferent 
t:tmbé perquè cada educador no aCtua de I ~ 
mateixa mane ra perquè es fan patents Ics di
ferències individuals. 

L'educadora wmbé .pateix. una adapwció 
que consisteix molIS cops" acumular ten
sions que provenen t:tnt dels nens com dels 
sentiments dels p:n'es, que és necc ari saber 
canalitz:u. La majoria de Ics vegades el que 
ens passa és que imcmem reprimir-ho per
què ens preocupa que els nens que estan en 
aquest període el superin bé, 

Aquesta matcix" preocupació fa que de ve
gades ens obsessioncm per connect:tr bé i 
ràpidament amb els nens, sense donar-nos 
i donar-los el temps suficient , que en cada 
cas és diferent. Aquest:t angoixa no benefi
cia gens el procés d'adapwció. 

Ens trobem que hem de satisfer les deman
des d'uns nens que fins "Ieshores eren (nor
malmem) a casa seva i amb els seus fami liars 
i eren satisfets de manera immecliaw. Això 
a l'escol:I no pot ser igual perquè hi ha d'al
Ires nens que també exigeixen les maleixes 
coscs. 

I quina és la incidència dels pares? 

Els pares manifeslen l'angoixa que els pro-

clueix la separació dels fills quan comencen 
a anar a l'escola amb una actitud crítica i de 
desconfiança en les ac tuacions de les edu
cadores i del cemre en general i arriben a ex
plicacions molt minucioses i repeli des sobre 
el seu fill . 

Si bé comprenem què és el que els passa i 
la dificultat que tenen per deix:t r el seu fill 
amb d'altres ptrsoncs, i amb sentiment de 
culpa, de l'egades els pa res no poden fer-sc 
càrrec del fet que nosaltre; mol ts cops ens 
semim desbordades davl1m ci seu setge. 

Davant tOtS aquests felS si més no, voldríem 
fer palès que el procés d'adapwci6 es treba
lla molt en relació amb els nens, ral i que el 
que suposa per a Ics educadores queda una 
mica arraconat. 

I també que, perquè l'adaptació sigui un fet 
viscut en IO ta la sel'a globali ta t. és necessari 
pensar amb objectivit:tt en aquest procés i 
posar distàncics i reOexionar tant sobrc els 
nostres semiments com els de la resw dels 
implicats en J'adapt:tció, 

Finalmcnt , potenciar que aquest' tcmes tam
bé tingu in lloc a l'escola afavoreix que tot
hom se'n faci comciem i no es converteixi 
en problemàtiques indil'iduals, 

e b.uo Mam o 
M. C.U" fficn Medina 

Anna Ve ndrell 

/,,/111 adur,,:; di! ¡'t H. IIpal _FI ,VI"ot~ 

(_lIlII!) Gar fTarmgolla) 

CI-3 
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En la comunicació humana intervenen elements no verbals 
que ajuden a la comprensió del missatge. El cos humà té un 
conjunt d'aquests elements, però t.1lUbé hem de comptar amb 
altres, com els que procedeb:en de cada cultura. Aquests ele
ments c ulturals són signes que utilitzem en la comunicació 
verbal j que traspasem amb la llengua. Cal doncs estar molt 
atent a aquests signes, tant pel que representen per a la com
prensió del nen com per la coherència cultural que com

porten. 

LLENGUA I COMUNICACIÓ 
NO VERBAL 

M,' ÀNGEI.S OLLÉ I ROMEl' 

MluèSI curs linc un grup d'alumnes de 31', dc Magistcri poc nombrós, En 
cursos anreriors, a 1':lUla, no hi qued:I\':! cap lloc buil, enguany cada dia es 
poclria tr iar els m illors llocs, però, no qucden pas buit, els últ ims llocs, sinó 
mit i:! fi la cie taules de pr imera línia: ds alumnes prefcrdxc:n eSI:!r agrupms 
en dobles files i arrecerats IOcanl :! Ic:s fil1l:stres, 

De seguida, però, els :!Iumncs han \' iSI que el seu comportament passiu i 
allunyar dd professor no respon [XIS :1 op norma, sinó a una idea qUl' ells 
tenen lie les l'dacions meslre-:i1umne: ningú nO recorda haver rebul cap 
info rm:lció lingüíSlica sobre Ja figura cid m eSin:, però en canvi ells han " c
l uat corn a sul1jecteS molt ben informars, i aquesta in formació l 'han aliqui
ril ~lInb Ic.:s seves experiències cscol:us. 



Per< , qu ins signes ut il itza l 'ésser hum3 per conèixer e! món sense una in
formació lingüística estr icta ' 

En l'aspec te teòric s' insisteix molt en el modcl li ngüísti c que clonen els mes
t res i educadors; I:t dicc ió, l 'emonació, la ges ticulació, etc. etc. En la Pro
pos t:t Curricular de! L1engw l1 ge Verba l per a l 'etapa de O a 6 anys trobem: 
- L'educador ha de procurar dirigir-se sovim i personalment a caclascun clels 
in fa nts i p rocura r I:t capwció cie la se\-a atenció. Ho pot fer afavo rim la sev,] 
p roximi tat afecti va, expressad:t per m itj:' cie la miracla , la pOSlllra, els ges
tOS, d 10 cie veu, las pauses i le emonacions •. ' 

Les primeres inFormacions que ci nen rep del món i cie l 'aclul t , així com 
les 'cvcs pri meres comunic:tcions, eStan estretament lligades a un conjum 
d'clements, cos, o ra, l'C U, que tamhé l i clo nen cen es informacions sobre 
aspectes afec tius tleI miss:ltge, i és amb el conjum cie tntes aquestes in for
madons que el nen arr ih:t ;t comprenclre e! m issatge cie l'aclul t cie Forma 
glo ln l; aix í, quan ell imenta comunicar-se fent servi r el seu llenguatge oral 
incipient , t;tm b': utilitZit la veu, el cos, la mirada, etc., i la inseguretat cie les 
seves primeres tempt:n ives o rals, l ';¡ssegur;¡ ' tmb expressió corporal, es tira, 
aga l: t, gi ra I ~I c:t l~t , Ctc. et.c. 

Però en "ques ts intercanvis tk comunicació , els adults fem LIS no solam ent 
cid nos tre cos i de b nos tra expressivitat l ingüística, sinó també d 'elements 
cultur:tl s q ue :tctuen com :1 signes, i que el nen ha de descodificar per com
prendre la to t:l lita t cle l missatge. 

Aquc. tS signes poden ser p:nrimo ni cie to ta una comunitat lingüís tica, d 'un 
grup , oc ial determinant, o bé d'un nucli fami lia r. Els jocs cie faJda es tan plens 
dc signes cultu ra ls, pega r l 'objec te que I,a Fet mal al nen, anomenar l 'home 
del sac, etc. ser ien clc l p rimer grup; en un segon gru p podríem incloure tOtS 
els h~bits alimentaris d 'una classe soc ial cleterminacla . el [()v:llló , xarrupa r 
Ics begudes, uti lit l:lr uns cleterm in:tt cobens, etc. To rs aquests objectes i 
r itus són ut i lit za ts en les inreraccions nen-aclult, i inFo rmen. 

Qu:m els nens dc quatrt: :mys 1',111 a la bibliotcG\ cie l'escob. la mestra o la 
biblio ted ria ds recorclen Ics normes, i per fer-ho es post:n d cl it ínclex als 
llavis i els diuen . recordeu que la bib lio teca és un lloc o n ...• La mestra re
Força I" norma o l~t l amb un signe cul1U ~II , ci cl it damunt clels llav is vo l cl ir 
silenci. 

Les intcr;¡ccions in f:tnt-ad ult , do ncs, va n acompanyacles de ritus i signe que 
l 'ajuden :t comprend re el missatge globalment, fet q ue ci va ajuclant a 
apropia r-sc dels mOts que componen el m iSSa tge. 

Per vet aq uí quc quan d nen comença a conviure amb grups d iferents del 
seu grup familiar, els signes i els ritu poden variar sensib lement; ci elit ín
dex d~munt dels llavis és un signe en b nos tra comunitat i fer un l'O l un 
inge incorrec te, però en canvi en altres cultures és un signe de finesa cles

prés d 'un bo n :lpat. 

• 
In-S 
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Els signes varien segons les cultures, però wmbé segons ci nil't~1I sò io
econòmic. Els signt~, i els ritus poden \'ariar tk casa a /'esco l;l , i segurament 
és bo que canviïn, ja que :Iixi ci n ~ n aprendr~:1 desconfiar i 'I fer la distinció 
entre la llengua i d s llengumgcs. 

Però aquest fet , bo i sa ludable, t:lmbé necessit,1 ser aprè,. lolt a\'Í:l1 ci nen 
utilitza certes estratègics per S;lber què passa, interpreta els objecte, com 
a signes; si al tomb del migdia entreu a un:1 cl:ts"e amh els cri leris que s'u li 
litzen per dinar, la panera tkb IOv,¡Jlons, dd pa, Ctc., és po>sible que algun 
nen US pregunti si ja és l 'hora de dinar. 

El treb:111 dels h~bi ts en cls parvularis i a l'escola bre""ol creen si tuacions 
di:ir ies que informen el nen sob re ci que cSI,1 passant , sensc cap inform:l
ció oral directa. Els penjadors pkns o buit>, la roba ben penj:lda o per terr;1 
li diuen si ja ban arribat tots ds nens o ell és ci primer. Els bjccn:s, diríem, 
li par i<:n, però perquè :Iixò sigui aixi aqucM, han de ser famili'lfs al nen. 
La familiaritat comunica. i ci con lrasl en J:¡ utilit 7~1C i ó d ':lquc;¡S ob jec te- co
neguts, la Ixn:1 new, bruta, d penj~dor pic o buit. l'informen, Ix: rò si no 
ha l ' ist mai uns objec tes determinats no pot lltilil zar- Ios cOl11 un signe; per 
[;Im no té la possibi li [;l l de descodifica r. 

L'escola insisteix en l 'aclquisició dd lIengu:nge 0l,11 i :lf:11 oreix l 'expressió 
ve rbal en contra cie la corporal , els conflictes de rel~ c ió que e, reso len amb 
el cos, cops, eml)(:l1les, etc., s'i ntenla que es resolguin a nivell ve rbal. A poc 
" poc l 'escol3 es timular:. ci nen en l'adquisició cie no u lèx ic, en l'l:ts cI 'es
truClUres, fins arribar a demanar-li quc comprengui i ulilil Zi diversos regis
tres de la lI engu~ . 

Però qu ins recur,os té el nen per uli lit za r amb propiet;1l cls mOlS dona ° 
senyora? ¿No són els signes qut' acompanyen l'objecte d , que cm f:lmlri:lr 
un signi fi cat o ;J!tre' ¿La diSlinció entre senyora i dona , ci nen l 'ha desco
bert gràcies a la leclu ra d 'uns signes no l'erbals. ci l 'cs tit, pOlser? I:apreci:!
ció en unes peccs de roha del valor aclquisil iu d 'un:1 classe soc i:1 1 ó; ev i
ckntment un signe propi de la nostra cultur:I, i que ci nen, n ingu no sap 
com, s'ha d'lI:!I'e r fel seu. 

Els signes, lo llengua i la cultura estan , com diu Sebasl i:. Serra no, ' moll cs
trct:mlent lIig:lls, ens c d però tcnir-ho més prc"en l , per poder l'igibr si els 
signes que utilit zem lliguen :1mb la c ultur~ i I ~ llengua que vo lem I r:lspas"ar 
,,!Is nens d 'avui . 

MA,O,R, 
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DANSA TRADICIONAL A 
L'ESCOLA 

ISIDRE RUBIO 

L:I qües tió de trob:lr . un lloc per a IH dansa . no és pHS nova, i des de dife
rents pl:lI1tc jamcl1ls es va n concretant projec tes varia ts. El nostre és però 
difercnt : no és el d 'una escola de dansa sinó el de la dansa a l'escola . 

El p rocés de ca lalanil zac i que viu 1:1 nos tta soc ie¡;¡ ( demana a l'escola no 
només un ensenya ment cata là sinó t:Jmbé la ulilitz:tció habiwal d 'eines ar re
lades a la nostr:1 cultura , i així es p rodueixen Ics celebracions de festes po
pula rs, el m:lI1leniment de costums, la utilització de llegendes i altres va
rial1ls del fo lk lorc del nostre país; i d 'alt ra banda sembla que les acruals línies 
pedag giques demanen una presència més gr,m de les activitats d 'cxpres
si dins dd marc escol,lr, incorporant diferents aspectes com la música, el 
rilmc, J:¡ dram:lti lZ:lciÓ, el mim, ci teatre i la dansa. 

La cbns:I, però, per la dificulw t que representa trobar-la sistematitzada i de 
mane!':1 o mprensiblc per porr,lr-la a la pràc ti ca, és empre l'aspecte menys 
onre:1I qU:II1. de fet, i referint-nos més exactament a la dansa tradicional, 

:Iquesta p t ser un magníllc vincle d'unió d'aquests dos aspectes o corrents 
dclmovil1lent educa tiu : aj u lar a conèixer d 'una manera vivencial i directa 
1:1 pr p i:1 maner:1 cie ser, i servir alho r:l com ,1 mitjà per al rreball del cos 
i (l'altres aspectes cic l 'expressió dinàmica. 

Sense prenclre l 'espa i a les diFerents '1Cti vir:ns, com pugui ser la gimnàst ica, 
que I roCUI~1 I:i onsecuci6 o el perfeccionament de determinats nivells d 'agi
Iiral ; o l 'cx l ressió corpor.:iI , que no és enca ra dansa per el la mateixa; o qual
sevo l prepa ració competiti v:l ; i sense entrar tampoc en una iniciació a les 
ti: niqucs le les diferents disciplines de clansa acadèmica per aconseguir 
bons b;llIarins, ni en d mimetisme cic , l'assaja r ba llets. per obtenir dansai
res d 'esbart , perquè no crec quc aquestes siguin fites escolars, encara que 
de vegade, puguin an:lr bé per a algun fi de curs. 
QU:ln plantegem la dansa a l'escola, - i permeteu-me el «nosaltres. perquè 
no utilit zo opinio ns personals sinó d 'un grup que, SOla el nom de . EI Sac 
de Danscs. , t reba llem cies de fa temps en aques t camp-, ho fem des del 
convenci ment que així com la cançó popu lar és l'expressió directa i viva 
del cadcter i cid sent iment d 'un poble, el bal l popul:u és la manifes tació 
més significa ri va del seu temperament i de la 'eva ètnia . 

Per :ll x demanem una presència de la dansa en to ts els nivells escolars, 
perquè en tOtS ells h:1 de tenir-hi un paper important , tan t entre els no is 
in ies com entre els nens i nenes, però espcci,tlment entre els més petits, 
els infan ts de l'esco 1:1 b ressol i del parvulari, perquè a través dels . jocs cie 
fa ld:I', cic Ics <ca ntarel les' , dels . jocs dansa ts. i de les danses més senzill es, 
ini iïn, al maleíx temps que els seus primcrs aprenentatges motrius, la seva 
vin ula i a una prop SI.1 cultural concreta . 

. 
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El conreu de J:¡ dansa tr;,dicional -ja fugim d 'anomenar-la popular per es
talviar, ara i aquí. un:, discusió que pocl r;;, semblar bi7~ l1lina- permet abas
tament aques tes clucs lín ies cI 'acLUació. i mentre f;,cilita eb factors expres
sius cic la clescoberta, la creació. el joc. la cançó. etc. .. i promou un treball 
globalitzado r en ci camp cic 1<1 música. cl el joc dramJ' ic. de les arts plàsti
ques .... està plantejanr als infants. cI 'una bancla , un:.! síntesi de la manera 
cie moure's del nostre poble i . de l'ah ra. un cen missatge. inhcrent a cacl:1 
ball , a cada dansa cleI nostre patrimoni cultural. 
Sovint. en di ferents lreballs i publicacions, ens hem eSlès en la recuperació 
de materials, en la sistemalil zac ió dels puntS cie clansa, en la progr;lmació 
cie clanses per a l'escola i la seva diclàcti ca. i fins i lo t a remarca r una co lla 
cie valors peclagògics cie quo tidianitat . d 'espontanc'ital , cie vivència festiva 
i si vo leu de rclació afectiva . que 1:, dansa. i especialmcnt b dansa Lr;lclicio
nal pot aponar-nos; però sovin l ens calci ria eSlcnclre'ns lambé en aquests 
elemcnls cie cultura més diferencials i més car:,clcrístics de ca cla ,minera 
de fer i cic cada manera d 'cxpress:II'-se: la clansa popu lar - traclicion;!I- cie 
cada pob le i . per ¡'lnl . clansa tradicional ca talan:, compendia to ta una ges
tualital cat:l lana i global itza un conjunt de mo\' imcnts i d'express ions ge
nuïnament nostres. I d 'a llra bancla • • cI Fel clansa. no és per a nosalt res úni 
cament un moviment en l 'espai i un clomin i corporal . sinó també una 
expressió cleI missatge que cacla d:lI1sa significa. 
Lc:s danses de la tradició tenell totes una «manera » i una «història», i mentre 
això ens cleman:, un coneixement clel seu grau de dificulla, . una aclequació 
a les cliferenls ecla ls i nivells. una didàclica. elc ... . ens ex igeix també i so
bretot un lreball cI 'inserció cI ';¡quella dansa en el scu contex l ètn ico-cultural, 
una motivació a la clansa per la vivència cie la festa que la p rovoca. un co
neixemenl suficienr dc I!entorn sòc io-geogràfic que \ ' ;! donar vigència al 
ba ll i a la fesla . enGlra que haguem cI 'exp lica r lúclicamentla seva ulilil 7~1c ió 
aClual perquè pOlser no siguin ja vigents els fers socials que motivaven aquella 
dansa o aquella manera cie ba llar (ja no gosàvem a par lar de ba ll ' p pu lar, .. . ) 
Cacla movimenl cie ball . cacla m:lI1ifcswció dc dansa que pugui venir-nos 
cie la traclició. ha eS lalun mitjà cI 'expressió cie la nostra gcnl i el ret cie tenir
lo. de conscr\':If-lo. de recorclar-Io, ens responsabi lilza de fer arr ibar a les 
noves gener:,cions aquelles connOtacions cie país que ells ens han transmès. 
l ant la manera cie moure's que aquells clocuments ens p'llesen. com les vi
vències. sentiments () intencio ns que ens fan presents. són fo rmes de l 'ex
pressió col·lecliv;l cleI nOSlre pohle de la qu;d no lenen pas l 'excl usiva ni 
, ci Cml clcls ocel ls, . ni la poesia cI 'Espriu, ni la sard:,na. i que podem lrobar
les també en el . ball pla • . ;, . Ia morisGl ' i a . Ia Bo langera • • amb uns puntS 
que ens expliquen moviments d 'aquí i no d 'una alll~' bancla, i amb uns es
quemes coreogràfics que G!I apl ica r a una fes ta i no a una all ra , a una plaça 
i no a una allr:!. a una pobl:,ció i no a una al,ra, :, un país i no a un altre. 
Gest i miss:'lge. forma i cOntingu l d'una lècnic'l que és encara a les becero
les. que intuïm. però encara no coneixem: l 'apro fundiment sobre una 'ges
tualital ca talana , ens clonar:. noves eincs per a aquesta empresa que hom 
conrea j;l cies de diFerents vessants: l'escola. l 'esce na . la p laça. la fescl. la 
recerca, ci recorcl ... , però que enca ra també espera i clemana un lractamem 
global. una clefinic ió més treballa cia i aconseguida dcl que signi fio i repre
senta , ballar en Gnalà, . J.R, 
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L'abril del 1988 van tenir lloc a Glasgow unes]ornades d'in
tercanvi d 'expe riències sobre l 'Educació de la Primera In
fància . 
Hi participaven la regió de Strathclyde (Escòcia), l'Emília Ro
manya (Itàlia) i Catalunya. Oferim a continuació una part de 
la ponè ncia presentada sobre l'experiència de les escoles 

bressol CJue s'ha anat consolidant al nostre país. 

Qualitat de l'educació a 
l'escola bressol 

IR E E BALAG UER 

Les diferents ti pologies de centres que coexisreixen avui a Caralunya gene
ren re~ l itats pcdag giques diferents. Però una pan mol t important del per
sonal treha li3 ~I fons per donar una resposta educativa de qualitat als infants 
més petits. En aquest es fo rç co l ' lec tiu , avui no només hi està implicat el 
personal dels centr s, sinó també pares, moviments associatius, institucions 
acadèmiques, governs municipals i la mateixa Generalirat. 

Em limit;tré aquí a exposar en lín ies generals els criteris que susrenta c i pro
je te de cen tres d 'atenció a la infància de l 'Ajuntamenr de Barcelona, que 
mo lts :ljunt3mel1ls ompaneixen, així com una part impOrtant dels cen tres 
priv~ts le ca ràc ter ed ucatiu , que el subscriuen. 

L'obje riu prioritari d 'aque ts centres és l 'educació del nen, de cada un dels 
nens, I ~ de tOtS els nens. 

• 
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]¡,dil'idualito/ , col-lec/i l' itat , Aqu est objec tiu prio ritari ens orienta cap a 
um primera qüesti ó, J'aprox im :lCió i ci respec L~ a cada nen, amb la seva 
hisLò ria , el seu bagatge personal i la nOI':1 rcalit;IL dc vida col ' lectiva en el 
centre, en aquest:1 micro-soc ie[;lt en la qual v iur~ un temps impo rtant dels 
seus primers ;!1l)'s de \' ida , 

De l 'equilihri enlre potenciar la personalitat i l 'harmonia de conjunt, se'ns 
planteja un primer repte p~(bgògic. 

/il/ sistema de r<!lacio l/s, l 'n centre on Ics rel:tcions humanes esdevenen 
l 'eix b~sie ele l'èx it. On cs fa una especial :lIenció entr<: la relació personal 
de cada adult amb cada infant , en la relació personal entre <::Is infants es pe
ci:Jlment cn c1d:1 grup d ïnl: !1lt s, que 11:1 de ,er reellut per ésser aba table, 
En la relació entre la famíli:I dc caela l1<.:n amb el person:11 de l 'escola, amb 
d s altres nens i d conjuI1! de les famílies, anicubnt una l'eriLable constel-lació 
de relacions personals, que produeixen un flux de dintre a fo ra i de fo ra 
a dintre en 1':ICLil' it:u del centre, en un const' tnt diàleg co l' lecLiu , 

!il/a pedap,og ia d'all(} qlle és t/ " otie/iit , l ' na pedagogia que es basa en Ics 
peLites Silu:lcions cic cada dhl , en 1:1 qua l les ~ c t ivil;H S més important s són 
les que cobreixen "qudb aspectes de la \'ida quo tidian:1. Po tser per als grans 
han esdevingut rULinàries, però per ab nens són la gran descoberta dc cada 
d i:!, cad:! dia nm 'es, com Ics es tone, de canvi on la l'dació interpersonal 
nen-adult :Idquircix gran import ància, on el treball per l';¡w onomia perso
nal es f" eviclent, O com els gr;¡ns acres dc men jar o do rmir. Són les aClivi
tats bàsiques dc la \'ida que :trribaran a ser humanament habi tua ls, fo nt de 
goig, en [;Im qU L' integrades personalment, i que queden com un model 
d ' integraciÓ de tames ac ti\'itats posteri ors, 

IlII ritme d't/eti /' itat dinàm ic i¡!cx ible, En un centre concebut així, el rit 
me d 'acri\.'j r:1I ó clin:lmic, C:lIlVialll , ,':ldequ:l ,li rirme d 'L'\'ulució de c:lda in
rall! i cie cada grup, i cs clev~ així Ull centre flexible amb gr:1I1 capaci ta t d 'ade
quació a c lda rea litat concreta i a cada monlt:nt concret, donant també 
resposw a la socktat dive rsa i canvi:lnt en la qual el entre est~ immers, Lins
trumCIl! bàsic per a impulsar aques t projecte educatiu II 'xible es cem!':t en 
la capaciLat d 'ob,ervació, L'observaciÓ sislemàtica i la posterio r reflexió im
posen un ritme de treba ll que s':ldequ:l :t I ~ re:¡ lit;¡l, 

Aquests quaLre pums bàsics es concreten en diferent s carac/er ístiqlles 
cI 'aquests cemrcs que nosaltres hem convingut;¡ ano menar e co la brc, sol: 

Oi /ll cl/siol/s reclu ïdes, Els ct.p:tis interio rs i cx teriors de l'escol:1, el no mbre 
[otal dc Ie, persones, nen, i adults, el nombre de nens que compon cacI:! 
grul ' són inlencionadament reduhs per tal cI 'acon, eguir un clim ~1 fam i lia r. 
Per I;tci li tar ab inrams unes condicions humanes i materials :tssequiblès i 
abastables, per evi tar la l11assi fic lc i6 o la illlperson;t1 it:1t pròpie, cI 'una gr:lll 
instiLU ció. 

Estab i liwt La regularitat <: n tOt, els \"""aI1lS de la \' ida dels pe tit s, és un 
factor impresci nd ible i b:hic per al progró , 



En l 'esco l ~ brcssol es té una ex trema cura d'aquest Fet panicu lar. El ' grups 
de nens són èst"bles ~I llarg dels tres anys d 'esr'lda a l'esco la . Els educa
d rs de c~da grup avancen amb el grup nns al fina l dels tres anys d't:scola
rital. El ritmc hor:lri és regular, I Ol i contcmplant v;H iacio n individuals es
pecia lment durant el primer an y de vida, Les cond icio ns marerials d 'ordre 
i distribució funcional dels espai. faciliten el desenvolupamenl dels objec
tius educ~t i us . 

Per ;lls infants, poder establi r relacions personals i mantenir-les reforça, com 
a conseqüència, I ~ pròpia idcnt il ;1l personal cl ins el grup . 

ProgralllClci6. En un projecte d 'escola com el que ens proposem , en el qual 
la . arxa dc relacions la del1neixen com a unitat , tOt determinant la dinàmi
ca l ' inleracció i tnlnsfonn;¡ció en la qual el nen és protagonista , la progra
maci respon a un concepte nou en el qual ca l preveure i organi tza r si tua
cions que permetin al nen comprendre el que és rea l i que l ' impliquin a 
nivel l cognitiu , soci:tI i afectiu . 

n~ program;¡ció que no ens la proposem comuna conseqüència dels pro
gressos linea ls previstOs en el desenvolupament del nen , sinó que emer
geix de la dinàmic:! individual i col, lec tiva . 

Dillàlllica del/reboll ell eqllip. El personal de l'escola, ;1 més dc l'a tcnció 
d in.: t:t al grup k ncns, es d islribueix les diFerents func ions del treball de 
1:1 vicia en ci centre, adascú és responsable de la seva tasca , coneix també 
I" fc in:1 dels :.111 res, i les decisions sobre qüestions generals i de fons es pre
nen de fo rma col ·lec ti va . D'aq ues ta manera , amb el debat i la refl exió co
muns, es crea la coherència de criteris i el projecte d 'esco la esdevé cohe
sional i comú , propi , i només previsible en aquesles grans lín ies de fons. 

A grans trets aquesw é la rea lit:!! qUe caracteritza els nostres centres . Arri
bar a aque ta formul;lci6 senzilla del que som i desitgem com a escola dels 
més petits, ha est:!t en ci nOs tre país un procés llarg, labori ós i difícil, fruit 
d 'una apassionada instuïcio inicial que al llarg dels anys ha anat esdevenint 
rigoros" i refl exiva, fonamen lad" amb el coneixement i es tudi que le cièn
cie humanes han fet sobre l'infant i contrastada amb d 'altres experiències 
i re;!I itals d iferents que h:ln co nl ribuït a consolidar el projecte. 

Persp e ctives 

iluaríem Ja nostra rea l ita t aC lual en un'l cru¡]Ja, en la qua l no tenim la cer
lesa de quin camí se seguira : regressiÓ? conso lidaciÓ' 

Durant ta l a ¡uest any 88, a l'estai espanyo l sestà fent un ampl i debat so
bre la Reforma del Sistema EcllIcalill . La propOSI a inicial del Ministeri d'Edll-
aci re ull l 'Escola Bressol com a primer nivel l del nou sistema educa t iu, 

però el deba t soci:11 ento rn d 'aquesta propost:! és dens i controvertit , cal 
e perar-ne el resultat fina l. 

LS. 
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A Val-de-Marne, França, s 'ha endegat una experiència de for
mació permanent adreçada a professionals que tenen cura 
dels més petits, L'experiència s 'orienta a establir una relació 
i coordinació entre les persones que treballen amb infants, 
però que pel fet de provenir d'institucions diferents, com és 
el cas de les puericultores, educadores i mestres de parvula
ri , era habitual que tinguessin un contacte, Cada institució 
apOl:ta coneixements sobre el nen així com la reflexió sobre 
les necessitats pròpies d'aquesta etapa; d'aquesta manera 'es
tableix una coherència d 'accions educatives que afavoreix 
que el nen afronti l'experiència de la se paració i els canvis 

d'ambient que suposa la seva evolució, 

LA FORMACIÓ PERMANENT 
DELS PROFESSIONALS DELS 
MÉs PETITS. 
Una experiència innovadora a Val-de Mame 

CHANTAL FI.ElIRY. ~IARTINE KIIERROUBI 

ll om podria supos:lr que als professionalS cic IJ primera infància ds és sen, 
zill i nartmll poder-,,, bendïci;lr de scss ion, de fonnació comunc" de dia
logar i dc reOexionar junls, d'apro fundir coneixements i pr:íctiqucs. Lluny 
d 'això, aquesl l ipus de fo rm:lció és molt rar. I no en, n'hem pas d 'est ranya r 
si concix<.:m <:I "'Iriat nombre cie sist<.:mcs cic guarc!;tr i d 'aco llir que exislei
xen per a aquesl:1 edat tan precisa : assist~ncks m:llernals, escoles b ressol 
familiars i COI·leclives. par"ul,lris, pilrkings, ... :Ikgiu-hi , :1 tOl això, que Ics 
institucions depenen d ':ldministrac ions diferenls. El seu lx: rsona l (:s de pro
cedència moll dívers3, t.anl com la SCV;) lo rm:tL'iü inicial. Ai xò és 1It1:1 riC¡lIe ~ 
sa; els professionals poclen seguir cen e, orientacions, força IXlrticulars, aten
dre els nL'n~ dc maneres c.li\'er~c.:s. i <.: b p"lres ... , tad~lscü amh unes demandes 
i ulles necessit:llS pròpies, poden escollir .. 
Aqu(;; t ba lanç POSiliu no h:t de fer-no, oblil l:tr. però, que les cstructures 
no sempre s'adapten :tls pelilS i quc la >e\'a mu lt iplicit:l t té COIl1 :1 cO l1se
qüèncb que. a cops, els inf:tnlS es \'euen obligals:1 IXlss'l r d 'una inslilució 
:.l un;) altra sense pn.:vcurc'n cap mena de lran:-, ició ni de ll igam enl re;: et l e~ . 
A això , hi hell1 d 'afegir que el> par<:s no sell1pre tenen la possibilit:tt d 'esco
llir. En n, sense c:ture en l:t descripció de i<:s relacions d'e,lricta riva l ital dcls 
professionals que s'ocupen de nens cie les ll1:tleixes edats, constatell1 que 



sov int s' ignoren el1lre ells o bé que només tenen un coneixement superfi 
cial de Ics altres institucions o en tenen una idea creacla en funció de les 
seves vivències en tant que pares, 

Les línies que exposem a cominuació tracen la història cI'un treball inter
institucional de la comarc" dc Va l-de-Marne, treball que, un cop endegat, 
s'ha convenit en una necessitat per a l'àmbit ed ucatiu , 

Aque¡;¡ any, Val -cle-Marne ha ce lebrm el seu vintè aniversari i té uns equipa
mentS cic parvul;tris i escoles bressol que el si tuen en un clels primers llocs 
cic Fr~tn ça pel que f:t a la guard;t i acolliment clels infants: 71 escoles bressol 
clins dc ta província i 329 p"rvularis. 

Durant <:Is :lI1ys 1980 a Val-de-Marne s'han escolaritzat massivament els nens 
cie dos anys (l 'any 1986 es va escolaritzar el 37% clels nens de dos anys). 

Les institucions de fo rmació són dinàmiques i reconegudes: 
- per part cie l 'Educació Nacional hi ha una escola de formació del profes
sora t cI 'EG B que assegura la formació inicial i pcmanem (Bonneuil), 
- per part dd DSSAS' hi ha un:t escol;] d'Auxiliars de Puericultura i una 
Escola de Puericultores que s'encarreguen cic la formació incial. El Centre 
cie Puericultura i Peclagogia Aplicada (C PPA) assegura una part de la fo rma
ció perm:lIlelll. Aquest cent re acull professionals d'Escoles Bressol col ' lec
t ives, del PMI, ' professionals d 'àrees sanitàries i socials aL'{í com assisten
tes maternals cI 'atenció cie clia i dels emplaçaments familiars (Sucy-en-Brie), 

L'any 198 1, seguint la línia de l 'informe Bouya la RoussilleJ i per tal de res
pondre a Ics preocu[)acions de prevenció de la província, el CPPA va cons
tituir un grup de treball i renexió sobre els nens de 2 anys en els seus dife
rents llocs d'acolliment, L'Educació NacionaJ, q ue Ilavia iniciat un estudi 
sobre l 'escolarit 7~lció precoç, V:I respondre favorablement a aquesta propOSta, 
Des del [)rimer mo ment ci gru[) va ser: 
- interinstitucional: amb els professionals cie DSSAS i de l 'Eclucació Na
ciona l reunits. 
- interprofess ional: to tes les professions que acullen nens ci e dos anys hi 
eren representades amb el desig d 'ampliar el dcbat més enllà dels parvu la
ris i les escoles bressol co l ' lec ti ves. Els professionals dels centres de PM I 
i del sec tor soc ial ll i van ser convicl;¡¡s així com els metges esco la rs i els 
agents municip:tls, 
Durant aq uests quatre anys, V;1Il ser unes trobades apassionants i apassio
nacles, en Ics quals els membres cleI grup van aprenclre, amb plaer, a conèixer
e i a va lor:lr-se, mi llo rant les seves respec tives pràc tiques i intercanviant 

iclees al vo lwnt dels nens c\ ':lq ucs tes ecla ts, 
l'ciem, però , que el que va permetre rea lment l'existència d 'un veritab le 

treba ll en comú fou ci fet de bas;¡r-sc en principis i conviccions comparti 
des cies d'un bon començament. Havíem afirmat que: sigui quina sigui la 
institució que ets acull i, es tracta sempre dels m;¡teixos infants, amh les se
ves part icularitats individuals, però també amb les seves característiques 
general. dc desenvolupamenr durant ,¡ques t període de transició de la pe
tita infància a la infància , 

. 
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Per [;11 d'ajudar a sU[Jerar les rivalitats institucionals 1':tll1utilitzar document, 
'Iuclio -visua ls rea lil¿;lIs pel CpPA amb filmacions de nen!>;l Gl!>a seva , Aqucsts 
matcrials d'ob,n\':tció van se r molt l'al uo!>()>:' l 'hora d':IIl:l litzar els com
portaments i les necessit:lIs dcls nens, 

Tamb2 vam afirmar des dc:! comcnç:1Il1en l i:L il1lport 'lI1cia de: 
- conèixer cada nen en la se l'a indi viduali tat per tal d ',,",cgurar qUOtidia
nament i cic: I:t mi llor manera possible el c'm'l que suposa l' I pas de casa 
a la institució que s'ocupi d'ell, sigui 1:1 que ,igui , i més cnd:I\':lIl r cllx1S d'um 
i nsritució a l'altra , 
- que la formació inicial i perm:mcnt per ab prokssiom ls dels més petits 
.>igui cic qualitJt. Tenen un:, professió difícil i tle gr:1I1 respon!>abilit:n per 
:1 Ics generacions l'ut U re", 

L'an)' 1985. clespré, d 'un treball de reflexió regu lar, e, l 'an o rgani tza r tres 
estades que depcnh:n de l'Educació Nacional (Bnnncuil) i de 13 DSSAS (Sucy
en-Bric) , Hi l'a hal'er posadcs en comú ent re :1I1imadors i form:ldo rs així 
com amb els parricip:lIlrs, alternant els llocs de formació (Bonncuil · ucy), 

Aquesta forma de treball, ben o riginal. que re,pect:l, 'a el nOstre principi 
d ' i gu~It;1l el1lre el diferents memb re" ens 1':1 permetre tic funcionar sense 
massa traves administralil'cs, press\lpost:irics i jeràrquiques, I; any 1986 es 
l'a realit7:tr un col' loqui , 

Què ens l 'a aportar aque>t Ireball en comú' 
Pel qllefa alsfor/llCit!ors: un interclIl\'i en ci ter reny dc 1':1I1il11aci6, de les 
competències i dels sabers (aportacions més pedagògiques i soc iològiques 
per part de l'Educació :-.!acional i més psicològiques i clínique, per part dc" 
CppA), 

AquestS imernonvis no es van proLluir sense problemes: si es l'oltreb:lllar 
de l 'alem és del tOl inevitable; malgrat LOt, Ics confrontacions 1':111 ser posi· 
tives i producril'Cs. com ha queda t p:llès en els docul11el1l, cscri ts i àudiovi
s\lals elaborats amb la part icipació dels professionals, 

Pel qlle/cl als paUlo/m ilis: 1':111 ,sortir. i van :lCollir nens que \':111 poder 
obsel'\'ar en una altr:1 institució. Van e!>Colt:lr el> l);Ires conl' idats, van dialo· 
gar amb dis, 

Aquestes l 'isires \':ln 1:,ciJitar un \'crit:,ble di:"eg sobre Ics prilcliques quOti· 
dianes més enllà de les repl'Csenl: lcions, Es l'an deixa r de b:1I1da prejudicis. 
i es "an kr sentir algunes crítiques justes, es van es tablir Fo rmes de consens 
sobre el nen de 2 : 1111 '5 així com Ics seves competències i el respecte que 
'e li deu onsel'l"la quc estigui, 
l bts els professionals van recon¿, ixer i \'~Iorar lc, expcriènci<;" 11.)[s van viure 
la importància del seu paper respec tiu al COst:! 1 dcls inf,lI1t' i la ,C\':I enor· 
me respons:lbilita l. 
To tho l11 teni" c l:lr que cap instituci6, escol;l bressol, a" istènci:, m:llcrnal 
cie d ia" , no podia pretendre tenir c!l1lonopoli de la l11illor forma d'acolli· 
ment d<:ls nens, Per exemple, no tOIes le, escoles bressol i paf'l'ul:tri:; són 
(( bones» o tt doknleS II ) i n1algrar lOt. no Gllia (¡ mag:II·, t:1mpoc, que hi ha 



eS lablirncl1lS , cie risc - i ci 'altres on, tOl al contr;¡¡-i , es fa una veritable tasca 
educmiv:1 i cic prevenció. L'essènc ia era enriquir-se recíproc~l rnent cada 
instilució, 

Pel q // e fa a/s ci/ferel/I s llocs cie treball, les accions de formació van tenir 
repercuss ions: 
- La m illo ra de la vida del nen en panicular a l 'ho ra cie les menjades, la 
migd iada . Lc separacions van ser més ben compreses i es van tractar amb 
mètodes que anaven més lluny de Ics proposicions formu lades pels textos 
adm inistral i liS. 

- Es V:1 fa cilitar la qualitat clel treball en equip. 

- Es \ilI afavo rir el d iàleg amb els pares i la seva participació activa, 

- Les relacions entre col ' labo radors i membres d'instilucions properes es 
van u.: lI1sformar, es van iniciar contacres, es van organirzar reunions en comel. 
D" lquesta manera va ser més fàci l reflexionar conjunt,'unenr sobre el cas 
particular d 'un nen o d 'una famíl ia. 

Concl us ions 
A Va l-de-Mam e les formaci ons inlerinstitucionals van néixer a partir d 'una 
necess itat d 'apropament entre professionals que s'ocupen clels nens d 'una 
Ill ~He i xa edat. 
És cen que això permet unes trobades ocasiona ls o po tser reunions amb 
ccna regula ritat , però ci pla cie formació té uns ;lI u'es efectes: garanteix l'ad
quisic ió de concixements comuns, augmel1la la coherència de les accions 
cdu ,ni ves i pona inexorablemcnt C;IP a un enriquiment i un aprofundi
ment cic la reflex ió . 

l :JJTlbé hcm pogut conStatar que permet un treball sobrc les competències 
i Ics respons:lb ilitalS de lOt el personal qualilïcat. Aquest aspecte és, a parer 
nostre, mo lt important , j ~1 que la reafirmació cie llur iclentitat professional 
empeny oclascú a acloplar en la seva pràcti ca qUOticliana una actitud més 
confiacla, fonamentada en una o bser vac ió més respectuosa dels petits, i , 
fent :lixÒ, augmenta la capacitat cI 'iniciati va i afavoreix la vo luntat cI'aprendre. 

CH,F.- M.K. 

2. PMI Pm lcc¡lon "' :ucrnelk Inf.lOtlte 

3 Aq ueST Informe · 1.'Inl:IIU C'1l I ~ \"id:l' p:ts.~ n."vist¡¡ .. Ie:, ('omiSSIons inlC'rministcrials. Pnxoni l[.¡j , 'obt.Tlur.t inst!lu
clonal lIInb l'obiectlu de con~b.c r mIllor d~ ¡nlants l les fumllic~, cl 1rehall en una perspectiva de descO\'oJuparnc!'}[ 
h:H(JlOnlós I global dels petilS t 1.1 I)USSlblUt:lt real d'csc\)IJir de It:s r:ull ihes 

EXlrCI It' : . ENFANCE. llum . 2 . 1988 

Traducció: AIll :~ti:l R:Il110ncda j Roser Ro~ 
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bones pe.nsades 
~-__ ~"-.-~--""a--~ 

Contes que sonen (i 11) 
A la primera pari (vegeu Infància núm. ·17, p. 17) exposàvem una ""r ie de 
recursos simples per tal cI ' il ·lusrrar una narració o jugar amD els sons. no· 
més amb l'ajut cI 'uns quants elements casolans i un magnetòfon de casset· 
te. Pensam que wl vegacl;¡ ja heu fet algun expcrimeJll . avui anirem més lluny 
i US proposarem efectes més complexos però que 13mb': ens dona un un 
resultar mo lt més espec tacular. 

Als magnetò fons petits tipus . Sony. (TCM·6 , l'Uvi -I'. etc.). hi ha un va ria
clor cie velocitat «speccl COJllrol . que ens permel fe r c('!TCr la cinta m':s o 

Imitació amb canvi de velocitat 

TEMPESTA i MAREGASSA: Amh una mà removem l 'aigua d'una palanga
na, preferibl ement mctàl ·lica o cie porcellana . (Enregistral a "e1ocita t ràpi
da i reproduït a lenta.) 

OCELLS EXÒTICS: Amb un tap dc suro humit, rreguem la superfície d 'una 
ampolla dc vidre. (Enregistrat a ve locitat ràpida i reproduit Icnl.) 

CAM PA NES: Amb un llapis percutil11 una copa cie ,' idre. (Enregistrat a ve
loci tat ràpida i reproduït Icnt.) 

EX PLOS i Ó: Rebentem una paperina de paper dins d 'una cambra amh re,
só (\'(IC, In n)'. etc.) a un pam o més clel micro. (En regi,trat a velocita t ràpi
da i reprocl uït Ienl. ) 

COETS DE SANTJOAN: Re"pirem pro rundamen t per un ci lindre de paper 
dc \Ve. (Enregistrat a " l' locitat lenta i reproduit dpicl .) 

menys clel que es normal. Si enregislrem una conversa mentre 1;1 cint:! l'a 
a menys velocitat i clesprés ho reproduïm a la normal , les nostres veus so
naran com Ics clels . barrufets • . Si enregistrem les nostres parau les memre 
la cima va a més ve locitat i ho reprocluïm a la normal poclrem semir les veus 
d 'uns gegams o éssers fantàstics. 

Una "egacla ens haguem fam iliaritZ:ll amb :'quesl exercic i cie va riar la elo
cit:ll . tindrem possibilit:1l cl<: fer uns quants efecte" més. 

En l '''parrat lk cl"l:aci<>, uldrii tenir en comptc la 'onori tat de les molles 
cie llums, els jocs del pati que són cie tub mel :ll ic com els tobogans, gron
xadors, etc. , els radiadors de le" c !ldaccion:" paelles i es tris de cuina cli · 
ver o . 13mbé ens hem de desengan)"Jr de la major pan d 'objectes de plàstic, 
gots i pbts cie duralex i arcopal , can ons, porexpan i envasos no retorna· 
bles en general. 

Fin:!Iment hi ha un recurs. que amh una mica cic Lr<I Ç:1 i paciènc ia, ens pOt 
clonar infinites poss ibilitats i ':s l 'Crs cie dos magnetòfo ns. Si podem enre
gistrar en una cinta un efecte, to rnar· lo a repetir mentre es passa la cima 
<1mb el primer enregistrament ens pOl servir per a exagerar més qualsevol 
dels deta lls que ens semhli , com la vdocita t que podem retarclar <> accele· 
ra r fins al punt que ens interess i , o è1s ocells quc po clem fer piu lar en 1:1 
quantitat desitjada. 

Jordi Roura 
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LA MOTIVACIÓ I EL REFORÇ 
EN L'ADQUISICIÓ D'HÀBITS 

MAI TE AS1ALS. - MONTSE BOIXADE RA. - ROSA SALA 

uan els nens accedeixen al pa rvulari , una vegada passat el procés d 'adap
tació, comença tot un període que té com a fin alitat desenvo lupar en ells 
uns hàb its i uneS normes de cond ucta q ue seran necessaris per a la seva 
educació . 

No pretenem dom,,' una relaci dels hàbits que els nens adquireixen a l 'es
co la sin veure qu ina és la seva resposta i l 'ac titud que presenten enfront 
d'aquests. 

La manera cic comp rtar-se els nens, en el context esco lar, ve determinada 
primer.mlent pels seus sent.iments; d 'aquí es desvetlla la importància d 'educar 
en ells el re pccte envers les altres persones aix í com tOl allò que sigui del 
seu interès. 

Perqu è el nen acruï d 'una manera concreta ca l que hagi adquirit una con
ducta, és a dir, hagi interio ritza t una manera de fer les coses. 

L'hàbit és una respOS ta automatitz;tda, adquirida en front d 'un estímul , m it
jançant la repetic i per al qual aconseguim un de term inat grau cIe perfec
ció que poss il ilita la rea lització d 'una resposta ràp ida i correcta sense que 
això li upos i el mínim es fo rç. 

• 
1n-17 



18-fàn 

Hi h" un primer grup d 'hàbits que s'adq uirt:ixen per la manera cie fer cleI 
mestre, com poden ser: l 'act itud activa, la sens ibilitat , la seguretat , el clesig 
cie créixer i superar-sc, cte., que desvetllaran en el nen un gran interès, ja 
que els nens solen fixar-sc en 1':1Ct uació cie l'aclult i són imitaclors cI'aq uest. 

Aquesta b; una acti tud pròpia cie ls nens a l 'inic i cie la seva l' ida escolar. 

Si tenim experi ència amb nens cie Inrvulari, no ens ,,:r3 es trany el comen
ta ri l'reqücnt que se sol rer en Ics trobades de pares i eclucaclors respecte 
al ret que cls nens a casa juguen ,t "senyore tes. i repetei 'en Ics actuac ions 
que són pròpies de cada mestra en part icu l" r. lot i que moltes veg:tcles no 
es dóna importància a aques t fet, sinó que no més es ti' en compte la p:trt 
anecclòt ica, això ha de fer-nus reflexionar en la gran capacitat cI'observac ió 
dels nens i per tan t en la possib ilitat d'''profi t:l1' :tquest aspecte innat en ells 
per presentar Ics condicions necessàries per :1 b formac ió del nen en tOtS 
els aspectes cic l 'aprenentatge, 

Els hàbits que <:Is nens adquireixen al pa rvulari es poden classifica r en qua
tre grups, que són: 

- 1-1 igienc i neteja 
- Autonomia personal i organit zació 
- Comunicació i relació 
- Treb:tll i ;Iprenenrage 

L;¡ presenrAció de cacla h~bit i la seva posrerior interio rit zac ió no serà pos
sible si no tenim en compte: 

La motivació 

Perquè ci nen assoleixi qualsevol h:lhit és necessari que estigui motivat per 
a fer-ho. La motivació no és res més que una prep;tr:teió cic l'entorn que 
té com a finalir:1I que el nen ac tuï d 'una manera en concret st:nSe adonar
se'n . 

El nen , ja ho hem dit abans, és un ~ran ohservador, que mostr:t un gr:.m 
interès per tot ci que l 'envolta . Quan li preSl'ntcm una nova actitucl sem
pre hi haurà alguna cosa que atragui la seva atenció. A partir cic la presen
ració cie la nova actit ud s'ha de començ:1r tOla la rasca de Illotivar el nen . 
L'eduGtdor ha de preparar-se els nl'ns desperr:lI1r en ells l 'interès pe l co
neixement d 'aquesta nova actitud , Això po t fer-ho serv int-se cI'una sessió 
cie llenguatge a panir d'un conte, gravat , etc., on lOS prescntar:11':lCtitucl que 
nosaltres vulem refermar, però hem de tenir en compte que això suposar3 
en ci nen un estó rç que no sempre csta r:) d isposat a rca litz:lr perquè no 
li serà fàcil. És aquí on l 'educador ha d'intervenir per tlesvetll"r en el nen 
la necessiwr de respo ndre a una proposra cI 'aprenenta tge. 



I~ es pcc le als hàbitS d 'higiene i neteja , entre els quals hem d'incloure la ne
tcja del seu propi cos, té gran importància un fet tan senzill com el de rentar-Sc 
les mans, cnsabo mlr, esbandi r i eixugar, en començar o acabar una ac ti vi lal 
de qualsevol ti pus, des de menjar fins a un'1 aCli vitat a la classe com pOl 
ser la pintura . 

El nen no té adquirit aquest hàbit i per :lConseguir que ho faci caldrà que 
senti la necessit,n de fer-ho. Si la nostra pos ició és d 'obligació, el que acon
seguirem és que el nen vag i al bany, jugui amb l 'aigua, ho embruti tOt i surti 
amb Ics mans i els braços I Iens de regalims però sense haver-sc rentat. D 'altra 
banda , si l,I nOSlra pos ició és de clesve tllar-li la necess itat i el gust per la ne
tcdat, ci nen respondrà amb un gran interès i voldrà aprendre com fer-ho, 
ac titud que se rà el mitjà més adiem perquè el nen assoleixi aquest hàbit 
que ens havíem fi xa t. 

El segon grup d 'hàbilS, que hem defini t d 'autonomia personal i organitza
ció, en comprèn un de molt importam per a la formació cie la personalitat 
clel nen, com és la capacitat de decisió , que requereix també un gran tre
ba ll per pa rt del mes tre. És necess,lI'i que el nen aprengui a decidir i a fer-ho 
bé. 

Per 1;1111 , b imposició d 'una actitud concreta en forma d 'ordre no serà mai 
tan efecli va com si és ci nen maleix el que té la necess ilat d 'executar-la. És 
molt freqOem en el nen, tant a casa com a l'escola, el fet que quan acaba 
d 'utililza r un joc no té massa ganes d 'endreçar-lo. Si l'ob liguem a fer-ho pot 
ser l 'inici d 'una rebel ' lia del nen, cosa que no succeirà si li fem la reflexió 
peninent que tind r3 com a resultal I,] consc ienciació per la seva part que 
és necessari que ho fa ci. A l 'csco la pOt p lantejar-se el fet que si no endre
cem l 'au la no podem passa r a la següent activ itat, i a casa li podem donar 
a escollir qualscvol fel com pot ser un passeig, que fa ci necessari que el 
nen rccull i LO l al lò que està escampat. Així ci nen no se sent forçar sinó 
que és ell el que pren l 'opc ió adequada. La repetició d 'aques t fet fa rà que 
el nen adq uireix i l 'hàbi t abans esmentat. 

e la mateixa mane ra que escoll ir l 'opció adeqüada reforça la personalitat 
del nen, l 'aplicac i d '"ques t en l 'exemple de recolli r la joguina ens serveix 
per a fomenta r l 'adquisició d'un dels hàbits del tercer grup, és a dir, el de 
comun icació i relaci amb l'entorn . 

Respec le:1 l'ú ltim grup, o n hi trobem l'hàbit del gust pel treba ll , la motiva
ci per pan del mestre serà vital perquè els nens l'adqu ireix in . Quan es plan
reja la necess itat de fer una feina, els nens volen precip itar-se a acabar-la 
per així poder continuar una altra acti vi laL . És aq uí on l'educador, pare o 
mestre, ha de fer que s'adoni que l'execució més lenta i acul':lda farà que 
el resultar sigui molt millor. 

• 
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El refo rç 

El reforç que cal aplica r a l'adquisició d 'un hàbit concret és un altre dels 
aspectes fonamenrals que no podem oblidar mai . 

El1lencm per reforç la compensac ió que donem al nen quan ens ha clonat 
una respos ta adequada a un estímul concret. és a cl ir, en el moment que 
respo n com nosalt res \'o lem CI '" nOS tra propo,ta. 

La compensació que clonem al nen h,1 dc ser immediata, ja que és sabut 
per tOtS els educaclors dc nens ci e parndari que ell no tenen una concep
ció clel temps com els aclults sinó que per ells és molt més llarg. 

La rapidcs;1 amb què el nen so l oblidar-sc cI 'un joc que ha mantingut :Ib
sona 1,1 sc l'a atenció ens ha cie fer rclkxion:tr en la necessitat cI'aplicar ci 
reforç amb un espai de temps cun quc segueixi a la respos ta clel nen. 

111mbé hem clit :tl començament cI 'aquest article que la manera de 
compo rtar-se el nen l'e c!ctcrminad:1 pels seus sentiments. El nen ha le 
sentir-sc prOtegit , escoltat, atès, c tc. per l 'educador, sigui el parc o elmes
tre. Si el nen g:lUdeix d 'una es tabilit:1I emocional respondrà molt més fà
cilment i ràpidament a Ics proposte que li fcm, faci li t:tnt-se així l 'adquisi
c ió dels hàbits en el tema que ens ocupa, com t;lmbé els aprenel1l:ltges 
posteriors. 

Hi ha també cI 'altres aspectes que hem de consiclerar quan ens plantegem 
els hàbits al parvul,tri , com, per exemple, la l imitació del no mbre cI 'hàbits. 

No hem dc caure en l 'e rro r ci e ser massa ambiciosos i fi xar-nos un gran 
nombre cI 'hàbits perquè els nens els adqui reixin . És millo r anar a poc a 
poc i fixar-los bé. De la mateixa manera t: lmbé hem cie tenir en compte 
que la programació que ens fem no ha de ser rígidia ni invariab le, ja que 
sobre el grup classe incideixen molts fa ctors que ens la faran variar, d'lm 
grup a l 'altre, tant sigui variant el conjunt cic nens com comparant clos cursos 
d 'un mateix nivell . 

T;lmbé hem de tenir present, qu:tn fcm la rdació dels hàbits que volcm 
que e1 - nens adquireixin en el ni ve ll en què es troben, un al t re aspec te 
tant imporwnt com és la necess itat de ser coherents a l'hora cI 'exigi r una 
conducta concreta . Perquè el nen ens respongui cI 'una manera adequnda , 
cal que puguin entendre ci que esperem cI'e ll , que la respos ta que li dema
nem es tigui al seu abast i no sigui impossible cic ren l itza r-la, que si bé a 
vegades sigui una mica clificultosa, amb un xic d'esforç' pugui donar-la i 
mai no hem cl'obliclar cic compensa r-li aques t es forç, fet que el moti varà 
per a posteri ors esforços. 

Consiclerant que la forl1lació d 'hàbits inclou tor l 'aprenentatge dels nens 
de pril1ler de parvu lari creiem que l1lereix que li decl iquem to ta la nostra 
atenció si vo lem aconseguir la formació clel s nens en tOrs els aspec tes de 
la seva persona . 

MA_ - M.B. - R.S. 
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TEMPS ERA TEMPS. .. 

VISITA A UN PARVULARI .. , 

FROBELlA. 
JOSEP GONZÀLEZ-AGÀPITO 

A través del segle XIX les propostes renovadores del parvulari aportades 
per Frbbel anaren sofrint un paulati deteriorament, especialment a partir de 
l'onada reaccionària conseqüent a la revolució de 1848. Les idees de Frb
bel , especialment a Prússia, eren vistes com un perill per a la necessitat de 
submissió del proletariat en plena expansió del capitalisme i la industrialitza
ció. La conscienciació, iniciativa i creativitat que propiciava la pedagogia frb
beliana no podien ser acceptades per la voluntat de servitud que propug
nava Bismarck, el «canceller de ferro» . 

A Anglaterra , sota la influéncla d 'exiliats alemanys, prosperaven les Idees de 
Frbbel , però fins a la creació de l' Institut Frbbel el 1871 aquestes no aconse
guiren un veritable desenvolupament. Això no obstant, el conservadurlsme 
dominant a la segona meitat del segle XIX, sota la influència de Herbart i 
del positivisme pedagògic, havia prostituït el que de més viu i progressista 
tenia el mètode frbbellà. I, com el cas del parvulari que a Barcelona dirigia 
Julià López Catalan, els dons i altres exercicis de Frbbel esdevingueren una 
pràctica estereotipada I mecanitzada, que ben poc tenia a veure (excepte 
amb la forma) amb l'esperit d'autodesenvolupament del naturalisme peda
gògic del pedagog alemany I de Pestalozzi. 

Però, especialment en el darrer terç del segle passat i Inicis del presen t, as
sistim a una recuperació fruit de la nova mentalitat. que desembocarà en 
el moviment de l'Escola Nova. Una de les institucions en aquesta línia era 
el ja esmentat Froebel Educational Institute anglès, un dels millors i recone
guts parvularis frbbellans europeus. Era una fundaCIÓ dotada d 'importants 
rendes fruit de donaCions, que contribuí a difondre per Europa i Amèrica 
la pedagogia frbbeliana. Lluny de caure en el formalisme en què havien anat 
a raure molts Klndergarten, mantenia els seus objetlus fonamentals. 

LA P~DAGOGiA EN LONDRES 
T IJS CSCItIlS lli plUM 

"" ... AfA DE NIoEZTIJ 

-.-.... -- .... &_-_ .... 

~--.. ........ " _ ... .. ... ". 

Agregat :l IJ ardí d 'I nfants de l ' lnsti lu t ex ist ia cl l'raini ng College, on es for
mava futurs mes tres parvulistes de m:tner:t expericncial i teòrica. En dec
re, duranr ci dia assistien a to tes lt;" ac ti vita ts del lú nclerg,1f(C/1 i després 
de p lega r, en el mateix recinte, reb ien J:¡ form:tc ió teòri ca, con fe rènc ies 
() lec tu res. Els estudis dur:JVcn tres anys i eb titu l:t ven per exerc ir p ro fes
sionalment. 

El 1908 I\bri" de Maeztu , una de les més acrives inno vadores del p:1rvulari 
a Euskadi , fou pension"d" per la Junta para 1:1 Ampliació de ES llId io, per 
anar " l'Expo,, ició Fra n co-brir ~ ni ca de Lond res i l'isi t3 aques t pan 'ul:t ri fr0-
beli à. Però deixem que sigui la 1113 de Maria de M:1ezt u qui ens guïi en aqueS t:1 
visita ass:lonacb amb Ics se\'l.~S admonicions i rcnc.:x ions. 



.Una mayor libertad en los juegos, el lamento de la inicia tiva del niño y el respeto de la inde
pendencia personal, nos hacen olvidar la rigidez de otros asilos lroebelianos que no tienen 
de tal mas que el nombre. En la mayoria, dando por alto el sentida que inspiró al innovador, 
sus procedimientos degeneran en un mecanismo rutmario, que aburre al niño tanta como 
el antiguo slslema, y que en resultados negativos corre parejas con aquél. Las mas de las 
veces no consiguen elfin que se propuso su lundador: porque quieren que los muchachos 
hagan determinados ejercicios y juegos. y de este modo se implde a la naturaleza obrar libre
mente con oportumdad y elicacia. Asi, el Kmdergarten se convlerte en invernadero: la planta 
que prometió Ser luerte y vigorosa se torna endeble y triste, porque ni el sol ni el aire se derra
man a fDrrentes ni el espaclo la ilumma con pollcromos tonos. Un pequeño terreno de prefe
rencia, donde se pretende cultivar un rara mgerto, le sepulta en las negruras de la muerte. 

Otro gran error de los ¡"rdines lroebelianos es la gran preponderancia de las verdades prime· 
ras. Estas, como mnatas que son, surgen espont;!meamene, sin necesidad de ayuda: pero 
con Irecuencia el maestro abruma el cerebro del alumna con las Ideas de distancia, magm· 
tud y lorma. Oirlase que esté enseñando a niños imbèciles, a los que hay que dar de modo 
artificial el eoneepto que les robó su anormalidad. . 

A veces, oyendo estas lecc¡()nes que tienen el grave pecada de la inutilidad, pienso que si 
los niños se diesen euenta de ta burla que con el/os se eomete. protestarian enérgieamente. 

Ninguna de estos delectos se observa en el ¡ardln inglés. Toda violencia e Imposiclón ha sida 
evitada , y en su lugar: un vasta y laeil campo se olrece a la intuición natural. 

Entramos en el hali: en un espacioso salón claro yalegre, adornada con todas las delicade
zas del gusto y todos los relinamientos del arte. Las ventanas, lIenas de plantas y flores. dan 
la sensación de amable vida de campo; los muros, cubiertos con los mas bel/os grabados, 
nos dicen que no se ha olvidado un detalle para hacer lelices las horas. En vez de nuestros 
crucilijos pobres. que desplertan el terror y no la fe, se destaca en el fondo el cuadro de la 
Madona, suave, amorosa. invltando a la piedad. En el centro, 30 mños de tres a cuatra años, 
rublos y gozosos, de encantador atractIVa, juegan acompañados de una maestra. Es la mas 
jovan, elegante y hEJbit de toda el profesorado: elegida asi, exprofeso, para los mas peque
nos, ya que sus almas tiemecltas conservaran para siempre las huellas marcadas por su cin
cel mode/ada. Entregarlos a/os peores maestros. como lo hacemos en España. es el mas 
grave error. 

Aquel juego tlene por fm educar el aido: cantan todos un aire popular mglès. y al terminaria 
se slentan graciosamente en el sue/o; un ntñO, con los ojos vendados, espera que le lIame 
un compañero, cuyo nombre adlVina por el timbre de voz; otras veces entonan un trozo de 
canción ya conoclda y dice a què pleza pertence; con frecuencla, los tambores y cometas 
son la mÚSica acompanante. 

Hay una sencllfez tan armoniosa en esta enseñanza natural, que alegra y conforta el espfritu. 
Pera nosotros eVOC8mos con dolor la vlsión de nuestras escue/as tristes; también Jas maes
tros espeñoles ponemos toda nuestra alma en esta obra de formaclón infantil: pero nuestras 
ansies de meJora, nuestros anhelos de perfección. con frecuencia se qwebran ante la reali· 
dad. iLS grada y el banco, simbolos de la rutina y el atraso. donde tos niños, en fuerza del 
ex.ceStVO numero. han de estar quietos, sin agitar libremente sus afas, cual si estuvieran muertos! 

Seguimos visitando las efases: hay S81S grados, desde tres a doce años -coeducación-. 
Nada se enseña en la última e/ase que no esté ya esbozado en fa primera, y asi la Escueta 
elementat es una continuaclón sua ve, insenSible del Kindergarten, sin bruscas transiclones 
que perturben la marcha natural y progresiva. Las diferentes edades de la vida son amI/os 
de una mlsma cadena, y separarlos seria quebrar la unidad armónica. La enseñanza, en un 
curso mfenor; se Garrlge y se recuerda en cuantos cursos haya: en el primera se expone s6/0 
el orden general, yen tos restantes se les da mas exlensión y se presenta mayor riqueza de 
partículaf/dades. Asi la adquisiC1ón de nuevas ideas es mas facit para el alumna, pues como 
liene algún conocllmento anterior de la materia, su atención està mas libre para fi¡arse en to 
que le imeresa. 

Un carta número de alumnos en cada clase rodean a la profesora. Todos son acllvos, pien
sal1, /lablan, discuten, se mueven, y su fantasia se ennoblece con la Idea de una colabora· 
ción en la obra del maestro. 

A los niños del Kindergarten no se les exige ningún esfuerzo mental: se despierta su cuf/osi
dad, se excita su ¡nteres y espontÉmeamente hacen lo que entlenden, exponen lo que recuer
dan. Poca interesados en ta cronologia latigosa de los reyes, oyen, en camblo. con placer 
la histona de los grandes hombres. su caracter, sus rasgos salientes en la Vida privada, al/i 
donde el valor y la bondad realizaron actos heroicos. La defensa det dèbit y del opnfrudo atrae 
su simpatía y sus almas ingenuas y sencillas se preparan tnconsclentemente a Imltarlos No 
ponen gran cU/dada en los limites de las comarcas. en los nombres de las vlllas y cludades. 
pera los accidentes de la Geografia flslca, tos arrayos y los rios, las colinas y los manies, los 
aprenden en el jardin jugando. Los elementos de Botamca y Fisica satisfacen su pronta curio· 
sida d, y màs tarde, el amor a fa Naturaleza y el habito de inquif/f sus hechos y sus leyes, com· 
pletaran esta enseñanza. la màs interesante, y hasta nuestros dias la mas descU/dada. En 
los juegos con bolas y bastoncl/tos de madera aprenden las formas geométncas. tas propie
dades de las diversas liguras, yasi, la ventaja de lo concreto sobre lo abstracta se destaca 
en los maravlllosos resu/lados. 

Ni libros, n; listas, ni programas, ni aprendizaje de memoria. Sólo /a vlbrante y persuasiva pa
labra de la Maestra, los objetos familiares que CBen en SUS manos, las ifus/raciones, cuenfos. 
canciones y juegos, son (uente de observación, manant/al de ideas. 

Sallmos de esta escuela hondamente impreslonados. $ólo tres horas de trabajo. los juegos 
atléticos ocupan la mayor parte del dia: de niños se apas10nan por eltos. y de hombres son 
la ocupación principal de su vida. 

En suma.' la enseñanza mglesa cumple el sabIa y eterno principIO de segUIr el progreslvo 
curso de fa naturaleza humana avanzando sm mterrupción hacia la meta. sm romplmlentos 
bruscos ni repentinos camblos. El ntñO, el ado/escente, el hombre, en su madurez, no pueden 
considerrse como seres dlferentes extraños uno al Olro, cual si una de las edades estuviese 
ais/ada del resto. No hay, como en nustro pais, una separación prolunda entre la Vida del 
niño y la del hombre: la escuefa y la socledad no estén alejadas, la una Integra la otra. Las 
ideas que en aquélla reciben se conforman a la época, al espif/tu. a los Idea/es de ésta. Y 
asi, cuando solos en la VIda tienen que hacer uso de sus propias fuerzas, como antes apren
dieron a medirlas, adaptan sus facultades y no van a aumentar la turba de los escéptlcos 
y descontentos.,,(1I 

Presenciamos una clase de dlbujo; en /argas mesas rectangulares y sentaditos en sillas, los J.G ... A. 
mozos de cuatroenos coplan del natural unas cerezas. Los plnceles, manejados por aquellos 
pmtores en embnón, Irazan sobre el papel una mancha roja, después olras verdes mas alar-
gadas, y los pequef/os, cual si fueran Reynold, contemplan orgullosos su obra. 1 MAEZTU. Maria de. ' La pedagogia en Londres y las escue/as de parvulos. Madnd, 1910. pags. 2().24 
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PATIM, PATAM, PATUM 
Pre-escolar-3. Matèries globalitzades. 
Per a nens de 5 a 6 anys. 
Roser Ripoll, Roser Mitjans, Rosa Collado, 
M. Àngels Arnaus, M. Eulàlia Antonès. 

PAM I PIPA 
Pre-escolar-2. Matèries globalitzades. 
Per a nens de 4 a 5 anys. 
Roser Ripoll , Roser Mitjans, Rosa 
Collado, Joana Danés, Valentí Vilar. 

Il · lustracions de Roser Capdevila 

Els qlladerns de pre-escolar de la co l ' lecció GRAÓ 
globalitzen tot alió que el nen ha de realitzar o 
assimilar. 
Matèries ordenades en progressió de dificultat 
que ajuden al nen a estructurar el seu 
pensament. 
Una base sòlida per començar amb bon 
peu, i d'una manera pràctica , la seva 
form~ció 
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infant • societat I '----.. ~-~--.... --_/ 
EL VELL BELL 
OFICI 

JA U,\>IE CE LA 

Amb aquc ' t ani le no pretenc fer cap mena de generali tzació, ni basar-me 
en Glp postul:1t ' ien I ífic ni pedagògic, ni fer alt.ra cosa que escriure en un 
paper algunes rencxions no gai re o rdenades sobre aquest bell i vell ofici 
de pare . Qualsevo l sembl:l nça amb la rea litat no serà cap coincidència, pcr
què se r~ I:i meva rca \it:ll. Pa r lo cies de la humilitaL òel jo, que és, ben miral, 
la m:lnera més scnz ill;¡ i més modes ta cI 'utilitzar el llenguatge. 

M< It:1 gel1L ho (Iiu : N ingú no ens ensenya a ser pares. No hi ha escoles ni 
aca dèmics, ni graduacions n i llicenciatu res. 

Per aqucst<l és una cl'aqu e llc~ express ions que podem girar de l ' inrevés, 
com si fos una mitja , i t:llllbé p den ser veritat, o ment ida, tam se val. 

I :Iixò p~l ssa perquè en el fo ns LOt ens enscnya a ser pares. 

El que sí que em sembla mo lt encerrat és anrmar que aprenem a ser parcs, 
i d i a ser perquè és més compro mès que clir a fer, sem -ho. No hi ha teo ria 
que ens va lgui massa. N'aprenem quan ens arremanguem i ens colguem 
en aquest ser i fer, que ens fa i en desfií, com la famosa dansa , n 'aprenem 

ntemplam els encen s i integrant les errades. N' aprenem de la mateixa 
manCra que aprenem :1 neda r o a anar amb bicicleta . Ja podem domina r 
la teoria cie l'eq uilibri , podem arribar a reduir-la a una senzilla o complex;1 
e rmula matem~tic;I , po dem desmuntar la b icicleta i rarnar-Ia a muntar amb 
els ulls tanca t , p dem aprendre to ts els nom~ de les seves parts i saber-ne 
establir les l'e la ions entre rotes elles i que fan possible el seu funcionament, 
p ciem , t1ns i IOL , arrib:lr a imaginar -nos hiStòries , somiar-nos peladejant 
per It:s esgarrapacles COS tes clclliwra l o per les p lanes trcncade per riero ls 
contamin:lts. Quan ens hi posem , ben segur que anirem de morros a terra 
i t:lsmrem ci gust de la sang. 
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Podem conèixer Piaget, amb la matd xa intensitat que coneixem ci nostre 
coixí; podem c;JJ-reg,u-llos Freud arnh Ics seves fases lJue més o menys inte
ressen la major part dels forats del nostre cos -a,~l olímpic i per molt anys-; 
podem conferenciar sobre Vigotski o fer mitj" rialla mentre llegim i relle
gim Brunner, però aprenem :t ser pares quan tenim ci fill o la fi ll:t a la fa lda, 
a "egades amb problemes d 'humitat que no més resoldrem posant cls nos
tres cinc sentits, que és ci que el nen o la nena pe tit,; necess iten. 

I no vull dir que aprendre dels teòrics () saber dels estudis dels pràcti cs no 
ens ajudi en la nostra tasca. sinó que vull dir que ser parc o fer de parc fa 
referència a una experi ència irrepetible i única . 

Dic això perquè en ,'questa relació tenim un ésser concret i irrepe tible que 
entra (;n conwcre amb un altre ésser concre t i irrepetible també . És com 
quam pensem en la relació que s'cswbkcix entre el metge i ci mab lt. 

La medecina no existeix , la malalta tampoc. Exis teix el metge i el malalt , 
aquest metge i aquest malalt , per ser més concret, És cbr que podem gene
ralitzar, malament rai si sempre haguéssim de començ:lr dc bel l nou! Però 
quan vo lem guarir-nos d 'una m,tlaltia O quan el metge ens vol sa lvar sap 
que davant seu hi ha un mablt ben concret. amb una ,' ivència única de la 
senl malal¡ja , i elmal:tl t sap que da,'ant seu lé un metge ben concrel, amb 
una vivència ben definicla, la seva . To t es courà entre ell i 1';ll trc. I pel mig 
vo leiaran unes coses q ue en diem ciència mèdicl, i rel:,c ions humanes, i ... 

Doncs, en el scr o fer de pare pas s" més o menvs elm:lIeix. Hi ha el meu 
fill o l:t meva filla i a l'alrre CO,I' I! hi sóc jo. l en ' re :'quest allre i jo s'es tablei x 
una relació molt _gratuú" ., tOt i que no ho semhla a primer:! dst:1. Jo m'est i
mo els meus fi lls, siguin com siguin . Tenen, per d ir-ho en term es b:,nca ris, 
un xec en blanc. Ells a mi no l11e' l donen , :! Imenys m'ho sembla , i és bo 
que sigui així. Jo puc r'tcionalitz,H ci que senl() per la 111<;V;! dona, puc arr i
bar, amh una miGl cI 'esforç, a explicitar per què J"c' slimo més " ella que" 
cap alt ra, o a ella p<:r sobre de les alt res. En c lt1\"i , els meus fill;, cls estimo 
sense arrihar a poder-ho expliC:H. Poden fe r moltes bestiese" però són els 
meuS, Una vegada, la marc d 'un noiet delinqüent que teni:! :J la classe va 
respondr<: així a un periodista que li pregunt:lva com rehria el Scu fill i de
cidia tornar a ('"sa - I"cia clics que havia desaparegut i la policia ci buscava
sabent com ella sab ia que ha,' ia cumès ulla pila le delictes. Ella se' l 1'3 mirar 
i , amb una tendr~sa que em va posar la pell de gallina, V:I respond re que, 
com molt bé deia el periodista , ci seu fill era un pOG,-vergony:t, però que 
era el seu, de fill , i que fa ria el possible per amagar-lo. I aquí es va acab:,r 
la conversa , 

Per tant , hi ha un nivell cie ' gr:tlllü:ll ' molt :!ccen,ua t entre la rel ación que 
es tablim amb els fill s, que no es dóna en cap alt ra rel:tc i6; deuen ser les 
coses cie 1;1 sang. ' (:5 de la mev:, sa ng". sentim dir moltC8 vegaclcs. 

En la socie tat que ens ha WGlt viun: tenim poques hores per dedicar als 
Ci lis. Partim d 'un jo cansat que està ple cie conu:tdiccio ns, que arr iba :t casa 
i no pot posar el cul d:II11Unt del sofà perquè ha d 'a juda r:t fe r deures, o ha 



dc jugar amb la nincta i Fcr dina ret - i b:lIlya r-la, o fer el puzzle, o llegir el 
conlt:, o es o ltar ci que ha rel duram d dia, o contro lar si ponen Ics dents 
netes o els rerros ben posatS, o el termòmclre- i no hi ha cap estudi que 
expliqui per què ds nens tenen Febrades JUSt ci vespre que has decidit sor
tir a sopar o al cinema ctcsprés de dos o tres mesos de no haver-ho pogut Fe r ' 

I és en aques tes pelites coses, en aquesta despesa d 'un temps qualitatiu, d 'un 
temps d 'atenció expec tam , quan anem aprenent a ser pares. No ens pen
sem que ens calen grans coses, grans decisions, almenys en aquesta etapa 
inicial. al accepta r que el nen i la nena es raran a partir d 'un egoisme ne
cessari , d 'un egoisme que quan no es mani fiesta deu ser un senyal de l 'exis
lènci:1 de problemes en el seu psiquisme. 

Ca l dir, pt:rò, que ningün més que ells no ens domi aquesta mena de ten
clresa, de sucre de fira , que es desfà i ens embolcall:1 cls sentits a la primera 
abraç:lcia . Aqu eS ta tendres:1 que ens fa semir necessaris, impresci ndibles en 
un:1 sociela l que ,embla no tcnir mass;1 en compte allò que no es pOt quan
ti ficll'. Ells qliesl ionen aquesta societat on enca ra és més và lid pregunta r 
el que It:ns, per sobre cl el que eiS, Tenir o ser, ja ho formulava així el filòsoF 
Marcel. És aquesta lencl res" I" que ens fa saltar clelllit '1 la primera llàgrima 
noc turna , la que ens Fa descobrir una allra vega cia el món veiem com eUs 
el descobreixen i se'l ran seu . Són ells els que ens ran sentir capaços de do
n:lf sense esperar res a canvi. 

I Cira més que mai penso qu~ els parcs tenim la impress ió que ho rem mala
m<: 111 , moll Ill:damenl. AI jo cansa t s'hi <llegeix un jo insegur, perq uè no 
aprenem a acceptar els nostres errors concrets amb la lllateLxa humilitat que 
acceplelll l 'abslracció de pens:!r que no som els millors pares del món, 

Hauríem d';lprcndre ;1 vi ure acceptal1l que cometem errors en l'educació 
dels nos tres fills. Però no es ran cursos, ni es publi ca ga ire cosa en aquest 
sentit , més avial sembla com si haguéss im dc viure angoixats i convençuts 
que som Ull desastre. 

I cls nens i k, nenes necessiten pares reliçment imperfectes. Pares que esti
min i que s'estimin dIs 1ll~lldxos. 

J.c. 
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Kathy Lowinger és la directora del Centre Infantí1 del Llibre 
Canadenc. Aprofitant la seva estada a casa nostra durant el 
mes de setembre del 1988, amb motiu de la concessió del pre
mi Catalònia, «Infància» va tenir una conversa amb ella. Heus 
ací les seves opinions al voltant d e la feina que desenvolupa 

el centre que ella dirigeix. 

EL LLIBRE INFANTIL 
CANADENC 

Conversa amb KATHY LOWINGER 

Kathy Lowinger - Gdcics per proporcion;¡ r-mc l 'opo rtunitat cie clonar
vos informació sobre el Centre. Inrcntaré responclre les vostres preguntes. 
Si les he interpretacles m:lJamcnt, us clemano clisculpes. Ho provaré novament 
si hem feu saber on m 'hc equi voca t. 

Tinc la intenció d 'an~l r a Bo lo nya ) i si voleu cOnt ~l C l:H amb m i, estaré 
encantacla cie parl:ll' amb vosaltres. 

Infància - iQllè és el Cell /re del Llibre IIlJall/il CClI7adellC i quilla és la 
tasca que /los /è reali/za? 

K.L. - Sóc l,I Directora Ex¡;cut iva clel Centre cleI L1 ib rc In"1I1 ti l C:lllacknc. 
El Centre és una o rganitzac ió nacional, ,lIllb fina lita t no lucrativa, que va 
ser c reat ci 1976 1)(; r promoure la leClura i l'escri p tura cie llib res canaclencs 
per a nois i noies. 

El Centre treba lla arreu cleI Canadà. enca ra que l 'oficina principal es troba 
a To ronto. En un país tan gran , és molt difíci l tenir una perspec ti va nacional. 
'Ieni m una p lantilla ci c 6 p<: rsones a Toronto i una posona a Il al ifax, 
Winnipcg, Saskatoon i Eclmomon. -¡;.l mbé co l ' laboren 3mb nosa ltres 1110 lt S 

vo luntaris per tor el Can'lclà. 

Treba llem 3mb els p'lres pe r ajucla r-Ios a se lecc io n'lr <:Is llibres per als seus 
fills, treba llem amb Ics escoles pcr animar-les a ur ilit z:Jr la Iitermura en 



l'ent>cnY:l mcl1l te 13 lecLUra i alll'es lemes i per pos:1f-lcs en cOl1lac te amb 
els llibres Glmdencs; l reba llem amb els serveis b ibliOlecaris perquè donin 
sup n :1 I:i ¡¡1'-'ralLlra canaclenca i planifiquin nous programes adreç:lts als 
infanlS; lreballem amb els edilors per promocionar els seus ll ibres; treba
llem amb els lIibrclers cercal1l noves formes per il1leressar la gent en la com
pra d'llibres ca mlclcncs; i, el més importal1l de tOL, treballem amb escrip
rars i i l ' lus lr~dors per assessorar- los en el c:lln p del llibre infantil canadenc. 

També subminisllTm inform:lCió a la genI que, al Ca nadà i arreu del món, 
està inleress:lda en quab evol aspeclc clels llib res inIanuls canadencs: escrip
IOr. , il ' Iuslrildors, món de l'edició. 

El cnlrc o fere ix molls programes per atreure l 'atenció sobre la impo rtàn
cia ci e 1:1 leclLlra. Disposem cI 'una bibliOleGl de referència , oberta al p(lblic 
en general. Elaborem bibliografies sobre lemes diversos i biogra fies db
criplOrs i i l·luslradors. Publiquem fulls inIonmltius lrimestral s, que enviem 
a 40 .000 leClo rs. 'Iambé o ferim cursos cI'escriptu ra per a infal1ls. 

Po tser l'acli vilal més coneguda clel nOSlre Cel1lre és la Selmana cle l Llibre 
Infantil C"naclen , que se celebra ~nuall1l enr 1;1 [erce ra setmana cic novem
bre. Amb 1':ljul d 'una xarxa n3Cio n:1i cic vo lumaris seleccio nem un lema, 
organil zem viatges dels auto rs i confeccionem un clossier. En aquesla St: t
mana lli parti cipen aproximacl;lnlel1l mig milió d'i nfants. Provem cI 'arribar 
a I lllom, fins i 10 1 a les zones més remotes, i així no és rar que enviem 
escri plOrs fins i IOl al cercle polar :in ic. 

J. - Tel/ell programes específics per a ls ¡"ja li/S d e 0-6 a nys> ¿Editen lli
bres especio l/llel/I or ienlellS CI oq lles/es ec/als? !-fi ha CIli 10 l'S e.ll Jecia!itzals? 
Il' Ilis/radars? 

K.L. - No cl isposem d'uml bibl iografia especialil zada de ll ibres per al més 
pelils, però n'estem elaboranl una enguany. Els programes per als més pe
lilS són o rr<:nlS a molts inclrets clel Canadà. Les bibli leques ofereixen l'hora 
clel Ol1le, lilelles i fins i lOt fes les amb pijama (en Ics quals els nens i nenes 
van a la bi bliOteca amb pi jama perquè c.:Is expliquin el come cI'anar a dor
mir). Enco ralgem els pares a seguir aques ts program es. 

Aque I any, ci Centre està p repa I<1I1t uns programes per arribar als infants 
de pares que no saben llegir. Aquests in fants nect:ssilen ajucles espec ial per
què poclen perclre's experiències com que els llegeix in en veu alm o veure 
el moclel cie l 'a lull que \Jegeix. Estaran en inferi orilal cic condicions quan 
h ~lgin cI 'assollr l 'aprenel1lalge ci e la lec[ura a l 'escola ja que no st: senli ran 
còmocle am\) els llibres. 

Al anaclà ,-,xisleixen alguns lIi\)res excel ' lem s per a infants. Els comes cie 
Roben Munsch, d s llibres cie Kalhy Stinson (M AGRADA EL VERMELL, GRAN 
O PETIT) i cie Pau lclle Bo urgeois (FRANKLIN A LA FOSCOR) en són una 
mOSlI<1. ES proclueixen pocs llibres de can ó per a bebès, però els nostres 
llibres d 'im:llges lenen èxil el1lre els infants una mica més grans. 

Els p:lres IJu,quen constal1lmel1l ll ibres pn als bebès - aqut:sta és una de 
les consu lles que se'ns 1'<1 soviI1l. El Cemre clóna moltes xerrades a grups 
de pares per a 1<1 selecció cic llibres i per animar els infants a llegir. AI maleix 
temps, fcm un gran es forç pt: r evitar que els pares imrodueixin els seus fills 
en l'aprenentatge de la leclura. Pensem que els pares han cic llegir en veu 
alta, proporcionar molts llibres, de gran qualitat, i han cie llegir clavant dels 
inIaI1ls per fer palès que els adu liS s'ho passen bé llegint, comunicam ai..,,¡ 
ci p laer per la lecLUra. Això no obSlant. un pare desoriental que fo rci l 'in
fant a aprendre la mccànica de la lectura abans d'anar a l'escola pOL fer més 
mal que bé. 

I. - Consl i lueix l/ li prolJlell1a el fel que 1I101lS i nfants 110 tingu in I a ng lès 
com a lIel/gua materna? 

K,L. - El nostre Centre trebal la només amb llibres en anglès. Ili ha una 
organi tzació a Quèbec, .Communica tions jcunes e-, que lrebaLla amb ll i
bres en francès. Hi col, laborem sovint. 

La problemàti ca dels in fams que no parlen l 'anglès o el francès com a llen
gua materna és més complexa. Algunes bibliOteques de les grans ciu ta iS clis
posen cie col 'leccions de llilJres per als cliferem s àmbi ls cultu ra ls, segons 
la poblac ió de la zona. Pcr exemple, la biblioteca més propera al Cenlre lé 
mo llS llibres en xinès. Un gran nombre d 'escole, a les grans ciUlalS donen 
classes als in fants en I~ sev~ llengua nati\'a . Malgral rOL , puc comprenclre 
que sigui cl i fícil per als mestre troba r ll ibres en aquesles lIengue,. A Toron
tO, no és d ifícil trobar llibres en italià, xi nès. grec o t:spanyol, per exemple. 
Això no obManr, convivim amb gent que pari:l una dOlzena de lIengues cli 
fe rel1ls! És clifícil aCOnlel1lar lothom. 

La major pan c\ 'inJams aprencn moll ràpidamel1l l'anglès o ci francès quan 
venen a viure aquí. En rea lirat, els llibres són una bona <:ina per aprendre 
la llengua. JO maleixa vaig venir al Canadà procedent cI'Hongria i els mt:us 
pares em llegien ll ibres en anglè abans que dis maleixos poguessin enlen
cl re la tm;1I it;lt clel lext. Jo vaig aprenclre I 'anglès abans que no ho fessin ells. 

Ens preocupen especialmem els infanrs que parlen una cie les múlliples llen
gües natives (índics). Algunes de les lribus són moll pelilt:s i és clincil editar 
llib res en aq ues tes llengües. AI mateix temps, hi ha grups li ngüís l ics que 
ulilitzen cl i fe rents alfabets. Alguns eclitors com Annick Pres, han ecliwt ll i
bres en llengües natives. El darrer ll ibre de Robert Munsch. C!\A PROME
SA ÉS UNA PROMESA es lroba en inukrikluk (esquimal) i en ;¡nglès. 

J. - H i ba org{'(lIi/zaciolls de l'estil del Cel7 lre ell els camps cie ICI música. 
de l 'cm i de l'espor¡> 

K,L - Hi lla un;l organilzació paral ' le la que té a ""urt: amb la te lel'isió, 
anomenacla Insri lul cic la Racl iodifusió per a Infan!;,. No conec cap org,mit
zac ió especialilzada cO l11la nostra que actuï com un punt de reft:r~nc i a per 
a qualsevol aspecte cic la vicia cu l tural. 

Opil7iOl/s recollides /Jer Teresa Duran 
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KONRAD WRENZ, l'etòleg 
que parlava amb les aus ... 
i als educadors 

JOAQUIM JLIBERT i GRL'AIH 

El nostre Konrad LORENZ 

Ben scgur que la figura dc Konrad Zacha ri:ls LORENZ - :.!In}) els seus ulls 
de murri -abstrcl emmarcats emre dues mares dc cabells blancs i seguir d 'un 
rcgui l zell d'ànecs- és ben concgucl3 per:.r molts dels lectors d 'Infància . 

Gen segur, també, que - <I l'anil' de ran)' 1 9~.), en què sc li concedí el Pre
mi obel de Meclicina (compart il amb Niko TINBERGE 1 i Karl von 
FRISCl I)- han es tat mültipks les ocasions que hlO m tingUI cie llegir algun 
llibre de LORENZ O cie semir parlar sobre l 'obra cI'aquest zoòleg. 

llen segur, en tOl cas, que pràcticament a ningú no li ha pogul passar per 
alt la nOl ícia cie la se\'a n:cent mon . àmpliament comenclda en els mit
¡ants cie comunicac ió cI 'arreu del món. 

Del que, en c1efinili\'a, no quecla cap clubte 6s que 1:1 complexa, di lar:lc1a 
i controvertida obra i personalitat cic! zoòleg Kon ra d 1.0RENZ - naSCUt 
a Viena el 7 dt: novcmbrt: cie 190:' han aconSlOguil un:1 àmplia fama mun
clia l, clLsborclanr LIs eSlrictcs terri to ris dc la clisciplina ciemír.ca - rCtOlogia
que va cul tivar, conso liclar i popularirzar, 

No és pas. però , a causa d ':lqucsta merescuda fama que Infància li cledica 
un art icle, Si puntua lment ens sumem al ressò clcsvelll:lr, és perquè - com 
veurem- la visió que avui en di:l lenim d 'un petit in fa nt i de Ics rd:lcíons 
que eSl<1b leix amb els seus proïsmes més significatius (p~lI'es, germans, fa 
mi liars, eSlra nys, t:ducaclors i companys cie I ~I m;lIeixa edat d ins cie l 'cscola 
bressol) està influcnciada i ¡mll'ca cl:1 en abso luta mt:sur:r , dircc t:lmem o in
c1irt:clamenr. pels concep tes inrrocluÏls per LO IlENZ, 11 aspecre dc l 'obra 
de LORENí'. que - en glOnera l- no so l ser IXIS sutï cienunenl destaca I en 
l'allau cic ressenyes que se li clediquen aquests dies. 

Així clones - cl'acorcl amb el títo l que encapça la aquest apan ar 
introclucro ri - em reflOriré h~ls icament al <I/os/re> Konracl LORE Z, és a 
dir al LORENZ - };¡ persona i l 'autor- dds que ens ocupem i interessem 
pe ls infants, Io r rt:nclint -l i - des d ':lqucsla p l:l tafo rma- el rcconeixcmcnr 
mt:rescut i degut. 



t'etologia , LORENZ i les seves aportacions a l 'estudi de la 
conducta bumana en general i de la infantil en particular 

L'cr I gia (del grec e/bas) s'ocupa de l 'es tudi comparar del comportamenr 
Il<Hural (instintiu) de Ics espècies animals. La històri a d 'aquesta precisa-i 
avui en d ia consolidada- discipl ina po t dividir-se, d 'acord amb el nos tre 
objectiu , en tres grans èpoques: 

I) Duraml;t primera, que comprèn clcs del segle XVl tt f ins a abans de LO
RENZ, els es tudiosos del compo rtament anima l no s'agrupaven pas sota 
un:¡ so la i mateix,1 disciplina, ni responien a la denomi nació d'etò legs. 
Amb el nom genèric de naturalistes, procedien majoritariament - i 
lògi amcm- de la zoo logia i -cn meno r proporció- d 'una branca 
de la pasico logia denominada . psicologia animal -o 

2) A panir de la sego ml guerra mundial i, de fet, a partir de l 'e fecte o l 'in
flu x de l'obra primerenca de LO RENZ (integrada per un reguitzell de 
vuit :Inicies, pu blicats emre els anys 193 ¡ i 1942) to t estudiós de la con
ducw anima l s' identifica ja, inequívoc;IInem , com un etò leg. Un d 'ells, 
W.II. TH O RP E (au tor de l 'única història escrit:1 de l'eto logia), no dubw 
a dir - rcl'c rint -se a aquesta època- que «LORENZ va. p osa.r ordre on 
prè¡' iCl/llel7/ bi bCll'iCl CClOS'. Durant poc més d 'una dècada, però, els 
practi cants i teòrics de la d i ciplina etOlògica recentment nascuda són 
majorit àriamem biò legs i la conducta anima l, que abasta una àmplia di
versital d'cspè ies, ocupa en exclusiva el seu interès. 

3) En el decurs dels últims decenis, també SOla la influència inequívoca 
cic t O REl Z, l 'e to logi:1 (limitada clàssicament a l 'estud i de I;¡ conducta 
animal) s'obre:l la consideració de la conducta humana en general i in
E,mil en p"nicubr. 

L'es tudi i la pràctica de l 'eto logia deixen de ser, doncs, pa trimoni de biò
legs o zoò legs. D 'un" b:lnda , pro fess ionals de camps disciplinaris ben 
di l'c relHs -entre els q uals destaquen psicòlegs i psiquiatres in fant ils o 
de l'àrea de les ciències de l 'cducació- s'aboquen a la pràctica d 'una 
elo logi:1 humana , mentre que, d '" ltra banda , repuwts etòlegs d 'animals 
(com en són destacars exemples Niko Tl NBERGEl , Irenaus EIBLE IBES
FELDT o, en un terreny molt més divulgmiu , Desmond MORRIS) apli
quen sistemàticament el mètode i I;¡ teori a eto lògiques per ;¡proximar
SC:I I:i comprensió de les conductes humanes no rmals i pato lògiques. 

A grans trets, els conccp les i mètodes introduÏ[s per LO RENZ i que han 
general aquesta producl in expansió de l 'eto logia són els següelHs: 

a) Divergim del correm dominam durant la primera meil<1t del present segle 
(que abordava l 'estudi de les conductes animals en els laboratoris de 
fisio logia - amb animals no intactes o . preparats.- o en els dels psi
cò legs dcl compon:lment - sometent-los ;¡ situacions artificials en cai
xes problema o laberints-), LO RENZ esrud ia els ;¡nimals clirecwmem 
en el seu propi mecli natural, recollim minuciosament l' inventari (eto
gr:lmes) clels compo nents integrants de la conclucta exhibida i els trets 
va riables de l 'ambient. En aquest sentit , LORENZ continua sent un .na
tu r;ll isUl . de tall cl àss ic. 

Si -a partir de b col'laboració iniciacla l'any 19jH '1Il1b Niko Tl NBERGEN
introdueix un;¡ metodologia experimenta l (cI'acord amb la tradició inicia
da el 1912 per K:l rl von FRI Se]1 a Brunnw inkl, en l 'estud i de Ics abel les), 
sempre continua però treba llam amb animal s intactes i nom':s s'establei
xen va riac ions con tro lades en trets o situacions concretes del medi, per 
anluar-ne 1<:s conseqüències, i extreure'n decluccions. El concepte de ' I)["i
vació -, que tan fructífer ha resultat ser en p ico logia in fa nti l, deri va di rec
tament d'aquest enfoc i manera de procedir. 

b) Partint dels postulats bàs ic de la teoria darwin iana de l'evolució, però 
anam m~s enllà de la seva aplicació estricta a l 'estudi comparatiu dels 
trets mor fològics (anatomia compa rada), LO RE Z postulà i demostrà 
que les seqüències de les pautes mot'Orcs del comportament inst intiu 
animal presenten també homologies interespecífiques, tan fiab les com 
els trets anatò mics per est:lblir la taxonomia de Ics espècies (o, el que 
és el mateix, per dissenya r els seus arbres fil ogenètics). 

Establerta aix í la un iversalitat i continuïtat del sistema de l'instint al llarg 
de tot el p rocés filogenètic, òbviam ent, no podia pas deixar de fer-se 
també ex tens iu a l'espèc ie humana. A partir del 1950, LO RE JZ tingué 
la gosaclia d 'anar més enllà de l'estri cte ter reny zoològic i, posant gene
r,IIment per davant l'enunciat d 'un antic p roverbi x inés (.10/ l al/imal 
es/à e/ll'bome, el1CClrCI que no p as /01 l 'bome és I clll imClI.), desenvolu
pà una extensa i polèm ica p roclucció escrita referida al .tcrrem' prohi
bit . de la consider;lc ió dels instints en els humans. 

Sigui com sigui, el que anava quedant definiti\'ament es tab lert és que 
. ICI co llcluc/CI posseeix la. mCl leixa bis/òria i el /lla/eix origel/ ql/e la for
ma i els procesos fisiològics. (fets, aq uets últims, que -des de 
DARWIN- eren objec te de comprovació sistemàtica per part d 'anato
mistes, paleontò legs i ncuro fisiÒlcgs). 

c) Amb la identificació detalbda dels diferents components dds compor
taments instintius -contràriament al que postula"cn, amb èxit creixent 
les teories rcflexo lògiques- es va evidenciar que la major pan dels as
pectes més importants dc la conclucta animal són innats i que - fe t 
impo nantíssim- obeeixen a un iII/pilis pri/llClri (caràcter espontani, 
endogen o no depenent dels es tím uls externs). 

Aques t punt crucial -objectivat per LORE Z gràcies a la identi ficació 
dels anomena tS compar/all/elll ape/i/iu. ctisII/illl/ci6 del "illdar dels es
l ím u ls i Clcció en el b lli /- havia es tat defensm també per FREUD en 
formular el concep te de pulsió (7;-eib). del qua l fe ia arrancar la gènesi 
del psiquisme humà. Const itueix, de fe t, un dels mú lt iples i aparent
ment paradoxals puntS de contac te entre les discipl ines etològica i psi
coanalítica, que - com veurem- han eStat el gresol dels enfocs que 
(en la teoria i en la pràct ica) més in nuència han tingut i tenen en relació 
als mètocles dc conreu infanti l. 

d) Per tal d 'explicar el fet que ci sistema nerviós central de l'animal no és 
limita a ser un simple enllaç pass iu entre l'estímul i la resposta (com de
fensava el conductisme), sinó que «ICI pa.I/ICI li/%ra es fOI/ClmelllCl en 
u nCl p roducci ó endògena d'esl í ll ll/ls i ell I/liti coordil/Clció cel/lral., 
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Espai per a una creativitat sense límit 

Ceres, Pintures de dit, Tempera, 
Gouache, Barnís fixador, 
Pasta Blanca per enganxar. 
AL SERVEI DE L'ENSENYAMENT 

MANLEY® 

LO RENZ - amb Niko T1NBERGEN- proposà ci concepte d'un Meca
Ilisme Desencadellall/ Illlla/ (MOr) o peculiar estructuració funciona l 
cleI sistema nerviós, genèticament donacla, i que clav;1111 cI'estímul> al11-
bienta ls significatius és la responsabk cie l 'exhibició cie les pautes con
cluctals bàs iques per a la supervivència cie 1';¡nil1l;¡/ i cie l'espècie. 

Els MOl i els «es/íml/ls cla /./. o descncaclenadors - que posen en marxa 
pautes conductals instinrives- foren sistemàliGlment investigats i ob
¡ec ti vats en multiplicitat d 'espècies animals i per part cie nombrosos in
vestig;lclors. LORENZ, però , un:1 vegada més, clemosl rà I:i seva vigència 
en l'espècie humana . En concret-per ci tar no més un exemple-, ci -
most rà que la configuració .infamil , integrada per «frollt alt i bOll1bat, 
I/lis grossos i sitl/a/s " /CI l'all /a mitjallCl elel crelll i , extrelllitats cl/r/es 
i gm iXlldes, /orllles co rporals arrodon ides ...•. eren els «senyals o [rets, 
clesencadcnaclors cleI compo rtament ;Iclult cI':ltr;¡cció selecti va en vers 
els infants peti ts (i els caci ells cie moltes espècies) i que determina «les 
llostres reaccions de COll reu de les cria tures». 

Tal com ¡a hem COmentat més extensament en un altre lloc UUBERT, 
DOMINGO i DO M ENECH, 1988), aquestes aportacions cie LORENZ -
a més a més cie clesvetllar un enigme, intuïti,'amenl exp lo tat pe ls fabri 
cants cie joguines i pe ls creaclors cie clibuixos animats com WALT 
D1 SN EY- cl esm;lI1telaven el mite de l ' . instint m;tternal , (o, almenys, 
posaven al clescoben alguns clels n1 eca nismes que ci sustent en i que no 
el fan un patrimoni exclusiu cie la marc bio lògic;¡). 

e) Una de les aportaciQns més clivulgades i conegudes cie LO RENZ és, sen
se cap dubte, la referent al fenomen d'encunyació (<<prCigl/ng. o «im
prin/ing' )' que podeu trobar descrit en qua lsevol ob ra cI'eto logia, de 
bio logia o de psicologi:l. Però si voleu passar-vos-ho bé cic veritat i tenir
ne una descripció de primera mà , no cleixeu pas cie lleg ir ci capíto l tiru 
lat «La ll os /ra pe/i/a Marlim/., clel llibre ParlClua a lll{J les bèsties, els 
peixos i els ocells. 

En sínres i, es parla d 'encunyació quan es desencadena en Ulla cria , poc 
clesprés cie nascuda , una concluct;¡ sd ectiva de seguiment, susci tada per 
qualsevol figur;¡ (subjecte o objecte) que movent-se al seu entorn emeti 
soro lls, sense mecliació de cap recompensa (com 1'" l imem). 

La identificació, per part cie LORENZ, ci c l 'ex iStència cI ' un període cie 
temps limirat (ca r;¡ eterís [ic cie cada espèCie) per procluir-se aquest feno
men, clonà l loc al concepte de «per íode crític o ÒP / i lll ' , cie tan ampl i 
abast ulteri or en psicologia evoluti va , en psico logia cie l 'aprenen tatge, 
en paiclopsiquiatria o en ncurobio logia dcl desenvolupament . lòls signi
ficat ius i il ' lustrarius treballs exper iment'l ls cie ls HARLOW (verifi cant, 
en antropoicles, Ics revo lucionàries descobertes cleI psico,¡nalist:¡ René 
SPlTZ o el . dramàtic cxpcrimen¡ humà, de I laro lcl SKEE LS i, <:n gene
ral , les conseqüències ci c la privació humana so ren a pels ;¡nomena¡,; in
fancs sa lvatges) ho c/euen ro l', de fer , a aquesr:r ;lponació de LORENZ. 

La identificació, així mateix , cie l'ampli ;¡bast cie l'experiència cI 'encun
yació, pel que fa a \;¡ possibi l itat de l 'estab liment d 'una adequacla rel;¡
ció amb congèneres i clel desenvolupament de les relacions sexuals aclu l-



tes, CSt :) :t la base de totes les teories actuals de la sociali zaciÓ. En con
cret , tOta l'obra importantí sima de John BOWLBY (teoria del \-incle i 
concepte de pèrdua o privació) arranca de la síntesi crí tica desplegad:t 
per aquest au tor, entre el concepte d 'encunY'Jeió de LORENZ i de . rela 
ció objectal . cic FREUD. L'exlr:tordinària reper 'ussiÓ_pràct.ica realitzada 
per l 'enfoc etològic, en aquest pum, ra dica en l 'objec tivació que l'im
prescindible i consti tuent llig:tm o .¡'illclefílio-lIIa/emal. no és pas un 
f'cnomen secu ndari (com postu kn psicoanalistes i conductis tes, establint 
Ja mediació d 'Un:! rccompens:t - com, per exemple, l'alimemícia-), sinó 
un fenomen prilllari (lligat, essencia lment. a la necessitat de contacte) . 

Semblant;, consideracions poden fer-se ex tensi \"Cs als trelx tlJs de KLAUS 
i KENNELL. sobre l 'efecte de l'encunyació cie l 'infant sob re la mare, o 
:t l:t nostre teoria de l '«ell cllllyació ell doble selllit • . 

Amb els aSl)CCtes puntuals tracta ts no s'esgota de cap manera l'enumeració 
de l 'aportació de LO RENZ a la \'isió que actualment tenim del desem'olu
pament i cic les necessitats inherents al conreu infantil. Entre d 'altres, per 
exemple, hauríem d 'ha\'er fet menció dels referents a l 'agressivitat o al joc. 
d 'indubtable interès en ci camp educa tiu . Però l'efecte . clador . o incitaclor 
de LORENZ, tant en l':tmbit que aCOla la nostra ressenya com en molts cI ':tl 
tres ca mps (soc io logia, antropologia , èt ica" ,), és impossible d 'ésser com
peneliat en el limitat espa i d 'un anicle. Tm i aquesta limitació expositiva, 
esperem haver-ne o fen una panoràmica globa l i incita t en ci lec tor un inte
rès per l 'obra cie LORE Z, que - com hem vist- va molt més enllà clel 
que habilllalmcnt sol atribuir-sc-li. 

LORENZ infant, 

Ja quc, en aquesta OC:lS;6, el tema central de la resen)'a ha girat entorn de 
LORENZ i la infància, va lgui l 'oportunitat de cloure aquest article parlant 
de l 'infant LORENZ. 

Un ínclex inclubtable cic la fama aconseguida per una persona és veure's 
retratat; resseguitm;nuciosamcnt en àmplies biografies. I aquesta fou , pre
cisament, una cic les d istincions conced ides a LORENZ. Gràcies a això - i 
al fet de ser LORENZ, segons les seves pròpies paraules, un xerraire con
SU\llat i amè a qui agraciava molt de se r ent re\'ista t- hem arribat a conèi
xer detalls signifí atius dels an)' cle la seva infància . Infància que, com des
mca W.H . THORPE (autor de la recomanable història de l'etologia, ja citada), 
ve ca racterirzacl:l pel que és típic en tOlS els pioners d 'aquesta disciplina: 
l'haver tingut l 'o asi6 de conv iure amb animals. 

Efecti\·:tment, la infantesa de Konracl LORENZ transcorregué -3 l 'igual de 
gran pan de la eva ex tensa vida- a reclòs d 'una casa cic pagès, en la petita 
pobla ió cl i\ltenberg, prop de la ciutat cle Greinfenstein ; no gaire lluny 
cic Viena . Els rierols clel proper Danubi , plens de vicia sa lvatge, i els ani
mals domèstics cic la granj:t, foren -de primer- els seus llocs cI 'esbarjo 
i els seus companys de joc i -després, un cop adult- un dels seus labora
toris més fru ctífers, 

Duram els primer anys cie Ja seva vida, però, l'infant LORENZ hagué de 
partir també la prohibiciÓ crònica i ben intencionada que malmena o des
trueix, a voltes cie manera irreversible, la joiosa i espontània afecció clels 
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infams pels an imals i que esdevé l'escola bàsica de tot futur naturalista. Efec
ti vament, la mare de Konrad - una dama d' inevi t;¡ble estil victorià- sen
tia un temo r fòbic pels gossos (<< als qllals cOl/sid era l'a brttlS, p erillosos i 
p orladors de gèrmens»). Però - bé perquè la prohibic ió restés limitada a 
aquesta espècie, bé perquè fos mès formal que rea l- el fet és que el petit 
Ko nrad va dedicar-se ben precoçment a recollir peixos i crustacis d 'aigua 
do lça (fàcils de comrolar i d 'amaga r a la restr icció materna) i 
- amb la complicitat d 'una ve lla mainadera , la senyora Resi führinger
la poblac ió animal de la casa d ·Altenberg va fer-se progressivament con
siderable. 

Independentment d 'aquests inquilins furtiuS, el primer an imal tolerat a con
viure dins de la casa - una cria d 'à nec-, el va aconseguir LO RENZ a l'edat 
de 6 anys. Un cop sentat ci primer precedent, no van fer-se esperar gens 
tot un reguitzell d 'ocells, granotes, llangardaixos, rates .. Ben aviat [eren 
la sev,1 apari ció els aquaris per guardar <:Is peixos (pescats amb llaunes de 
conserva als marges del Danubi) i els terraris per ,llIo tjar les serps i d 'a lt res 
rèptils. Espècies, totes ellcs, recollides - durant les excursions quo tidia
nes re,llitzades pels marges del Danubi- amb la pe tita Gretl (Margaret GEB
IIARDT), veïna dels LORENZ, i que acabà éssent la seva esposa i compa
nya de per v ida . 

Als 9 anys d 'edat LO RENZ descobreix i s'apassiona en l'observació - primer 
amb uml lupa i després amb un microscopi rudimentari - de les puces 
(I"aigua (Daphnia) que pu¡ ·lulen pels bassals de l'entorn d 'Altcnberg I així 
pOdríem cont inuar enumerant un progressiu llistat d 'espècies (que inclou, 
entre d 'altres, un cocodril i el -seu. pr imer gos, . Kroki . , de raça Dachs
haund, per no parlar del lèmur de Madagascar, 'ldqu irit quan ja estava a 
l ' Escola Superior ... ). 

El rel at de k:s sucoses anècdo tes lligades a la convivència amb tOtS aques ts 
inquilins, dlcetOr pot t rob,lr-lo no sols en Ics biografies de LORENZ o en 
entrevistes dels darrers anys, sinó també magnífi cament descrit en el pri
mer l libre, de contingut divulgatiu , publicat per LO RE NZ: «ParlCII'CI amb 
tes bèsties, els p eixos ¡ els ocells» o «L ·a l/ell d el r ei Salomol1» . En recoma
nar la seva lectura , no puc sostreurem a la temptació de fer-la extensiva 
a la cJi vert idíssima obra d 'un altrc naturalista (de ben diferent trajectòria 
i abast): «La mel'CI fa lll ília i d·Cllt res Cl l/ill/a ls., de Gerald DURRELL. En 
un cas i altre, salvant to tes k:s di ferències, podrem constatar, però, quines 
són Ics condicio ns ambientals - viscudes per un in fant- que poss ibilit en 
l 'eclosió i la formació d 'un futur zoò leg (etò leg o naturalista) i , en gener,d, 
d 'una passió inesborrable per tot ci que és v iu . 

Com el mateix LO RENZ expl ica, aquesta opo rtunitat fou no so ls l 'expe
r iència m(s crucia l de la seva vida, sinó que als 16 an ys d'edat «ja sabia. 
tO tes k:s coses imponants que al llarg de la seva dilatada vi da havia de des
criure i per les quals havien d 'honorar-lo '1mb el Premi Nobel. El fet que 
després d 'aques t període infantil estudiés medicina, anatomia comparada, 
psico logia animal i [ ilosona, que ocupés diferents cà tedres i di rig ÍS labora
toris ben dotats, només va se rvir-li per poder expressar-se millor i fer-sc 
escoltar en els medis acadèmics. 

J-J .G. 

Bibl iogr.Jfía 

;1) A lgu ll e~ obres de KOllmd LO REl\'Z rcfercms:1 :1~pe(tt:~ o contingUIS Ir:lCClts en J':micle: 
LO RENZ, K., HI comportam;el1fn (Il1;mal y ImmmlO. 13,lro:.' lo ll:1. Plaza-.J:l1lés. 198:;. (Recull 
dels arti cles primcrencs o períOde del 1931 al 19·d). 
LO RENZ. K., l/ab/a lm COli las ves/ras. los peces y los /)(ljtlros. B:l rceJo na . L:tbor, 1983 . 
(Primt:r llibre divulgaliu. publicat el 19--1 9. i que COnte el capítol . La llostra pelita Ma,./ina.) 
LO RENZ. K., COlls;derac;olles sobre ItlS cOllduc/lIS lIII1II1(II y "ml/mra. B:lrceJona. Pb~l ' 

J:m és. 1976. (Descr ipció del ~ 1. D. 1. I dels 'Ht:ts infant ils. dt::-.cncl(kn:¡dors del conreu de 
Ics crics, pògs. 1"3 ·229). 
LO RENZ, K., FUI/da men/os de la e/olug;a Ib rcc lon:l. P:lid6s, 1986. (Public:ld:l or igin:l l
ment el 1978. és un:! exposició sistcIl13tica i his tò ricl, :lI l1o r:1 q ue una sín tes i personal i 
Ill ~¡d u ra, 0 11 s'exposen els fon:¡mem s - ICO ria i 111~ IO<.k- de b d iscip lina elOlògica). 
b) 1 lis lòria cie J'eLOlogia. biografies i entrevis tes: 
TII O RIJE, \\1.11. , Hrel'e lJ islUria e/e la ('IO/ogla. fl.hdru.L AIl:Hli'.:t Ed .. 1982 
N1SI3ET, A., Kon rad Lorenz. Madrid Ullr:II11;lr. 19-R i fl:trcclnn;¡. ~~I "'a { , 19R:;. 
d e I3ENOIST, A., KOll rat/ LoréllZ. La elOlogw B:l rccJon:¡ Ed. de ;'\lucvo An c Thor. 1983. 
DURRELL. C., Mi familia)' OIros tl1lwwles M3dnd AIi :mza Edi tori=iI , 1985 (oc t ed ició) . 
e) Algunes ohres d 'cto logiJ I1U I11~II1 :J. : 

EIBL- E IB E~¡:ELDT. 1.. El !Jombre preprnRramlldo fl. l adnd Alian l<1 EtL , 19-
MO RRI::', D .. ComfJor tam ie11lo i m imo. B:lfcc lo na Pl;¡/a-J¡¡ne~, 19-2 . 
DEMARET, A., EIOJogítl y Psiquiatria B<lrcclOT1 :1 II t.:rdcr, 1981 
d) Algu ne~ rdcrèncics dt: la repercussió de J'obr:1lk 1.0RF:-.IZ e ll p:-,u.:ulogia del desC:Il\'o
lu pament : 
BO\'(fLI3Y, J., La separaciuf1 afeclINI. Buenos Aires. P:lidò~. IIP:t 
130WLl3Y, J., l:.·/l'f1lndo aJec/ll 'o. Huenos Aires. P:lidós, 19"76 
BOWLl3Y, .J ., Vfllculus r.~rectil'us: !onJlaciólI. desarml!n Y /Jerfllda. l\ 1;ldrid. Ed. Mor.1t:l , 198ú 
2A$SO, R., La 1';IIClI/ació ll . Alcoi M:un t. 19-7. 
KLAUS, M i l .; KENNELL. .1 . 1-1 ., La relac;ólI madre-bijn. Buenos AIres. Ed . Médica I~Hlal1le

riema. 1978, 
T IN 13 ERG EN, N,; TI NI3ERGEN, E.A" ¡Vilios OW;stas. l\b cl r id . Ali<ln7~1 Ed., 198:; , 

Jl JBERT, .I .; DO¡\lINGO, M.: DO~'I ÈNECl l , NI.:A., Ve fwrl6 fi cum/Hlll v HZlrcclona. A.A.PS,A. 
Rosa Scns:lt , 1988. 



Experiències 1-2 
Iniciació cívica 
M. Arnot . T. Piioon 

editorial.-. ...... 
Un mètode d'aprenentatge 
fàcil i atractiu 

llengua 1-2 
Llibre de llenguatge 
f . Garrigo, M. Martorell 
B. de Mos, A. Piero, 
E. Viñolo s 

Balmes, 245, 41. 
Tel. 237 63 44 

Nins 1-2 
Aprenentatge globalitzat 
(6 quaderns) 

Equip IEPS 

El gripau blau 
lecta·escriptura 
(6 quaderns) 

T. Moyor, M. Saix, 
A. Mosip 

E 

G 

B 

DtSlflbUldor ex.clusJu; 
CES MA, SA ci Progrés 249·296 
08912 Badalona 
Tel. 363 10 11 



36-0 

infant salut • 
I 

'----.. ---~---.. ~--/ 

EL PA I L'AIGUA A L'HORA 
DE MENJAR 
a l'escola bressol i al parvulari 

M. ASSL.:MPTA MlRALPEIX 

La manera de menjar dels éssers humans ha "n:1I Glnviant i modincan l -se 
segons les necessitms del momenl. Si fcm una mirada enrera, nosalt res 
mateixos podem comprovar com s'han modifical eis nos tr(;s hàbits 
alimenL:lris. Di 111 re d 'aqueslcs va riacions, d pa i l 'a igua L1mbé han evoluciona! 
segons els conceptes, necessitalS, tendències alimentàries, eIC ... 

El pa , a mitjan segle passal. diríem, sen;,e prelendre caure a l 'cx,1geració, 
que cra un alimem vital a tOL Europa, fins no fa ga i re es mcsurm'" la riquesa 
d'un país, segons la sel"J quantitat cic cerea ls i ef:1 ci blai d cercalmés apreciat; 
ara, en aquests momems, això ha Gllwiat i són les armes les que mesuren 
la ri quesa d 'un país. 

De totes man<:rcs, aquest escri t va clirigil a la neeessital de menjar pa i beure 
aigua a l' ho ra dels àpats impOlunts. Són complements indiscutib les per a 
IOta classe de menús, però com en 101 s'ha d'educar cls infants, també se'ls 
h'l d 'ensenyar quins són els aliments que componen un 111enÚ i qll in~ :,ó n 
cls aliments quc l'acompanyen (lògieamel1l em refereixo al pa i l ',,igua). 

P:lrlarem del pa blanc (el pa norl11:II) . ACIU:llment, en l 'aspectt: nuuicional , 
segons les «taules d 'alirncl1l.s», ens :.lpon:1 per 100 g (t:I1Lre l1lolb i c ro~(;¡) 

2)~ kG¡1. que es reparteixen cie la Ilnner:¡ St:gÜCIl I : 7 proteïnes vegeta ls (Gil 
n..:cord:H que tan necessàries són les proleïncs vegeta ls com Ics ~Jnilll:t1s. i 



que per fer una llicl:1 equilibrada necessitem cl iàrLJmem 50 g de proreïna 
animal i SO de proteïna vegeral ),55 g cie ca rbohidrats o glúcids, 4 g de fibra 
necessà ria per :J l'cs timul intes tinal; a més sa ls minera ls, aigua i alguna vita
mina . Com podem comprovar, un (Iels únics nutrients que hi manca són 
els greixos clits lípicls. q ue ac tu,¡Jmenr es mengen amb excés. 

l. 'aigua 6s un I1Lllric l1l bàsic per a pocler viure. Un exemple fàcil: clonam 
a una person:1 únieJmenl aigua per beure. la seva vicia es pOl allargar enrre 
25 i 30 clics . Una persona que no hegui aigua i lògieamenr no mengi, no 
arribarà als 6 dies cie vicia. Això clemostra la necessitat cic l'aigua per a so
breviure, lor i que ca l recorcla r que els aliments també ens aporten aigua 
en més o menys qual1lirat, clepèn cic l'alimem . La necess itat ci e l íquid que 
ré l ' inf~lI1l quecb to talment refl ec ticlJ amb la faci litat que tenen per 
cleshiclratar-se. L" ligua és un alimem ' aealòri c" això vo l clir que no ens clóml 
e n erg i~ sigui no engreixa. 

Avui dia hi ha molles persones que pensen, equivocaclament, que el pa i 
l'aigua no són necess;lris per a la nOstra alimemació . i això és periUós per 
a les persones ;Idulles, ho (:s moll més per ;lls infants. Segons quins respon
s~bl es de menjadors de guarderies posen unes excuses ben poc seri oses 
perquè als infants no sc ' ls doni ni pa ni aigua. Les raons entre alLres són: 
. cI P;I engreixa . , « i als nens no els agrada el que hi ha per clinar s'a tipen 
cie pa i no mengen el que han cic men jar., que .fan boles amb el pa i això 
fa que no mengin i que s'allargui 1' ~IJ);I t •. Aquesles raons no són và lides per 
:.1 no clonar als infal1ls pa a l'ho ra cie menjar. Amb el pa se li ensenyarà a 
aeomp:ln yar l'a limel1l i l 'a juclarà a en forquillar-lo, a sucar a la sa lsa que ha 
fellan bona b cuinera, elC. Serà Ircball cie l' ,,clucador o moniwr vigilar que 
l'in fanr mengi ci pa que li penoca. 

Aquí. cie vegades inconsc icnrment, cic vega cies conscie llll11cnr, vo lem im
I osar Ics nostres tenclències o creences alimenràries, i no crec que sigui 
professiona l fer-ho. Una persona adult:l lé més recursos alimentaris per tal 
de poder compensa r la seva alimentació; un infant encara és massa perit 
i per :lques l mOliu ca l donar-li el que és bo per a la seva alimem;lció. 

En l ' ae lu ~liiral l 'üs dd pa es fa IOtallllel1l descompensat , el concep te és cie 
no menjar pa a l 'ho ra cie dinar perq uè engreixa. però cada vegada es fa més 
cie menjar un entrepà per sopa r. Aquest fet no dic ni d 'un bon tros que 
passi amb els menuts, però sí que a mesura que el nen es va fent gran se 
l 'hi ;Icos tullla , i :Iquesl cas sí que és un error , perquè mai no serà el mateix 
un àpal que s'acompanya amb pa, que un àpa t d 'entrepà. El cas és que quan 
el nen és pel il si no se l'ensenya a menjar pa a l'llora cie dinar, dificiJment 
en menjarà quan sigui gran i la quantitat cie pa que es menja com a acom
pany;lIl1enl di fíc illllen l pOl sobrepassa r els 50 g per persona adulta i uns 
25 a 30 g per un infant. 

Ca l recordar que un dels erro rs aJimelllaris més greus dels països desen vo
lupms és el cl esequilibri en proteïnes: es consumeix un percentatge ele-
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l'adíssim cic prOleïnes ,mim'lls i Un;) escasses:1 per no dir manca de proteï
nes vegetals. Part de culpa la té el poder adqu isitiu : el fet que la ca rn i de ri 
~at s siguin més ca rs fa que es ca igui en l 'equívoc que són millor per al cos. 
Es per això que es recomana menjar cerea ls prepanlls per compens,lf una 
mica aquesta manca cic proteïna vegetal i cic fibra, que també és molt im
portant, i són els cereals els que més n','po n cn. Tot i que no puc dir que 
aquests prepara ts dc cerea ls no són aconsellables. perquè la veritat és que 
\:Sl<ln ben prep"rats , ¿s una llàs tima que en un país ric en blat, com és el 
nostre, ens hàgim cie gastar diners en cere:tls prepa rats, la majo ria d'im
portació. 

També voldria fer referència al pa integral: no s'aconsella als infants per 
l'excés de fibr;t, que pOt provacar clolor abdominal per l 'augment de vo
lum intes tinal. 

Hespec te a l'a igua , heu pogUt comprovar qu\: és necessilri:1 per a viure, i 
que, d 'altr:t bancla. no engreixa. Sí que pOt pass~r que si un nen beu molta 
aigua li tregui la gana: de l aICS maneres, cI 'això 3 no donar-li aigua, hi ha 
una cliferència radical. Un gOL o mig d 'aigu3 mentre ci nen menja l'ajudar:! 
a alleugerir l 'àpat i a menjar més de gust. El que és cert és que amb l 'a igua 
s'ha cie vigi lar molt més, perquè és fàcil que cls caigui el gor, que es mullin 
o que mullin el cleI COStat. Però això és feina ck l 'ed ucador o moni tor que 
ha d 'estar més pendent per eviwr aquests petits acciclems. El que no és "COt1-
sellable és don"r :t.igUJ abans clels àlXllS; :Ikshorl's sí que treu la gan:1. Ar" 
bé, que quedi clar: un gor d',Jigua mentre mengen a;ucla fins i to t a fer una 
digestió més lleugera . 

Les novcs tendències al imentàri es són f:tvorab les al fet que :rIs menjadors 
co l ' lectius escolars no hi falli mai ni l'a igua ni ci pa; aq uí hi queden tota l
ment inclosos els menjador., cic parvularis i escoles bressol. Es per :Jqucst 
mor iu que hem cie Scr capaços rotS plegats cie fer un esforç d 'ad:tplació per 
lai cie seguir les pautes per pocler aconseguir una alimentaciÓ cada dia més 
correc ta . 

Crec que, a l'escola bressol i al parvulari , una cic les tasques més impor
tantS per als inf:t.nts és aprendre a menja r, ;a que serà ,{ pan ir d 'aquí i se
gons el que se' ls doni que tindran uns gUStos () uns altres. Una cosa és l'v i
ciem, quan es va veure la necess itat que s'havia de donar amanicla a Ics escoles 
bressol i parvularis j els educadors se'n \'<ln fcr c()ll!;cieI1ls, la cosa va amlr 
m It bé, cie tal m<ll1era que en aquests momeI1lS pass:1 un GIS ben curiÓs, 
als nens que es queden a menjar a l 'escola, els agrada molt l ' ;11113 ni (13 , cosa 
totalment contrària als nens que mengen;1 casa seva. Amb això l'u )) dir que 
si els educadors o monitors prenen consciència de la necessitat que a les 
taul es hi hagi pa i aigua a l 'hora de menjar, s'esta r:] educant l ' infant a com 
ha cie beure, com ha d'agafar el gOt, com ha de Irencar ci pa, com s'agafa 
etc., alhora que se l 'ajudarà a fer una millo r aliment:lció . 

MA. M, 
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EUMO EDITORIAL 

COL· LECCIÓ PRIMERS CONTES 

• Els contes de sempre en versions d'avui. 
• Unes versions acurades, amb un llenguatge ric, entene

dor i viu. 
• Uns contes atractius i útils tant per a l'infant que vol 

llegir tot sol com per a l'adult que els hi vol explicar en 
veu alta. 

• Uns contes triats i redactats per un equip de professors 
de Llengua i literatura de l'Escola de Mestres de Vic. 

SÈRIE INICIAL 

I. El cargol 
1. La velleta que no podia parlar amb ningú 
3. La Caputxeta Vermella 

SÈRIE AVANÇADA 

I. La flor romanial 
1. La Ventafocs 
3. Els tres desitjos 
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BOIRA A LES BUTXAQUES 
M." OLORS ALlBÉS 

UIIC/ l 'egC/da bi bC/v iCI 1111 n ell que cC/ minava a poc a poc per la vorera. 

alllÍlta l'a a poc rt p oc perquè porlal'a boira a les bUlxaques. 

Para l 'a lIIolt de comple a 110 lopar amb els que a naven esverats. 

No s 'elltretellia pas C/ lIIirar els aparadors plens de jogu ines. 

Tampoc lla s'aluraNI dm'alll e/els l 'idres de les past isseries. 

Ni maslegrtNI regalèssia. 

Ni CClllltlssejauC/ cap ca l/ç6. 

QIIC/II arribava a casa seNI, pos{{f la amb lIIo l la cura la boira e/in/re u n 
pOl que ja lellia a pUIII. 

f el IC/pal 'a bell lapal a lllb 1/11 lap de rosca. 

Llal'o rs ja podicl respirar 

Estira/ 'a els braços enla ire COlli si fes gimllàslica. 

S'asseia sobre la /II oquela i aixecaua les cames cap al soslre. 

Feia /III parell de IOmbarelles i 101 seguil qualre xuts a la pilota. 

Deia bola als peixos de la peixera ... 

I a lesbores. Iot colllellt , demC/nal/a a la mare que li escril/ís u lla e/iquela 
adbesil'a que bal 'ia de dir a ixò: 

. . , 

/jUI".1 11/:(. (jU/lJ. 1 . 11. 1~IJJ r l L'fIUIIA ViiL l'rlf }. 

Amb r elolador blau. 

• 

L 'endemà, si és que lI 'bi bavia, el nen/ornaria a omplir-se les butxaques 
de boira. Aquest cop de la plaça . 

I tornaria a passm' p er la vorera caminanl a p oc a p oc. 

Un peu davant de l'allre i els ulls alerla perquè cap esvera/ no li dOllés 
un cop. 

Sense mirar els coloms ni els gossos amb cadellCl que bCI/I sor/il afer pipí 
a les soques dels arbres. 

Sense gratar -se l'o rella que li fa picor .. 

Sense mirar els dibuixos dels contes dels aparadors. 

Aguanlanl-se els eslen1Uts. 

Només amb la idea d 'arribar a casa com més Cll lia/millor i dei.\'ar la boi
ra recollida en un altre p Ol . 

Respi/'ar, desentumir -se i dema lla r ala mare que li fes UI/CI allra e/ ique/a. 

Aquest cop bauria de clir: 

BOI RA RECOLLIDA A LA PLAÇA A DOS QUA I<J'S D'UNA 

Amb retolador vermell. 

f és que lotbom li cleia que la seva mare feia ICI /lelra moll i moll maca 
i per això el nen s'inventava pOlS. perquè cada dia el/a bagués descriure 
almenys una etiquela .. 

Si no, es passava la v ida escrillinl a màquina o fC1l1 alia/' l 'o relil/ador 

MD_ A. 

. 
1n-41 



PrH~(olar 
Jardí d'lnfi\ncia 
Soll 
Parvulari J 
Solli 
Parvulari li 
Sol 111 
Aprenentatge de 
l'csrriptura 
Inlcl~ 
Aprenentatge de 
la' lectura 
Cent paraules 

Çlcl~JntciA 
llengua Catalana 
Pa de Ral 
Estornell 
Arbres 
Saliarnartl 
Xiulet 
Ciències Naturals 
i Socials 
Espuma 
l.Iengua Castellana 
Bambú 
Zumbel 
Alameda 
Matemàtiqu~ 

Dau 
Centpeus 

ç!çJ.eJ!ljtià 
Llengua CaLllana 
Pa de Ral 
Estornell 
Arbres 
Saltamarti 
Xiulet 
mudes Naturals 
Isard 
Ciències Socials 
Trull 
Matemàtique., 
Dau 
Centpeus 
Llengua Castellana 
Bambú 
Zumbel 
Alameda 

([,1' i S' 
Llengua Catalana 
AlZaVal"A 
Arbres 
CiènCies Naturals 
Naturàlia 
Gendes Socials 
Elnos 
Matemàtiquel 
Abac ' 
Llenb'lla C3.1tellana 
Zumbel 
Alameda 

, 

Uilires Barcanova 

r alternativa 
renovadomi 

· ~~ca 

&Iitorial 

BARCANOVA 
IJRenovació.en marxa 



informacions 

Llibres a mans dels infants 
LA UTILITAT DELS LLIBRES AL PARVULARI 

En ci uarrer anicle comentàvem com iniciar l'organització d 'un temps 
i d 'un espa i per a 1;1 biblio leGI a les cl3sses dels nens més perits. ' Avui in 
temarem analit2:lr diverses fun cions que pouen reni r els llibres al p;lrvu lari. 

La erial.UI~1 es tableix una constant inter,lcc ió 3mb la realitat que l'en
vo l[a. La reali tat que l 'envolta , la vida que Iranscorre al seu emorn, és la 
gran mestra i és insubstituïble. Però, cI 'alll~1 handa, veiem com els llibres 
ens presenten una determinada interpretació de la rea litat , i això pOt con
tribuir a tenir-ne un;1 visió mé, àmplia i r ica. En conseqüència , podem afír
mar que la manjpul:lció dels ll ibres per pan dels nens repona una sèri e 
de benefici de caràcter educatiu . 

Els lli bres adreç:lls al parvula ri són profusa ment i l ' lustrats i això cles
enc:tclena una gran riqu esa en l'express ió oral. Les im,nges, a més de ser 
t,xpli ca des i interp rc tades, esdevenen ci motiu q ue fa poss ible que les cria
tures parlin s bre si tuacions viscudes, que els companys ho escolt in i també 
hi diguin 1:1 seva . Es dóna una interpretació personal clels objectes i clels 
:Imbientes q ue es presenten en els llibres: evocació de fe ts coneguts i de 
fets viscuts, un:t verb:IJitz:lc ió de les situacions, un reconcixemem cie les 
rea litats ex ternes, un reconei 'cment d ';lc ti v ilatS i una identi ficació de la 
pròpia real itat , una formu lac ió cid coneixement en establir una relació en
ITe b reali!at, l'ex peri'ncia i la info rmació dd llibre. La relaci ó experièn
cia/llibre no so lament enJ'oneix e::I coneixement de 1<1 realitat sinó que pOt 
:lponar:J la criatlll:1 alt res dimensions en les quals ella no havia pal: lt atenció. 

Si bé elllibrc porm l' infant a una identificació amb I;t realitat , t:¡mbé 
li m05tra :tspectc. d 'inrerpr<: ¡ació cliversa cI 'aquesta realitat. Els d ibuixos 
i les fo tografi es que es presentcn en els llibres permeten al nen rebre i G I

mlitz:tr models express ius que, alho ra , són inrerioritzal5. Això no vol dir 
que els nens reprodueix in talment allò que han observat i ViSI, sinó que 
clespré de moltes I)servacions, de mo ires maneres de veure com es pot 
inrerpremr la rea litat i comunicar-la, ells són capaç-os cie fer una recreació 
i -6n capaços cie trobar fo rmes expressives pròpies, riques, ad ients :I Ics 
Seves necessitats. Podem l'er un',l reflexiÓ respecte de les activitats i les ca
pa itars crc:llivcs dels nens i el medi , en què es poden descobrir diverses 
possibili rms cI 'express ió on els ll ibres hi lenen Ull paper impOrtant. 

La idea Seria que no hi ha diverses creativitats, sinó que la creati vitat 
és una i es manifesta a partir cie diversos mirjans. Per a la pr pia expressió cls 
infants necessi ten mitjans, tècn.iques, models ... no «un model. o .e1model" 
sinó una gran quantitat de models que conslitiueixen una mena de cons
tel 'lació on els llibres, evidentment, hi representen un paper molt important. 

l 'ús i el m:lI1eig dels llibres esdevé un recurs òptim per als aprenent;tt
ges de caràcter instrumental. Els aprenentatges dels infants est<l n rurecra 
ment relacionars :1mb la seva capac itar d 'expressar-los per mitjà del llen
guatge oral , per mitià del dibuix , per mitjà del joc, per mitjà de l'escriptura. 
Davant de! llibre es donen situacions de verbalització cI'accions i de per
sonatges. Es necessari un llenguatge oral , una interpretac ió de ... , un voca
bulari , una correct;1 construcció de frases. En situació de conversa de dos 
o més nens en l'dació amb un llibre es dóna un intercanvi d ' info rmacions. 
l ' intercanvi de l'ús de la JJengua p'lrlada, la capacitat de recepció, la capa: 
citat cI 'em issió davant d 'un determinat o ien t. Pel que fa ;1 la llengua escrita , 
no ca l dir que els llibres, precisament, són un vehicle d 'info rmacions. 

Un alrre aspecte de gran importància del llibre al parvular i és lm el 
que es refereix a la transmissió de va lo rs. 

Qualsevol llibre prerén la transmjssió d 'un va lor o altre, immersa en 
cada llibre hi ha una intenció, i encara més, quan aquests llibres van adre
çatS als in fants. Traclant-se d 'infants, els aclu lts prenem una ac titud u'ans
missora de va lo rs, volem ensenya r el que eSlà bé, el que es t~ malament, 
el que és bo, el que és clo lent, el que c;t1 fer, el que no s'ha cic fer ... Aquest 
des ig mo ralit z,1c1o r i didàctic, a volles, ultr:.passa l 'àmbit cleI que seria rao
nable i, en ocasions, trobem llibres que volen ensenyar-ho tot, com si ob li 
dessin aquella premissa que comentàvem en iniciar aques t anicle: La cria
tura estableix una constant interacció amb la realitat que l'envo lta. La rea litat 
que l 'envolta , la vida que transcorre al seu entorn , és la gran mestra i és 
insubsti[lJïble. El nen aprèn del seu contacte amh la rea litat , els llibres ens 
ajuden a interpretar aquesta realiwr. 

Els \libres són porr:luors de va lors, però aq uests valors poclen tranS
m<:tre's de formes diverses, directament o d'un;lmanera més subtil. AI vo l
tant d'un personatge es pOL manifestar un determinat esti l de vida, uns com
portaments COlllcxtuals. Altrament, els mateixos persona tge> constitueixen 
models de comportament , sempre carregats de \'alors () de contra\'a lors: 
in fantiJirzaci6 , rols (masculí/femení), amaneraments, agre>si \'ital , uni ta t fa
mil iar, respecte, consumisme, doci liL1r infantil , solidarit:Il .. 

En qua lsevol cas, és feina del mest re conèixer els llibres que lé a la 
classe i saber inrerpretar els valors que compo rren tot reflex ion:t1ll sob re 
els objecti us que pre tén en la SC" 'l tasca educariva. 

És ben cert que quan clones un ll ibre als nens es tàs obrint un món 
i un immens mar cic possibili tats. 

Josepa Gómez i Bruguera 
I lufància , núm 16. pp -H--I). 
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BERY BRAZELTON A BARCELONA 
El dia 15 de m:.rç d'<:ngu:.ny "a tenir lloc al Centre Cultural de la Fundac ió 
C:lix.o dc Pensions de B:lrct:lonJ b presentació del llibre , 1::1 saber del be bé> 
del pedi,, "'e nord·americ:. Bery Brazt:lton , editJt en c:.~ tcllil per l'ediTOrial 
l'aidós en co l ' laboraciú :1mb l'esmt:n tada fund'lciÓ. 

Con idat per l'Associació ' a!a lana de l't:clialria, ci ramós pecliatre va exp li 
ca r als ass i~tent, les Iínie, generals del Seu Ireball actual als !;E l I li : 

- Ú, i difusió dc I"anorm:nada esca la BrazellOn, tcst que permet dc:tc:ctar 
l' I temper:lmel1l dcl nou nat i determin'"',ne els possibles problemes psí
quics o físics que podrien afcctar, lo; 
- posada en m:Jrxa :lIs EEUU cI 'un programa de prevenció i seguimenr 
de Ics marc:s clrogaaddic les. En aqut:sta líni" l' I cieu anys es començava un 
programa conr l~' l'alcohol i cic clos anys ençà hi ha una Clmp:lI1ya cncleg:l
d ::1 conlra la coc~l ina ; 

- posada en m,HX:l d'Lm programa diari a la tclc"i;,ió on s'exp0l>en els pro
blemes rL·,lIs que preocupt:n Ics p:lrdles que tenc:n fills pe tits. 

" I ll ibre quc: es va pn:sel1l:lr és, cie fLOt, un recull d'his[(',ries de parelles amb 
filh, que '-', van brind:lr:l exposa r d""alll cie ks GÍmen:s cie TV quines eren 
les scves preocupacions i Ics form", de so lucionar,lcs per tal d 'ajucla r a 
superar-Ics a allres ramíli ",. 

IXè curs Infància i Salut: Educació per a la salut 
a l'escola. 
f) 'especial illterès per CI li/estres i ('dllclIdors ell gl'l7eral. 

Del :I al ILI dc juliol de 19H9 

Pe r a informació i inscripcions; S~creL:.ria llei Ser\'ei de Pediatria , Sr:1. Ju, 
ljet" ,VJoral.ó, de 8 a 17 h . Hmpil:1I d ... la S:lIll:! Creu i S:lnl l':IU . S:lnt Antoni 
~1. Cla ret. 167 - 0802'; BARCELONA kl. .'>4 7 :11 .'U exl. 2.26 o 128. 

Curs d'especialització en Psicopatologia Infantil: 

Objecliu: FOfm:lr pro l e~s i on:tb c~peciali ... (e~ en \':Itl.:nciú prl'coç del nen (0-6 é1l1Y.s) . 

Participauts: P:-,jcòleg~. PCtl:tgogs i me tges. 

Infornwciri: FUl1 cbció C:II:llana pl.T:1 l~l Síndrome ÒC 00\\'11 . \'~llè ncia. 2~ 1 , Il . -1<1 . 

Barceluna. Teb. 21'i ~4 2:1 i 21'; ~69<) 

Fe d'errades: 
Per un error en '" m:1quel:lc ió dcl núm. "16 en l 'a ni ' Ic ELS ALaRS A L'ES
COLA DEI.S PETITS, a 1:1 pàg. 26, línia 'i (L:n de terminats ambic.:n" ... ) es 
va omctre el padgr:lI' s<:güent : . en <:Is quab es \'cu bé que les nenes juguin 
amb joguines típiq ues dels n<:ns per" en c u,,"i costa d 'accep tar el conuari 
sobreto t a causa dds prejudicis entorn de l 'homosexu:llit:lI' i 1:1 tlcsv:l loril 
Z:lc ió soci,, 1 del rol l radicional de la don:1. En canvi, ,e~ons la seva opinió, 
la pràctica de Jc, eclucadores facilita més :1\ iai ci que .:Is nens ju~uin amb 
joguines tracli cionalment p ròpies dc les neneS m':, que el comrari . Això 
és clegu t d'una ba ncla al fet que Ics cduenlores són clones i It:s ,e"es "i, 
vències dc: joc són UI1<:s de determinatks i dc /':lIl r:l que les j()~uines quc: 
hi ha al merCa t concel1udc:s per a nens tenen sovint car:lcterístiqut:s bèl ·li, 
qlles i n o són consitk racks :Ideqllacks. Vet aquí uns clements imeressants 
i contradic toris pd que fa a la sociaJi lz:lció dels gèneres en els infants que 
assisteixen" ks escoles bressol , els er 'c tes dels qU:IIs l:stan pcr explora r •. 



DISPOSICIONS LEGALS 
DEPARTAMENT D ' ENSENYAMENT 
(D.O.G . . núm . 11 25,3 1 cie Illarç ci e 1989) 

O HDRE de 14 de 1I10l'Ç do 1989, per la qual s'obre CO IIl'(}catò ria pública per CI la selecció 
de l/m's d 't'lIjallls i pc/rt'lI!tlri.s, CI fI ci (Iplica}" un prof!.rama d'experimentació de fes orien
tacions ; els programes pe,- ells infollls fins als sis anys. 

1.:1 L1c18J I ~$j, de (èntres (¡oce lll s cxpcrlrncmab. estab leIx clll1<1rc jurídic en què 511:11) tic deserwoJu
par 1:1 Jnvc:)llg,¡dó I l'ctpcriment.lc1ó en ci sislcm:¡ (.'duc:uiu:1 p:lnir dd ¡reball pedagògic fet pels pro
fessors ¡ de la tasca cduc:ltiV': t d ut:! :1 tc rm {' pe ls CCI11 fes ducents. Aques t:! LIc I pOtenCl;! CCIl! res o:perl
mcnl:lls dc dllcrCllIs l ipll~, que puguin oferir al1 crnal in:~:1 1'(:5col:l :¡CIU:¡[, rntl j:IIl4¡:am )'e.xpcrimenL'lCi6 
de nOll~ p l.m:. ¡j 'c:i1UdJ i programes de di\'cr:-.e-" :lrt:c~ i dc divcrso:-. nivells educatius, 

En :U.llIéSl!l tin la , {dIns el contex.t de l'dorma <Ie{ SI"lcma CdUC:IlIU, es p rcu':n ~wJh.m r b v,lhdcs:1 d'lm<l 
Prol 1;1 cdUc;l t(,'n :1 J:¡ l lar l l 'inf:lnll'i I :11 par\'u l:lcl per mll;à <..kl seu dt:scrwo lup,lmeTlI efectiu en centrcs 
COncretS, t c:..: trcurc'n cril t: ri 'i per :I 1:1 SC, ':1 p.eoer:llit /'::Kió, ¡\ quest:! prOpOSl:l consb tcix , el'una b:tnd:l , 
:1 :l1l1pllar i do n:l r 1I11h:1I :I les o rient:lcio ns public:ldcs an teriorment mitj:mç:lI1 r [es o rdres d' li de ll1<1ig 
cie 198 1 I d 'li cie m:t i~ de 198j i. d 'un:1 :l lt r:!., ,';Up05:J 1:1 cOfwenlèncil d ':tclequar el marc curricul:lr ;¡ 
l'educació per :1 1:1 U;lr dïnf.mls t :11 p:lf\'ubri 

At esa 1:1 di\'crsil:tt dc centres q ue :Ilcnen infat1ls d':tqucstc!'t ed:ns, :lque'sl projecte t:..<j uirigira ¡¡ una mos
tr:I siRnificalh~ de 1':lc tu:¡( dt:,.,Scny cI 'cscolarit;t'::lció a C:n:l lunya, 

Pcr 10 1 :tixò, , per l,li eh:: do n:lr c01llpllmenl :11 qut' cSI:lb leix la dispu:-.ició fimll de 1:1 Llei c:;menw<!:I, 

OnOENO 

Article I 

Es f.'1 publica un:! COIl\'o(::Hòri:1 per p:.rtielpu en l'experimen tació d 'un:1 pmposw educ:ll iv;¡ específic:1 
per:l 1:1 lJ:¡r <l 'lnf.lIll ')' I ci parvul:lfi. aort.'<:ad:1 :1 Ics llars d'lI1f:lIHS compreses ('n l'àmb it d ':¡pli c:.¡ció del 
Decret 6S119R2, de 9 de m:lTI; (DOGC num. 219, de ,10 I 1982), i eL<¡ p:lf\'tllarislmcgf',m: en t:el1lr(!!i d 'Edu· 
c:1c iÓ Gencf:11 Bàsica, 

Artlc l l. 

Els obiCÇIIU~ <[':1qu':", I,:! cxperlmelll:ldó són els seRuenu.: 

a) O feri r ulla prnpOIlI:l d'educ;lcló per:1 i:J Il.lr dïnr':lnts i cI parvul:¡ri que, en esrrc(a relació amh 1;1 fami, 
lia , perrm:¡[ el desenvolupament harmònic dds inf:mtsl l'adquisició de Ics l' ram eres in form:Jdon5, de 
l e~ capac il:u :-. h:b iq\Je .. d ':lprcncn t:tl~(; i u 'une:, :Ioirucls positives enn::r!ò di m:-lIeix i ci seu cnlOrn naltl' 
r:11 I socl:t1 

b) Vcriflc lr l'l " ',lI ILle<;:1 de \:¡ prnpü~ta n ltlcau \):. i 1:1 ~e\':: 1 :HJeqU:ICió a les difert:ncie:; inclivicluals i sodo· 
Cullur:lls, 

e) An:lliT7':lr els :L'tI)CClc.'J nr~:lIlitZ:lliu!oo nCCl'ssaris dd<; een! fes, en els clcJe~ Jl:!r u 'inf;\OlS i p~rvu lari , per 
:1 1':l pliC".tdó de la p rupost:I , 

d) i\f:I\'om un'J progr:u1":\c\Ó ncxlhlc, n\Ollv~I(\Of:1 I ~1()b:llil7~lL1ora, :1dapl:tda aLins inf:lnls concrets, i 
1.1 lleccss:h i:t com lnul1:11 :un \) J'cn.sCI1)r:-lI1l1.: nt oblig:tto n . 

e) ¡\ss:lj :l r un modl'l de fOi'l1lad() per d c::duc ldor¡; e.:1l ~I Ct ILl que l':lc i vi:tble l'~lpliC:H: ió dc 1;1 prOpOS[l , 

i\rtic lè 3 

Els celUres CCIUC:lliuíii q ue \'ulguin p:ll'lic ip:lr,hl h ... u~n tic complir Ics condicions ~egüt'nts : 

. ~ 1 Alcnurc: inf.lnI.'J (['cd:lts COmpre.'it:~ fin:; ;115 (, :111 )'5 

3,2 11:l\'cr pre.<;cnt;11 1:1 t!ocurncnwci ;¡ ll\drninis tr.l ci6 per se r rtgistmls ¡ tllltOrit i'..:¡t.~ 

j .3 Tenir cI:.bol':.u ci proJccu: cduc:rliu dd CC lIlre 

3.4 , Db:ipos.lf. 1.1 m:l jon:1 deLs professiona ls, dt, l :t tilu l:ICi(¡ que preveu l 'Ordre de l'I d 'agOSt de 1984 
o h:'vc r lnlcl:u un procés d':ldcqu:tciÓ en ulla cic Ic" vies t¡ue c::.smbleix l 'Ordre de 15 de juny de 1986, 

Artic le 'I 

Els centres CdUCllius que seran sdccc.lon:n s per pon."Ir :llt!rme el progmll1ll d 'cxperimcl1t:1cl6 que pro· 
posa aquest:1 l'circ qu{'d:lran classific:H,~, cI ':lcord amb 1:1 nl)rrn~[iv:1 vigent , com :1 cent res cx¡x:rhnen· 
1:lls de règim or<lm:lri (CEnQ) mcmrc t.luri l'e.....:perimcnl:loó. La dUf:u:b previs!:1 és, iniciaJmcllI , <le tres anys, 

Article 5 

Le!'> 'iol li ¡-itucl ,; es prcscnw';{ll cn fonn:1 de memòria justifica tiva ue I:! ¡x:rk'ió i acreditam documcm:II , 
rncJll les condlcion~ eXigides, Caldd prcsenl..llr els documentS següenLs: 

At: t:t que acrediti l'acor([ .:.k p:lfl icipa r ;1 l'experimentació per p~JfI dels educadors de 13 llar cI 'in flllltS 
tic! parvu lari i , si , .. 'escau , contlrm::n pel consell escolar o ò rg;¡n dc participació !i imil:.r, 

L:I documcnL"Ició t¡Uè :1<"Tediti la fi IU!:'ció i la si!U;¡cjó administrativa dels meslrt~s i educadors imp li
e lls en l'experiència 

Alt res doctl menl ~ que informin d'aquelles circllrnst~ncies que puguin innuir t:11 la rea lització l¡dcqui! ' 
el:! de l'expt:rimenClC: ió , 

lor ~ aquells clo('unH::ll t,<; acreditalius que ci centre complei x els requisits q ue prt.'\t.:u 1 ':lfI iclc~ , 

La documentació, caldr:1 presenta r-la als respectius serve is terri to rials duram un termini c!t: ~() dicS 
n:llur:-tls a partir de la puhlicanÓ d'aquesla ordre al DOGC. La documcmació s':lcompany:mi del mo· 
del nornulitz:1I d 'iml:lll ci<l q ue:: fi gur.~ :1 1':lIlncx d 'aques~ ordre. 

Arti cle 6 

ELs .. er\'eis (erritorials tr~mil:1 1':.1Il aquest c.'{pedielll a la Direcc ió Gcner:11 d 'Ordenació i InilO\--ació Edu' 
C:1li\'::1 acompany:n de l corresponent informe de la Inspecció l 'Ecnic;1 

Aruch.: 7 

El Dcp:U'l3mCnt t1 'En.seny:;ull('J1( scleccion:1r:l 20 centres d 'emre aquells que compleixin le.'J condicions 
que 3;<;sc.:: n y::II ~1 l':u Tiek 3, j que :-. iguin 1ll0~ lfa signific:lli \":t de b diversitat úel~ Centres i dels difcrcnt:-. 
:'Ilnbi{,~ h:: rri!ori;lls de C:tl:lhll1)':1. 

Article R 

Per a la resolució dc Ics ~Q I ' lic huds pn:;<;em:l.út:s t!~ ('onsli tu ir:i una Combsiò tccnicl nOmel1adlJ pl..'1 
Direclor Gt:ncf"JI cI 'Ordcnació i InnO\'3ó6 EtlucatiV'J, Aq1l5t1 Comissi6 presc.::ntar.'i :jl Director Gt..'l1ca l 
un:1 p rOPOS1:l. f:lonada dc resolucl{¡. 

Article 9 

El Departament eI'En, .. c n >'::IIlK'nT f.1c ilit:tr:ll'asscssoramen t per:1 1:/ bo n;1 pOS:lda en pr:lcl icl Ut: l'ex pe
ri ència, Article lO , 

Es faculta I:'i Dirccd6 General d 'Oruc.::nac.i6 i inno\';lci6 Educati\'a per al<I re,,,¡u luLi(') ú ';HIllC~I:1 con\'o
C<l l ò ria i per arhilr:lr els mecanismes tle :-.eguiment ue l'experimenTació 

U:trceJo na, 14 de març cic 1989 

JOSEP LAPO lnE 1 SALAS 
Conseller d ' Enscny~mcnt 

ANNEX 

So/'llcillJtI tle !Jarrici/JG<.' i6 ell ei p1'ORralllll tI'e:.o.jJeril1ll!lIUlCiÓ dt' fes oriC'lIfaClolI:. t els /Jrogrtulles j)C'1' 

als infants de ¡ iliS li 6 rlllys "L'C'tll/catió fi Ja IJtlr d'infams i nI part ((J(lri ~ 

Ei senyor/ la senyora (no m i cognom<¡) , DireCTOr/Ofí! dcl centre.: (delloll1m,ldó). situat a (IOC~¡[ll:J.t , OP, 
carrer i núm ,), ¡c[Non (núm,). 

Tilll/:Jrit:tt : 
Ccnlre públic de la Generalir:lI . 
<':enlre municipal. 
Titul;\f\tll privada, 
Cooper:uiva o SOC\C'l:lI , 
Altres . 
Cen lres que acu ll inf:lr1b U 'C(j:II S comprcs('s C' ntrc (c:-.pecifiqucLI,ho), 
D:IC! d 'ObcrTur:1 ctcl Centre. 

Sol ' l ici!.3: 

Participar en l'cxpcriment:.ldú de les orknt:acions i eb prn).lr:lmt:!'o pt:r ~1I'i inLIIW'; fins:1 6 :Ul)''t : _L'edu, 
cació a J:¡ 1i3r d'infants I :~l pJf\'ul:iri_, d ':lcord amb el que dISpO,~: 1 ['Ordre de (<,1:1t:l) 

(Cal adjuntar [a c!ocumcl1t:tció e~mencl d:1 :II ~ articlcs ,\ I S úc rOrure). 

Sr, DirectOr Gel1cr"J d'OrtlC::II:IC:i() i Innovació Educ:niv':l , 

(80.030.061) 
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Autora: "'~da Femàndez i RO!er MasgrdU 

La realitat comarcal c:rtalana l'11 els seus 
aspectes de medi físic. població. activitats 
econOmlquel>. art. felS I perso~es I 
~roposles d·ilin~raClS. en uns Ihbfe!S moll 
il·luslral~. amb mapes. fotografies 1 gràfics: 
Amb unes orientadon, didàctiques per fadUtar 
la seva mili17.ad6 als Cidl'S Mitjà i Superior 
d'ÈCB 1 a l'ensenyament secundari (BUP I FP) 

TItols publkaIs: 
I. Osona 
2. Maresme 
,. Alt Empomà 
4. Baix Camp 
5. Vallès Oriental 
6. Segrlll 

Enquadernad6 en rústica. JI , 195 cm. 
64 pllJ\ines. iHuslradons a Iol color I en blanc 
i negre. 

UIDres Barcanova 

Editorial 

BARCANOVA 
L1Reooviió_enmarxa 



cop d'ull a revistes , ~ /' 

Educ:ICió 
LA RE POSl il El l 'CATI\iI ~N El. PR IME ll PERÍOLJE IYESCOLARITAT, I. Solé, C. Basil i 
T. Hug\.lct -CUlX». nUI1l. 1 ~3. nov. 1988. pp. +8. 

LA MUSI ME ESPItESSIO ' E DELLA PER,ONALl T À. ,lI. Spacc:lzocchi <Solola .11(1· 
terna • . núm. 3. O [ 198B, pp 15-18. 

O IN U ATELlERS? N'EST·CE QU 'UN P INT DE \ 'OCAUlILAIRES? j. Forgeas, .L'Éeole 
tIIaleruelle PreU/ç(1/sé:., núm . 2, 1988-1989, pp. 1-2. 

t:ÉDUCA:l'I N À LA NON VI LE~CE (im<'\"(\\':I P K;,r1i). H. GibbcrI . <L'Éeale Malemelle 
FrOllçlllSf!JJ, num l, 1~88- 1 989. pp. 3-6 
EL ESPA 10 -O~IO PROYECT M Carmen Díe, . <Cuademos de pee/agogra<. núm. 165, 
dec 1988, pp. 30·.\ 1 

Educació especial 
LA ESTI MULA I PRE OZ' S CONCEPTO M Vid:ll Luct'na . • ( 'olllwddad EdHcatil'(lIl, 
num, 164, nov, 1988, pp. 8· 11. 
LA ESTII\-1 LACI N PHECOZ DEL N1ÑO DOWN ¡\1 \ïct11 Luccn:l . • Coml/nie/ad Educat/
t'l11I , l'lUIll . 164, nov. 1988, pp. 16-19. 

L :, PAD llES Y l, I. EQU[PO DE EST[~Il ' LAC[ON PRECOZ. M. l'icia[ Lucc"". <Comullit/at/ 
Esco/an, núm. Ib" . nov 19RR. pp. 20·21 

lectura i escriptu ra 
PROPO, TE DilCT[I'IliIT~ A L'[N[C[ DE [.:APHf.NENlilTGE DE LA LECn'RA I L'ESCR [P· 
TURA , Joan Bon:lb. ,,(Jui.l''' , num 1:\5 . 110\' 1<J8H, pp. 9·1--1 

l itcr.uura inf:tlll11 
AY DAR AL N[ÑO A CONVERTIIlSE EN I.FCTOR. jacquelmc Kérgueno . • CU]_, núm.!. 
tics. [988, pp. H6·9 [ 

lleng ua 
PRIMERAS RI,ACIONE, EN EL LENGlI/ljE [Nr~;O¡T[L El. "'O DE I.AS ,IIETAFOR/\ 
Edu:1rdo MJrtl . _III/o llcla y Ap,.endizaje, num I .'t . 1988. pp. ) · 12 . 

LA [NFLUENCIA DEL CONTEXTO DE LA INTEKACCIÓ ' Et' LA ADQI:[,[C[ON DEL LEN· 
GUAJE. Gr.IC<..' Shlllll . luJtlllcio y AfJrelltlJz(lJe~, nÚIl1 ¡j, 1988, pp .. ' - -:;--1 . 

LLEN UATGE I COGNICiÓ tE, SE\'E~ RELACION, DE, D'UNA PERSPECT[VA EVOl.l'· 
TIVA 1 ~t1a~i ViI.I _(;lIix~, nllll1 . I.H, des. 1988. pp. ,, 1-54 

Psico log ia 
L FORMA l.10l\E DEI SE:-.lT Ii\IEI':TI DI SICl 'REZZA V S¡¡ntoni. . Seuoltl ,1!aterna •. núm . 
.\. oel 1988, pp. 26 
Psicopedagogia 
TllEUALI..AR EL COS ~ I Amon , 1\1 FOlli . ~I G;¡rolcr:1 , T. Godall i I. Miró. «Guü», núm. 
133, nov. [988 , pp. 2:l!R. 
11.. BAMBINO E I ~IMBOLl (oll:-.sicr) . 'llllli:J .\lus:llll , « HamlJillí~. num. 11, nO\'. 1<-)88, pp. 31-9" 

S:t lul 
r STE [H NG EMOl' [ONAL AND S CI¡\[. DEVEI.OPMENT IN [NFANT, WITH D[SA13 [L! · 
T IES. I. SP.lzle) 1 1\1. D. Greenspan rZe1'O to Tbre(!~ . núm l , SCl. t9tiH, pp. 8-1-, 

Societat 
[ ' C E[L DES ENFANT' DE MO[NS DE l'nOIS AKS Dt\NS DIFFÉRENTS PAYS. Monogr:1. 
fic, r 1:.~nf(I1ICe~, nlllll . 2. 19H8. pp ~.~-

r----., 
I I 
I I 

i n-fà n-ci-a 
----~~---educar de O , 6 anys 

Còrsega, 271 
08008 BARCELONA 
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Butlleta de subscripció 

CD 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Cognoms Nom 

I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Adreço 

I I I I I I I I I I I I I 
Co di P. Població 

I I I I I I I I I I I I l ,;;-1 LI .LI .LI ;,-1 ;,-I--,I--,--,---,-,--,-.LJ 
Provincia 

I I I I I I I I I I I 
Telèfon 

Se subscriu a In-fàn-ci-a (6 números) per a l'any 1989: 2.670,- Ptes. 

Pagament: per taló adjunt a la Butlleta 
Per domiciliació bancària 

Butlletí de domiciliació bancària 
--------~~--------

Nom I Cognoms I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Nom I Cognoms d el h'ulo, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

11 11 111 11 11 11 11 1 1 11 1111 1 I I I 
BanclColxa Agència 

11 11 I 11111 I I I 11 11 I I 
Població PrOVincia 

11111 111111 1 
no. compte ¡ llibre ta 

Senyors: Els agrairé que amb còrrec al meu compte/llibreta atenguin el rebut 
que anyalment els presentarà «Rosa Sensat» a.o .p .s.a. per al pagament 
de la meva subscripció o In-fàn-ci-a 

(firma ) 

biblioteca 

7 
ReIacI6 
l!IhIcadon I I ._-

Relació educadors-nens a l 'Es
cola Bressol. E.B. NENES I NENS. 
Barcelona Pa trunat ~lu n i c ipal dc 
Guarderies. 19!18 . (Co l. Apun ts 
d 'Escola Bressul). 

En" trohem da\'am d 'una inn:stigació 
seriosa ¡ ob jectiv:'! sobre Je,!) relac ions es
(ab len es eJ1lre adults i nens a l'escol:l 
hrcssü l. A partir clels rc:-,u lt3tS de I::l re
coll ida cie dacles i 13 interpretació de t:Il. 
les eS(:ldísliques que corro bo ren la im
pOrL:'il1ci a de Ics relacions pc.:: rsonal~ ;¡ 

l'escola , es fa una an:)lisi de I ~I comuni
cació verba l i no vcrlx il en l 'àmbil es
cobr, 3po rwnl propostes de l11odificl
(' ió de conduct:1 en els casos que ho 
requereixen. :l lho r.1 q ue es plantegen 
nous interroga nts que es deixen o berts 
• 1 altres in\'<':~ li g:Kions . 

Sida i escola. Informació per a 
educadors. Barcelo n:1. Generalitat 
dc C:It:lluny:l , 1988. 

El dep:lnamenl de Sanit:!1 de b Gene
,"¡lit;!t de C"ta lunl';! ha pul) licm un llibret 
de 43 p:)gines un s'especific;, allò que 
,e sap sobre i:J mai:llti:l tle la Sid;! , eis 
mccan ismcs i ci risc de lranSIlI iss ió co
lIeg1lts fins a ra i 1':lc l i l ucl que h3 de 
prend re re~cola ( 1:1\':1111 d 'Ull c:u. d 'infcc
c iú , :1 b qU:11 recom:II1 ::1 la m és absoluta 
cO I~rideIl C iali(al, posant :I les mans dc 
I:! d irecció 1:1 responsabilit:u d 'info rmar 
o no a k s persones que puguin est.ar 
con\'ivint :lmb un nen o mes¡rc infec
t:lt per tal d 'l;vi lar disc riminació i 111 :l f 

ginadó . 



I 

Novetat 
~ 

EnquadernaCIó en cartoné. 450 pàgines. 
16 • 2~ cm. 2.250 articles, 200 IHustradons. 
1 S mapes històrics, 7 quad~ genealOgics. 
K taules I II gràfics electorals, 

ires Barcanova 
, 

, , Barmnova 

I ~~unra 

d'un país mil·lenari a l'abast dels 
. tothom que estigui interessat 

BARCANOVA 
I.1Reoovm_enmarxa 



Treball globalitzat 
a partir de centres 
d'ínteres 

P,I!!;;CIll a ls mes tres l' cxpniènci.1 d' uns .ll tres 
mestre'" que h;tn fc.' , treb.dl glob.ll iI Z.1I .lm b 
el s sem .dullln~s i t' ll coneixen It'!! dificultat s. 
cb .Iv.lnt .uges i els recursos. 

3 / 4 ANYS 
El J 
Q u.ldt: rTl amb 12 (emes 

.UpCI:1 dc m.lI eria! 
li i:1 dd lll eS I rl' 

4 / 5 ANYS 
1'.1·1 
Dos Cju.¡dern s de treball 
Llibre d'inl.ltges 
e.lrpCI.1 dc rn:ll cri.11 
Guia dcll11 cslre 

5/6 ANYS 
1'.15 
Dos qu.ldcrns d e I r(' b~1 1I 
Llibre d'i 111.11 ges 

.lfpCI.t dc 111 ,lI cri .d 
Ci nc mur.ll!! 
Gu ia delm es!rc 

5/7 ANYS 
Nas di' barram 
DOI ze lI ibrc~ per 
:lprcndn.' dc ll egi r 

4 /6 ANYS 
Par/fi '1111' pllrlllrrlS 
M .lleri.l l per.1 .¡u ICI¡ 
d'i mll1 (' r~ i ó 

CoUeccló La CLau, 
de Rosa Sensat 

EL CATÀLEG MÉS 

COMPLET 

D'EDUCACIÓ INFANTIL 

EDITORIAL ONDA. Passeig de Gràcia, 120, prol. Te l. 218 21 16/08008 Barcelona 

Cursos globalitzats 
a partir 

d'objectius d'aprenentatge 

La col·lt'l:ci ó Xiri· mi.n ha sorgit amb l'afany 
d'oferir una cina d e treball que :¡favorcixi el 
desenvolupament global del s nens de 2 a 6 
anys a partir d'un s obj ectius concrets fent 

aVill1ça r cada nen des del nive ll de 
desenvo lupam ent i d}aprenentatges en què es 
tro ba i teni nt en compt t les ca racterístiques 

perso na ls i ambienta ls que li són pròpies. 

213 ANYS 
Quac/Q]w( 

Un quad ern d e t reba ll 
Bossa d e go mets 
Guia del m estre 

3 / 4 ANYS 
Cucut 

Dos quaderns d e treba ll 
Bossa de gomets 
Guia del mestre 

415 ANYS 
Cric-Cric 

Dos quaderns de treball 
Bossa de gomets 
Guia del meSI re 

S / 6ANYS 
Ell Nil 

Dos quaderns 
Llibre de lectu ra 
B055;1 de gom ets 

Carpeta de Jl1 ;lterial 
G uies del m estre 

Cof.!ecció Xiri-miri 
de l'Avet 




