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FALTEN TRES ANYS PEL 92 
El Conseller d 'Enseny.uncnt ha promès començar ci curs que ve, un pla d'escolarització dels 
nenS dc ;$ anys, q uc s'assoli rà [o [;lI01el1l ¡'any 1992 . 

Es diu que pass:'lran molles coses l" lIly 9.2. Unes p.lssar:m per força: el [ermini és fWll mo lt 
lluny i moll per damunt de nosallres. Altres, eS 1:.l11 més a les nostres mans; (O tcs, però, s'han 
de prep:U':If en aques ts tres :lT1ys que ens mimquen per arrihar·hi. I algunes, ens sembla, lot 
prepar.1I1l-k:s. qUè ni calufi:! esperar tres anys, que es fi:l massa llarg, Aquest és el cas de l'edu
cació dels nens de tres anys: tOla !'escab se'n podrí.¡ beneficiar ja des d 'ara . 

¿Què cal fer ¡:x:: rq uè els nens de lres anys passin a formar p:"lrL del Parvu.lari , el segon cicle 
úe l'Educaci6 Inf:ullil , que és J:l proposta que després de l'acord emre Minjs[cri d 'Educació 
i Conselleries d 'Ensenyament, té Ja via més franca i segurJ.? Tor és posit iu per al mateix Parvu
lari i per a l 'Escola Prim~ria ; I possible. I convenient í possible d 'aquí lres anys .. i ara. 

Ja tOtho m r~concix que, t urs ref<l curs, Ics esco les es buiden ; que surten dos o tres grups 
de vui tè d 'E.G.B. i amb prou feincs ClllïJ un grup de Parvular i; escoJ.lritzar els nens de t res 
~mys no és doncs un problema de mel res quadl"<HS, ni de mestres compuHs. No és un proble
ma de qualllitu, sinó de quaJitat ; però els problemes de qu::liit".Jl, els tenim cie fa temps. 

C;l l reestructur.tr l 'ed ific i escolar de manera que finalment quedi ben defin it i ben equipa t 
ci nucli del Parvu lari, aquesta ~co ln petil:a on els nens p:tssa.f"Jn tres excitantS anys de la seV"J 
vid:t, descobrint -se d is m,Heixos, la seva capacitat de comprensió i d 'expressió, la companyo
nb , I ~I bellesa, els ri tmes de la natura i els de Ja SOCit;t.H. 

¿I és tan difícil arranja r des d'arn mateix els edi ficis escolars per a Parvulari i per a Escola Pri 
mària? Repetim quc no és qüesLió de metres, perq uè es tïJ.cta de convenir mòduls de 2 +8, 
en m du is de 3+6 :Iules; Parvulari i Primària hi sorliraJl guanyam en ílqueSt esponjamcm. 
lla immensa m::l jo ria d 'edificis escolars necessi tcn de reformes; \,<L1 la pena aprofitar l'ocasió. 

I clm3tcix dirfem dels mestres que, 'aparemment sobïJ.rien, i que en re;;Jlir<"Il , amb una bona 
o rg:lI1irZ:lció de la sev.1 form'aci6 permancnt. podrien adapwf la seva fo rmació inicial a Ics no
ves perspectives de la Refol'm~l , lri<lr, si calgués i es desügês, l'cspecialital, la dediç'lCi6 ',lI S\.l 
pon .. . i, n::nuïJ.lmcrll, el bo n treball :t1 Parvu l ~l ri , finalment restaurat. 

TOlS hi sortirien guanyant, ¡.( p~lrt i r dels tres cU1ys, nens i mestres, i escola en general. Però pm· 
ser ci que hem d 'apro fitar aquests tres anys que manquen per ;1192 és per salv'¡¡r l 'Escola Bres
sol del neg:uiu que I er :t d ia podria ser la desapariciÓ dels nens de t res anys. 
1..3 bona Escola Bressol, viu en certa mane"l la tragèdia d 'haver propugnat per rao ns pedagò
giques, allò que pOl desequilibï.l r. les per raons econò miques: la pèrdua per a 1:1 pelita escola, 
del grup més nombrós de nens, els ut tres anys. Ni la societ.at ni el siSTema educatiu poden 
pc.:rmctre que l 'Escol" Bressol tronto lli. 

El C;l S és que els problemes ue l'Escola Bressol són en una bona pan , problemes de quantitat. 
Falten Escoles Bressol , r.¡J r.'1 Pla d 'Escol:l Bressol, f,dten IXlflides als pressupostOS i falten me
tres als locals, i fallen mest res i falten sous. 

l'ci que f<l a l,I qualit:ll, 1;1 molm e.xperiència en circumstàncies di lTd ls, els models existents, 
i en expcrimelll,lció, els result:ms del Pla Especial de Forma ió de Mestres, ens permeten pen
sar que el elementS per resold re cJs p roblemes ja e.xisteixen . l b rnem <I tenir un p ro blema 
d'extensió, de qU;lI1 tlta t d'aquests elementS de qualita t . 

Resumim, doncs, e ll que d'<Iquí al 92. pressupost a pressupost, i començant pels del 90, la 
Geneï.llicll i els Ajuntaments 'lrribin a convenir d'una manera ferl11~11c1 p lanificació i el mante· 
niment de /a pr/mer.1 ESCOlti, "Escola Bressol. 

I ca l fer-ho des d '<Ira, perquè precisamem l 'any 92 començar,l la lliure circu lació per Europa 
de trebaJ lado rs i de treballadores; i a Eu ropa hi ha països amb un bon servei d 'Escola Bressol, 
,Iccessible als treb;) lbclors, i garanti:t del dret dels infantS a red uc lci6. ¿En podrien quedar 
mo lts, aquí, de treballado rs? ¿I d 'infants? ¿Hi ha suficient nombre d 'Escoles Bressol per ga
rantir ambdós drets? Esperem i fem que sí; tenim Ires anys per assegurar -ho. 

in-fàn-ci-a-50 
Plana Oberra 

Educar de O a 6 anys: .SENYO., QUÈ ÉS LA TARDOR?/Jordi Pujol i Forn 

Educar de O a 6 anys: SENTIR? ESCOLTAR? I lsabel Ferrer 

Escola 0-3: AUDICiÓ MUSICAL. UNA EXPERIÈNCIA EN EL GRUP 
DE LACTANTS/Teresa Majem i Jordi 

Bones Pensades 

Escola 0-3: TEM PS ERA TEMPS. DOLORS CANALS: VERS UNA NOVA 
EDUCACIÓ INFANTIL /Josep Gonzalez-AgàpilO 

Escola 3-6: ELS DIFERENTS RITMES DE L'APRENENTATGE DEL 
NOMBHE. DE QUI, DEL NEN O DE L'ADULT? "ordi Vallès i Gené 

Infam i Societat: ESTIMADA OLGA!iosep M. Espinàs 

Infam i ocietat: DONA I INFÀNClAllrene Balaguer 

Infant i Salut: POSAR ELS NENS AL LLIT I Lella Gandini 

Infam i Salu l: EL SON DELS NENS I LES PREOCU PACIONS DELS 
PARES /Gherardo Rapisardi i Gian Paolo Donzelli 

Racó del Come: A SOPAR! /Roscr Ros i Vilanova 

Informacions 

Cop d'ull a revisles 

BibiJoteca 

Edid6 i Adminisuaci6~ A.A,P S.A. 
cAssociació de Mestres Ros:! Scns:H 
Còrsega, 271 · 008008 Barcelona Telèfon 23i 07 OI 

Amb la cullahoï.lci6 de 
l'Ajuntament de Barcelona 

2 
4 

10 
12 
17 
18 
25 
28 
31 
33 
37 
42 
44 
47 
48 

l' 
Direcció: Ircne Balaguer i Roser Ros. Cap de Rcdacdó: Pepa Òdena. Secretàri,,: Mercè Marlès. Consell dè 
Redacció: Josep Bru, Mercè Comas, Montserrat Fabrés, Xavier Gimeno. Roser Gómez, Carme Gonzale"l, 
Pilar Gorgorio, Núria Jlménez, Teresa Majem, Joan Ripoll. Rosa M. Securun, Nati Tor. 

Proiccte gràfic i disseny de les cobtnts; Enric SalUé. Composició: Grafitex. Fmolits: SílV'.tC. 
Imprem<a, I.noclub. DlpòsillegaJ 8·21091-83 . ISS 0211-4599 

Distribució: l 'Arc de Berà. Subscripcions: -Associació de Mestres Rosa $ensatl /Còrsega, 27 1 - OBOO8-B:ucelona. 

Preu de subscripció, 2670 piC> l'any P.V P., 510 piC>. I V.A. inclòs. 

In-l 



2-fòn 

S'embruten?, o fan quelcom 
més? 

L'etapa 0-3 anys és poc considerada en 
la formació del professorat. . Això té com 
a conseqüència que el recicl:nge dels 
educadors -en aquest cas ci pla cspecial
es fonamenti sob relOt en el periode 
4·6 anys. 

Nosaltres som educadors de nens i nenes 
de 0-3 i el problcm:1 més gran que trobem 
és la manca d'estudis i d'anàlisis en aquest 
sentit. Som nosaltres mateixos qui hem 
d'investigar i són els nostres infams els qui 
en realitat ens van reciclant cada dia, cada 
moment. Gràcies a ells, a la nOStra experièn
cia i a la nostra iLlusió, anem adquirint nous 
coneixements que són els que de veritat ens 
permeten entendre més el nen. 

El treball que presentem és el resultat d'una 
experiència que vàrem ponar a terme amb 
els in fams en una llar a Santa Coloma de 
Queralt. L'experiència es refereix al conci· 
xcment del color. Els pums que conside· 
rarem en la descripció d'aquesta experièn· 
cia són tres: 

I. Marc teòric en el qual fonamentem 
el treball. 

plana oberta 
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2. Descripció del trehall amb els nens 
i nenes. 

3. Conclusions. 

I. MARC TEÒRIC EN EL QUAL FONAMEN
TEM EL TREBALL 

'os:utres estem mOlt convençuts que a mé 
a més de cobrir Ics necessitats bàsiques del 
nen. els volem ajudar a desenvolupar I~ 
seva pròpia personalitat , a créixer amb auto
nomia i a viure en un món que ha de ser 
cada cop més solidari 

Els nens a cada etapa de la seva vida apre· 
nen d'una manera diferent, i quan són pe· 
rits aprenen jug;ml. El joc por ser esponta· 
ni. organitzat i invtntat per ells, però també 
té un gran paper en el seu desenvolupament 
i aproximació al coneixement de la realitat, 
el joc que l'educador proposa , Its situacions 
que crea, el material que tOca ... 

La nostt'~ tasca és, doncs, d'anim~dor i or
ganitzador, de silllacions riques, noves, es
timulants. Verirables situacions d'aprenen
tatge . D'aquesta manera, tenint en compte 
tOt el que hem exposat fins ara, creiem con· 
venient plantejar-nos la nostra tasca com 
una constant renovació i experimentació 
perquè c¡trehall quotidià no arribi a ser una 
repetició constant de procediments i me
todologies. 

Ens va semblar que podríem començar re 
flexionant sobre conceptes que any rera 
any es treballen a l'escol:l i un d'aquest és 
l'experiència que us presentem. 

2. DESCRIPCIÓ DEL TREBALL AMB EL 
;-IENS I NENES 

Hem de tenir en compte que aque,t apre
nentatge és llarg i li procés durar:; pràcti
cament fins als tres an)s, tenint , això sí, uns 
objectius concret> a aconseguir al llarg del 
curs adequats a l'edat dels nens, 

En el grup de nens que Ireballem, l'objec· 

llU a llarg termini serà: ajudar els nens a fer 
una descoberta del color. 

Entre tOtes les activitats que preparem du 
r;mt el curs, n'hem seleccionada una, duta 
a terme amb una COIl :l de nens ¡J 'un :111) I 
mig. Dins d'aque.r ,lprenel1l:rtge dels c<llor" 
l'objectiu únic d'aquesta activitat serà que 
el nen ~audcxi del ,eu propi cos i dels :11 -
Ires ncns en un espai ampli. A la \'cga¡J~ , 
nosaltres pre l e n~1ll fer UI) seguiment 
d'aquest grup, ob"crva l1l i il1l'cstiganr la 
¡¡¡eva conducta i veurt' <.r<JqueS(3 manera 
com van evolucionant A fil1Jl cie curs re· 



pellfem l'experiència amb els mal eixos 
nens. 

L'activim proposada va ser: 

Deixar que els nens i nenes, totalment 
nus, aClllm lliurement per l'espai de la 
classe. 

Aquesla activital parteix d'un coneixement, 
per part del nen i de la nena , de la pinlura, 
els globus, la classe i els altres nens i a la 
vegada li plantegem uns confíictcs, que són 
la maleixa classe, però IOlaJmenlmodifica
da , i també el fet que Ics nenes i els nens 

plana oberta 
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cstan IOlahnenl nus és una slluació nova per 
a ells ; i és clar, és nou per a ells el poder 
actuar lliurement amb la pintura en un es
pai ampli. 

Cal tenir presenl que aquests nens no pos
seeixen enca!"J un llenguatge articulat, per 
tanl no podem plantejar-nos preguntes ni 
crear problemes esperant una resposta ver
bal i sobrelOt els estímuls han de ser físics , 
que el nen els pugui veure i sentir. 

Nosal!res, prèviament, vam preparar la clas
se per dur a terme l'activitat: vam treure 

tOlS els mobles i la vam empaperar amb pa
per d'embalar de color blanc (el terra, por
tes, parets, .. ). Després, vam deixar a terra 
plats plens de pinlura de diferems colors, 
rotlles de paper i globus també de diferents 
colors. També vam seleccionar una músi
ca ben coneguda per ells. 

Els nens no hi van participar, ni van veure 
res de la preparació de la classe . 

Arribal el dia de l'experiència , els nens ja 
van començ:lr a fer festa a l'hora de 
despullar-los No n'hi va haver cap que no 
ho volgués. Van eslar una eSlOna observant
se els uns als altres fins que van començar 
a IOcar-se. Passada aquesta eSlOna d'expec
tació, vam entrar a la classe. Els nens van 
quedar un moments observant, dirigint-se 
primeramenl als globus. Comença la ma
nipulació: en principi és pinten les mans, 
després el paper de terra, cOnlinuen 
pintant-se tOt el cos; és miren al mirall 
adonant-se de la seva transformació. Més 
tard utilitzen tOl el material i també pinten 
els altres nens. 

Passada una bona estona (quan ens adonem 
que ja eSlan cansats), continua la segona 
pari que serà ci bany. També ha estat una 
bona experiència per a ells. 

3. CONCLUS IONS 

La valoració que nosaltres hem fet és posi
tiva, ja que hem pogut observar i analitza r 
moltes situacions i d'altres de noves que 
han anat sorgint. I creiem que l'objectiu que 
preteníem l'hem aconsegu it. 

Quan ens hem posat a pensar què és el que 
nosaltres havíem après d'aquesla experièn
cia, ens hem reafirmat en la idea que no ens 
podem quedar en el fel de cobrir només les 
necessitats bàsiques dels nens, i que no ens 
ha de fer por ni mandra provocar noves ex
periències i noves descobertes en l'espai 
quotidià perquè és evidem que els nens ens 
ofereixen moltes més possibilitats que no 
ens pensem. 

L'experiència ha estatlOtalment positiva per 
als infams, i també per a nosaltres perquè 
ens confirma la utilitat de la nostra feina i 
això ens estimula, tOl i els entrebancs, a 
cominuar !reballam amb el convenciment 
necessari i la il.lusió renovada. 

Grup d 'educad or s del pla 
especial. llar d 'Infan ts 
. Russin yoh, Santa Co lo
ma d e Que ralt (La Co nca. 
de Ba rberà). Llar d ' In
fan ts . Arrels », Cervera 
(L;a Segarra) . 

. 
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educar de O a 6 

'" , 
«SENYO», QUE ES LA 
TARDOR? 
Apunts per a una proposta de reflexió 
al voltant de la conceptualització i 
globalització a parvulari 

JORD] PUJOL] FO RN 

Ja som de no u a la tardo r, mo mem de l'inici de curs, de famili arització 
amb el grup , cI 'enrenou ga irebé sempre i cie canvis sob tats cie temps. D'al
tra banda, pe rò , mesos engrescaclors, p lens cie temes que fàcilment cap
ten l' interès de ls nens: les fulles , la castanyacla , el frecl, e ls bolets, les bas
ses cI'aigua, la pluja, el fa ng ... 

Conscient ment o no, a les nostres program acio ns incloem referències so
bre la rocla cleI temps i la tarclo r apareix com un clels temes estrella, glo
balitzado r cI 'aques t moment clcl reto rn esco lar clesp rés cie les vaca nces. 
Directament , o cie mane ra més esb iaixacla, sembla incliscut ib le q ue la tar
clor sigui un referent a tenir en compte cluram el treba ll cI 'aques ts mesos. 
És fàcil trobar programacions sobre la tarclo r, en Ics quals no sempre quecla 
clar si all ò que es proposa són ac tivitats al volta nt cie la tarclo r o pe r a 
transmerre 'n el seu contingut . 



La tardor es considera sov int com un nucli aglutinado r d 'acti vi tats, un 
motiu per a centrar el po ls de l 'escola. Aquest ús que de manera fo rça 
generalitzada es fa dc la tardor per part de !liolt es mestres contrasta amb 
l 'abstracció del propi concepte, en parr degucla a la pobra estrucruració 
temporal dels inf:lnts . ¿Com podria arribar a esdevenir un c011lingur sig
nificatiu abans del se t anys, si no és fins llavors que el nen és capaç d ' in
dicar adequadament l 'es tació en q uè es troba? I 

En un treball recent que he rea litzat amb no ies i no is de sisè de bàsica 50-
hre la utilització del concepte cie h tarclor he pogut comprovar la di ficu ltat 
que tenen en aquestes edats per a una correcta conceptualit zació, espe
cialment dels seus aspectes astronòmics i geogràfics. Els continguts que 
es desprenien de la seva i marge en la seva major part estaven molt poc es
tructurats i es referien sobretot als aspecr.es més vivenciats a nivell perso
nal (canvis meteoro l gics, canvis en la seva quotidianitat). To t i el bagatge 
d'aquests dotze anys cI ' immersió en un mecli cultural concret no he sabut 
observar en els nois l'ex tensió del concepte cie tarclo r cap a d 'altres aspec
tes, més en llà dc la sev" esfer" v iscuda i percebucla2 Exper iències com 
aq ucsta crec que ens haurien de posa r en avís sobre la procedència cie trans
metre a deshora determinats continguts, molt allunyats de la comprensió 
dels nOStres infants. ¿Som suficientment críti cs els mestres al moment cie 
l 'elecció dels continguts que volem v¡venciar? ¿No serà que algunes de les 
nostres globalitzacions no són sinó aprio rístiques o rdenacions tempo rals 
al vo ltant d 'alguns grans temes, fi xa ts pel cos tum, el mimetisme? 

En ocas ió de la invitac ió que Infància m 'h:1 fet per tal ci e dir alguna idea 
sobre c i treball del med i a aquestes eclats no posaré en duhte la necess i
tat tic les activitats exploratò ries al parvulari , sinó l 'encarrronament amb 
què a vegacles es plantegen , com a subsidiàries per a l 'adquisició d 'algun 
contingut. Obrant així. crec que es sobrevalo ra el contingut i s'oblida el 
seu ca r:'!c ter instru mental i mecl iatitzado r en aquestes edats: de la vivèn
cia d 'una determinada situació meteoro lògica, per exemple, allò que in
teressa és sobretOt l 'opo flunitat que li ha suposa t per a elabo rar concep
tes fonamenta ls. 

El meS tre de parvulari no hauria d 'es tar capficat en el treball de contin
gutS o en la precisió dels coneixements dels alumnes. Segurament una 
part impo rtant de la seva feina poelria consistir a -edificar necessàriament 
les acti vitats sobre Continguts rea ls, però en lloc de fixar-les externament 
m itjançam programes cI 'adquisició cie coneixement, fer-ho mitjançant la 
síntesi rea litzada pel mest re entre les motivacions reals clel nen i les apti
tuds i conceptes (ob jecte, C;lusa, ésser viu, es~a i i temps) q ue el nen de 
l 'escola elemenwl ha e1 'aprendre a analitzar •. ' 

Necessà ri:lment la meva reflexió prenelrà un ca ire polèmic, ja que sem
pre és arriscar clesballeswr alguns dels pressupòsits ben arrelats en la pràc
ti ca educativa; allò que espero és que la polèmica contribueixi a la refle
x ió i eSlimuli la recerca de solucions cie compromís que ens donin la petita 
seguretat que ens cal per fer del nOS tre treball a classe també una possi
bilitat cI ' investigació i cie creixement personal. 

, 

• 
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Per entrar en l cma permeleu-me que Jnticipi alguns dubles: 

"No podem donar per vàlid el treball de la ta rdo r , el1lès com una con
ceptualitzac ió sobre aquesl període de l'any, en aquestes eda ts. Això no 
hauria d 'impossibilitar l 'oportunital d'entendre ellreball de la lardor com 
una ocasió per al desenvolupamel1l de determinades activila!S. 

"No és rar trobar poca objecti\'ila! en els COl1li ngu ts que fem vivenciar 
sobre la nOS l ra lardor: en un bosc mediterrani es nOIa poc la caiguda de 
la fu lla. Així maleix, cacla cop es fa més clifícil parlar de frui la de lempo
racla . La irregularitat clim:ltica comprome t algunes visions excessivament 
simplistes dc la clinàmica estacional. No sempre som conscients cie l:I trans
missió cI 'altres m oclels no-mecl ilerr;lI1is de tarclo r , ja sigui a través de les 
propos tes sqvi nt excl usives de clelerminals Fe lS - com 1;1 ca iguda de la 
Fulla- ja sigui a lravés cie la introducc ió d'clements cI 'altres àmbits cul 
turals a tra vés de con tes, ro ndalles i cançons. 

" Cons tatem una tendència general a treballar el pas dc1lemps únicament 
a panir dels indicadors naturals. 

" o ens plantegem si els cicles festius Iraclicionals són els més adequals 
per a eclucar el sentit clel temps en una soc iC13 1 urbana ni el senti t que 
donem a fes l es com la cie la castanyada '" 

Per la mateixa formulació cie les preguntes hom pOL intuir ja un escepli
cisme respecte clels resultats: realment aquestes prk!iques estan encami
nacles a 

- facilitar una aprehensió de la realitat? 

- ajuclar a form" i o rclenar les seqüències temporals clels inf:t m s? 

- desenvolupar les seves capacilal s cI'observació i relació , cic cara a po-
tenciar el seu creixemel1l au tònom ' 

Difícilment pOdrícm responclre afirmmivamcl1I Ics dues primeres qües
tions sobrelOl perquè 

-sovint el marc conceplUal a què fa referència ci tem" escapa a la com
prensió cie l ' infant i fins i IOt la realita l immecliata el clesmenteix parcial
ment (parlem de fulles cacluques però els nosrres boscos no acaben cie 
queclar pelats , parlem de fred i cic pluja però la irregularita t clim:hica és 
tan notable que a vega cies els clesmentiments só n c lamorosos ... ) ; 

- les seqüències temporals proposades - ci seguimen l estac ional- són 
excessivamcl1I espa iades per ta l que puguin servir de pau les crono lògi
ques significat ives pcr als infants. 

Quecla evidentment el resu lrat dc l 'acliv it;lI , positiva sem pre i quan faci 
liti la implicació cie l' in fant ; pOt semblar poc als meSlres que cerquen aITO
clonir el seu rrebal1 i arribar a resullaLs espectacu lars. Allò que els pOL 
semblar que es des faci, que es d ilueixi, és la il.lusió q ue :1 vegacles ens 



fa pensar que a més a més i segolls les possibilirars clels nens també anem 
introduint a panir del pretext de u eballs com el de la tardor els esque
mes cognoscitius i lingüístics, matemàtic fins i lOl. 

No crec que :tques ta constatac ió hagi de porta r a cap mena de desencís 
i frustració: 

1. AI seu moment vam nega r l'oportunitat d' una educació verbalista, re
duïda a l 'aprenentatge cI 'unes parau les i cI 'uns comportaments, allunya ts 
del contacte amb la reali tat i de la refl exió de la nostra interacció amb ella. 

2 .També hem defensa t un altre tipus cI 'aprenentatge fonamentat precisa
ment en la interacció cic la persona am b el medi 5 Crec que aquest és 
el ca mí correc te i que és un mo clel sobre el qual encara s' ha d ' inves tigar 
mo lt. Crec també que en aquest model persi teixen uns tics i unes pràc
tiques heretacles de l'anteri o r situació i que no sempre s'ha avançat en 
el camí d 'a torgar a l'esco la la funció creadora cie cultura (i no senzilla
ment cic transmissora dc les fó rmul es socials de coneixement i comuni
cació). 

3. Allò que al meu entendre és bàsic, encara avui, és reassumir amb lOtes 
les conseqüències la defini ció de l'escola com a po tenciaclo ra de conei
xements i com portaments nascu ts de la satis facció de les necessitats de 
l' in fant. És la reivind icació del dret a una cu ltura escolar , Ics fo rmes i con
tingu ts de la qual s'elaborin en funció cie les seves necessitats de v ivèn
cia i relació. 

És en basc a aques tes necessitats que poso en dubte l'opo rtunitat de pro
posar com a marc aclequat de globalització si tuacions que queden lluny 
de l'ento rn qUOtid ià clels nens i clenuncio la nos tra insensibil i tat envers 
unes altres - segurament menys incorporadcs a Ics pautes socials- però 
més v ives i " l 'abast de la seva experiència v it:" . En definiti va, no és sinó 
la necessitat de fi xa r les ;tcti vitats sobre continguts re'lls i a l'abast dels nens. 

Si volem que l'escola generi acti vita ts amb senti t per als infants crec que 
s'imposa també un posicionament cl els continguts i ac tituds que impar
teix envers la d inàmica social actual. L'elecció d'un esti l de viure la cul 
tura que ara està emergint hauria de ser un punt clau en la definició del 
p ro jecte educatiu que es vo l desen vo lupa r: 

- qui n pes hi tenen eis contingu ts tradicionals' 

- quin pes hi representa la referènc ia al medi loca l' 

- quin pes té la recerca cie val o rs, contingu ts i instruments propis de la 
nOS lfa soc ie tat ? 

Aquest;, vo lumat desmiti ficadora porta amb ella la de fensa d 'una pràcti 
ca ent roncada amb un realisme pedagògic: 

I . Observ;¡r al/ò que és observable 

Sobreto t observar i adonar-se d 'aquella fo rm a, co lo r, textura , gruix, o lo r, 
gust , dures:" resistència, so, tonaJital. .. Enriquir l ' univers perceptiu , aug-
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mentar e ls re fe re nts, educa r una sensibilitat ve rs els canvis , percebre la qua
lita t del medi o n es viu , sentir-se atre t, tenir inte rès .. . 

No és un pur exe rcic i de la curiositat que atri buïm als infants: és una neces
s itat pe r al seu c re ixe ment equili b rat i pe r a l'es tab liment de re lac io ns en
tre la seva expe riènc ia vital i e l seu procés de socialitzac ió; aquesta socialit
zac ió també suposa compartir un cle terminat llenguatge, una escala de valo rs, 
una mane ra de fe r. 

És pe r això que caldrà insis tir en el fe t q ue l' o bse rvació en aq uestes edats 
no és un recurs didàctic a mans de l mestre (per a anti c ipar conceptualitza
c io ns, introduir temes o relacio nar contingu ts) sinó que és pe r ella so la una 
activitat plena de sentir, que espo ntàniament el nen exe rc ita en un com
po rtament explo rato ri i expe rime nta l. 

L'actuac ió del mestre, do ncs , ha cie ser precisament la po tenciació d 'aquesta 
ac tivitat : ha d 'enriquir les s ituacions, ha de di versifi car els motius de la vi
vè nc ia , ha d 'es timular, com més millo r, l'ap rehensió d 'allò que és o bser
vable, ha cie fer re fl exio nar sobre la prò pia acti vitat, ha d 'a favo rir la seva 
p rogressiva millo ra ... 

2. Globalitzar allò que ja és uní vocamem parc de la pròpia experiència 

Inte ressa fe r partic ipar els infants en s ituac io ns ple nes de sentit , com més 
reals millo r: que e ls infants es trobin en ocasió cie p rojec tar-se, sentir i 
re lacio nar-se p lenament. Lla vors, globa litzac ió no serà un artifici, s inó la 
vivè nc ia tota l de la s ituac ió, po tenc iado ra de noves fo rmes cie compren
sió i comunicació. 

3. Treballar la seqüència temporal (i els esquem es corporals) a parcir c/el 
rilme c/e la pròpia activitat. 

Té sentit el reconeixement cle l can vi d 'activitat, cI 'humor, de ritme, a partir 
cI 'un a re flexió sobre la prò pia acció. 

Té sentit l'elabo rac ió i rece rca cI' uns esquemes pe rsonals cic seqüènc ia 
tempo ra l extre ts de l'expe riència. 

Té sentit e l contras t inte rcomunicatiu cI 'aq ues ta percepció del pas de l 
temps, que afa voreix la lenta pe rò p rogressiva aprehensió cI 'a1tres ritmes, 
cI'a1 tres maneres cie situar- e enfro nt d 'aquest uni vers tempo ral que, a des
g rat de les regul aritats, és pe rcebut com a caò ti c, capric iós i canviant. 

No voldríem haver trencat l'encant d 'un tractam ent íntim i rodó d ' un tema 
com e l de la tardor ni ha ver tan sols negat la possibilitat de treballar-lo. 
VO lclríem , en canvi, have r contribuït a c rea r o pinió al vo ltant d'uns punts 
respecte dels qua ls s í que crec que com a p ro fessio nals hauríem d 'anar 
prenent partit : 

1. En aquestes edats cal vetllar pe r no caure e n la pre tensió de trac tar 
temes que pel seu ni vell d 'abstracció (o pel ,eu estrenyiment respecte 
de l mó n de l' infant) d ifíc ilment podran fun cio nar com a nucl is afec tius 
i conceptuals, es tru c turaclo rs de cone ixeme nt , de sensibilitat i relació. 

Podem fe r entrar e ls in fa nts en d iàleg amb els canvis de t.em ps, viure in
tensament la pluja o el vent , sent ir els efec tes del sol sobre e l cos, desco
brir el ritme de les gotes cie la p luja, l'espant clel tro i l'espec tacle del 
ll am p, passejar-nos amb la brisa per les capçades del, a rb res i emigra r 
amb la puput del pa rc i les o renetes dels ba lcons ... 

To tes i cadascuna d 'aquestes observacions me teorològiq ues i feno lògi
ques han copsat cie ben segur l' atenció i l'emotivitat cle ls in fants , els han 
estimulat enve rs noves clescobertes i e ls han possib lita t rel:tcions amb vi
vènc ies ante rio rs. És aquest e l nive ll d'est ructuració de ls seus cont inguts 
que hauríem d'espe ra r: la concep tualit zació no hau ria de consis tir e n e l 
fe t que ells tro bessin el sentit a les gran pa raules del mestre - tardor, fruita, 
arbre, animal. .. - sinó que re fl ex ioness in sob re la rea lita t de la ll e tra me
nuda amb què el nen escriu diàriament la seva his tò ria pe rsonal dc cles
coberta de rel acio ns amb e l medi : Fo rmiga, aq ue ll g ran núvo l que enfos
que ix de sobte el pati , tronc, sorra , aigua ... 

2. Ens cal clefensa r e l sentit ple de l'ac ti vita t de l nen que expe rimenta, 
juga , descobre ix , comunica .. . ; a ixò pOt po rta r-nos a una . sim p li ficac ió 
de la p roposta educati va>, a - un bui dat d ' inte nc ionali tats didàc tiq ues .... 

Crec que aquest és un pas important pe r a copsar amb tota la eva p leni
tud e l sentit de les relacio ns q ue el nen estableix amb el medi, p unt de 
pa rt ida del treball que podem real itzar com a educadors. 

3. Ens cal tro bar fórmules adi ents pe r a regis trar el pas de l temps i la in
clusió de l' infant en aquesta seqüència. 

És un instrument adequat el calenclari tradic io nal? ¿Quins altres c icles més 
re lac io nats amb el nen ca ld ria proposa r-los treba llar? 

Les Fes tes tenen encara e l paper cie fit es crono lògiq ues, q ue po l:lritze n 
les vi vè ncies cI 'un de te rminat pe ríode? 

lli ha d 'a ltres indicadors més a l'abast de l'uni ve rs q uot id ià del nen ' 

Hi ha incl icaclo rs urbans del pas clel tem ps? 

4. Cal que com a adults haguem renexio na t profundament sobre la situa
c ió que volem fe r vivenc iar. 

Pe r bé que e l n ivell de conceptualització a transmetre és míni m cald ria 
q ue ting uéss im un bo n cone ixement cie la rea litat que fe m int erioritza r; 
aquesta p repa rac ió ens a juclarà a s im pli fi car i ordenar la nostra visió al
ho ra q ue e ns facilitarà e l reconeixement de ls límits cognosc itius i instru
mentals dels infa nts am b qui estem compartint l'expe riència. 

J_I'_F_ 
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Sentir i escoltar són dos aspectes complementaris de la nos
tra capacitat auditiva. La qualitat de la relació amb l'entorn 
i el nivell d'integració lingüística vindran determinats per 

un i altre aspecte: audició i escolta. 

SENTIR? ESCOLTAR? 
[SABEL FERRER 

Quan parem la nostra atenció en l'oïda d 'un nen es deu, normalment , al 
fer que observem en e ll conductes o formes d 'acw ;lció que no s'aj usten 
prou a allò que és esperable; reacciona poc als sorolls o a la música, ten· 
deix a eSL1r abselll, a vegades no es tomba quan se'l crida, la veu de per
sones conegudes no acostuma a consolar-lo gai re quan lé algun confli c
te, té una veu estranya, té un rerard en l'aparició de l llenguatge verba l, 
té un llenguatge pobre o mal articulat, e lc. 

La preocupació per aquests símptomes porL1 a voler saber si aquest nen 
hi sent o no hi sent bé. [, ai.."ò és ben correcte, ja que és imporL1nt detec
tar i diagnosticar al més aviat possible una deficiència audi tiva. 

Amb aquest diagnòstic, fet amb proves espec ialitZ:ldes, esperem poder si
ruar el nen dins de l'àmbit de la deficiènc ia auditi va més O menys severa 
o bé considera r-lo com a normal des del punt de vista de l'audició , aca
bant aquí l'anàlisi de l'oïda d 'aquest nen . 

Succeeix , però, que tractant-se de nens perits, que és el tema que ens ocu
pa, ci diagnòstic, moires vegades, no pOt ser massa precís i ens mantenim 
dura nt un temps més o menys llarg en perío le de duble o observació, 
en ci qua l s'aniran fent noves proves diagnòst iques sob re e l seu nive ll 
d'audició. 

10ta aquesta manera d 'abordatge necessàri,l i ad reçada a diagnosticar la 
deficiència auditiva , frui t d'una dis funció orgànica , tisio l gica o neuro lò
gica, implica una concepció poc dinàmica i esbia ixada del que és la nos
tra capaciL1t auditiva. 

Perquè, tOt i sent cert que l'anatomi;l, tisiologia i neurologia de l'oïda són 
els dete rminants del funcio nament auditiu , no és menys ce rt que la vi
vè ncia afectiva i emocional n'és també un element determinant. 

És per això que aquest concepte d 'audició ca l completar-lo amb el con
cepte d ' esco/m, definit i esrudiat pel professor Alfred Tomatis. 

Sentir i escoltar són dues capaciL1ts diferents. Tan diferents com ho po
den ser veure i mirar. 

l omalis defi neix l'audició com una sensació. I per L1t1l, passiV"J i invo lut1liria. 

Per contra , l'escolta la detineix com una pe rcepciÓ. [ per tant , vo luntària 
i selecti va. 

Certament l'audició és la base sobre la qual reposa l'escolta. Ara bé. una 



bona aucli ció no implica necessàriamenr una bona escolta . lla pràctica ens 
ciem ostra que aquestes clucs capacitats sov inr no van paral.l eles. 

Així, clintre cie l 'àmbit cie la normalitat cacla u cie nosaltres té la scva pròpia 
fo rma cI 'escoltar. Té el seu propi filtre cI 'escolta. 

Dintre cic l 'àmbit cie la clefi ciència auditiva ens trobem igualment amb 
nens orcls que tenen una actitucl cI 'escolta i cI 'altres que no la tenen. Diem, 
aleshores, que el nen sorcl apro fita o no les seves restes auclitives. 

¿Per què cal insistir i matisar entre aques ts clos termes: audici6 i escolra' 
Perquè el que realment permetrà al nen peti! entrar en comunicac ió amb 
el seu entorn i integrar el llenguatge verbal serà la seva actitucl cI 'escolta. 

Si observem amb una mica cI 'atenció aquests infants que ens preocupen 
pel seu retarcl cie Ilengumge, o per unes certes clificultats en les seves pautes 
cic comportament, o que no responen sempre cI ' igual manera als estímuls 
clel seu ento rn o .. . , poclrem aclonar-nos que, moltes vegacles, el que suc
cee ix és que aquests infants no escolten . 

I quin és l'element cleterminant cI 'aquesta fo rma i grau cI 'escolta cie cacla 
nen? La respos ta ens portarà, sens clubte, a l'àmbit emocional i afec tiu . 
El cles ig cie comunicar i el cocli emocional seran , molt possiblement, el 
motor cI 'aquesta actitucl ac ti va, voluntària i selecti va que conclicionarà 
entre altres aspectes la integració lingüís ti ca. 

És per això, que en el nen petit no es rigorós analit zar les possibles cau
ses clels símptomes cI 'alarma cI 'una manera compartimentacla: l'àmbit afec
tiu , per un costat , la història i entorn relacional , per un altre, la seva res
pos ta auditiva ... ja que totS aquests factors esclevenen per ells mateixos 
el filtre clc recepció que conclicionarà l'lIS de la pròpia capacitat auclitiva 
i tOtes Ics concluctes que se' n cleri ven . 

Així, cloncs, cies clel camp cie la intervenció eclucativa tant familiar com es
colar, alllo ra que cal potenciar la tasca cie detecc i clels nens amb clèfic it 
auclitiu , seria clesitjable anar introcluint cacla cop amb més émfasi actitucls 
mo tivaclo res i po tenciaclo res clel clesig cI 'escoltar i comunicar en els infants. 

En una breu síntes i es pocl en cl estacar les següents: 

- riquesa comunicativa a nivell cie fo rm es i contingut ; 

- clonar el temps i l 'espai necessari perquè es proclueix i l'intercanvi , res-
pectam el ritme cic comunicació propi cie cacla infant ; 

- ajuclar a conéixer els elements clel nos tre ento rn per la via cI 'escoltar 
els sons presents, tan sovint igno rats; 

- un entorn sonor agraclab le, eliminant al màxim els crits i soro lls clesa
graciables o estressanrs; 

- una veu cà licla, vehicle cie transmissió afectiva . Una veu que convicli 
a ser escoltacla ; 

- una actitucl cI 'escolta per part clels aclul ts cap als infants i cap als altres 
aclults . 

I.F. 
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escola 0-3 
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La música és patrimoni universal. El plaer per la música i 
la capacitat de fruir-ne són patrimoni de l'ésser humà a q ual
sevol edat, des del naixement, i fins i tot d es d'abans de néi
xer. A l 'escola no podem oblidar-ho. L'experiència que pre
sentem, duta a terme amb la sensibilitat que requereix: tot 
allò que fa referència als nens més petits, és una mostrd d e ls 
valors que pot transmetre una acurada educació musical a 

l'escola bressol. 

AUDICIÓ MUSICAL 
Una experiència en el grup de lactants 

M. TERE~A MA.JE.\1 I .JORDI 

Faig referència a les ac tituds q ue ten im amb cada un tlds nens cies cid 
com cnçamct1l cie curs, per tal cI 'establ ir amb cacla un cI 'ells una comuni
cació i una relació afectiva , que facilita i estimula la seva capaci tat d 'atenció. 



En un princ ipi aqucsta es timulac ió va primordialment dirigida al fct que 
els nens ens coneguin , coneguin l 'entorn, l 'espa i, els companys , l 'esdeve
nir quotidià, i una vegada l'inf;lI1t està si tuat , pOt amb mo ira m és facilitat 
centrar la seva atenció en les diferents propostes que els oferim dia a dia , 
És a dir , els ajudem a encarrilar la seva atenció involuntària cap a una for
ma d 'at.enció més voluntària, 

Triem els moments m és adequats per es tablir una relació indiv idual , per 
conèixer millor els infants un a un, conèixer el seu r itme, la seva sensibili
tat , el s seus m ovimem s, etc. Són les eSlOncs en què s'enceten peti tes con
ve rses, es ca nten ca nçons i cantarelles, es fan jocs de falda , es bressolen 
els infants, se' ls pOrta a coll tot situant -los en l 'espai , es busquen intercan
vis ;Ifec tius i es deixa que els infants es fam iliaritzin amb el nostre cos , el 
nostre lO de veu , la nOstra mímica facial i que descobreixin d'on surt la 
veu i sentin Ics v ibracions, 

Aquest íntim coneixem enl va creant un v incle afectiu molt important per 
al desenvolup;lInem harmò nic del nen i la seva seguretat personal. De mica 
en mica van reconeixent, entenent i distingint què és el que els diem o pro
poscm a Gld" m o mem i això a trav és del lO de veu i les diferents modu la
cio ns que fem en parlar amb ells. La seva capacitat d 'a tenció va creixent 
paral.lelamcnt :1 la seva capacitat de comprensió de les diferents propostes 
que els fem . 

Exposo dues experiènc ies d 'audició dutes a term e en un grup de lactams 
fo rmat per 6 nens, d 'eda ts situades entre els 6 i c ls 11 mesos, experiències 
q ue (li fereixen cssencia lmcnt l ' una de l 'altra per la foni de producció mu
sical. La primera és un.? cançó que canta directament l 'adult (un adult fami
liar al nen) i la scgona és la rep roe/ucció e/'una simfoni;" en reg istrada en 
cassette. 

Audició d 'una cançó 

!-Iem triat una cançó concreta per fer-la escoltar als nens; es tracta de: 
«D INS LA FOSCA TOT D 'UNA .... 

Per fer l 'activitm d 'audició, busquem un racó tranquil al costat del mata
làs o n juguen els petits que encara no es desplacen. 

Fem audició com a mínim tres cops a la setmana, al matí o bé a la tarda 
després de dormir, acostumem ;1 triar els m o ments que els veiem actius 
però relaxats . Mai no hi són totS sis nens alho ra ; aprofitem estones en 
les quals estan despens no més dos, tres o quatre nens, això facilita la re
lació i l 'o bser vació. 

Per comença r m 'assec a [erra , a prop seu , en el lloc ja inclicat els com en
to que canraré i ell s m 'esco ltaran. La canço sempre la cantO amb un ce rt 
èmfasi per atraure la seva atenc ió , el to cle veu agut però suau i alegre, 
gestos discrets però atract ius. Canto dem ostrant un plaer que vull comu
nicar. 
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Si algun nen està jugam en un altre racó , el crido convidant-lo que vin
gui a escoltar la canço, però habitualment tan bon pum senten que co
menço a cantar, vénen de seguida i s'asseuen a prop meu. 

TOl i que en aquesta edat els nens no poden esco ltar sense moure's. al
gun dia escolten sense treure' m els ulls de sobre, i posant una atenció 
ex cepcional. 

Enumero a continuació algunes lIctituds o bservi/de' en els quarre nens 
més gram (1 0 i 11 m esos): 

Cares expressives i rialleres mirant-me !ïxamcnt als ull s. 

Aixecar els braços i moure les mans amb moviments giratoris cie canells 
com faig jo quan C,U1to: , OH LARA LlRIA .... 

Moviments amb els cos: balanceig encl,lV3nt i endarrera i cap als costats. 

Mo viment clel cap, moviment dels b raços amunt i avall i després picar-se 
el cap . 

En posició bocaterrosa han picat cie peus i mans alhora (no sempre est,ln 
tot<! l 'estona asseguts). 

Observen la meva boca, els moviments dels llavis i la llengua i clesprés 
ho imiten movent la llengua. 

Contagi emocional amb necessitat d 'asseure's entre Ics meves cames men
trC canto. 

Ai xecar l ' índex i marcar la pulsació . 

Cantar: , lA JA O'. 

Picar cic mans i balancejar el cos alhora. 

Drets agafats a mi , picant amb un peu a terra. Flexions cie cames . Moure 
tOl el cos marcant el ritme intentam b;llIar. 

Algu ns reconeixen la cançÓ quan la tararejo o x iulo, les seves expressions, 
quan en1 miren, són de demostració d 'una cosa coneguda, així com els 
seus moviments. 

Algunes actituds o bserv;ldes en els dos nens més petits (6-8 mesos): 

Mirar-nos a la cara, observant -la ; mirar la boca lOt mo vent la seva boca 
al mateix tcms. Som riure. 

Moviments cie balance ig amb el cos en posic iÓ asseguda, i cie bocaterro
sa, moviments de lOt el cos picam els pcus a t e rr~ . 

Observar els mo viments cie les meves mans, primer una mJ, després l 'altra . 

El mes petit, que encara no s ' agu '1I1 t ~ assegut , segueix l 'audic iÓ sempre 
al cos tat clels al tres, bocaterrosa. Des del primer dia ha mostrat un gran 
imcrès pcr aquesta cançó, i tan bon punt sem les primeres melodies aixeca 
ràp iclament el cap, em mira i som riu. Mamé aques ta ~Cl itucl nns ~ repetir 
tres vegades la cançó. 



Alguna vegada h:1 sacsejat un objecte que té a la mà en aquell mo ment, però 
normalment es queda molt quiet. 

Audició d'una s imfonia enregistrada e n cassette 

Pcr fer aquest tipus d 'aud ició hem se leccionat . L' ALEGRO DE LA SIM
FO lA DE LES JOGU l 'ES DE MOZART. 

Primer de tOt , cal que els nens es familiaritzin amb l'aparell (el radio
casSCl!c); cal que el puguin locar i sentir que emet sons. Per això des de 
molt pel its els el posem a estOnes al seu abast. 

Pcr preparar l 'auclició, els comentO 1:1 música que escoltarem amb el mà
xim cie detalls: el nom cie l 'autOr, el nom cie l'obra , al lò que produeix 
els sons que sentirem (el cu-CUt , els picaro ls, l 'oce l l). D esprés poso l'ap:l
l'ell a terra just a SOla clel prestatge on l enim tOt el material cie mú ica, 
i que ells a ho res d 'ara ja localitzen. Altres vegacles, i l 'audició la fem 
només amb un o clos nens, el posem sobre la taula (cie les mestres). 

Els ensenyo la 'inta , veuen com la co l.loco i com engego l'aparell. Quan 
l:t música està a punl de començar faig expressió d 'escoltar i de silenci. 
Amb aquesta aClitud intentO que puguin manteni r l 'atenció IOta l 'estona . 
Primer po tser la seva actitud és més e pec tant, però a mesura que la me
loclia es V :I fent més conegucla necessiten moure el cos, tOcar l 'aparell 
(és un misteri sentir uns sons sense veure qui els fa). 

Enumero /O t seguit alg unes actituds ob er v,¡des en els quatre ncns més 
grans ( 10 i II me os): 

Tocar l'aparell. 

P sar l 'o rella , la boca a prop de l 'aparell , per sentir els sons i les vibra 
cions que emet. 

Posar les mans sobre els alt;lveus, 

Tocar els bOLOns, 

Seure sobre la meva falda. 

Aixecar l'ínclex fenl senyal cI 'atenció. 

Somriu re o fer un petit xiscle quan senten el cu-CUt (cIe mo mem és l 'unic 
so que hem inl<.:nt:1I clescobrir i par:lr atenció) ja que el reconeixen, 

Moure LOt el cos, asseguts o drets, fent movimcnts cie balanceig. 

Picar de mans. 

Algú ens ha assenyalat l 'aparell quan és desat dalt cie! pres latge, i amb 
l' index , marcant la pulsació, ens ha clonat a entcndre que vo lia escoltar 
la música, Si el m ment és adequat la seva demanda és correspos ta ; si 
no, explico que més tarcl l 'escoltarem, 

Amb els dos nens més petils (6 i 8 mesos) hem fet l 'auclició d 'una manera 
més indiviclual, asseguts a la falda , amb el casene ben a prop que el pu-

. 
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guin lücar , percebre Ics vibracions i els sons amb l'o rella, la boca, les mans, 

Els hem ajudat a parar alenció al cu-cut. 

Algl/Iles acciwds obser vades: 

Mo viments alegres amb les mans, acompan yats de somriures, 

Moviments dc balance ig ,amb el cos, 

Picar de mans, i buscar la me va mirada , Somriure, 

Reflexions a l'entorn de l'experiència 

Ha estat pOSSible treballar l'a uclició tres o quatre vegades caci a sctmana, i 
fins i rot alguns dies hem fet dues audicio ns, la cançó al matí i la simfo nia 
a la tarcla , Aques ta freqüència ha permès als nens començar a compenclre 
què vo l clir escoltar i posar atenció a una música i comprendre com una 
actitud determinada vehicula el plae r de descobrir els sons i d 'eslablir rela
cions afec ti ves (primer amb l'adu lt i més endavant amb cls companys), 

De mica en mica els nens han reconegut la melodia com un fel que cada 
dia se' ls feia més satisfacto ri. S' ha comproval que fan una dislinció c lara 
entre la música que escolien en un enregistrament i la que senten quan 
cantem els adults en altres mo ments, Q uan escollen , en la seva expres
siÓ s'endevina una mena ci e <co rrent. espec ial : és el plae r dc sentir una 
cosa que agrada , que dó na segure ta l perquè és coneguda, 

Hem pogut o bse rvar vocalitzacions, mo viments amb la ll engua i amb ci 
cos, expressions alegres refl ectides en la ca ra, en els moviments del tronc, 
dels braços, cames i peus. rialles, balancejos, contagis emocio nals, reco
neixement de 1,1 melodia , inici de moviment marcant la pulsació. 

Quan l'adult reconeix i recull aquests seus esfo rços i avenços l'i nterès 
del nen és més fon . Cal tenir en compte que en aq uesta edat l'audic ió 
no vo l dir no més escoltar , Quan els petits escolien se senten implica ts 
en to ta la seva persona i experimenten un fo n de, ig de mo urc's. 

L'actitud d 'escoltar i posar menció és especialment no tò ria en l'audic ió 
de la cançó camada per l'aclult , en cl irecte, pe rquè la relació afec tiva po
sitiva que es tableixen amb les persones conegudes té un pes mo lt impo r
rant en facilitar la concentració, 

La música que SUri d 'un cassette és més misterios:., ofere ix més incògni
tes. El s nens la van assumint perquè l'adult els ajuda a descobrir-la: són 
uns sons que no els fa ni l'adult ni ells mateixos, pe rò són allí i sense 
veure' ls produe ixen alegria. En un enregistramenl els nens entren en Ull 

mó n sono r diferent , descobreixen uns sons no us que de vegades els re
peteixen melodies conegudes. Comades pe r l'adult anterio rment , e l re· 
coneixement i l'acceptació de la música enregistrada en el lac lant és pos
sible perquè arriba a través cic l'adult , lI ll adu lt amanl i amatent cie la 
música i dels infant s, 

T.M.). 



bones pensades 
~---""-,-~--------'/ 

JOCS DE DITS (I) 

J 

Els jocs de elits q ue acostumem a cantussejar bo i tocant les manetes de 
l'infant són moxaines ben antigues, El seu o rigen es remunta a aquell temps 
que la gent comptava amb e ls dits, 

AI cançoner d 'en Joan Arnades ' n'hi ha per triar i remenar, Per a tOS els gus
tos, vaja , Des de la tan coneguda versió que fem servir a Barce lo na que diu : 

Aques t és ci pare, 
aquest és la mare, 
aq uest és e l fill , 
aq ues t fa les sopes 
i aques t fa: . piu -piu, 
guardeu-me'n per mi , 
que he caigu t de l niu ., 

a aq ue lla altra que ve d 'a ltres terres i que fa : 

Este és el pare, 
este és la mare, 
este és el fill , 
este fa les sopes, 
eS le fa: . gar ran yiu-garranyau , 
que no me'n donau? 

Si leniu tirada a jugar referint -vos a coses de menja r us recordem aq uella de: 

Este és el pare, 
este és la mare, 
eS le diu que vol pa, 
este que no n'hi ha, 
i eSle diu: . Dins lo ca]aixet, 
dins lo calaixel, n'hi ha! 

i també aquella altra de: 

Aquest el dimecres 
va a comprar un ou, 
aquest el dijous 
el cou, 
aquest el divendres 
hi posa sa l, 
aquest el dissabte 
el tasta , 
aquesl el diumenge 
se'l menja , 

I. Joan Amades .CançonerJ>, B:lrce lona. Selc:cra . 1979 

• 
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TEMPS ERA TEMPS. .. 

DOLORS CANALS: VERS UNA 
NOVA EDUCACIO INFANTIL 
JOSEP GONZÀLEZ- AGÀPITO 

Hores d 'ara encara produeix admiració l'obra empresa en el terreny de les esco
les bressol a Catalunya durant el període de 1936 a 1939. A desgrat de la guerra 
un esplet de professionals liderats per Dolors Canals realitzà una profunda reno
vació de la primera etapa educativa. Aquesta experiència fou portada a terme de 
forma pilot en els anomenats Centres de Puericultura destinats a assajar, investi
gar i originar programes d 'ap licació general , a formar els educadors i a faci litar 
dades i informació a les anomenades guarderies de guerra o guarderies noves 
sorgides als barris obrers. 

La revolució emergida de l'ofec de la sublevació militar del juliol de 1936 canvià 
profundament les estructures socials i econòmiques. Una de les conseqüències 
fou la col.lectivització de les indústries importants. Molts comitès de fàbrica impul
saren la creació d'escoles bressol que volien com una institució educativa . • Sa
biem que era el moment - diu Canals- de deixar enrera no solament els últims 
vestigis de les guarderies vuitcentistes (l 'actitud assistencial i benèfica), sinó tam
bé les de proteccionisme i materialisme (l' infant com a apèndix de la dona, la guar
deria com a variació o substitut de la família), pròpies de la primera meitat del se
gle xx.>~ 

Aquesta concepció de l'escola bressol es trobava no sols afavorida pels canvis 
socials sinó, també, per l'entusiasme que guiava el Consell de l'Escola Nova Uni
ficada (CENU) de transformació i vertebració d'un sistema educatiu català que 
enclogués des dels O anys fins als 15 anys dins l'escolaritat obligatòria . I també 
no cal oblidar el nou rol que la dona assumeix dins l'economia de guerra i en 
la mateixa revolució. 

En connexió amb aquest moviment s'inscriviren els treba lls de la Maternitat de 
Barcelona de la qual era director el metge Trias Maxencs. Es creà el Centre Neo
natal de Barcelona, que confeccionà un examen puericultor sistemàtic que hauria 
proporcionat dades i estadístiques necessàries per a conèixer la situació. Alhora 
hom encarregà a Dolors Canals un infome sobre el model més adequat d 'escola 
bressol partint del mòdul de 3 metres quadrats per infant, així com l'equipament 
i programació. Canals fou posada al front de la Delegació de Guarderies des d 'on 
feu una tasca de planificació. coordinació i inspecció. 



La nova puericultura 

En el poc temps i la precarietat de mitjans d'una economia de guerra es crearen 
dos centres del tipus pilot que són definits com a «institucions actives, dedicades 
a una conjunció sanitària-educativa-social-investigadora». 

El mot Puericultura evocava, a la Catalunya dels anys trenta, tota una nova con
cepció de l'educació dels nadons, entesa com a conjunt de disciplines al servei 
d'una educació de l'infant normal per portar-lo «de la normalitat cap amunt». Aques
ta era una visió integral i multidisciplinària de l'educació infantil d 'abans dels tres 
anys, que volia sintetitzar i unificar les diferents ciències en un nou professional 
que rebés una formació integradora dels coneixements pedagògics, psicològics, 
sanitaris i socials. Es pretenia fugir de fer «pedagogia anticientífica, psicolog ia an
tif isiològica, sanitat deshumanitzada, etc.». 

En aquests Centres de Puericultura es pretenia formar nous professionals amb «una 
programació coordinada de ciències biològiques i tècniques, mètodes educatius 
i d 'entrenament, estudis socials, base matemàtica i estadística, arts. esports, etc.». 

Dolors Canals partia del principi que l'infant a part de la família, entesa com a 
grup amb el qual conviu amb intimitat i forts lligams personals, «necessita un lloc 
propi , compartit amb contemporanis, on tot s'ajusta als seus requeriments i pro
grés i on pot desenvolupar-se i treballar lliurement i equilibrada amb supervisió 
professional». 

L'educació de O a 3 anys és un dret 

L'educació durant els tres primers anys de vida és per a Canals un dret. Aquest 
és un planteig que trenca tota la tradició benèfica-assistencial de la guarderia. És 
el nen com a persona, com a ciutadà, que té dret a l'educació des de les prime
ries de la seva vida. "Perquè el contrast amb els infants que no tenen aquests 
avantatges és científicament demostrable, com ho és el dels que no han anat mai 
a escola o han crescut sense supervisió mèdica», ens diu l'educadora i constata 
com els que denigren aquests plantejaments és perquè no han vist mai una insti
tució infantil verament educadora. És una oposició basada més en creences i tra
dicions de fort contingut emocional. 

Però prou és clar que les evidències científiques no són suficientes per al canvi 
de mentalitat social que necessita de llargs processos. En aquest cas el camí que 
començava a obrir-se fou barrat pel franquisme, que comportà el retorn a models 
benèfica-socials. 

Dolors Canals a l'hora de sintetitzar l'obra empresa a les escoles bressol entre 
1936 i 1939 la resumeix en tres principals objectius: 

"1.- Modificació de l'ambient amb criteri purament puericultor i, per tant, mo
dificació radical dels paràmetres. 

2.- El canvi, gairebé diria mutació, del personal i les seves actituds. Cosa que 
fou relativament fàci l en una situació també mutant. 

3.- Direcció del programa cap a: reconeixement i cultiu de la indIvidualitat; llui
ta contra els efectes del .motlle» cultural quan és desfavorable per a la integritat 
de l 'infant, encara que siguin infraccions menors consagrades pel costum (cal fo
radar les orelles de totes les nenes?). I naturalment la facilitació de la vida social 
en un grup on la posició de l'infant no és fixada, com a la família, i es mou llire
ment d 'acord amb l'interès , activitat, atracció personal, desig de companyia o pri
vadesa, etc.» 

L'obra empresa per Dolors Canals fou l'inici d'una vida dedicada a la construcció 
de la nova educació infantil. La seva tasca a la Barcelona de la guerra fou segui
da amb interès pel nou plantejament de la puericultura i per la visió investigadora 
amb què era portat a terme el diari a les lla rs d'infants. Treballs sobre els efectes 
dels estímuls sensorials sobre l'activitat muscular de l'infant, que es portaven a 
terme a l'escola bressol de la fàbrica Montalfita de Badalona, veieren la llum a 
la .Revue Française de Puericulture.> l'any 1939, i abans altres investigacions ha
vien interessat l'Escola de Puericultura de Paris que dirigia Weil-Halle. 

Però tota aquesta obra fou radicalment paralitzada amb l'ocupació de Catalunya, 
que obri una etapa d'exprés desmantellament de la tasca educativa de la Gene
ralitat republicana . Dolors Canals, com tants d 'altres dels nostres més valuosos 
educadors, emprengué el cami de l'exili. 

No per això abandonà els seus treballs, ben al contrari, sota l'esquema de Barce-
lona continuà la recerca a l'Havana on filmà les proves realitzades a l'Hospital Ca- CI 19 
lixto Garcia». L'experiència barcelonina fou explicada a les escoles d'estiu que -
organitzaven les facultats de Pedagogia i Medicina d 'aquella ciutat. Poc després, 
el 1942, el .Children 's Bureau» del goven federal dels Estats Units s'interessava 
per la planificació i metodologia de les escoles bressol catalanes i encarregà a 
Dolors Canals la primera guarderia de guerra a Nova York «(filla directa de la pri-
mera de Barcelona) on s'aplicà Integre - llevat d 'adaptacions locals menors-, 
el nostre programa i on es completaren molts dels treballs interromputs el 39 a 
casa nostra, cal recordar que llavors USA es trobava també en guerra», explica 
Canals. Un any després de la creació d 'aquest primer centre fou constituït en centre 
de puericultura pilot per a l'assessorament i guiatge d 'altres institucions que s'obri-
ren en diferents estats de la unió. 

Els plantejaments d'avantgurda dels Centres de Puericultura encara són orfes d'un 
estudi monogràfic que ens doni un coneixement més aprofundit d'aquelles Inquietes 
i exemplars »guarderles noves» sorgides com una esperança d 'un futur millor en
mig dels horrors I el primansme d 'una guerra. 

J.G-A. 

Nota Tot I Que Dolors Canals preparava un llibre sobre la seva obra I experiènCia no \tnc notrcla de 
la seva pubhcació i la millor InformacIó sobre la seva tasca la conshluelx una entrevista publicada ara 
la més de deu anys a «PerspectIVa Escolar .. , núm. 34 (abril 1979), pp 8-13, d'on s'han extret les da
des I cites 
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escola 3-6 

ORIENTAR LES ORIENTACIONS 

WAL TER FORNASA 

Des d 'una primera lectura de l' Jnformc per a la revisi6 de les o rientacio ns 
de l'escola de 3 CI 6 anysl es no ta ci pes del debat del qual aques t és fruit. 

Debat que tanmateix es considera el punt de partença d'una reflex i més 
àmplia , que ja no es pOt deixar per més enclavanr i que implica el món 
cie l'esco la i de la recerca com també de l' o pinió pública i política, 

El que CS t" en joc no és, em sembla clar , una simple revisió dels progra
mes: al contrari està en joc una visió nova de la infància en sentit general 
i de les aproximacions educatives consegüents . 

La clificultat cultural (i cliria política) d ' una operació d 'aquesta mena es 
pOt sinteti tza r en la contínua oscil.lació no resolta, present en e l text, en
tre les definicions <escola maternal . ' escola infantil ',2 cosa que continua 
determinant un Fon aclultocentrisme del mestre, que l'Informe, tOt i ser 
ric en enunciats de principi molt avançats, no aconsegueix (o no vol, tal 
com sembla en alguns passatges) evi tar, consagrant el valor d" escola . per 
a la franja educativa de 3 a 6 anys . 

Tanmateix l'InForme desplaça positivament els termes del debat pedagò
gic i psicològic en aquest sentit, bo i sancionant tres punts Fonamentals : 

I . La institució educa tiva de 3 a 6 anys és una experiència específica 
per al nen. 

2, Aquesta experiència es desenvolupa i s 'acompleix sobre la base cie 
la relació. 



3. La figura educmiva en tant que subjecte actiu ha de posseir funcions 
d ' inves tigado r i innovado r. 

Amb aquestes premisses i expressant una opinió substancialment posi
ti va pel que fa a la gran tasca de mediació duta a terme per la Comissió 
vull rem'lrca r que aquest: article , en prendre en consideració l'aspecte de 
l'Info rme relatiu al currículum, intenta contribuir al debat mitjançant l'ela
boració de , mons possibles. en el sentit de . no us significa ts que en la 
nos tra societat s'atribueixen a aquest:1 franja educativa. (E. Becchi , 1986). 

El tema del currículum : aspectes gene rals 
En un Info rme dedicat a l'anàlisi de les qüestions en joc respecte a la rc
forma d 'un nivell educatiu , el tema del currículum representa el nucli cen
tral, ateses les implicac ions de perspecti va que compo rta . 

En l ' Info rme que estem exa minant el tema del currículum ocupa en els 
seus apartats lOt el Icrce r capítol i es desen volupa confo rme al pla esco
ll it per als altres capítols, és a di r, mitjançant una exposició acurada d 'enun
c iats teòri cs generals de la qual deri ven implicacions operatives i no rma
ti ves (.Un currículum pe r a l 'escola del nen s' ha de caracteritzar per .... ). 

Escollirem en 'Iquesta intervenció, i en aquesta fase del debat, d 'abordar 
les qüestio ns d 'una manera general. 

En aquest sentit, i tenint en compte el que s' ha dit m és amunt, es desco
b reix immediatament el fet de . deixar entre línies. per part dels redac
tOrs aspectes impo rtants i lligats es tretament al currículum, com : 

I . Una presentació dels models d 'aprenentatge als quals referir-se do
nat el currícu lum adoptat (que ja per ell mateix sembla diferent de l 'ac
cepció que en proposen lant Frey, 1977, com Stenho use, 1987). 

2. Una especificació dels mo dels d 'observació , aspecte cie l 'actuació 
educ;¡¡iva que faci possible el currículum lligant-lo en ce rta manera al nen, 
i que f'l poc ha estat rev isat tant teò ricament com opera ti vament en un 
renovat interès dc recerca (vegeu per exemple Camaioni , 1988 i Fonu
IlaIi , 1987). 

3. Una clarificac ió del problema, metodològic i psicològic, de les com 
provac ions respecte als objectius del currículum mateix, punt aques t la 
cla rifi cació del qual pOl desvetllar l'atenció sobre aspectes metodològics 
i mo rals útils per a corregir en els fonaments actituds i opcions de darwi
nism e eduC:lfiu que en al tres o rdres escolars alarmen cada vegada m és. 

A m és a més, cal remarcar com un moment tan fonamental en la inter
venció educativa, i que forma part del currículum (quan aques t no s'ass i
mila de manera restricti va al saber lògico-Iingüístic), com és la inserc ió 
del nen al parvulari, es liquicla mo lt precipitadament sense tenir en compte 
l 'experiència duta a terme en aquest aspecte per l 'escola bresso l, en la 
qual la inserció, i els problemes que se' n deriven (notablem ent menys
tinguts a parVli lari), ha donat vida a notabl es resultats de recerca i operatius. 

In-21 



22-fàn 

Els models d'aprenentatge 

Defensar que una tipologia de currículum s'hagi de referir a un model 
d 'aprenentatge no vol dir altra cosa que subratllar l'exigència d 'unifica r 
en un discurs acabat la sèrie d'a firmacions que en el text apareixen des
lligades i d istants entre elles; això contribueix a crear la impressió que 
algunes intervencions (per exemple, sobre el caràcter multidimensional 
de la intel.ligència infantil , sobre l 'actitud constructiva i elabora tiva cleI 
subjecte i altres que intem en d ' introduir, cI 'una banda, el paper guia del 
nen com a actor-que-proposa i, dc l 'altra, ci paper de meCleur en scène 
cie l'eclucador respecte a les propostes infamils) quedin imercalades en 
una línia massa rígida i o rganitzada que té l 'exigència d 'afirmar el ca ràc
ter . d 'escola. de l 'acció educativa entre els 3 i els 6 an ys. 

Distingi r entre els models cI 'aprenentatge no constitueix un exercici aca
clèmic, sinó que vol clir indagar quina opinió té l 'adult sobre el .saber. 
infantil i com pretén inserir-se a l'interio r d 'aquest món. Papen ( 1984), 
per exemple, sosté que l'experiència acomplena pel nen quan es llança 
a l'explorac ió cle l seu mateix mode cie pensar (e l fer i refer aparemment 
desaniculat actuat sovint pel nen) transforma cacla nen en un ep istemò
leg i aquesta és una experiència que molts aclu lts no han viscut mai i , 
per tant , no poclen comprendre com és possible en un nen . 

Aleshores ens podem referir al model hllma" ¡"forll/atiOI1 process¡l1g 
(Miller-Galanrer- Pribram, 1960) o almoclel d 'Ausubel (1979) o al conduc
tista, o al piagetia (Inhelcler-Sinclai r-Bovct, 1974) o als uggerimenrs cI 'OI
son ( 1979), però el que t1naltnenr s'haurà cI 'enunciar és com posar-se en 
relació amb el saber que, cie qualsevo l manera (fins i tot sense «escola.), 
el nen s'autoconstrueix, perquè .... com qualsevol constructOr, ci nen 
s'apropia, per emprar-los a la seva manera , els materials que troba al seu 
voltant, i sobrelo tles metàfore i els moclels proposa ts per la cultun¡ cir
cumclant. (Papen , 1984). 

En el fons, el que compta és el fet de concebre epistemològicament l 'apre
nentatge com a canvi a l'interio r dc contextos repe tibl es (BaLeson, 1976) 
i , cloncs, com a aprenentatge per a aprendre (pOlser aquest és el punt 
més cleixal 'entre línies.). 

La qüestió rau , llavors , en com es percep l 'eclucador a l' interior d 'aquest 
procés rericular i recurrent dc construcció del saber que el nen acom
p leix en el contacte-relac ió amb els objectes. 

El model del currículum 

L'eclucador pot mantenir-se, en efecte, pel clamunt (a fora) d 'aquest pro
cés i acloptar una proposta educa ti va de tipus lineal i centrada en l 'asso li
ment d 'objectius (currículum aclultocèntric no rmariu O del contro l) O bé 
percebre 's ,com un dels objectes. cleI context en el qual el saber infantil 
s'o rganitza (ser observador intern) i , per tant , aprofitar aquesta possibi l i-



tat per . pro jectar amb el nen. el recorregut de la construcció de la in
tel.ligència (M. Ceruti parla per això . d 'estratègies de la gènesi. on el plural 
remarca la no unici tat dels puntS de partença del saber i com a conse
qüència dels seus resultats final s) i proposa r un comext de l'autonomia 
inte rsubjectiva . 

Així en l' Info rme ens tro bem enfront d 'un contrast entre una part intro
ductò ria al currículum o rgàn ica , po licèntri ca, modular i atema a l'especi
ficitat tant individual com o rganitzativa, i un model o peratiu de currícu
lum rígid , dete rminista, tecno lògic, bàs icament adultocèntric, en estre ta 
correlació amb tot e l que s'ha establert al cap . 2n, quan s'afirma que la 
construcció de tota la sè rie d 'habilitats fo namentals cognoscitives , rela
cionals, socials, etc., .... es verifiquen a l' interio r d 'una relació coopera
tiva amb l'adu lt, gràcies a la repetició sistemàtica de situacions altament 
o rganitzades per ell mateix'. 

Ara bé ¿com es pOt definir com a cooperativa un relació (e/ lloc privilegit 
de l'equilibri imerpersonal va se r definit pe r Piaget) si pe r definició ja 
ens ve desequilibrada en tant que tota lment dic tada per un dels dos ele
ments de l'acció cooperativa ' (vegeu C. Pomecorvo, 1987). 

Aquest adu ltocentrisme, expressat per un currículum de fet re ferit a la 
instrucció , produeix per a l'edat de 3 a 6 an ys una imarge servil de veri
table escola, que tot i estar dOlada d 'especificitat prò pia, desenvo lupa les 
habi litats pe r als -sabers. de l'esco la primàri a, malgrat el clar refús, a la 
introducció , de la subo rdinació del parvulari a l' escola primària , refús que 
els respe tius cossos docents hauran de tenir en compte per a una possi
ble re fl exió sobre una nova cominuÏtat. 

El tema de l 'observació 

Un altre tem;] deixat . entre línies. és justament l'observació. No cal allargar
s'hi perquè resulta evident la consistència del problema. 

Una vegada més podríem discutir sobre models i mètodes de l' o bse rva
ció (i ens trobaríem amb la tradició) o sobre la descripció histò rica del 
canvi del nen o com traduir això en . situacions. per als processos d 'apre
nentatge per a aprendre (i aquí ens trobaríem enfro nt d 'un sector de re
cerca a penes obert: l'aproximació sistèmica complexa). 

Qualsevol o pció , en to t cas, gira ento rn de la qüestió ja exposada a p ro
pòsit del currículum : ¿l'educado r es percep exterio r a aUò que observa 
(i, per tant , jutge en l'ò ptica quantitati va de l . caràc te r ciemífic» o bé in
terio r (i, per tant, descriptor d 'eU mateix, que o bse rva un altre -el nen
el qual al seu to rn observa l'educado r en l'ò ptica qualitativa de la relació)? 

En tot cas el que cal remarcar és el lligam indispensable entre obse rvació 
- síntesi de les dades - projecte educatiu - ava luació (com veurem més 
endavant), lligam sense el qual el currículum constitueix un pur exercici 
d 'estètica pedagògica. 

• 
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El tema de l'avaluació 

Tampoc el tema de l 'avaluació no surt . de les línies. lleva t de tres punts 
molt breus: 

I . En el -saber indicar als companys i als en enyants els procediments 
escollits en l 'execució. per part de cada nen (e l donar comptes a ... ). 

2. En el fct de «recomanar que el projecte educa tiu mantingui un ca
ràcter sistemàtic i coherent respecte al sistema de les finalitats ... caràcter 
seqücncial en la proposta did:lctica ... ca ràcter orgànic i cícl ic del rreball 
escobr segons quadres de signi ficació cultural i de va lors. (quines pau
tes per al futur - quins criteris) . . 

3. En el . recurs a modalitats i procediments de contro l de la producti 
vitat i de l'eficàcia del pla del mateix p ro jecte. mitjançant •... l 'articula
ció del projecte en unitats didàctiques. (o del saber fragmentat amb bona 
harmonia amb el respecte dels .sabers globals. infa11lils). 

Es tract,1 d 'afirmacions evidentment carregades de fortes implicac ions 
operatives que incideixen. a manera d·ona llarga , fins i tot en la cultura 
i en l'operativitat directa del personal educatiu i en la matei..xa pràctica 
diària . 

Però el tema és ampli i mereix tornar-lo a tractar en un altre lloc i amb 
una ,¡Iua reflexió, perquè així, en ca lent, es corre el r ic de fer una «so
brei11lerpretació. dels elements en joc. 

Conclusions 

Una conclusió possible és que les Orientac ions s'han d 'orientar ultcrio r
me11l (o reori e11lar). No es tracla d 'una conclusió pess imista; de fet , cm 
sembla que, en qualsevo l cas i pel damunt de [O t, l 'elaboració de la Co
missió és un Info rme debatut , experimental., en alguns passa tges revolu 
cionari en la cultura educativa actual (COI11 ci p robleme de les ètnics i dc 
les nacionalitats estrangeres, la coordinació dels punts de vista per a la 
construcció social de les noves competències i els nous C011lextos per 
l 'autonomia, i la interacció entre les components disciplinàries psicolò
giques i axiològiques). Reoriema r significa, de fet, mantenir obert un cle
bat per a desenvolupar cultura : senyor Ministre. ¿hi està disposat ' 

W .F. 
Im.'t!StiRador InSI di' P:;;CO(OX'U ¡.'fl(lIllf1l t/I' Mrl8,M<' ,-, UlUl'lfrs/1a1 dt· Punrw 

I!"x/ret de- Bambmi, nüm 3. març 1989. pp. 55-37 
Tml/liceUS- Jordi Tomàs 

I . A J¡ alia . • RafJpurto per la re/ 'isiOlle deglt O,.icnlame1lli de1la seuo/a da J CI 6 (U1111 1# 
2. S," oltl !I/(Ilenta i Sellola dell 'illJall.z ;a són ducs cxprcsslon<; il::Jllancs que corresponen a 'par vtL 
lari- (N. del lr .) 



ELS DIFERENTS RITMES DE 
L'APRENENTATGE DEL 
NOMBRE 
De qui, del nen o de l'adult? 
JORDI VALLÈS GENÉ 

És cen que el nen al llarg de la seva histò ria evoluti va fa uns salts brus
cos en assimi lar la noció de nombre , però també és cert que de vegades 
uns adults tenen més pressa que d 'altres en pretendre que els nens en
trin en el món dels no mbres . 
M'agrada pa rtir de la idea - ja anunc iada pel mateix Piaget- que és el ma
teix nen qui ha de construir el concep te del nombre, a través d ' infinitat 
de situacio ns de la vida real i del joc , davant de mo ments que reclamen 
have r de comparar dues quantitats, po tser per sabe r qui guanya la partida 
o bé perquè hi ha un inte rès especia l a triar més d'una opció o n l'aspecte 
quantitatiu està en joc per la necess itat del moment, encara que sigui pel 
mateix egocentrisme de voler tri ar el que més convé per a un mateix. 
El nen entra realment en el do mini del nombre quan afronta aquestes 
situacio ns o n hi ha una mo tivació pe r fer-ho . És evident que, quan els 
nens expliquen unes vivènc ies, es pOt apreciar to ta una globalitat de fets 
i entre ells hi ha els aspectes quantificadors . Caldria veure si reaLment l'edu
cado r de l'escola bressol alguna vegada es proposa crear una situació de 
«cà lcul . am b nens i nenes d 'una edat inferi o r als 3 anys. 
Els mestres de parvulari donen un enfocament glo bal dirigit a la poste
rior escolarització. Faci liten recursos als nens pe rquè puguin desenvo lu
par la seva estructura mental jugant amb Ics qualitats del s objectes . El 
nen amb l'ac tivitat sensorial i motriu fa e ls primers passos per desenvo
lupar els conceptes matemàti cs , preparant d 'aquesta manera el concepte 
cic! no mbre. 
És en aquest pe ríode quan es poden apreciar dife rències impo rtants de 
ritmes en l'aprenentatge de l nombre. Un de ls fa cLOrs que fan donar a en
tendre que «aparemmem. dominen la noció del no mbre és el fet que els 
nens sàpiguen comptar de memò ria fins a no mbres mo lt alts. El nen està 
influencia t per un coneixement social que el mestre ha de tenir en compte 
que és puramem conve ncio nal. El pa rvuli sta ha de continuar fent el se
guiment de com construeix e l nombre el mateix nen . L'infant de 4 i 5 
anys està en una etapa o n comença a o rdenar els no mbres inferi ors al 
deu i o n té una total inseguretat a incloure una 'part. en e l , to t. (a aquesta 
re laciÓ Piage t l'ano mena: la inclusió jeràrquica). Són els adu lts pares els 
que en aq ues t període tenen una ce rta ' pressa» perquè els seus fill s sàpi
guen comptar i calcular. 

In-25 
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PREPARADA PER A FER SERVIR AL MOMENT 

Gamma de 9 colors, presentats en còmodes 
i pràctics envasos amb tap per a dosificar de 

500 i 1.000 cc. 

CI. SanI Ge rvasI de Cossoles, 75 · TeL (93) 417 84 75· Fax (93) 417 1802 - 08022 BARCELONA (Espanyo) 

AquCsta pressa per pan d 'alguns pares, ja inici;lda a parvu lar i, és impara
b le al llarg del cicle inicial i cicle mitjà. Exislei . una forta pressió socia l 
perquè els nens adquireixi n cada vegacla un nivell més di par del que el 
nen pot anar construim al seu ritme. 
AI nen cie cicle inicial , no tan sols se li ex igeix un clomini de les quanri
tats sinó que en aquest cicle ja ha d'entendre l 'estruclUració cie! nombre 
com a agrupació constanr i homogènia, altrament dit : concepre cie la de
sena i de la centena. En aquest període hi ha mol ta pressa , els ritmes són 
altamenr accelerats, tant com els fracassos resultam Els nens, quan co
mencen el segon curs, en una proporció superi or al 75 per cent se ' ls ha 
de tornar a inicia r al concepte cie la clcseml introduït a primer curs. 
Malgrat rot, l'exigència social continua, les classes de ma!emàtica en moltes 
escoles es converteixen en sessions meca nitzadores on es deixen tOlal
ment de bancla els aspectes que rea lment s' han cie treballar en maremàti
ca , un d 'ells és el de desenvolupar l 'estrucruraci mental del nen a tra
vés cie situacions on l 'aportació cie l ' infant ha cie ser amb la seva lògica 
matemàtica. El nen viu rea lmem una situaci de càlcul en el joc matemà
tic o bé en la matematització d'experiències i fets reals que tingui un sentit 
. ca lcular •. 
Aquest és e! moment de ci rar un parell de frases : 
DlENES: «Els conceptes absrracres han cic formar-se pels infants a partir 
d 'un gran nombre dc situacions cOllcreres .• 
LU lS FERRERO: . Fer sumes i sumar són accions tOlalment difercms.' 
Perquè el nen resolgui unes tècniques operatò ries (sumar, restar. multi
plica r per dues xifres ... ) se li ha d 'ensenyar una sèri e de no rm es arbitrà
ri es perquè pugui arribar a un resultat de la manera més ràpida i amb un 
error mínim poss ibles. 
Amb aquest aspecte del cà lcul es condueix ci nen a interpreta r i apli ar 
una normativa, en aquest cas la de saber resolclre un algorisme. Aquesta 
activitat no és precisament la que ajuda el nen a desenvolupar la seva 
cstrucruració mental . 
Quan ci nen de 2 a 6 anys es I roba en la necessitat de comptar o ca lcular 
no apli ca cap tècnica operatòri:1 determinada , ho resol amb el «sent it 
comú. , s'estructura a la seva manera i arr iba al resu ltat sense tenir cons
ciència dc quina és l'opera ció que ha emprat. Amb aquests tipus de si
tuacions és quan fem que el nen desenvolupi el cà lcul i l'estructuració 
mentals. 
Ara que els estudiosos cie la reforma educativa revi en el que fins ara en 
clèiem . programes. potser caldria posar fil a l 'agulla per adequar alguns 
aspectes de la matemàtica (resta portant , sistema decimal. .. ) al nivell evo
lu tiu cleI nen i donar més importància al fe t que el nen (i els mestres) 
desenvolupi més a fons la interi orització del concepte cie les operacions, 
el clomin i cie la numeració, el cà lcul men!a.l , etc. i cleixi per a les màqui
nes (ca lculadora, o rdinaclor ... ) l 'automatització dels algorismes. 

].V_G. 
del Grup Alm05/11 tl l1 l'A M Rosa Sensat 
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infant • societat I 
~---.. ~--~-~ .... --/ 

CadascLÍ és C01ll és. I aquesl aforisme que, tall' SOl '¡III, p r Ollll11Ciem amb Ull to 
banal i gairebé resignclt, endega un espai de ref/e.YiOIlS imporlnllts, si eJl~ el 
mirem i el e/iem amb ulls de Illes/re i CJmb neguit d'escola . 
Normalmenl aquest aforisme s 'utilitza en/re els adlllls i referil a/s adults. Ac
cep/elll amb força naturalilat que u'hi bag; de grassos i de prims, de calbs i 
de pe/1fts, de banquers i d·escomb,.ía;re~~ d'inquiets i de 'raNquils. 7àmbé el 
móJl és com és. 

Pen) ¿és que potser ClCceptem amb la matei:":a ft l1f1ll1raliltll» que cac/a III/ant si 
gu ï com és? Quall en les nostres reflexions pedagògiques citem tall SOlli1l1 la 
paraula «el IIeIl» ¿és que {Jo/ser el llos/re proPi I/ellgl/alge 110 està reflectilll el 
concepte d 'infallt com CI model únic? i Com a model d'algú que hauria d 'arri
bar a ser i 110 és? 
Fills a quin pUllt, en el nostre espai d 'acció, som c01lscients de les ~dlferèllcies» 
dels nostres infauts? On és la frontera entre les dIferències gratificants i les ~di

[erències1J que ells cos/a d'acceptar? Es CI dir: 11 0 tenim massa maldecaps per 
acceptar que hi hagi inJants rOSSOs O morens, alts i baixos, macos i I/etjos, ell 
el llos/re ànim també estem e/ 'allò més disposats n acceptar determillades ca
racterístiques especifiques de cada infaJlt, perquè eH definitiua estimulell la llOS

tra tasca i ens umplen d'admiració. Però IOlS sabem, també, que hi ba alglllles 
(l(d~ferèllciesJj que ens costell , que ellsJcUl f1lll1ltcl1l)'a acceptar Pel que signifiquen 

1110 obstalll ai:~:ó, sabem qu~ lot acceptallt la dtferi1ncia, això eliS {,liferellciclrà 
també a llosa/Ires. 

Integrar /a diferència dins la nostra q1lotidianitat és l 'objectiu de tota ulla pe
dagogia de la integració que no té sentit si llU és Inserida dills d 'Ull tei.\-it so
cial que sap que de la dIferència i per a la diferència ell sor/irà ' llIferenl». 

Ull teixit social bas/il 110 només a l'escala, sinó amh l'escola , t'litre els pares, 
el m ÓII famili{u; laboral, cull l/ral, elc. 

Si bi ba nells que són diferents, els adults també som diferents i, bell puc so
vint, elis preguntem fins a quin pUllt ajudem els inJants no només li (u.:cejJllIr 
i actuar amb les seves pròpies diferències. sillò lambé a participar i l/dmetre 
les nostres, dins d'un món qu.e, en defif/t'fil 'a , ¿'oldríem «rlIferC1Jf1J perquè IO."i 
millor 

A aquesta reflexió lJi contribueixen, sells dubfe, aquests fJaràgrafs de J M . 
Espinàs i que, ara per ara , és 1111 dels testimonis més importants "ue tel/im al 
llostre ahast del diàleg elltre IUI pare i 1 111 CI Jilla ql/e vall cOllflllir ell "acce{Jta 
ció de la diferència dins d'una societat en /a f/llal «cadasclÍ és com és ... 

Infància 



ESTIMADA OLGA 
JOSEP M. ESP INÀS 

Estimada Olga, e t deia que mai no ens havíem imaginat que podies no 
er n rma l, però la veritat és que ni després dc néixer tampoc no ho vam 

sospitar . No ho havíem sabut p reveure, ni ho sabíem veure. 

No teníem cap experiènc ia. Proba blemenl el tOcòleg sí que ho va vc urc 
de segu ida, però no ens va d ir res . Ni ngú no ens va dir què passava fins 
al cap de b"stant de temps, mo ltes sctm"ncs , gosa ria dir mesos, quan co
mençava a ser massa ev ident que Ics tcves reaccions no eren les habituals. 
Devíem actuar amb [;Inta igno rància, i tanta innocència, que els parents 
- i el pediatre- van have r de patir mo lt , i cm sap greu, ara , no have r-los 
pogut ajudar una mica. AI capdavall , el doctor Renau, e l pediatre, que 
era un home de bé, ens va dir un dia que po tser no ti nd ries, Olga , gai re 
capacitat per es tudiar, però que podies se r un mestresseta de casa ... No
més en aq uell moment vam començar a ob ri r els ulls. Per què es gosava 
pronostica r, ja, que en el futur no series una bona estudiant? .. . 
Vist des d'avui , penso que aquella ambigüitat, aquell deixar passar el temps 
perquè maduréss im i molt a poc a poc anéssim descobrint la veri tat per 
nosal tres mateixos - sense una sentència de cop- va se r positiu , i la tí
pica «rebe l.lió contra el d iagnÒs tic. va scr mínima. 
No et van «c ti que tar. , est imada Olga , per a prescnta r-te enfront de nosal
tres, d 'una manera maSS;1 ràpida i inape l.lable, com una . desgràcia •. Vam 
lenir tcmps cI 'ana r convi vi nt amb les preocupacions, cI 'ap rendre que ens 
dcmanaves es fo rços especials, i quan clcfin iti vament ho vam saber ja fo r
maves part cie la nos! r" <1lo rm"litat •. l-! ;Iuré de dir-ho , perquè és veritat: 
no va ser cap d rama . A casa no hi ha hagut mai cap discuss ió, ni cap c rit, 
ni desànim pcr causa teva, Olga. 1 mira bé que no d ic culpa , sinó causa . 
A vegades cm sembla estrany que en cap moment no ens féssim la p re
gunta irritada : per qué? No té scntit pregunta r-nos ' pe r q uè ens ha tocat 
a nosaleres'. si al m;lteix temps no ens pregulllem 'per què t' ha tOca t a 
lli?' 1 fent -nos alho ra les dues preguntes , la resposta ha de ser per fo rça 
inútil , i és substituïda per la serena acceptació cie l'atzar de la vida. L'at
zart doncs) ens ha unit. 

Com que no ten ies, en néixer, l' instint de succió, perquè poguessis so
brev iure e t vam haver d 'alimentar gota a gota . O mpl íem amb llet una xe
ringa d 'injeccions - sense l'agulla- i te la posàvem entre els llavis quiets. 
Et devia fer pro fit - perquè vas anar c reixent- i a nosaltres també. Ens 
h~via ca igut al dam unt una responsabilitat inesperada , i joves com é rem 
ens hi havíem d 'anar elllrenant, també , gota a gota. 

Jo no sóc una persona gaire pacient , em sembla, Sense tu , potser encara 
ho seri" menys . La gent no rmal, O lga , tenim unes qualitats naturals, que 
són Ics . còmodes. , i unes altres qualitats que només podem adquirir , o 
mi ll rar, a través de la incomoditat de l'aprenentatge obligat. Sovint diem: 

. jo no serveixo per a això. , pe rquè no ens és espontàniament f:ie il ; de 
fet, el que estem dient -sense reconèixer-ho- és: «jo no se rveixo pe r 
a provar si serveixo • . 

omés en circumstànc ies excepcionals, o davant d'una pressió que ens 
força a decidir entre ci risc o una derrota massa de trucri va, trenquem 
la inèrcia i explorem les nostres possibilitats . Tu també ho fas, Olga, ers 
ran .comodona . - com tu d ius- com nosaltres. [ ... ] A vegades t'he o b
servar, de lluny, i sé e l que r'ha costat un pas determinat. Però te n 'has 
SOrtit. Tu també serveixes més que no er penses. Tots servim més, quan 
no podem se r servits . 

Em vas ensenyar a servir una mica més i, condicionat pe r tu, va ig arribar 
a trobar-ho natural. Tu eres la , ci rcumstància excepcio nal . que deia abans, 
i davant la q ual només hi havia dues opcions: la renúnc ia o el compro
mís. Tu saps que he cantat, que SUrl O als diaris, i a la televisió, però no 
saps que a vegades algú ha par lat de la meva voluntat de servir . Els resul
tats han estat modestos, però és ce rt q ue jo mateix he acceptat de se r 
un , volu ntarista •. El que ell s no saben és que ers tu qui m 'ha desvetllat 
i educat aquesta voluntat. T'ho dec . 

1 el teu exemple. Perquè quan has crescu t has de mostrat teni r una vo
lunta! enorme, que ha commogut els teus me tres de Boscana. 
Com q ue tot ho feies amb retard , et va cosrar molt començar a caminar. 
Aquells p rimers pas os, tan maldestres, eren uns altres passos molt im
portants per a la tcva independència i les teves possibi litats de relació 
socia l. AI cap de pocs anys , el contratcmps va se r molt greu: una infec
ció, o no sé què, et va destruir l'aniculació i el cap del fèmur d ' una cama, 
i et van haver d 'opera r. T'ho van fixar, i la cama e t va q uedar més curta . 
Et vas passa r temps al llit , i jo dubtava que poguessis tOrnar a aprendre, 
altra vegada , all que t'havia costa t tant quan físicame nt no tenies pro
blemes. Pe rò la teva voluntat va esdevenir ' super-no rmal> , i només tu 
deus saber com vas aconseguir caminar altre cop, començant lentament 
a assajar Ics passes agafant-te entre dues cadi re ... 
Als exerc icis de l'escola, am b la cama ranca , no t' has donat mai per ven
çuda. Vaig admi rar-te molt el di" que la professora m'explicà que li ha
vies dit : «Jo no puc en fi lar-me sola aq uí dalt , com les "I tres, però tu posa 
el braç així, i ja veuràs ... . . 
Vet aquí una fórmula exemplar per a tots : saber demana r ajul, però en 
el gr"u just i necessar i per a comple tar el nostre màxim esrorç, 
Nosaltres , Olga, a vegades som massa o rgu llosos i no el demanem, i a 
vegades som massa barruts o mimats i exigim als altres que racin allò que 
ens pertoca. 
Tu ho tens molt clar, filla : fas tOt el que pOlS fer, i ;i1l ò que queda més 
enllà de la teva bona vOl untal, dius que t'ajudin a fer-ho . 
[ sento no sé què qua n, tan se riosament , tan conscientmcnt , ho demanes 
. per fa vor> .. . 1 

J . M_E, 
1.- extret de: J M ES I'INAS. El tell nom és OlS" O.arcc!onJ I..:. C;UlIP;uu. 198' 
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DONA I INFÀNCIA 

IRENE BALAGUER 

En e ls darrers anys s'està produint al nostre paIs una cre ixent i quasi accelerada 
re visió del concepte tradicional de la dona i el scu paper en Ja societat. Voldríem 
pensar que aquesta onada de progrés és més fruit del convenciment i el treball 
realitzat per múltiples dones a nivell individual i col.lectiu que d 'una conjuntura 
sòcio-econòmica que necessita les dones per al món laboral i socia l. 

Sigui com sigui , el fet és que darrerament la do na és objecte de múltiples estu
dis i pren noves posicions que contribueixen progress ivament a conferir-li un 
no u paper en la societat. Malgrat les dificultats i les resistències el pes de la tradi
ció comença a ser superat en petites o grans accions particulars, que afavorei
xen 1' ~lvenç col.lectiu . 

Dc la mateixa manera que la dona, la in fància comença a ser un protagonista 
qualificat en la noslra societ.H; tant els mültiples coneixements que avui es IC
nen de la transcendent impo rtància d 'aquest període de la vida , que ens donen 
una majo r cultura en aquest camp, com el fet que la infància sigui un bé escàs, 
ens situen positivament per creure que és possible fer un pas endavant en la 
consideració, va lo ració, respecte i atenció social a la infància . 

Però, tant en les qüestions referides a la infància com a les dones queda encara 
molt cam í per fer i possiblement en bo na part el progrés en molts aspectes cal
drà fer-lo conjunrament, perquè ci pes dc la tradició interrelaciona estretament 
els dos col· lectius i pe rquè en molts aspectes es condic io nen . 

Voldríem en aquest marc complex introduir de manera sintètica tfes elements 
de rcflex ió que des cie la nOStra perspect.i va poden contribuir a fer o no un pas 
endavant. 

Infància 

La demografia ens fa palesa una realitat, la natalitat està continguda. Cada cop 
neixen menys infants i l'equi libri social s'allcra. Darrerament, però, la corba des
cendent de natalitat no només s'ha frenat sinó que sembla que es recupera: tin
drem més infants per a atendre. Però , com els pensem atendre? Ja fa temps que 
diverses veus reclamen una política per a la infància , una coordinació de múlti
ples acc io ns i esfo rços que contribueixin a donar una resposta global i coherent 
a un col.lcctiu social que, sense veu ni VOt, representa el futur. Una forma de 
valorar un govern i una societat és conèixer que fa en favor dels infants. Po
dríem aquf pregunta" què es fa al nostre país en favor de la infància' 

Necessàriament la resposta hauria de ser mültiple j di versifi cada i també pos
siblement detectaríem grans llacunes: hem de recordar que cal fer efectiu el 
dret de tot infant a l'educació i que l'Escola Infantil és un element bàsic en 
la m(¡l tiplc i complexa resposta social i acció dc govern que necessita el nen 
avui. 

• 
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Do na 

També, en ci context p lantejat a l ' inicI d 'aquest aparlat, la dona pren un nou 
pror:Jgon ismc en la nostra societ:1I en mll lt iples camps . Una dada significat iva 
d 'aquesta nova situació cns la proporciona l 'evolució que en els darrers quarre 
anys . ' ha prnduït en la població activa femenina . Dc 1984 fins avui són un milió 
les dones que han sol.licitatla seva incorporació al mÓn del treball, i de Ics quals 
sis-cen tes l'nil tenen feina. 

Des del nostre punt de vista, aquest és un excm ple de la incipIent transformació 
que en IJ nostra societat s'està produint en ci camp de Ics dones. És imprescin
dible prendre mesures socials i de govern que faci li tin ci rep te col.lectiu que 
suposa aquest procés de transformació . 

Harmonització dels dre ts d e la dona i e ls drets de l'infant 

La nostra pregunta en aquest context se cent ra :1 qlics ti0l13f i qüestionar-nos fins 
a quin punt les mesures adreçades a facili l3.f i garant ir a les dones el dret a la 
igualtat d'oportunitats, tant en el Gl.l'np social com en el laboral, no atcmph::n, 
diCiculten i desvirtuen el dret dels infants a disposar d'una atenció educativa de 
qualitat ad reçada a les seves necessitats específiques. Fins 3 quin punt, per ga
rantir el dret indiscu tible de les dones, no s'està atemptant contra el també in
qüestionable dret dels infants' 

Ca l que les mesures concretes a prendre contemplin el conjunt del teixi t social. 
i els infants hi són i cal tenir-los en com ple. El conju l1I d'accions i serveis que 
avui necessita la socielal , i amb ella lambé la infància , és múltiple i va ri:lt , per
què les rea li tats socials són diverses i en conseqüència les respostes també ho 
han de ser. 
Un pum gosem afirmar en aquest context : tOla :Icció, lO l servei ad reça l als in
fan ts ha de tenir inqüestionablement en compte i vetll ar per garanLir que es res
pectarà l ' infant, els seus d rets, els seus interessos i Ics seves necessitats. Ganll1-
rits els drets de l'infant, la dona és i se sem ro talment jus l if1c:lda pe r ex igir el 
reconeixemen t i complimerll dels propis drets. 

Educació infantil 

Com un:1 reflexió més en aquesl subapan3t , no podem deixar de fer esmem d'una 
pel ita, però, no per perita menys imponant, qüestió . 

És prou conegut que més del 90% del personal que treballa en Educació infantil 
són dones. No podem veureu-ho com un fe t eswlny; possiblemen t respon en 
bona part al reflex del paper que tradicionalment s'ha vingut conferint a la dona, 
com a agent d'atenció i cu ra de la infància i de manera molt especial de b pri
mera infància. Si al pes d 'aquesta tradició hi sumem la volguda ignorància de 
la transcendència educa tiva de Ics primeres cd:1ts, i en conseqüència 13 innece
sària exigència en el professional que ha d 'atendre l'infant, ens trobarem davant 
d'un fet complex i t.loblement negatiu , 13 dona dedicada a l'educ"ció clel nen 
més peti t és poc considerada professionalment i poc formada . Cal trenca r aquest 
cercle viciós a partir del reconeixement de la formació corresponent i en conse
qüència de la consideració professional, social i laboral equ iparable a la de l'edu
cador de qualsevol nivell educatiu . 

1.8_ 
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I salut 

POSAR ELS NENS AL LLIT 

LELLA GANDIN I 

El ri tual del vespre de posar els nens al llit es tà carregat de valències so
cia ls i afec tives, Com el menjar implica m o lt més que fi car l'aliment en 
el cos, igualment posar els nens al llit constitueix una tasca m o lt més com
plexa que respondre a la necessitat fi sio lògica de dormir. 

Anar al llit , abans cie ls 6 anys, no és una cosa que els nens fan ells tot 
so ls, ni tampoc un cosa que els pares c1irigeixen so ls, És un fet complex, 
teixit c1'intercanvis afectius mo lt intensos; pares i nens alternen mOments 
de tenclresa i moments d 'hostilitat ; es fan concessio ns i negatives , s'aju
den i s'obstaculitzen, conclo uen i tornen a començar , rega tegen , pacten 
fins a quedar exhausts; fins a tal punt que tot l'ambient do m èstic i els 
altres f,"niliars, fins i tot sense voler-ho, hi quedcn implica ts directament 
o indirec tament. 

Una experiència complexa 
En Ics famílic amb nens petits, el vespre és un m o ment en què se sobre
posen ex igències sov int contradictò ries. Els pares busquen d'alliber-se de 
les tensions del treball exterior, d 'ocupar-se de les tasques domèst iques 
i mo lts d 'ells estan ansiosos per do nar ju lament en aquell moment el 
millo r d 'ells mateixos als propis nens, de d nar . atencio ns competents> 
i tenir amb ells . intercanvis significatius •. S'esdevé que les expectatives 
són mo ll altes, i que és també alta la càrrega emotiva . Això depèn també 
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de la imatge de les necessi tats del nen que els pares s 'han construït; de 
quin comportament pensen que é ' l' ideal entre adults i nens perquè 
aquests creixin bé. Els pares, un cop han preparat ci nen i li han prestat 
totes les atencions que creuen justes, el voldrien posar al llit aviat (<va 
bé pe r a la sa lut .) i, si és possible , ràpidament per t~1 de no prolongar 
el ritual d' una manera extenuant. Vo ldrien , així, tenir una mica de temps 
per a ells mateixos, per fer el que els falta pe r acabar ci dia i simplement 
pe r descansar en santa pau. 

Els nens, de la seva banda, encara que estan cansa ts, per poder-se aban
donar al son necessiten ser tranquil.li tzats per l'afecte dels pares i per la 
continuÏlat de la seva presència fins i [O t quan tanquin els ull i perdin 
el cont rol de la situació. Per això tendeixen a perll onga r la p roximitat 
de la mare i del pare amb cent demandes i petits recu rsos. A més a més , 
justament quan van al llit , alu es pors, que fo rmen part del desenvolupa
Olem infami! , es deixen sentir més. 

Hi ha modes diferents en els quals els pares viuen l'expe riència de posar 
els nens al llit. El mareix tipus de demandes per part dels nens a alguns 
pares (o al final d 'alguns dies particularment pesa ts) els semblen insos te
nibles i tendeixen a produir reaccions d'inrolerància o d 'hostilit;u mal ama
gada, a d 'altres (o en altres vespres) els resulten m tnqu i1.1amenr accepta
bles perquè -els nens són nens i ca l molta paciència •. 

El son a la nostra cultura 

Aques t problema de la dificulrat al moment de posar els nens al llir és 
ca racte rístic de les societats occidenta ls contemporànies . En les famílies 
del passat , anar a dormir suposava una proximit3l fís ica que evitava ci 
problema de transició entre vigíl ia i son. Des del moment en què , amb 
els canvis dels habitatges que s'han produït els úl tims segles (en temps 
diversos tant en les diversos classes socia ls com en l'ambient rural i urbà), 
el lloc on es do rm és diferem del ll oc en es duen ;t terme les activitatS 
de la vida quotidiana, s'han crea t ho raris diferenciats de son i una sepa
ració entre nens i adu lts. Això no vo l clir que la vida de la infància fos 
mill o r en el passat , sinó que se rveix per a rema rcar com e l fet de posar 
els nens al llit ha esdevingut un;! rutina panicula r només en temps relati
vament recents (G;lI1dini , 1988) . 

En moltes cultures no occ idenrals els nens dormen en contacte amb el cos 
de la mare fins al deslletament i després prop d'un altre adu lt de la família 
abans de compartir el lloc de dormir amb coetanis cle l mateix sexe. Per 
tant , fins i tOt durant la nit, el nen està rodejat d 'una inrimitat rranquil.lirza
do ra , expressada per la proximitat física dels familiars (\Xfhiting i D'Anclra
de , 1959). Tot i això cal recordar que el deslletament , sovint determinat 
per un no u embaràs , en alguna d 'aquestes cultures cons titueix un període 
penós per al nen. L'allunya ment cie la mare és molt brusc i va acompanya t 
de càstigs i amenaces a través de figures pao roses (13rody, 1956) . 



En les nos tres societats occidentals, anar a dormir, per als nens, és una 
veritab le experiència dià ri a de separació . Necessària o no per al bon fun
cionament del grup famil iar amb cls ritmes i les ex igències de la vida 
d 'avui , :lqueSt3 separció és mediatitz,1da raonablement per molts nens mit
jançant els rituals preparatoris al son. Amb aquests rituals més o menys 
elaborats, els pares dosifiquen opo rtunamel1l la proximitat física segons 
les seves conviccions educa tives sobre les atencions òptimes que cal pres
tar al nen i segons les necessitats expressades per aquest, que participa 
activamel1l ' I determinar la durada i el curs cI 'aq uesta il1leracció de cada 
vespre. 

És p recisament la proximitat física el que, par'ldoxa lment, ajuda a alleu
jar la separaci i a fer-la possib le. Aquest'l p rox imitat és pactada el1lre 
pares i nens mitjançant rituals que proporcionen una estructura tranqui1.lit
zaclora i previsible durant la transició a la condició cie separació, una con
clició a voltes difíci l d 'acceptar fins i to t pels mateixos pares. Aquests ofe
reixen al nen una proximitat mediatitzada per acti vitats plaents, com 
explica r un conte, canlar una cançó, llegir un llibre, seguint un ritual sem
pre unifo rm e, o bé o fereixen al nen alternatives a la proximitat contí
nua: el vas cI 'aigua, el llum encès, la porta oberta , una nina tova, el xu
met. Es fa que igui el mateix nen que proposi aquestes alternatives, que 
esdevenen part cie les seves demandes específiques al moment d 'anar al 
llit. o és casual que l'ús d 'objectes transiciona ls com ossets de pelfa, 
cobrell its i nines toves estigui estès en les societats occiclentals , i és mol t 
més accentuat en les societats més altamel1l industri ali tzades, en les quals, 
a més ' I més, és predominant en grups culturals que practiquen una se
paració cla ra en el fe t de posar els nens al lli t (Gaclcl ini i Gaclclini , 1970; 
Litt , 1986; Lozo ff, 1984) . 

Vincle i separació 

Pel que fa als canvis evolutius en les demandes dels nens al moment d 'anar 
a clormir i la sen modi fi cació amb ci desenrotllament cie les relacions 
amb la figura materna és úti l referir-se als estuclis sobre el vincle i la se
paració (Ainsworth , 1973). El vincle es considera com una organització 
de sis temes de compOrtament (Sroufe i Waters, 19 77) , que tencleix a fer 
agar'lr al nen un sentit de seguretat. Els comportaments que manifesten 
d vincle van dirigi ts a mantenir o aconseguir la proximitat fisica amb la 
marc o altres adu lts significatius. Entre aques ts comportaments resulten 
evidents els cic : dirigir la mirada, som riure, alla rga r els braços, voca lit
zar, plo rar, acostar-se, seguir, enfilar-sc, abraçar i estrèn yer. El compor
tament cie l'aclu lt es defineix com un comportament d 'mencions de crian ça 
o lll;¡r em~lge. En el fet de posar els nens al lli! els pares s'obliguen a un 
co mportament de marem age per preparar el nen al son, i els nens sov int 
demostren un comportament de vincle. Bowlby' ( 1982) remarca que el 
compo rtament cie vincle del nen es manifesta parti cularment en certes 
situacions, per exemple, quan es tà espant<lt , cansat o malalt. 

Espai per a una creativitat sense límit 

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

MANLEY® 

• 
CI - 35 



36-0 

La capacitat del nen de formar un vincle va lligada al desenvolupament 
cognoscitiu . Sroufe i Walers fan not;l r quc Ja complexitat de la interac
ció del nen amb aquell que en té cura pOt produir aspectes de coneixe
ment importants. Per exemple, el nen aprèn a anticipar el comportament 
i les metes de la figura de vincle, a preveurc 'n o va lorar-ne l'accessibili
tat respecte a les pròpies capaci tats; adq uireix també un mapa de l'am
bient fam iliar i n 'avalua les variacions per poder coordinar respostes afec
ti ves i de comportament apropiades . 

AqueSta consideració és particularment significa tiva pel que fa al moment 
de posar el nen al llit : és essencial per al nen, en efecte, la possibi litat 
de preveure la distància i e ls moviments dels pares i dels altres familiars 
i d 'estar segur de la seva dispon ibilitat a intervenir en cas de necessitat. 

Però el coneixement adquirit de vegades entra en crisi a causa de l'ambi
valència que sovint acoloreix la situac ió dels vesp res, deguda al confl icte 
entre els desigs de p roximitat del nen, Ja necessitat que crei xi autònom 
i les exigències vàries dels pares . No és casua l que els nens que romanen 
sols cridin diverses vegades o s'enfi lin fora del llit per assegurar-se que 
els pares encara hi són. 

Me ntre el nen constru eix el seu aprenentatge referent als moviments de 
les figures de vincle i les seves capacitats pe r aconseguir-les si cal, conti
nua aprofundint les seves relacions amb aquestes persones; construeix 
aquell senti t de conl1ança que Erikson (1960) descriu en ci seu model de 
desenvolupament; s' interna en el procés de .separació-individuació. des
crit per Margareth Mahler (1975). 

La fase d'aproximació 

Aquesta investigadora descriu el procés a través del qual la mare aprèn 
primer a posar-se en sinto nia, <;n .s imbiosi. amb el nen i les seves neces
sitats que can vien; dibuixa després el procés d 'harmonització recíproca 
dels intercanvis entre mare i nen , quan comença a desplegar una .dife
renciació .; a continuac ió Mahler descriu l'ampliació, el . descloure 's» el 
camp d 'activitat perceptiva del nen, que comença a comparar coses i per
sones familiars i no familiars i a ado nar-se que la mare no forma pan d'ell 
mateix . En aquest període (al voltant del set o vuit mcsos) es pOt mani 
festar la por del que és estrany (segons les ocasions que ha tingut de posar
se e n relació amb diversos adults) . Més tard , el nen fa ser\'ir la mare com 
a base per a explorar l'ambient: . fa pràctiques. movent-se de quatre gra
pes per explorar un món que s'amplia com més va més, I1ns que és inva
dit per un sentiment emocionalment profund d 'omnipotència quan co
mença a cam inar. 

La fase més interessant descrita per Mahle r, pel que fa al mo ment de po-

teix temps a estar més unit. Cu riositat i por es barregen e n el nen : desco
hreix que hi ha límits i perills que obs taculit ze n la seva explora ió de 
l'ambient; a més , la seva tendència a fer demandes posa a dura prova la 
pac iència de la mare o d'aquell que s'ocupa del nen . Tot i que el nen 
ha adquirir el coneixement de la permanència dc l'objecte i és C:lpaç de 
comprendre les absènsies de la persona que té cura d'ell, no les accepta 
fàcilment. El nen travessa un període d'ambivalència, el qual és descrit 
pe r Mahle r (i també per Anna freud, 1965) com aquell en què tendeixen 
a manifestar-se més fortament els trastOrns del son . 

Cap als 3 anys, sempre segons Mahler, tendeix a tenir una tOler:íncia més 
gran respecte a Ics frustracions i les separacions. Amb tOt, aquesta estu 
diosa afegeix que en la seva experiènc ia ha obscrv:ll una gran varietat 
de diferències individuals entorn d 'aquesta edat panicular. En aquesta eda t 
és en general ev ident que les re"ccions del nen a la separació són el re
sultat cic rota la xarxa d ' interaccions socials del nen . Altres estudiosos de l 
son (Richman, 1987) veuen l'edat cie ls 3 anys com el període en què els 
rituals tendeixen a esdevenir més elaborats . Aquesta lendència continua 
fins al voltant dels 4 anys, però sembla ser menys evident cap als ') , que 
marquen fin s i tol una disminució dels problemes. SJbem, amb tot , grà
cies a un estudi de Tilde Giani Gallino (198~) que els nens creen riruals 
personals sense implicar-hi els parcs quan arriben a ser més inclependents, 
però continuen tenint por al moment d 'anar al ll it i busquen també solu
cions que creen un sentimem o una il.lusió cie protecció (Gandini , 1975). 

Amh el creixement es manifesten formes més separades de comportament 
o rientat a mantenir una comuniC<lc ió satisfacròria amb les persones a les 
quals s'està unit. Per exemple, seguir amb la mirada i parJ:¡r pod<.:n subs
tituir ci contacte físi c directe . Algun, investigad l'S rem:lrquen que el nen, 
a mesura que madura , adquireix la capacitat de ro mandre psicològica
ment en contacte encara que s'allunyi físiGUllent (Weinraub, Brooks i Le
wis, 1977) . 

Cal afegir, però , que el cansament i la son tendeixen a fer re trocedir els 
comportaments del nens i adults ; això porta els nens a reclamar amb in
sistènc ia aque lla proximitat física que ajuda a deixar-se anar al o n i cls 
adu lts a no tenir sempre la paciència necessària per conduir amb mesrria 
i serenitat el ritual que ajuda a dosificar, segons necessitats diferencia
des, aquesta proximitat. 

Posar e ls nens al llit és, en resum, una ta ca important, una barreja de 
moments difícils i moments plaents . Quan això semhla esdevenir massa 
fatigós, pOt ser útil tornar a examinar ro t el ritual del vespre a la llum 
de les necessitats canviants dd nen en vies de desenvolupament i de les 
necessitats regulars de descans clel s adults . 

L.G. 
sar els nens al llit , és la que va dels divuit als vint-i-quatre mesos, quan Fxfr(!1 de !3;1mbJl1t , núm 1 gener 1989 
ci nen mostra tenir una tendència a esdevenir més independent i al ma- TradUCCIÓ Jordi Toma'i 



EL SON DELS NENS I LES 
PREOCUPACIONS DELS 
PARES 

GI IERARDO RAPISARDl. GIAN PAO LO DONZELL! 

La Simona és una nena de 4 mesos que des del naixement, diuen els pa
res, . h:1 intercanviat el dia i la nit., tOt i les seves temptatives; en efecte, 
durant la nit la Simona es desvetlla cada 2-.; hores i ci seu període més 
llarg d'es tar desperta és p recisament de nit. 

El laudio, un nen d ' I I mesos, ha do rmit sempre bé fins als 7 mesos ; 
des d 'aquest mo ment , en ocasió d' una malaltia amb febre, ha començat 
a desvet llar-se a la nit i a adormir-sc nomes en braços d'un dels seus pa
res, mentre e'l gronxa i se li canta una cançoneta. 

La Federica és una nena de 2 anys que sempre s' ha mostrat molt acti va 
i fàci lment exciwble: sempre ha . Iluitat contra la idea d 'anar al llit . i .si 
sc la deixa estar roman desperta fins a la m itja nit ; al cap de 3-4 ho res 
es desvetlla . crida els parcs, i de vegades ca l mitj:. hora per fer-la dormir 
una al lnl vegada •. 

El Giovanni , ~ anys i mig, només s'ado rm amb un pare estirat al lli t ; vol 
que hi hagi un Ilumet encès a l 'habitac ió quan dorm perquè altrament 
qWII1 es desvetll a . no s' hi veu i té por dcl llop.; cada nit, quan es des
ve tlla, s'a lça i se' n va al llit dels pares, on es queda fins al matí. 

Es tracta d' histò rics típiques i freqüents , que to ts els pediatres han senti t 
de boca dcls parcs de nens d 'edat inferio r als 5-6 an ys, que tenen dificul
tat d'adormir-se o tendència a desvetllar- e dc nit, els dos trastOrns més 
frequems dcl son en la primera i segona infància. 

Segons algu nes recerques en països anglo-saxons resu lta que prop d 'un 
nen sobre dos, fins als 5 anys (l'eda t, manifes ta un d 'aquests problemes 
o tOlS clos; un de cacla cinc ( és a di r el 20%) lé un trastOrn del son que 
p reocupa els pa res fins a tal pum que demanen ajuda a un professional 
expert : pedial re , neuropsiquiatre infant il o psicòleg (Richman, 1981; Bel
tr:1I11ini , 1983; Lozoff, 1985 ; Zuckermann , 1987). 

T:lmbé en un estudi que hem dut a terme mi tjançam un qüestionari so
bre els h:lbits del son de 189 nens, entre els 3 i els 6 anys, que assistei
xen a parvu laris de Flo rència, els pares refereixen problemes que els han 

. 
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preocupat fins al punt d'haver de demanar aj uda en un 19% dels casos . 
Els nens més difícils, en aquesta mostra. tam pe l que fa a Ics dificulta!s 
per a adormir-se com pel que fa al fet de desve tllar-se duram la nit , han 
resultat ser els de 3 anys (Rap isardi i altres , 1988). 

En els últims cinquanta anys, en la nostra socie tat , l'est ructura de la fa
mília s 'ha anat modificam profundamem. El pa trimo ni cultural sobre les 
modalitats d 'atendre els infants gairebé mai no es transmet i és com més 
va més freqüent trobar parelles de . nou-pares> que busquen en els lli
bres d 'experts les indicacions i els con e lls per . aprendre l'ofic i de pa
rcs '. Amb aquesta vacil.lació dels puntS dc referència , és comprensible 
que els pares vagin cada vegada més sovint a la consu lta del pediatre per 
trobar respos tes adequades ;¡ les seves preocupacions. Es creuen que les 
han provades tOtes, es pregunten en q uè es poden haver equi vocat , no 
comprenen com és que els fills dels seus amics dormen tOta la nit; bus
quen una segure¡;¡t e n el seu comportament. una injecció de confiança 
en la seva pròpia autOestima com a pares . 

Possibilitats d 'intervenció 

Sovint els pares arriben a demanar ajuda al pediatre quan un problema 
de son del seu fill els ha portat ja . al límit de Ics seves forces» , i qu:m, 
per tant, aquest problema s'ha es truCturat. 

El coneixement dels mecanismes de desenvolupament de les carac terís
tiques fisio lògiques del son i dc la majoria de problemes que s'hi relacio
nen ens ha portat al convenciment que molts d 'aquests problemes es po
den preven ir en els 6 primers mesos de vid;t o , cn tOt cas , duram el primer 
any de vida. Cal excloure primer de tOr la presència d 'una patOlogia or
gànica o de situacions transitòries que impliquen dificultats. 

El factOr fonamental és la tranquil.lita! , la seguretat i la confiança en ells 
mateixos i en les modalitats educatives per part dels pares . É tasca del 
pediatre i de qualsevol persona que dugui a te rme activitats amb els nens 
d 'ajudar-los a trobar el propi camí per mamenir, retrobar o desplegar 
aquesta confiança. En aquesr sentir és útil fer-los comprendre la natura
lesa de! problema: és un problema de separació, d 'una necess itat fisiolò
gica més gran de segureta r per pan de! nen en algunes fases de! seu de
senvolupament, que cal examinar primer de tot en e ls seus d iversos 
aspectes en les activitars diàries durant el d ia . Hi ajuda molt sensibili tzar. 
en primer lloc, e ls pares pel que fa a les caracte rísriques individua ls dcl 
nen, discutint alguns comportamems difíci ls d 'expli car e n els primers 2-
3 mesos dc vida (significat del plor, . còlics», modalitats per aconsolar
lo ... ), i ajudar-los després a afavorir el procés de separac ió del nen . No 
és estrany trobar pares que tenen dificultat per permetre al nen gu;tnyar 
aquella au tOnomia que el farà més feliç i segur d 'ell mateix. 



En aq uest contex t esdevenen secundàries i del LOt relatives les modali
tats de compo nament que es posin en pràctica, mentre que prenen un 
relleu impo rtant la seva mo tivació i el seu significa t. Alguns pares estaran 
tranquils acos tumant e l nen a do rmir al llit des del naixement, d 'altres 
ho estaran fent exactament el contrari (acostumar-lo LOt seguit a dormir 
al seu bresso l, so l, en una altra habitació i a les fosques). D'al tra banda , 
l'extrema variab ilitat d 'aques ts compo rtaments en les diverses cultures 
i societats , tant actuals com del passat , demos tra la re lativitat d 'aquests 
hàbits, a més cie l'enorme capacitat d 'adaptació dels nens, sens dubte molt 
superio r a la clels ;Iclults. 

La necessitat fonamental per part del nen consisteix a tenir un ambient 
circumdam que li proporc io ni aquella font cI 'afecte i d'ajuda necessà ria 
per poder créixer i clesenvolupar-se, en pa rticular en els moments de canvi 
(de ll oc, o ci e pape r, com el naixement d 'un ge rmane t, l' ingrés a l'esco la 
bresso l o al parvulari , l'adquisició de noves funcio ns durant la seva evo
lució, e tc.). 

Pe r a aque lls que vo len ajudar el nen a clo rmir millo r i sol al pro pi llitet 
(cosa probablement no natural , però extremadament estesa en les socie
tat industrials modernes , i a la qual la majo ria de nens es po t aclaptar sen
se problemes), po clen resultar útils alguns suggeriments: molts nens aca
bats de néixer s'acostumen més fk ilment a tenir el període més llarg de 
son du rant la nil, si no es fan clo rmir d urant e l dia més cie 4 hores conse
cuti ves , i es procu ra clo nar regularment l'ú ltima menjada cie la nü entre 
les I I i 1' 1 de 1;1 nit. Mo lts aconsegueixen aclo rmir-se sols si se ' ls posa 
al bressol enca ra despe rts, de vegades clesprés d 'haver ploriquejat durant 
alguns minuts (i alguns plo rs de ls nens petits serveixen per «desfogar. 
tensio ns internes i no sempre és poss ible ni útil calmar-los immediata
mem). El nen nascut de poc a qui es gronxa i bressa molt clurant e l dia 
plora menys i probablement. regula més facilment el propi ritme son-vigília 
(pensem en la gran cliferència de mo viment que compo rta el pas cie ser 
transportat a l' int erio r cie l'úter mate rn a est.ar en un brcssol quiet durant 
una gran part del dia!). 

Després del s 4-5 mesos, i clurant el primer any de vida amb les primeres 
experiències cie separació, el ritual d 'adormir-se adoptarà com més va més 
importància. La regu laritat. cI 'aques tes ruti nes (per a la família o n hi hagi 
una regularitat en les rutines diàries!), el seu contingut, la seva flexibili
tat , el fet que el nen en sigui p rotagonista (Ganclini , 1986), busca r cI 'afa
vorir les modalitats cI 'aclormir-se q ue no prevegin un estret contacte flsi c 
amb els pa res (el p it , ser gronxat i po rtat en braços, e tc.), encara que si
gui amb un objecte «transicio nah , ajuda ran sens clubte tant el nen com 
els pa res en el procés de separació. Durant e l segon i el tercer any de 
vida, tant l'objec tc rransicional com la possibilitat cI 'o rientar-se en el mo
ment cie desvetllar-se eventualment (no trobar-se completament a les fos
ques) poden se r úti ls pe r a alguns nens. Alguns cos tums mo lt arrelats en 
el ritua l de fer adormir el nen i que pesen d 'una manera panicular en 
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els pares (capacitat d 'adormir-se només si és gronxat, acariciat, en estret 
contacte físic amb el pare o la mare, etc.) es poden modificar més mcil 
ment amb un canvi del scuing on aücò s'esdevé (llit nou , una altra habi
tació o un <lItre ambient, com durant unes vacances, etc.). Només cal pen
sar en les diferències de modalitat d'adormir-se que pot tenir un nen a 
casa, a l 'escola bressol , al parvulari. on generalment aco,tuma a adormir
se en situacions molt diverses . 

n altrc punt fonament:tl per als pares és ser informats dc l'cxtremacla 
variabilitar dels comportaments i del temperament dels nens i ser Iran
quil.lizars en el fet que els nens demanen un ajur més gran en algunes 
fases normals del seu creixement. Proporciona r l'aliment afectiu que els 
sembla necessari per al propi nu, amb lIn comportamCI1l coherent i orientat 
a aconseguir que estigui més tranquil, serè i refiat en els propis mitjans, 
no representarà mai un risc .d'avi ciar-Io •. 

Molts pares, al cap d 'alguns anys, recordaran amb tcndresa i dc vegades 
també amb nostàlgia els llargs moments pass,lts :11 costa t del llit , o ;tl llit 
mateix amb ci seu fill per ;tjud:n-Io a adormir-se. 

Igualment ca l aj udar i comprendre els pares que en alguns casos mani
feSl.en sentiments depressius o agressius per respecte al propi fill : p tser 
només el quc ha tingut un nen clifici l por haver experimentat durant uns 
breus instants el <.Jue desencadena un :tcte de violència i d 'abús con tra 
el nen. Naluralm(,Ill, amb això no prerenem justificar cap forma de vio
lència contra la infància. Desraquem I. importància de determinar pre
coçment situacions relacionals de risc amb presència en l'adult de fortes 
valències destructives. La incapacit,n de sostenir siluacions d'cst rés , com 
les del propi nu amb traSWfIls del son, pOl repre entar un motiu de preo
cupl¡ció per part del pediatre i dels que es dediquen a la inf:lncia. Ut res
posta a aquesles problemàtiques eSlà lambé lligada a l'aprofundiment cu l
tural del tema: . cI son dels nens i Ics preocupacions dels parcs •. 

Fxuc( de: Bambil11 , mim . ¡ gener !iJR9 
Traducció: Jordi Tomas 

G.R., GP.D, 



o Xalet de Coll de Pal (Guardiola de Berguedá) 
o Rectoria de S!. Joal1 de Filbregues (Rupit i Pr uit) 
o Priorat áe Sta . Maria (Castell fo llit de Riub regós) 
o ReclOria de Castell ar de N' H ug 

oTenir fill s , .. quan? 
o Associacions d 'estud iants a Catalun ya. 

............. 

~ 
Diputació 
de Barcelona 
Colze a colze a mb els Aj unt amcllI s 
al se rvci deis ci ut ada ns 

1" •••• 

020 equips locals per a la in serció social 
i professiona l deis joves en conveni amb 
la Dipu tació. 

08 convenis amb centres d'informació 
i assessoramcnt juvenil que presten servei a 
50 municipis . 

lnformació: 

Servei de J oventut 
Rbla. de Cata lun ya , 126 
08008 Barcelona 
Tel. 402 22 35 
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racó del conte 

Hi ha situacions domèstiques que propicien la intervenció 
d'un conte; l 'hora del menjar n'és una. En aquest cas el conte 
es converteix en un convidat molt especial que acompanya 
el protagonista principal d 'aquesta escena que és l ' infant. 

Doncs bé «A sopar!» ha estat pensat especialment per a fer 
servir (explicant-lo, s'entén) durant l'àpat que rep aquest 
nom. Tot i que també és utilitzable durant els altres (dinars 
o esmorzars) potser l'hora del sopar dels infants permet es
garrapar una mica de temps al temps i fer un forat de temps 

per tenir temps d'explicar-ne un (de conte). 

Es tracta d ' un conte dins d'un conte, que vosaltres podeu ex
plicar, si voleu, posat dins del conte de l'hora de sopar de 

l ' infant a qui vagi adreçat. Au, vinga, i que us aprofiti! 

A SOPAR! 

ROSER ROS I V ILANOVA 

- I:.'s /Jora d'anar a sOpa/; Sara! 

- Pa/'e, què /Ji /Ja pel' sopar? 

-Un conte per cOn/ar; Sara. Apa: a escol/ar i a mellja/: 

- Ui, que bé! 

«Ulla vegada /Ji ba/1ia un minyó que sempre /el1ia /III budell bui/. 

-Mare, /inc tanta gana que em menjaria /III bOI/ amb "c/Ilyes. 



- 7'u? Si els Iem pelit, petitó ... Au, menja 'I aquesl pinyó. 

I menlre el minyó se 'I menjava - nyam, nyam- , la Sara lambé es menja 
- ny am-nyam- el sell sopar. 

- ¡\fa re, ja m 'be menjat el Pinyó i encara linc més gana. Em menja/oia 
1111 bou amb banyes. 

- Va, l'a. El qlle a III el convé és Itrla caslany a . 

I menI re el minyó se la menjava - nyam, ny am-, la Sara es menja 
el seu sopa r. 

- Mm'e, ja II/ 'be menjal un pinyó i una caslanya grossa com deu pin
yons. Ara vull /.11/. bou amb banyes. 

- Oidà! Si lanla gana Iens, menja 'I un gall amb plom es. 

I men.lre el m.inyó se/'l menjava - ny am, ny am-, la Sar'a es menja el 
seu sopar. 

- Mare, ja In 'be menjal un pinyó, Ulla caslanya grossa com e/eu. p in
yons, Un gall gros com cenl castanyes i encara linc més gana. 

Em menja.ria. IIn bou amb ballyes. 

- Mira que n 'eis de ganut! Au, lé, menja 'I el bou amb banyes. 

I mentre el m inyó se 'I menjava - nyam, ny am- la Sa ra lambé es men
ja - nyam, " y am- el seu. apar. 

- Mare, ja m 'be menjal un pinyó, una casla ny a grossa com e/eu pinyons, 
un gall gros com cenl castanyes i un bou amb banyes gros com mil galls. 

Ara j a na linc més gana .» 

I m enlre el minyó ja IlO p oe/ia menjar més perquè bavia quedat ben lip, 
la Sara lampoc no p ot m.enjar més p erquè ba quee/ell ben tipa . 

R _R, V , 

. 
CI-43 



44-0 

informacions 
~-----~-~---.... --/ 

Llibres a mans dels infants 

Triar llibres 

Hem tractat, en e ls dos clarrcrs articles, l'organització cie la BC (bibliote
ca cie classe) i la utilitat (o utilitats) que els llibres preste n a les aules dels 
parvularis . Si o rgan itzem una BC, si portem llibres a la classe, si crei em 
en la importància cleI llibre com a instrument . polifacètic. en l'eclucació 
dels infants, cal que sapiguem establir uns criteris cic tria , cie selecció per 
tal d'assegurar la validesa del servei que ha cie participar en el procés de 
maduració clels infants . 

El primer punt de reflexió s'hauria de centrar a analitzar quin és el con
cepte de llibre que té l' infant; i enca ra, els possib les concep tes cie llibre 
que po den tenir els infants concrets amb els quals hem de treballar. Un 
llibre no és la mateixa cosa per a rOlS els nens. L'acr itucl i la manera cie 
posar-se davant del llibre és clistinta . Ja de ben menutS els nens adquirei
xen valoracions cie les coses i, en e l caS cie! llibre , la significac ió que l'u-

gui tenir als ulls de l'infant ve mo lt do nada per l'expe ri ència que hagi 
pogut asso lir dins de l seu comext més pròxim . En aquest sentit , l'escola 
ha d 'entomar la responsabilitat de fo rmar part d 'aquest context i propor
cionar a les cri atures els mitjans propicis per a la construcció cI 'experièn
cies positives prop de l' o bjecte ll ibre . Tot sov int hem semit a clir que 
els nens, ci Co ntext familiar dels quals facilita llur familiani zació amb lli 
bres , ja te nen iniciada una actitucl de terminacla, un cert hàbit , sabe n com 
posar-s' hi . Això és especialment positiu quan , e n el si de la família , ci lli 
bre esclevé un objecte que no sol.mem apo na al ne n aspectes info rma
tius sinó que és també un objecte que facilita la relaci cie! nen amb els 
pares . Tanmateix, aquesta no és la situació cie totes les criatures que te
nim a les aules , ni cic bon tros . Per això, a l' esco la s' ha d ' iniciar aquesta 
aetitucl , aques t hàbil ; vet aquí, doncs, la necess it<lt cI 'o rg:ln itzar les activi 
tats a l'entorn clcl llibre (Ja biblioteca cic classe) partim clels nens que tenim . 

Un cop hem vist els nens amb els quals hem de treba llar, un cop hem 
es tablert Ic.> Hnie.> cie la nostra organització de classe i e l pape r del llibre 
clins cI 'aquesw o rga nització, c,,1 triar e ls llibres que lliurarem als nens; ca l 
fer una anàlisi clels ll ibres que han d 'anar a mans clels infants. 

De primer, un llibre és un objecte malcria I. Es compo n cie fulls cie paper 
impresos i rel ligats. Ca l, doncs, fi xa r-se en la qualitat cI 'aquest p"pe r, en 
la qualitat de la im pressió, en la qua lit:ll cle l seu rel liga t. quests són as
pectes externs , primaris , si voleu , . infrastructurals •. Tanmar.eix, GIl do
nar a les c riatures objectes cie qualitat òptima: ho m s 'esparvera de veure 
la ínfima <.jualitat clels ob jectes come rcialit za ts aclreç:lts als infanls; com 
si els infants fossin el rebuig cie la societat, la tOrna ; . amb poqueta cosa 
ja en tenen prou •. 

Un probl ema que se'ns presenta als mestres és I:t nostr:t pròp ia capaci tat 
de discernir els aspectes més subtils , la qualital .exle rna . dels llibres que 
lliurem als nostres infants . lI auríem de saber tr:lcla r un llibre des del ti
pus de lIeua que presenta (que si una venus , que si un" he lvèti ca, que 
si cie 14 punts ... ) al tipus de paper , l'enquaclernació (tapes fones , paper 
més sa tinat, pape r més aspre ... ), la granclària ... en fi , tOts aquests "spcc
tes . mate ri als. cie l'objecte llibre. 

Un aspecte mo lt impo rtant que cal tenir en com ple dels lli bres que s'adre
cen als nens de p,,,vulari és la il.lustració. Aques t llibres són bàs ica me nI 
llibres cI ' imatges. La majo ria són llibres d ' imatges que comporten un texl. 
Els inte ressos de molts nens cI 'aquesta eda t es m"nifesten , prec isament. 
pel seu clesig d 'aprendre a llegi r. La interrelació que eS la bleixen els lli
bres entre la imatge i e l text és de vital im portànei:1 per a Ics c riatures 
que volen penetrar en aquest mó n fascinam (i ad ulI ) de la lIe lTO impresa. 

En aquest semit, cal saber [er una anà lisi cie la quan titat de lext que ci 
llibre presenta, cie la .>eva -qualitat. i cic la seva d islrihució relativ" :1 les 
imatges a Ics que acompanya. 



Hem de cons iderar la quamitat de text entenent que si els nens s' inicien 
en l 'aprenematge de la lectura no podem afeixugar-los amb textos llargs, 
complica ts i feixucs. 

Per això, i pensant en la . qualitat. dd text, cal veure que la seva estructu
ra sigui senzi lla i que el voc;¡bulari que presenta sigui un vocabu lari bàsic, 
propi dels nens cI 'aquesta ecla t. Va l a clir , però, que tOl sov int ens trO
bem amb l libres que utilitzen una mena cie vocabulari . infantilitzador., 
fruit d 'una determinacla iclea cie la infantesa que està molt llun y cie la rea
litat. 

Alguna cosa semblant podem d.ir cie les il.lustracions. Hi ha llibres les il.lus
t racions cie ls quals tenen una coherència d 'estil ; en canvi cI 'al tres presen
ten irregularitats en Ja fo rma cie tractar la rea litat. Les imatges han de pro
porcionar als nens unes vies clares d ' interpretació cI 'allò que se' ls vol 
explica r , cies clel principi fins al final ; han cie ser riques en cletalls si el que 
es vo l és que l'infant es fixi en un context cle terminat , han cie poder trans
metre iclea de moviment, en fi , han de possiblitar cmendre el missa tge 
que se li està ll iurant. D 'altra banda, és bo fugir d 'aquell tipus d ' iUustra
cions que ens presenten la rea litat cie manera es tereo tipacla. 

TOlS aquests a pectes poclen semblar tècnics. Tanmateix , un llibre no és, 
curiosam ent, un objecte material. Un llibre és, bàsicament , un mitjà cie 
transmissió cie cultu ra . I ... Ai las! Fatíclicament, aquest també és un paper 

clel mestre. Llavors, només cal saber quina cultura volem transmetre. En 
aquest sentit , malgrat que ja en vam parlar en l'anterio r article, cal insistir 
en el fet cie saber entenclre quins són c ls aspectes icleològics que el llibre 
pOl transmetre per tal cie poder se lecc ionar els més ad ien ts per als nOstres 
nens. 

Tot això vol dir que els mestres ens hem de mirar els ll ibres que acl recem 
als nens a partir clels objec tius educatius que ens hem fixat ; no poclem 
lliurar als infants uns materials que es contradiguin amb el que pretenem 
ni podem utilitza r uns recursos que no siguin coherents amb el nostre propi 
projecte. 

No voldria acabar sense fer menció d'una mena de llibres que, sens dub
te, tenen un lloc rellevam en les nos tres biblio teq ues de classe; són els 
llibres elaborats pels mateixos nens. La classe és el context en què el nen 
treballa i en el qual es tableix impo rtants relacions soc ials; però també és 
el receptacle de totes les exper iències que el nen expressa; és el lloc on 
ell pot comunicar allò que sap , al lò que ha descobert . Els textos que les 
criatures elaboren i il.lustren, les no tícies, els estudis i observac ions arran 
de qualsevol objecte, les sort ides ... són silLlacions excel.lents per a fer .el 
nostre llibre de .... que const ituirà un dels objectes de consulta i de fruï
ci ó més reclamats pels nostres petits lectors. 

Josepa Gómez i Bruguera 

1n-45 
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Amb et nou curs Infòncia reprèn es \tlSltes escctJrs O d ferenls fuets del nostre oois 8 dIssab
te 25 de novembre ermem o Sont fGllu de Guixots ! Girona 00 cornoonvs d esceles bressol 

pcJVLJi(:ms ens CXX)Iro'1 expk::oran lo SfMJ expeoènclO 

VISITA A ESCOLES BRESSOL I 
PARVULARIS DE SANT FELIU DE 
GUIXOLS I GIRONA 

Dissabte 25 de novembre de 
1989 

Lloc de trobada: 
a Barcelona: e Còrsega, 271 
Hora 8,15, motí 
o Sant Feliu o l'entrada del CàMPIng Bolmaña 
Hora 9,45 

Fer IOl de poder encarregar el dnor lelefoneu o 1'Ass=K:lCÓ de Meslres 
kbso Sensol (Iel (93) 237 07 01) o o VlO8ns Febrer (leL (972) 32 24 10) atans 
del 20 de novembre 

lr Congrés d'Activitats Aquàtiques 
Els dies 28. 29 i 30 de setembre del 89 se celebrarà al Centre de Forma
ció de , La Caixa. de Barcelona. el 1r. Congrés d 'Acüvitats Aquàtiques adre
çat a totes aquelles persones interessades en I·organització . gestió i exe
cució d 'activitats d 'aquest tipus. 

Per a mé informació adreceu-vos a SEAE, Servei d 'Ensenyament i Asses
sorament EspOrtiu . Carrer de Floridablanca 146. 2n-la. 080lL Barcelona . 
Tel. 423 12 OI. 

Concurs d'assaig i experiències pedagògiques 
La . Fundación Santa María •• en compliment d 'un dels seus fins fundacio
nals • • promocionar tot allò que pugui signi fi car la promoció i el desenvo
lupament de les ciències pedagògiques i de les tècniques didàctiques. , 
obre un concurs d 'assa ig pedagògic, dos concursos d 'experiències peda
gògiques i un concurs per a anicles public<lts a revistes especialitzades 
en pedagogia. Per a més informaciò dirigiu-vos a . Fundación Santa Ma
ria •• Doctor Esquerdo. 125. 3r. , 28007 Madrid . 1els. (91) 2~3 02 99 i (91) 
409 28 72. Fax (91) 504 01 35 . 

«Montseny: convivència home -natura». 
Itineraris pedagògics 
Ll\juntament cie Montseny ha preparat tres recorreguts diferents per la mun
tanya : un per a Pre-escolar i Cic le Inicia l, i dos més per a la res ra d'EGB, 
BUP i FP. 

Amb la realització dels Itineraris Peclagògics es poden eanalitz:tr les nom
broses visites cI 'escoles al Monrseny i oferir un servei d 'educació ambieIllal. 

S'iIllenm que l' itinerari no sigui només una excursió, sinó que el nen pren
gui consciéncia de l'entorn natural i humà que té al davanl. Juntament 
amb una eclucació ambiental, de caire més nalural ístic. se'ls indueix al res
pecte per Ics activitats que es fan al pob le: serveis. agricultura. aprofita
ment forestal .... 

Per a més informació, adreceu-vos a l'Ajuntament cic Montseny. 
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Didàetka 

LA MÚSICA I ELS NENS PETITS. Anna Bach , «Perspecci va EscolaT">, núm, 
132, reb, 1989, pp, 40-42, 

Butlleta de subscripció - ........... --
[]] 

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 I I I 
Cog noms Nom 

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 I I 
Adreça 

Experiències 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 
D 'UNE ECOLE À L'AUTRE, VIVRE L'ESPACE AUTREMENT. «L'École Ma- Codó P. Pobla66 P,avóncóa 

temelle Française», núm 6, març 1989, pp. 3-8. I I I I I I I I I I I 
SISTEMA E MISURA DEL TEMPO, F. Agli i A , Martini , «/nfanzia», núm, Telefon 

6, feb. 1989, pp, 51-55, 

Leetu ra i escriptura 

LA CO RRESPONDÈNCIA ESCOLA R, Albert Ruf. «Guix», núm. 137, març 
1989, pp, 31-34, 

Liter-.ttura infantil 

LA LITERATURA INFANTIL GRI EGA. LOl y Pelrovi ls .• Boll, Assoc. Esp, 
Amics IBBY. , núm, 10, dec. 1988, pp, 4-7. 

Pedagogia 

TALLERES Y RINCONES EN PRE ESCOLA R Y CICLO INICIAL. J. Amonio 
Al'mas Acuña . • 7àhOI~ , nÚm.1 4, gen . 1989, pp. 25-29, 

IV CONGRESO DE ESCU ELAS IN FANTlLES, «TE,., núm, 100, feb, 1989, 
pp. 25-26. 

Pieopedagogia 

REFLEX IONS SOBRE PSICOMOTRICITAT. Juan A. Garcia N uñez, . Cuix. , 
num, 37, març 1989, pp, 4-7, 

LA MUSICOTERAPIA , Teresa Car vajal. «Nuescra Escue/a., núm, 103, març 
1989, pp, 17-20 , 

lMP0 1UANClA DE LA CUANTIF1CACIÓN DEL DESARROLLO PSI COMO
TOR AL COMENZAR EL ALUMNO LOS APRENDIZAJES DE LA LECTO
ESCRITURA : ESTUDIO EXPERIMENTAL. M. Soledad Sancho de la Mer
ced , ' Psicomorricid;ld. , núm , 31, feb,-març 1989, pp, 45-56, 

Societat 

LA FAM I llA NÚCLEO DE Y EN EXPANSIÓN, José A, López Herrerías, «La 
Escue/a en Acci6n., núm, 10.489, març 1989, pp, 4-6, 

Se subscriu a In-fàn-ci-a (6 números) per a l'any 19B9 : 2,670,- Ptes, 

Pagament: per taló adjunt a la Butlleta O 
Per domiciliació bancària O 

Bu~letí de domiciliació bancària 

---------~--------
Nom; Cognom. 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 

Nom; Cognom. del lól ula, 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 

11111111111111111 11111111111111111 
Bonc/Caixo Agència 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Poblaci6 Província 

111111111111111 
no. comple ¡ llibreta 

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

(firma) 
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biblioteca 

SllLlonCA Oh. MES1"! 

EDITORIAL 0""'0 

VILA, I. Adquis ició i desenvolu
pament del llenguatge. Barcelo
na . Graó , 1989. 
Ens trobem clavam d 'un llibre que 
en mo lts poques pàgines expli ca el 
procés d'aclquisiciÓ clel ll enguatge i 
la seva re lació amb el clesenvolupa
ment global cie l'i nfant. Vila parteix 
del fet que el llenguatge és una cie 
les conductes més aprecia cies cle la 
nostra cultura ; generalment la co
municació, i especificament la trans
miss ió de coneixements clins l'àm
bit escolar, es fa a partir cie les 
paraules. El llenguatge, clo nes, s'ha 
cI 'entenclre com un instrumem que 
possibilita la bona comunicació i 
l'escola ha cie facilitar el coneixe
ment cI 'aquest instrumem. 

JIMÉ NEZ, N. , MOLINA, L La es
cu e la infant il . Barcelo na . Laia, 
1989 

A partir d 'un recull d',mècdotes re
ferides a nens de 0-6 anys dins el 
marc cle l'Escola Infantil , les auto
res es proposen , i ho aconseguei
xen, fer-nos reflexionar sobre les ac
tuacions cle nens i adu lts en els 
processos d 'aprenentatge. A través 
cle l'activitat autònoma el nen mo
difica el seu entorn i les relacions 
que hi es tableix. És aquesta ca paci
tat el que permet l'evolució i tOts els 
membres que hi participen han 
d 'afavor ir-la i respecwr- la. 



Una col·lecció de dotze llibres 
per aprendre de llegir 

ll ibre 1 
Nin i Non (Vocals, n, t) 

ll ibre 2 
En Nin i en Non, lo mono i 
l'ós. (s, m, I) 
llibre 3 
El sol, solet riu sota el nas. (r) 
ll ibre <I 
Bim, bom. (b, k) 
llibre 5 
Sento, senta. (p) 
llibre 6 
Fem preguntes. (f, d, g) 
llibre 7 
Els titelles fan titelles. (11, i) 
llibre 8 
A quin dia som, avui? (ge, qu) 
llibre 9 
Endevina, endevineta. (z) 
llibre 10 
El pare carbasser quan va 
venir de la guerra. (r) 
llibre 11 
Veus el que jo veig? (gu, x) 
ll ibre 12 
la vella de Romadriu. (Totes 
les conso nants) 

Editoriol Onda 
Passeig de Gràcia, 120 
Tel. 415 02 12 

"..--,O~IOOI8 Barcelona 
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