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COM CADA ANY una mica més - o bastant més, com en
guany- , en començar el període de preinscripció i matriculació 
a les escoles bressol i els parvu laris es constaten els problemes 
de planificació de l'ed ucació infantil , o més ben dit els proble
mes le la manca de planificació_ 

mer de l'educació primària, com li garanti a de continuïtat i de 
qualitat de l'educació. 

Q UART: les diferències entre les tipologies de projecte edu catiu , 
que componen diferències d'horari, de ca lendari de vaca nces, 
etc. , entre les escoles bressol i els parvularis. 

o 
·C 

E 
0-

PllIMEH i general problema: el desequilibri entre una ofena d'ho
mologació dubtosa i quantitat minvant i una demanda creixent a 
desgrat de la baixa taxa de natalitat. 

SEGON I rob lema: la desigual ubicació de l'oferta _ Hi ha barris i 
pob lacions sense cap plaça d'escola bressol, o amb forta mancan
ça de les -lasses de [[eS anys, i n'hi ha sense presència , o amb 
baixa presència d'ofena públi ca. 

T'EHCE I¡: la fallll de coordinació i de coherència entre les poques 
escole - bressol -primer cicle- i els parvulari , generalment in
comp let - segon cicle del nive ll d'educació infantil. La llei posa 
com una obligació · l'estrela relació- entre aquests dos cicles i el pri-

Aque t any ens sembla notar d 'una manera especia l 

- una demanda excepcional, molt per damunt de l'oferta de O a 3, 

- una oferta de 3 a 6 més basada en circumstàncies conjunturals 
(tenir espais, tenir pressupost) que en un esforç de planifica
ció per atendre en quantitat i qualitat la demanda. 

És en aquest període quan es mostra la palmària contradicció 
entre llei i realitat, quan es constata la necess itat d'ordenar la po
lítica educativa a la planificació amb coherència pedagògica, 
més que a l'augment descoordinat. Aquest és el canvi que ha de 
revertir en un millor servei als ciutadans. 

Plana obc l'l a 2 :¡¡ 
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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® 

o -~ Q) 
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!l 
Apunts per a un enfocament 
sistèmic a l'escola 

La rcoria general de sistemes es basa en el 
fcr quc un sisrema en ci seu conjul1i és 
qualitalivamem difercl1i a la suma dels 
scus elemcms individuals, amb un com
pOflamem també difcrelli . 

Tradicionalmem la psicologia ha vist l'in
dividu com una unirar i s' ha e,rimar que les 
seves caracrer ísriqucs i proccssos de dc
scnvolupamem són pa rr d'aques!:1 un ira!. 

L'cnfocamcm sisrèmic veu l'individu com 
a pan del , isrema major que consrirueix la 
famíli a. En aquesl marc més ampli , la con · 
ducra no és considcrada ni indcpcndcm de 
Ics condicions ambiemals, ni producle 
de processos imrapsíquis, sinó el resullar de 
l 'imerjac de processos recíprocs emre les 
pans imeracluams. 

La nostra pràcr ica diària com a edu cadors 
ens ensenya que mohs dels problemes 
que poden donar-sc en els nens podrien 
haver-sc solucional amb un'l bona prevcn· 

Paul KI.I! I! 

ció, amb mcsures ·profil àcliques> més 
que "cu r~ll ivcs ». 

Estem aCOSlUma!S a fer una leclUra foca
Iil zada i lineal. Focalilzada en el nen i el 
símplOma, i lineal , o sigui , causa·efecle. Si 
intentem veure-ho SOla la prespecti va sis
lèmica ci nOSlre punl de viSla s'amplia a 
iOlS els elcmellls que enl'olien el nen i 
:ullb els quals imeraciUa: família, edu ca-



clors, grup classe. No hem cI 'oblidar que 
nosaltres no som un elcmenl extern sinó 
!O!almcnt ill!errebcion:l! :ullb !O!s cls al · 
Ires, cic ll1ane!<! que es crea, així, una xarxa 
en la qual el nen és un elemell! més. 

AqueS! en focamen! allibera el nen de l'·c
!iquc!:!! <, ci nen no 'és' hiperac!iu, passiu, 
c!c. El nen es -mostra ' en aquest COll!ex! 
d'una dClcrmina(!:J m:mcra. 

Si na l'olem fcr 1ccwres làcils del tipus 
<m:lls IXII'cs- o -ncn problemà!ic' haurem 
d'abandonar el model lògic lineal·causal 
per adheri r-nos a la no"" lògica circular 
sistèmica. 

Com s'ha dil abans, si considerem al con
junl quali !ativamen! difercl1! dc la suma 
dels Sl'US elemenls individuals i el feecl
!Jack que cll!re els elements s'es!ableix, 
hauríem de fer-nos algunes pregull!es: 
quins dement!' poclrít:111 canviar si volem 
modifica r la conduna del ncn' Com hem 
de considcr.u la nostra ill!eracci6 amb el 
nen, b famili :1 i ci grup·classe per Iai de fa 
cililar el cuwi' 

I per ac:t\):tr, qu ines re,b!ències ! robem en 
nos:tltres m:t!cixos per facilitar el canvi' 

IS4Ibcl Garcia Fo ntal 

Una altra manera de mirar 
la televisió 
Estim:us amics i amigues. 

Fa uns quants <:nl'S que el nostre col· lec!iu 
es preocupa pcr la inl1uència de la !elevi· 
sió en l'educació infanlil i juvenil. Fre· 
qüen!mcl1I fem rallers :r le, escoles per 
aprenclre a mirar iJ rele amb semit crític. 

Tenim una peli ta publicació !i!ulada UI/a 
altra II/Wl era de ¡'eure la tele¡'¡sió. I. fi nal· 
mel1l, hem recolli! quat re mil l'uit·cemes 
Irell!a·!res signatures per protestar per la 
utili! zació de la violència com a manera 
d'cmre!enir dur:tn! Ics hores c\'aucliènci:1. 

El passa! 12 de novembre de 1993 vàrem 
ponar aquestes firmes al presiclcl1I del 
Congrés. per exigi r que la !elevisió fomen
li valors democràt ics com el diàleg, el res· 
peClc, la col·laboració i la solució de con
rJic!es per mè!Odes llovioJems. 

¡\ call! inuació, us fcm arribar alguns sugge
rimems sobre pos,ible, m:meres d'uti
li !za r la !c\el'isió: 

Què podem fer daram cid poder a!ran iu 
de 13 !elevisió' És que pOlser és tan fon 

que ens hem dc deixar porlar' Sembla que 
no hi ha solucions màgiques i el camí, per 
als que volem que la !elevisió no sigui ne· 
gat iva, és llarg i dur. 

TO! al llarg dels tallers que hem fe! sobre I:t 
televisió se'ns han fe! suggeriments, l 'en
cen dels quals és diferem. A veure si algun 
dels que segueixen a cominuació us fa ser
vei: 

- Veure la !elevisió en un hom i elegi! 
prèviamem després d'haver-ho parim o 
comema! amb allres persones. 

- Elegi r els programes mirant la progra
mació setmanal i comentar amh algú 
per que sc n'elegeix un i no un allre. 

- Parlar en família sobre els prog r~lmes 
que es ,-cu en. Quin:1 er!l la idea princi 
pal? Se'ns transmet alguna cosa que no 
se'ns diu claramenl ' Què hi aprenem' 
Per què ens diverteixen' Quins aspec
!es positius hi hem trobat' 

- Buscar activitals que podem fer en lloc 
de l'cure la !elevisió: llegir, dibuixar, 
passejar, xerrar, explicar acudits. jugar 
amb les joguines, visitar <l migucs ... 

- Col·loc:u el !elevisor en un inelret cic 
casa que no sigui el més important. 
de manera que quan :" gú la vulgui 

"'~A 
t 

I 

\'eure sc n'hagi d'!uJar a un lloc separa! i 
la bmília pugui ell'sen\'olupar la seva 
vida normalment. Facilitar amb aquest 
sistema. a les persones que no '~"gu i n 
\-eure la lele, la possibil ita! de fer alt res 
ae!i,·i!ats. 

- Tenir el !elevisor guarda! dins eI 'un aro 
mari i trcure' l ca ela vegada que es vul
gui l'cure. Això ens ajuda a pensar en 
cls pa"os :tll!eriors i ( ,'iu que cada re
gada que entrem a ca'a encenguem la 
tek de manera aU lom;nica i irrefl exiva. 

- El Minis!eri ell' Sanitat aconsella que els 
inial1ls de mCI1\', de quatre :111)'5 no 
mirin la !elerisió. 

- Igua lmente. recomana que els nens i 
nenes de quatre a onze anys no la mirin 
més cI 'una hora diària. 

- Algunes persone, han decidit no tenir 
!elevisor a casa. 

Si teniu alguna allra ide:t , ens podeu cs
criure i ens l'expliqueu. Heu nota! que la 
gent e, (lO>:1 contcma quan rep una cana' 
Escriure canes és una cie les possibles acri · 
vitals per fer en lloc de ,'cure la !elevisió. I 
la gel1l ho agrae ix. 

Colccti vo Noviolencia y Ed ucación 
( ' AIt'etj ll 5. 7 Ji 

2HO J l ,11(ulml 
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ELOGI DEL RELAT 

ROSER ROS 

Ara pla, si l 'hem fcta bona ' Mireu si és cas : se m'ha encomanat que escrigui 
unes qua mes floretes per elog iar el ga i plaer que proporciona relatar comes 
pel mer gUSt d'explicar,los, pel goig dc passa r una CSlOn:,1 junts i pel simple 
fet que, des que el món és món, a la gent , ens agrada de xerr:lr-nos històrics i 
anècdotes practicam el comodíssim mètode del boca,orella, Fel i dcbmUl, 
penso que els que m'han fet ai tal l'ne:lfrec deuen volc r dc mi que convenci 
els que no tenen manic;, i C!lcara pracliquen :Imb una cena fe l 'an d'exp licar 
COnteS (o qualsevol altra cosa parlada que ,,'escaigui C:lure'ls a Ics orelles); 
però també deuen tcnir ganes que ho intenti amb eL, quc 1':1 poc no gos:lven 
expli car-ne, però que ara j:1 ho ran ; i , pOS:ltS :1 fer, intudxo que fins i tot els 
agradaria que m'imroduís cntre Ics files dds que encara són um miGI rcacis a la 
pr~ct ica d'expliclr rebts (no s'hi posen per poc, ells, a l 'hora de donar reina!) , 
Tor plegat, pcr ,'l'urc si b ig :dguns "¡[q1ll" ,d club deh que pClbcm que I" mi 
llor manera dt' r<.' .~ I1L,(, I : lr ci Cel ll:uT:uitl L;;-.. pr;¡cliC:lr·!u .({rtOia el fill/ore , 

Sàvies paraules han estat dites 

El cas és, però, que si m'exclamo no és pas pd fel que no m'agradi l 'encà rrec. 
No senyors (que me'n sentO molt cofo ia de la confiança que semble ll diposi 
tar en mi i en les meves p:traulcs), no, sinó pe l rel que cm sembla que això 
quc ara tracten que jo els descohreixi , és més vel l que l'anar a peu, per lli I 
com ra una calb de segles que s'Iu anal pr:IClicant així, però també s'escau 
que algLÍ a qui jo admiro molt i molt ell va dir Ulla, que", M'explicaré: el ret és 
que furgant entre les meves lectures preferides (que és cosa que molt m'agra 
cia fer) ja fa temJls que va ig trobar una frase, pe lita com un pi nyol, però sabo
rosa i , aberuda com poques i que quall us la cligui (cosa que h:turé de fe r per 
escri l ja que d:IIllUnt del paper 110 "al això dd boc:l ,orella) moll em lemo que 
a vosalt res, com a mi el dia que la vaig descobrir. us semblar:¡ que ja 11 0 calc ll 
més paraules per argum entar això que ara vu ll lloar: 

- Qui e:;cull:1 un:! hislü ria esta en cnmp:lnyi:¡ Jt:'! narr;ldor,'" 



Quin:1 millor cosa poclri:1 haver estat dita a ravor cie l 'acte de narrar que ator
gar li 1:1 ca tcgoria d'acompanyam cie qui us està escolwm' I sobretot, si pen
sem en una socict:u com la nostra que, pel que sembla, és plena cie proble
mes generat, per la sol itud a què es veu sotmès l ' incli viclu , la pràctica clel 
boc:t-orc ll :t (que ve a ser una manera molt gràfica i pi moresca cie dir que hom 
es coll1unica per I:t parau la) podria ser una bona so lució. Està clar, però, que 
ci fet que una prrsom t:tn assenyada i tan poc donada a IraWtr les coses amb 
lleugeresa (com rou ci ri lòsor i pensador al emany Walter Benjamin, prou re 
cordal d:trrerall1cl1I a casa nostra per la seva accidemal relació amb la vila de 
Portbou ) haguó escri t UIU tan curta i enraonada floreta a favor de narrar, em 
b dubl:tr de l:t validesa cic Ics reflexions que jo, pobra cic mi, pugui fer a l 'en-
10m del tcm:1. Sigui com sigui , prometo humilmel1l i solem nement esforçar
me l:tl1l com pugui a dir-vos quelcom que us sigui profitós. Però, per on co
mençar' Què hauria cic donar a el1lendre a tola aquesta co lla de gent que no 
semblen quedar satisfets si després d'exp licar un conte no proposen alguna aC
l ivi t:u per 1:11 (l'assegurar-sc que ci missatge ha estat rebut com ells esperaven' 

El relat és com una partida de ... paraula 

POlser cm podri:t eSlrenar i dir-los que qui es disposa a relatar un conte s'hi 
h:turia de posar com aquell que convida a fer una pan ideta, l 'única regla de la 
qual (i que c: t! respectar inexorablemenl ) és que qui ens comanda ara a IOtS 
és l:t paraula , una fadrina cie mena bellugadissa, propensa a la xerrameca, 
amiga clcl safmcig i de la tafaneria , provista cI 'una envejable vocació de jugar i 
de fer jug:tr el joc del boca-orella. Ah ' i que no busca altra contrapartida, en 
aquesl entreteniment , que expl icar-sc i algú que sc l 'escolti . Practica el seu 
ofi ci amb ai lal desvergonyiment que no li importa de fe r-se seves les xerrame
ques i xafa rderi es (ja sigui n antigues com el món, ja siguin noves com el dar
rer casori de l'any ... ), mentre li serveixin per anar conservant el tipet (senyal 
que fa exercic i!). És a dir, mentre sa lut i rorça li quedin per fer-sc sentir i dei 
xar sc esco ltar. 

La veu mentora de la paraula 

I com que parlem de rclat i no d'al tra cosa, just és reconèixer que l'única, la 
millor i I:t indefugible memora que li cal per anar d'una banda a l 'altta, a la 
nOSl ra pubilla la paraula, és la veu. No us enganyeu: aquesta dama, IOt i el seu 
pos:u humil (qui sap si ell és la causa que - sobretot els mestres- la tractem 
lantes vegades com si de la VenlJifocs es tractés?) compta entre les planes del 
seu currículum :ll11b un gloriós passat, un sòlid present i un gens incert futur, 
i, segons tots els indicis, sembla haver esta t l 'úni ca capaç de convertir el fet. 
de narr:tr en un joc en ci qual el narrador cerca de seduir l 'oiel1l i fer-lo pre
soner amb els renous dels seus sons, mentre aquest, al seu 10m, prova de re
tenir qu ' I 0111 d'allò que exp l ica el narrador, ni que sigu i l 'eco. J gràcies a la 
seY:t desi nteressada intervenció (la de la veu. s'entén) s'assegura la possibili-

------:;---- - - - -
~-=--

Libro de estamj)as 



tat de la repeti ció i difusió del fet narrat iu, que es conveneix, així, en un feno
men comunicatiu . 

La comprensió no és pas l'única ni la primera capaç 
de seduir 

Podria cO l1linuar diem-vos a la colla de vells narf3dors que possiblemcl1l esti 
gueu ll egim aquest elog i del relat , i wmbé a vosa ltres, que us heu incorporat 
al cl ub recentment, que no cal pas que us escarrasseu a posar-vos com a fil13 -
l iLat la tOlal i íl1legra comprensió d'al lò que expliqueu. Més aviat us cal pensar 
( i confiar!) que els comes que haureu triat per expli car no convé que siguin 
emesos de la mateixa manera per tOthom; n i tan sols heu dc vole r ( més aviat 
us n'hauríeu de malllarl) que sigu in rebuts amb la matcixa imensitat per tOts i 
cadascun dels que form en el vostre auditOri , car ningú és igual a cap altre i , 
conseqüemmem, cadascú se semirà atret per l'aspecte que més el fascini (per 
a un serà la v(¡stra veu, per a un altre ser;; el gest, per a aquest serà el lloc que 
ocupa a la rotll ana, per a aquest al tre la somnolència que l i encomana l 'hora 
del come ... i potscr tan sols un d'emre tots sc semir3 atreL d'emrada, pel con
tingut del come'). Però això no us ha pas de treure la son, Mireu sinó, que bé 
que s'exp lica ci personatge cie Marco 1'0 10 , recreat per lta lo Ca lvino al seu l l i
bre Les cili IaIs in visibles: 

"Jo pa rlo, parlo - d iu en M.treo però e l qui m 'escolta reté nomò Ics par:.IUles 
que espera. Un<1 es la de..;cripciú dc l món a la qual concede ixes l 'oïda ben igna, 
~JI):J altra la que donar;1 13 volt:! clels grupets de descarregadors i g:tndolers en els 
molls de caSH meva e l d ia del meu fl"wrn , Ulla altra la que podria d inar en edat 
JvanCJc!:1 , si caigués presoner de pir.n es genovesos i cm posessin I I cep a la ma
te ixa cel, la amb un escri ptor de naveI · Ics J 'avcm llrcs.-l 

Els nostres aliats: una atmosfera plaent i el temps 

Aquestes parau les de Marco 1'010 em fan pensar com, més que no pas la IOta l 
comprensió cic Ics nostres narracions, ens convé procurar que els nostres 
oients es trobin formam pan d 'una atmosfera que, per agradosa i plaent, el s 
sigui grat dc guarclar en cls repl ecs de la seva memòria més ocul ta. Penseu, 
per un moment, que sense se mblant clim a, mancats de la possibilitat d 'embo
licar els fragments de contes que encara podem recordar amb la fina teran yina 
fe ta dels clel icats i el'ocaclors fil s capaços cic pimar-nos amb tOIa precisió l ' in 
dret en què ens fou confiar cen conte, o que ens permet rememorar la co lor 
de la llana del jerse i que cl uia la mestra que de menuts ens duia, ben agafats 
ci c la maneta, per les meravelloses - o, a cops , inquietants i plenes cie periJl s
terres dels contes, privars d'aquests significatius detalls, fins i lOt nosaltres 
hauríem eSlat incapaços dc reteni r al lò que en algun moment vàrem escoltar, 
i llavors - ai 1asl- l 'an d 'explicar s' hauria perdut. I després hi ha el temps, 
aquest aliat que sovint sembla que oblidem quan ens agafa aquella mena de 
ball de sant Vito i que ens omple de por el cos no fos cosa que se'ns escapés 

el tren uels aprenentatges; sembla que no ens recordem que la repetició una i 
altra vegada, i encara ro tes les altres vegades que convingui , és una de les 
moltes maneres de què disposa l'infam per dominar el món. Apliqueu-ho a 
les narracions: sobre la base de dir i reclir un come, d 'explicar-lo i rornar-Io 
a explicar, fem possible l 'arribada d 'aquell momem en què, assegurada la 
comprensió de l 'argu mem, ja sembla que ens ve iem amb cor d' iniciar, a dos, 
el joc ue la re('[cació; però primer ens cal saber-lo fil per rancla , abans que 
arribi el temps d'afeg ir, d' inventar i, fins i tot, d'interpretar (de manera in 
consc ient encara) i més taru d'entendre cens símbols, No oblidem que el 
temps é> un clels elements que més han contribuït. a enfonir aquests relats 
que ens vénen de segles amunt. Els forja com ningú no ha estat ca paç de fer
ho en les fargu es subterràn ies de la tradició popular. Els confereix una capac i
tat especial que ens enamora les orelles, i no ens fa cap mena de vergonya 
cotúessar-nos que, mol t abans de poder-los comprendre, ja ens havien agradat 
només cI 'have r-los sem its. I no és fins bastant clesprés quan , ja grans, ens aclo
nem que transponen en c i seu si veriLats molt importlnts, de les quals se'ns 
faria difíc il parlar si no ho poguéss im fer aix í, a l 'estil dels comes, Perqu è 

per dir-ho 31llb parauks de Carlcs Rib:l no l'S prccisal1lcm un:l mora l allò 
que ens ensenyen, sinó una immensa i fonamental experiència en l 'estat pur. 

A manera d'epíleg 

I, vist que ci temps se' ns acaba ( i també ho fa el paper), podria acabar diem 
que em donaré per ben pagada si se'm concedeixen encara uns minuts per tal 
cI 'ordenar aquestes quatre rat l les que tot just acabo cI 'endegar amb l'intent 
que ens serveixin a tOtS, a vosaltres , a mi, per orcl enar les idecs i endreçar-nos 
el cap: 

- Que no ens faci por confiar Ics paraules de què són fets cls nOSLres reiaLS a 
aquesta exce l , lent mentora que ha demostrar ser, des cic sempre , la veu; 
ella sap prou bé que ulla cic les seves principals missions consisteix a se
duir l 'aud itori (estigueu segurs que ella m:r i no ens furtaria aquest plaer); 

- Confieu en qui us esco lta: si es manté al vostre costat és perqu è l 'empeny 
la necessitat de rctenir Ics vostres paraules, d 'entre les qual s, no en dubteu, 
collirà t:m so ls les que ell ja esperava sent i r tan bon punt heu obert la 
boca; 

- No sigueu eixelebrats i no us deixeu dur per la pressa a l 'hora cic ce rcar !J 
comprensió dels vostres relal.s_ Que mai no ens hàgim cic penedir d'haver 
estat els causams d'un recorcl fred, aparent, superfi cial (obl igatOri ... )_ Inter
rogueu el temps: ell coneix més bé que ningú quanta paciència i quanta 
dosi de cleixa r fer calen fins a estar segurs que el que un conte transporta 
ha calat fon en una person:L 

Notes 
J. L3EJ\JAMIl\ . \X,':t1It.:f: "El 11:lrr:ldur-, M :ldrid : N(,I ' I~"/{¡ dI' On:id!' ll f,', mim . 119, 197j. 
2. C·\L\INü, I ¡:t lo ' l.t'S Cl u!(lIS I lI l'isiúles. U~l r('dú¡) ~I : EnlpUf1\ . .::-.. 198') , 
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PRIMERA INFÀNCIA 
IINTERCULTURALITAT 

L'increment de fills de treballadors africans a les nostres es
coles, imposa una atenció individualitzada (i a vegades, 
menys, grupal) a unes característiques culturals noves per 
als educadors, per a la qual estem mancats d'eines teòriques, 
metodològiques i actitudinals. La identificació i desactivació 
dels prejudicis, la lluita contra tota mena d'exclusió i per la 
conculcació de drets humans, cívics i polítics, i l'assumpció 
del conflicte que implica el xoc interètnic, són aspectes bà
sics en la pràctica d'una pedagogia intercultural que porti a 
una ' integració positiva. Es una tasca de tots, i ha d'incidir 
significativament tant en els infants autòctons com en els 
migrants i en l'educador mateix. Els primers anys de la vida 
dels infants són, també en aquests aspectes, d'una importàn· 
cia ca \><L-\ I. 

FRANCESC CA RBONELL 

No recordo la xifra cxacla, però s'acosta a la vintena el nombre cI 'infants cie 
parcs africans (marroqui ns i, pri ncipalmem, gambians) que, segons em deia 
una educadora, s'han preinscri l a una escola bressol pública cie Girona, i que 
amb lOla probabi lilal hi tindran plaça, ja que, apli cant els criteris de nivell 
econòmic familiar clel s harems, lenen una prioritat d'accés indiscutible, per 
davanl de molles famílies "aUlòclOnes', Si les meves informacions són cxac -

Els tr<1valladon, africans n()drirem d 'alumnes els primers cursos de Ics nOS/res escoles 
ci 'una mallera cada I)egada més important. 



tc,. un tL'r(' cid, nl'ns de p;lrvul:tri 3 an ys de Santa Co lom;1 de Farners són 
g:1111 hia l1 :"1, i ~tl n frl'qÜ('llb pl'rcc l1l:ngcs similars elL' 1lt'IlS i nenes marroquins a 
;tlgun;1 l'Kola del Hav:tl dc ll;lrcdon:1. A 1:1 comarca de l'Alt Empord~. més dcl 
'1 Il() d'alumnes dc ¡xln'ubri i priJllüri~1 són eSlGlllgcrs , o de p~l rLs è:. trangers, 
dcls quals. nomé, un;¡ quan:1 part són 'estrangers europeus" ... 

Fins f;1 pO(' tl'mps, l'única .. d ivcrsi t;11 ('ullllral .. significativa present a Ics nos· 
IrL'S ;ll1ks la conslilll ïcn cls ;tlum nes d 'etnia gitana . A poc a poc va creixent la 
xifr:1 de nois i noies d'allres cultures que ens són molt men),s familiars . I , se
gons tll tl'S Ics previsions, aquesta tendència anirà en augment per molt que la 
famosa "pol íti ca de cI/paS" inteJ1Ji conlcnir la vinguda de nous migrants. Sense 
una volum:l t po l íl ica Lk-cid ida i unes actuacions eficaces per equilibrar les in 
justes desigualta!.s en l re ci nord i el sud de la Mediterrània, contenir els fluxes 
migralOrb seguirà essem tlll;1 tasca molt difíci l. 

No obl idem tampoc que els nOSlres treba l ladors est ran gers africans són , en la 
;~v" major pan , un col· lectiu Li 'hol1les joves, so lters o acabats de casar. que 
només pel fet dc Ics r~agrup" cions fam i liars i pels seus índexs de natalitat su
periors als au tòctons, cont inu:lran nodrint d'alum nes pertanyents a minories 
(:Iniqucs, d~ manera cacb v~gada més signifi cati v;l, els pri mers cursos cie les 
nostres escoles. 

Afrontar aquesta nova realital J1J1J11és des del pU l1l de vista de la necessita! d'u 
nes atencions específiques per a aquests infants_ no és suficient. Altres països 
europeus amb més experiència que nosal rres en aquesta qüestió han constarat 
ja ci fr;tcàs de Ics estratègies "compensatòries" d 'unes mancances atribuïdes, 
una mica precipitadamcnI :.1 vegades, a la seva diversitat. 

Les atencions personals que rep a les nostreS esco les un nen fill de parcs mi 
gra11ls, ta11l per pan dcl l1l~ s tre o l 'eclucador, l'Om les que s'indueixen i es re
forcen en els al tres alumnes, haur ien de tenir en compte la seva diversitat èt
nica, però en cap cas no h:wrien de clonar-se sislemàticamenl per l'única raó 
que són mcmbres d 'un grup ètni c minoritari , l leva t que es tracti d 'atendre un 
prohlema o una activi tat comú a tOl el co l-lectiu cic nens immigrants (l lengua 
matern:1 , menús especial s per a nens musulmans, celebracions .. _). Una aren
ció educativa individuali tzada ha de ser justi fi cad;¡ semprc per Ics dificultats 
pcrson;J ls del nen , i mai pel so l fc t de pertànyer a un grup cultural concret. 

És cen que el nen fil l de migrants africans, pel sol fe t de ser-ho, te més fac
tors de ri sc en el seu procés de desenvolupamel11 personal. Estiraganyat entre 
el procés c! '''endocultur:lci<i- (adquisició de la pròp i:1 cultura) a què el sotme
trà la seva família, i la forta pressió "aculturadora- ( internalització de trets de 
la cultura dominant ) del scu l' l11orn , però especia l menI de l 'csco la - institució 
bàsica de lJ:ansmissi(¡ cultural en la nostra soc iet;It- , el nen fill dc migra11ls 
pOt prcsc l11ar transtorns cn el desenvolupamel11 si no rep atencions específi -

ques i persnn:¡[il zadcs. No tot s els migra11ls viucn de l:t mateixa manera els 
conll iCles derivats del xoc cultur;¡l. Els nens gi tan os no són, evidentment, tOlS 
igua ls. Ni lampoc els marroquins o els g;Irnbians. Tampoc els bercbers O els 

m:tndingucs . És un" obvietat , però que cal recordar a la vi,Ia dL' cle tcrmin:tdc5 
;¡ cllIacions llL'dagògiques_ I r~corde m quc. COJ11 diuUl molts expert s, un dcls 
faClors que cJ1ndiciona m\'s b magnitud " ':lqUL'slS cll l1fl ictcs é.s 1':lCtÍluli lici 
grup «aco llidor". 

C:II quc fel1l un ~s f()r\' il1lportan t per iden ti fi car (que no sel1lpre és f~ c il ) i de
saniv:lr (q uc és encar:t més diríci l) l'etnllCl:nlri smc i el,; prejud iCiS nef(<JIius 
que prkt ic;unent IOlS, t:lnt parcs. Cl lll1 ;Ilul1lncs_ com mestres, t~n im davant l:t 
dive rsil:lI ètnic:J. AqUL'StS prejud i('is és fr~qüe nl quc comportin aCl i tud, d 'ex
clusió i rehuig més O menys intensos_ Però tambl' poden m;ln ifest:lr-se c'n Ics 
acti tuds conlJ-'lrics d 'u n excés injusti ficat de ,ohrcprmecció_ El prcjudi i de 
rons és el m:ncix: consider:!r-Ios inferi ors a causa de Lt seva di l'ersi t:.11 ètn ica . 

Com sabem, mol ts d'aqucsls prejud icis s'incorporen L'n cls primers ;U1)'5 dc la 
,-id" del nen. El nivcll dc segureJ:11 i de confianca ;lmb qui: fe¡ els primers CO I1 -

t:lctes "l'cCtius i soc ials, quan l'infanl de,;cobre ix els seus congèneres - sol'in l :1 
l 'esco l:! bressol- , ja és condicion:rt pcr com h:t viscu t 1:.1 intcrsubjectivi tal 
pròpia de 1:1 re lació p;Jrc-marc-fil l. f.:¡ c l[x lci t:lI llc- to lerància d:tV:Ul 1 1:1 diversi , 
t:ll quecl:1 1110lt marcada per ta l com es desenvolupin :Iqucsts primers con tac
tes , dc manera que a un «l limb r crític' mes pL'I i l de toledncia , m:lior tendèn
cia tindr" l ' infan t a crear diferències per protegir-sc . 

No obl idem que- fa d¡¡ 'ersilal és una rcalit :II :I1n h la qu:tl ens trohem , però que 
la di{eriwcia la cree m nosaltres en valor:l r aquesJ:1 diversitat. TOlS cls com
panys de l 'infanl són eviden tl1l ent diversos, però aprendr'l r¡Ipidament que 
uns quaJ1ls s(¡n clifcreI1Ls nil l:!nt per la SC,'" dil-ersit;I1 específi ca si nó per la va
loració que perccbr'l que fan cls adults i els altres COI11I);II' )'S d'aquesla divcrsi , 
lat , Ull:.! val or,lció qut' pOl ser pOSil iv:1 o ncg:ll iva, t ~l ci t J o explíc it:l, però sem
pre suhjectiv:J. 

És 1110 lt important que Ics persOncs :l l11h responsahililats educati ves en l:t pri 
mera illElI1ei:! (parcs. rami liars. eduGKlors .. ,) lin¡\uin present 1:1 rral1sccndèn
ci:1 posterior de la forma ció d 'aqucstes aCl ituds b:lsiques, d 'obernl1-;¡ o de clau 
sura clavam LI diversilaL que sovil1l són Ir:lnSI1l CSCS més per «cotl( ~ l gi » dc les 
quc té intern:¡[it zacles l 'educador que no IXts per canals verbals a panir d'nb
scrvaciol's o reflexions. 

Això ens poruria a reivindi car Lln:l vcg:'lda més uns espais dc fo rmació, L' ntesa 
COI11 una rellcxió sohre les pròpies acti tuds personals i proression:Jl s (en 1;1 
mesura que sigui possihle d istingir-les) ti c l 'educldor enrront del fe l inl crcul 
lura l, i que són) segons el nostre p,tfrr , 111ull més illlpo n ~lnt s que uns cursos 
d'i1/lorIl/Clciú (w l11bt:, però, necessaris) sohre les caractcrístiqucs pcculi:l rs de 



I:i cuhura mandinga o de la religió musulmana. Mel1lre aquests espais de for
mació no arriben , seri! bo que l'educador es preocupi pel tema, però de cap 
m:lIlera no és c nveniel1l augmentar el nivell d 'angoixa o de culpabilització 
d'un co l , lectiu a qui tothom es veu en cor d'ex igir reformes sense donar-los 
les cines teòriques i pràctiques indispensables, ni facilitar la motivació neces
sària. 

Ja que, com dèiem, afromar aquesta nova rea litat només del punt de vista de 
I:! necessitat d'unes atencions específiques per a aquests infants, no és sufi 
cient. La silllació cada vegada més mu lticultural de les nostres esco les impli ca 
a lOts els alumnes, i al mestre. Cada vegada amb més urgència, una de les fun
cions primordia ls cic l 'esco la ha de ser faci li ta r a tots els infants, des dels pri 
mers anys, els mitjans per comprendre cultures alienes, saber-hi conviure i 
enriquir-sc 'n, Només esdevenint un projecte interculrural l 'esco la podrà com
plir aquesta t:IS(;1 d'obrir els infants a la diversitat ètnica i dOll<lr-los eines d'a
nàlisi dels inevi tab les conflictes amb què es trobaran en la seva vida d' infant i 
d'adult. Així com la multiculturalitat és una si tuació de fe t, la intercultural itat 
es pla11l ejaria més com un mètode d'i 11lervenció pedagògica i socia l. 

Ens ompli m Ja boca amb la paraula «il1legració' quan cerquem solucions als 
conflictes derivats del xoc entre ètnies o cultures diferents. La integració d'un 
grup cuhur:Jlmemc o ètni camem minoritari hauria de ser considerada com el 
fruit que lentamC11I va conquerim -se a panir de la voluntat activa i inequívoca 
del., membres de les dues cultures de reso ldre els conflictes inevitables i in 
clefugibks si es pretén una integració rea l- que tot xoc imercultural comporta. 
Evitar aqucsts conllictes , la submissió o el domini d'un grup sobre l 'altre, no 
fa '¡¡ita la in tcg ra ció. 

La integració ci e dos grups ètn ics o culturals diferents no és un rega l ni un 
favor qu~ 1\111 fa a l 'altre, Ni és tampoc el fruit de l 'admi ració, la submissió o 
el paternalisme, La integració, que és una forma d'alliberament col-lectiu, ni 
es demana, ni s'ofereix, ni es pOt donar ni regalar. Cal guanyar-la, dia a dia, 
amb l 'exerc ici per pan de tots de Ja solidaritat , amb la llui ta constant i com
promcsa cic tOlS, contra tota mena d'exclusió i a favor d'una veritable igualtat 
cI 'oportun itats i de drets humans, cívics i polítics. 

De Ja mateixa manera que la meva llibenat no comença on acaba la de l'altre, 
sinó que comença on comença la de l 'altre, també la integració és una tasca 
que ens implica a tots. Jo, al menys, no em sento gens integrat en una socie
tat que rebutja, exclou, desintegra la identitat dels que no són fe ts a la seva 
imatge i semblança. 

F,C. 

FOtO.- Ann:! lóPEZ 

Una d e lesjllnciollsprimonlials de l'escola ba d e ser fac ilitara IOlS els infants els mitjans 
per comprendre cultures alienes, saber-bi conviure I enriquir-se 'n. 
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L'Espai Fa lllilia r d6 na suport i Orien/rI els pares en "educa ció de/s p etits. 
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ESPAI FAMILIAR: , 
UN SERVEI EDUCATIU MES , 

PER A LA PETITA INFANCIA 

,\1 0NTSE RRAT .Il' I:lETE 

Esp:li Famiklr' és un servei oricmat a les Llmílks amb infanls menl)rs de Ires 
anys no escolarilzals aIl1b l'objcct iu dl' rd"orClr ci comexl fam i liar i afavorir el 
clesenvolupament general dels infams i ajudar els p:lres :1 preven ir Ics Si IU:I
cions de risc derivades de 1':lÏll:nl1em i la dilk ullal de reso ldre cls prohlemes 
quolidians en l 'educació i cr ian(':1 dels seus nlls. 

Es fonamenta en la connanca en la compelència dels parcs i marcs com CI pri 
mers educadors, en el drel a i3 diversi ial i en un:1 concepció del I(' rm e ajuda! 
supon basada en el protagonisme de IOlS els agems, en la co l ' labor:lció i en 
la importJncia del dcsen l'O lupa1llcm comp:mil i de lïmerc:nwi soci:11 C01ll :1 
generador d'aprenentatge_ 

Té com a final il:iI ampl iar Ics possibil i t:ils d 'e\ccció de les fa míl ies i :lIendre 
la diversi lal de necess ifals cx islems en reLic ió :lmh l:i cuu i l 'educació dcls 
infams (les que desilgen o necessi ten ul i li lz"," els serve is de l'escol:! bressol, 
les que decideixen ocupar-se lota lmcnl de l'cducació dels fi l ls .. _), En :lqucsl 
sc ili i!. Espa i Familiar és ulla oferi a inSl ilUcion:1i més, orielll :K1:t a donar SUpOrl i 
orielll:u els pares i marcs en l'cdu C:1Ció dels petil s i a oferi r-los un espai cclu 
Glliu que aponi experiències diferenl s de Ics ,'iscudes en ci CO lllexl fam i lia r, 

De 101 l'esmelllal cs desprèn que els ohjectius i funcion:lI11em dd servei res 
poncn a una clara illlencion:llil :iI educmiva, j:l quc: 

• S'ofereix al s infallls un all1bienl ric en possi hi lil:lIs de joc. cxperill1CIll:lció i 
rel ació amb :l llres inf:¡nts i di fercllIs :ltlU[¡S _ Els profcss ion:¡[s l'omcnl cn l 'cx 
press ió i confrolllació d ':IC1ilUds, opinions i ,,:¡[ors cntre cls adulIS, re ferelll s:1i 
desenvo lupall1elll i a l'educació dels inf:I!1IS; okreixen models dï llllTvcnció 
amb els inf:lnls i fac i lilcn l:t percepció :I jusuda de Ics Sl 'Ves C:1[l:lC il:l!.s i la 
presa cic consciència de 1:1 ill1porl?lIlcia cl els p:lrcs COIl1 a primers educadors. 



• Es propicien els contactes socials necessaris per crear espais d'ajuda múma i 
sab r compartil per ampl iar la xarxa soc ial cI ' infants i adu lts. Aquest servei es 
configura com un espai imerm ecli emre la família i l'escola, en el qual l ' infant 
esrab leix ci primer comacte amb un món que lé normes dc fun cionament i 
formes cic fer no scmpre coincidel1ls amb les familia rs . 

• Es facil ilcn recursos i SUpOrl per a la criança i l 'educació dels fill s per tal de 
prevenir Ics siluacions cie ri sc derivades ci e la clifi cultat d 'afrontar les crisis cie 
creixement presel1ls en ci desenvolupamcnr infantil. 

S'ofereix suport a la relació pares·fi ll i s'ajuda al fet que la mare/pare trobi 
per si mateix't noves formes cie relació amb el fill , alhora que es propicia l 'ini· 
ci cic procés cie separació mÚlua que permetrà una major <l\llOnomia d'ambdós 
membres cluram el clia. 

S'oricl1Ia a pares i inl:lI1ls, quan ho requereixen, cap a serveis que puguin aco· 
ll ir demandes més especffiques que depassen l'àmbit educatiu . 

Orgaltització i funcionament 

ACIU;tlment, en el se rvei , hi fun cionen quatre grups: dos al matí i dos a la 
tarda . Les f'lmílies poden assitir al se rvei amb els seus fills un o dos cops per 
setmana , acordant prèviament amb les educadores els dies i horaris d'utilit
zació . 

S'ha eSI:tblert en dOl7.e ci nombre de diadcs rccomanat per sessió i es valora 
posi livamenl la creació de grups fixos ja que, a més de propiciar l 'assistència 
d'un nombre de diades dClerminar , facilita la il1lervenció dels professionals i 
afavore ix b interrelació i el clima de confiança necessari per fer possible el 
plamejamcnl de dubles i l'imercanvi d 'opinions entre els adults. 

AClUalmel11 el servei disposa cic ducs educadores a temps complet i una psi · 
copedagoga a Icmps parc ial. També es compta amb la participació de vo lunta
riat que col· labor:t <1mb les educadores en les il1lervencions amb els infants. 

Contingut i procediment de les sessions 

L'esquema i eSl ructura d'una sessió li pus, amb l'especificació dels diferems 
momem" la durada aproximada, el que s'espera dels adults i infants i les in 
tervencions dels professiona ls suggerides en cada cas, dóna idea del funciona
mcm genera l del se rvei. 

11 col/ida 

Les educadores reben i acullen els infal1ls i els seus acompanyants (general · 
mcm Ics marcs) a mesura qu van arribant, els ajuden a incorporar-sc al grup 

S 'ofereix als infanls 10/ espai ric en possibilitats cie joc, experimentació i relac ió amb a/· 
tres infan lS i d(ferell!s adults. 
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i l'Is facililen qUl' hi lrobin un lloc. o hi ha una hora d'cmrada: cadascú arri· 
b:1 qU:1I1 li ,'a bé, ,egons el ri lme familiar. 

Aclil 'ilnl COll jlllllCl adl/ll-illIClIII (60') 

Ll'S marcs poden ul ili lzar lIiu rcmcm les joguines i els malerials amb el fil i o 
bé obsen'ar com aClU:1 i es relac iona en un ambiem difcrenl del familiar. fruir 
dels progressos que di:! a dia f:m els pel ils i deixar·se sorprendre pel seu gran 
cab:II de pOlcnci:lli!:lIs . El p:IJ)(~ r de les educadores consisl l'ix a observar les 
rdacions exi.,¡cl1Is el1lre aduli i infanl , il1lervenir en els casos que es cregu i 
convcniem per ajudar a eSlablir la dislànci:1 adequada, oferir recursos i mo
dels a panir de I:i il1lcracció amb els infan¡" donar supon i orielllació als 
1):II'es en la ulililzació dels malcria ls i ajudar a percebre els avenços i capaci
!:IIS dels pe tils. 

ACl iuilClI adI/IIS-ill/aIlIS per separal (60') 

Prepa rac ió (lS ') 

Quan s'aCOSla el momem de la separació sïnicia ¡-aClivilal per als infams. L'e
ducadora lé ei> maler ials a pum i presenla I:i proposta. La mare resta" prop 
fins quc l ïnfam sïmere"a per l 'aclivi lat. És llavors quan s'acomiada d 'ell mo· 
mcmàniamel1l pu iniciar la lrobada amb els alires pares i mares, i li anuncia 
que es retrobaran més tard , en acabar l 'activi ta t proposada, 

ACli vi tat infams « l 'l ' ) 

Una de les dues educadores, amb l 'ajut. cI 'u n volumari. organi tza l'espai i cls 
materials de manera que infants cI 'cdats diverses se semin motivats a panici 
par en la propo;,ta. S'okreix l 'oponuni tat cI 'experimentar amb elemems i ma
terials diversos (segó, aigua, fang , farina ... ) . S'a jutb l ' infam a acceptar la sepa
raci ó de l '¡,clult de rcl'erència i l 'a jut i la companyia d 'un aclul t clifercm de 
l 'habilual ( l 'educaclora, la volum:tria o una marc que ha decidit no panicipar 
encara en la trobada d 'adul ts) respeCl<lI1 t-ne els diferents ri lmes i necessi lats. 
Es fomenten aCl ituds cic respecte i co l·laboració ent re els infallls. 

Activitat aclul ts (>-l'l ' ) 

Le,s lI1ares que ho desilgen es reuneixen per intercanviar pums de viSIa, con 
fromar experiències, compan ir sabers, expressar dubtes ... sobre la criança i 
educació de ls infams amb l''lltra educadora i ocasional mem, la psicopedagoga 
que intervé per conduir ci cli:lleg, ajudar a discernir el que és cen de lopina· 
hle, informar sobre ci desenvolupament in falll il i ajuclar a aprofundir en el 
debat dels lemes que van sorgint amb la imenció cic crear un eSl'ai de rdle· 
xi';, en el qual c:!cbscú arribi per el l mateix a Ics seves conclusions 

En finalitzar la sessió, alguna de Ics marcs panicip31lls redacta en el diari del 

grup un resum del que s'ha parla!. S' iniciar:1 el debat de b sessió següent amb 
la kctura d 'aquesl cliari. 

Es transcri uen fidclmem Iotes les illlervencions fe tes duram cada sessió per 
tal d 'anali tzar els temes traClalS al l!3rg dcl lemps, l'evolució de les opinions i 
demandes i quines són Ics intervencions dels professionals més adequades 
per a la consecució dels objectius esment:llS. 

COlllia l (75') 

Es recull i s'endreça entre tots ci material per :1 la sess ió següent. l.es educa
dores proposen una activitat conjunta per a inf:ults i adults (generalment algu · 
na Glncó i/ o clansa) que posa un punt final lúdic a la jornada. 

Nejlexió (30 ') 

En fi nalit zar la sessió, els professionals in lercanvien informació i op in ions 
sobre la jornacla i Ics diferents intervencions efectu ades. Les educadores ano
Ien en el diari de sess ions les incidències més representatives i els dubtes o 
certeses que han desvetllat , per poder-ne fer una anàlisi i reflexió més acura 
da p sterionuent en les trobades setmanals previstes amb aquesta finalita t. 

La intervenció dels profess ionals s'adapta als diferent, moments cie la sessió, 
No obstant sempre està fonamemada en la flexibi li tat, el respecte , la tolerà n
cia i la clisponibil i tat, en una actitud oberta quc pretén, a partir de l 'escol ta ac
tiva i d'una intervenció molt qualificada, donar supon i orientació a Ics dc· 
mandes i necessilatS de petits i grans. 

És evi clent que la trobada entre els adults només és possible quan els infants 
són capaços de clislanciar-se de qui els acompanya i quan aquest és capac de 
confia r· lo a l 'educadora. El respecte i la confiança mÚIU:l necessaris perquè la 
diada admeti la intervenció cI 'un tercer són el fruït d 'un procc's que han de se· 
guir, conjuntament, la mare, lïnfal1l i l 'educador:1. 

Als pares i marcs que s' incorporen de nou, se' ls pOSI posa aqucst tipus d 'aclivi · 
tat fins que adults i infan ts sc senten fam il iarilzats amb l 'en torn i poden ac
ceptar una sepa ració progressiva. Elaborar bé el procés dc separac ió és en la 
pràcti ca un dels objectius més importants del diari i en depèn una part del 
fun(Íoqal1lenr previst en Ics sessions diàries, j:1 que l 'activil:1l dels adults és 
cuncebuda i condicionada per 1':lcceptació d 'un breu distanciament entre 
mares i fil ls. 

Activitats i inte rvencio ns de ls pro fessio nals 

En la família , habitua lmenl, ci tipus d ' intercanvis entre adulIS i infants ('5t:ln 
molt vincubts a Ics rutines dc cura física . Per aquest mOliu en ci servei es 
propicien estones cn les qU:l1s pares i fills comparteixin activitats i jocs mil 



jançant 1':lporlació dc cliferellls materials i propostes. Així mateix, l 'observació 
del moclel que ofereixen els diferems adults en la imeracció amb els infants 
faci lit :t l'a mpl iació cI 'estratèg ies i recursos que ha cI 'emprar amb el fill. 

La majoria d'infants estan en com:tcte sobre lOt amb la marc, sense que altres 
adults (german s grans, avis, pa rc ... ) intervinguin de manera habitual en 
la scva cura . És convenient faci litar , als petits, un ventall més ampli cI 'experi · 
ències que ofereixin la possibil i tat cic conèixer i construir altres models cie 
rel ac ió. 

Moltes de Ics intervencions i els comentaris cie les mares recollits al llarg d'a
quests dos anys de funcionamel1l posen de manifest la convicc ió general cie! 
caràcter inn:n cic certes capacitats de l 'infant i l 'escassa conscienciació sobre 
el gran va lor cic la tasca eclucativa fa miliar . Aquesta constatació ens reafirma 
en la necessi tat cI 'afavori r la presa de consciència dels pares sobre la impor
t:lnci:1 de la sev:1 il1lervenció com a primers educadors, La il1lervenció dels 
educaclors i ps icopedagogs ha d'afavorir la creació d'un cl ima de confianca, 
respecte i lOlcrància, en el qual es comparteixin els diferents 'sabers': el dels 
profess ionals, més vinculat al 'saber teòric" i el dels pares, al 'saber pràcr.ic·, 
però igualmel1l úti l i va luós. 

L1 sensibi litat i el respecte per les diferents form es dï nteractuar existents 
el1lre marcs i fil ls, i aceptar la necessitat de distanciamelll i repòs de la mare o 
entendre la sobreprotecció d'altres envers el fill , la intervenció indirecta per 
ajudar el fe t que el IXlre o la mare lrobin per ells mateixos noves formes de 
relació amb el fill (encma que aquestes no sempre siguin coincidents amb les 
que les educadores poden consicl erar adequades), són algunes de les caracte
rístiques cic la tasca clels profess ionals interessats a promoure el benestar clels 
infal1l s i el creixement i l 'autoestima personal dels adults. 

Un altre dels objectius del se lvei és facilitar una percepció ajustada dels in· 
fants i de les seves necess itats, i ajudar a observar i valorar les capacitats i pos
sibil itats del fill i a actuar en conseqüència. S'ha constatat que les atribucions 
dels adults sobre les capaci tats infant i ls determinen en gran mesura les activi 
tats que es fan amb els petits, les activitats que se' ls proposa fer i el grau d'au
LOn o l11i ~1 i inicia ti v~l que se 'ls concedeix en aquestes activitats. 

La tasca dels professionals 

La tasca de Ics educadores d'aquest serve i és diferent a la del professional 
d 'esco la bressol , cn el semit que no actuen sobre l' infant so l , sinó sobre 
aquest en rel:!ció amb l 'aclul t que l'acompanya, al qual s'ofereix la possibilitat 
d 'ol se rvar l'infant en un entorn diferent del familiar , compartir experiències i 
opi nions i reforça r la confianca en ell mateix com a primer educador. 

La coprcsència dc mares i nens, l 'heterogeneïtat d 'edats i l 'originalitat de l'ex
periència obre noves perspectives a la tasca dels professionals i també noves 

La illfervenció d els p rofessionals s 'adapta als diferents mome1lfs de la sessió, amb una 
actitud oberta, p er donar resposta a tes necessitats de petits i grans. 
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dificull:lls per re"oldrc . Entre die", 1:1 cLlcceplar que no cs lé la mateixa "au· 
lori lal ". ni el m:lleix "COnl l\)I" slJbre els nens i Ics nenes que a l 'e,,co la. Quan 
1:1 m:lrc llcl parc l) pLll"cr l ':l\'i hi són prl 'scnts, la gran majoria d ' infants no 10 · 

lercn fal'i lmen l la in lern:nci () d 'altres adu liS. Cal scr sensib le i respectar cls 
,incles 1ll:lIcrncdilial" i alhor:l gnany:lr·se 1:1 cnnf'i:lnça cic Ics marcs perquè ac· 
ceplin celll'" inlel'\'encions de Ic" educldores respecle al fill (sobrelot quan 
e" Iralla de L lpliC:leió de normes que f:ln entrar en connicle l'i nr:lnt ). 

LL'S intcrvencions dels diferenls aduliS amb els infants observades en l'I servei 
p:Jlcsl'n l 'exislènci:l d 'un:, gran c1il'crsil:ll cie maneres de fer familiars, no sem· 
pre coincidents am\) Ics de Ics educadores, i moll menys amb les de la -cultu · 
r:1 escol:lp', Això ubi iga a dii'crenciar entre el que eSlil comproval com a ce rt 
del que L'S opinable, i incorpora. O si més no lolera, actuacions molt diverses, 
irrellev:mts des del pUnt de vista de la qualitat, subjectes a diferents models 
l'ulturals de refer0nci:1. 

La psicope dagoga supefl'is:l i oriema a Ics educadores en les intervencions i 
coordina els contaCles amb els difercl1IS professionals i institucions de la zona 
re lacionar.s am b la pe lila in f:lllcia. Aix í maleix condueix alguna de les sessions 
de diàleg i imercanvi emre cl s adul ts i vetlla per la no institucionalit zació del 
servei en col· laborar al fel quc els Seus objectius es concretin i s' adequïn a la 
rcalil~1l i a les necessitats cmerg~Ills. 

Qui utilitza el servei? 

La grall majoria són clon es joves amb el primer fill. Vall deixar de treba llar per 
poder·se dedicar per complet a la criança i educació del petit per decisió 
pròpia o per manca de places d'esco la bresso l. Sen Ien que no en tenen prou , 
amb fer de mare; necessi ten el cOntacle amb altres adults, sortir de casa i 
poder parlar de lemes relacionats amb la maternitat i d 'altres que es referei· 
xell a elles mateixes com a dalles, com a esposes i com a persones. 

Algunes tenen previsl lornar a treballar quan el fill sigui més gran i vagi a es· 
cola, cI 'altres es Iroben a gust en el seu rol cie mestresses de casa i no sent.en 
la necessitat de desenvolupar una vida laboral allunyada de la llar. La societat 
actual fa circular missatges contradictoris, d'una banda que -e l deure cie tota 
cl ona és se r una bona mare" i , cie l 'altra , se semen menystingudes en un món 
en què la incorporació de la dona al Ireball (cie compaginació difícil amb la 
m:tlernil:u) ha eSlat un mite cic superació i all iberament. 

Hi ha qui ha cleciclil no clur el fill a l 'escola br~sso l perquè creu que durant 
els primers anys de vida l'i nfam ha cie se r alés principalment per la mare. La 
manca d 'ofena d 'esco les bressol públiques, les di ficultats a què ha d'enfron· 
lar·sc la clona per alicrnar fcr cic marc am\) el manteniment d'un lloc de tre· 
ball u l'exercici d 'una profess ió, també contribue ix al fel que es prengui 
aquesta dcc issió. 

UesplÚ del primer "ny, qU:ln l'infanl comenC:l a se r més aU lònom , :.t!gunes 
clones vol drien introduir -un Icrccr" en l 'educació del fil l. In ici"lmenl no sen· 
ten \:¡ necessi lat de deix:l r el pel il a l 'escola 101 el dia, si no Ireballen (hi ha la 
creen ça que en Ics escoles hresso l municip"ls és ohligalori que els nens s'hi 
queclin la jornada complela ), i husquen qui doni resposta a aquesta necessitat 
d'ampliar el cercle de rel:tció cic- l'i nfant i el seu propi. 

l.es persones que freq(knten el servei diuen que ds pe l its es moslren con· 
lents quan els diuen "avui anem a "1:1 Cas 'I dels Colors"I>, i que cls 'lgrada as· 
sislir·hi perquè cls ajud:l a son ir de la ruti na quoliclian:l i eixampla la seV:l 
xarxa de re lacions. Han fe l amistals i coneixences i comencen a IXlrticipa r en 
Ics acti vita ts que s'organitzen en el b:lrri . 

Valoren l1lo ![ pOSil iv:aI1l t' 1l1 l 'üpünunilal dI.:! companir k~ seves ri vè llci c~ i els 
seus dubles amb altres adults perquc contribueix :1 :t!1eugcrir el sentiment de 
so leclal en la respons:tbilitat eduGuiv:!. Uiucn que a casa es p:lrla més cic l 'i n· 
l'ant. del que fa , del que aprèn ... i els argumenls debatuls en Ics sessions són 
reproposats a la reSI:1 de familia , COS:l que apona nous leIlleS de conversa 
sobre l 'educació. 

Esmenlen que "fer de marc" a "egack s és poc gralificaI1l ja que els loquen Ics 
parts mes fei xugucs de l'educació, sense sentir·se :unb prou suport. General · 
meI1l passen mol les hores ocupant ·se elles soles de l ' infanl , per Ja qual COsa 
voldrien que, al vespre , qu:,,' :lrriba ci mari t, :lquesl cxercís la fu nció paterna, 
Ics alliberés una estona i co l·1:thorés en el difícil lem:l cI 'eslablir límilS. En 
canvi sovint succee ix que ell no eSI:l gaire disposat a ul i lil zar el poc lemps 
que passa amh l'I fill reni complir Ics normcs que la marc posa, () té pUI1lS de 
vis ta clifereI1ls sobre aquesl lema. 

Algunes reconeixen que han modi fic lt 1:1 seva pr'lctica des que freqüenlen el 
servei i mencionen que els le mes p~lrl ~ll s les ajuden a senti r-sc més scgure~ 
en la seva interacció amb el fill. D'altres cl iuen que cls agrada assistir· hi per· 
què l' espai i els materials es tan adequats a Ics necessi l 'lts dels pe lils i no 
s'han de passar l 'eston:l .. dient no" com :t casa. 

En definitiva, com tots cls parcs i marcs, es preocupen pcr l'ccluClCió clels pe· 
l i ts i es pregunten quins mitjans e;; laran al scu 'lbasl , quan portin els fi l ls a es · 
co la, per poder compartir aquesta responsabilitat amb els mestres i no quedar 
al marge dels avenços que faci el seu fil l. 

M,J, 

I . Esp~l i Famili ar ¿., \ln :-.ervei CclU C;:ltll! llei ProJt'l"1t' COO tl.'XI inf?uKi:t dc l'Ar!,:':! d'Educació dl' l'A· 
jlltlwnH.:Jll de Ulrn:lona t I:t J'undació Iknurd V<1n Lccf. 
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TERESA CAI:lJ{ É, MAITE GARCIA i CARME GÓMEZ 

Aquesl curs és ci segon quc treba llem dins del Pla de formació el tema -acri 
luds d.: l 'aduli ·_ La nosl ra assessora ens oferí la possibilitar que Elinor 
Guldschmicd l'ns assessorés duranl una selmana a l 'escola, perquè estava in
leress:lda en ci tema que eSlàvem treba lbnl. La proposta va ésser ben acollida 
per pan de IOl l 'equip, ja que sempre és esrimul am poder treballar amb per
soneS :1mb un:I experiència com la seva , que ens puguin ajudar a refl exionar 
snbre la nosl ra pr:lclica ecluc:lliva . 

Organització de la setmana 

L ¡III I l/S 

Per l 'org:lni l z:lci ó imenu de l 'escola, va compartir el primer dia amb dos 
grups: el de ) -9 mesus i el de 18-2<1. 

En ci grup ck 3-9 mesos, va ser-hi la pri mera hora del matí: va veure l'entrada 
dels nens i s'hi va estar fins a l 'hora de la dorm ida del mat í. que aquesrs nens 
encara f:ln . 

El que més va remarcar va ser la importància dels 'peus nus' ja que l'estimu
lació cie Ics clucs plames està coordinada amb els clos hemisferis i , per tam, 
1;¡ci lil:I d rasI reig, el gale ig i els ajucla a donar-se la vol ta, ja que, la força , la 
pOl fer amb ci cli l gros clel peu. En canvi, en purtar els peus calçats, 10 1 l 'im
puls sc cenl r:l en els co lzes . Per afavorir aqucst procés va rccomanar la uti 
li tzació d'tina moqucta pel it" , per Ics seves qualitats de rigidesa i csmorlidora 
dels cops. AquCSta moquct;l ha dc Icni r la mida suficicnt, com un racÓ més dc 
l 'CSIX¡j. 

Totes les rccomtlnaciOmi d 'Elinor Goldscbmied van c!1lcamillades li potenciar les passi· 
bilitats motrius, emocionals, relacionals i inIci · lecl/lals del nell. 
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Véu'em eSl;! r parlant i observam b panera dels tresors, la importància de la 
qual és ("e lll rar l 'menció, la concemració i el desenvolupament deis sentits de 
l ' infant. En el 11 051r(' cas es l'a considerar que ens hi faltaven elements, tam 
per la qU:lIltital com per la diversitat. (Vegeu bibl iografia .) 

Un pu nt que v" rcm trac"" amb el la va ser l 'arribada dels nens al matí. Ens va 
aconsel lar que cls rebéss im assegudes i que fos el parc, la mare o l'adult que 
el porta qu i deixi el nen a l 'educadora i no que sigui aquesta qui l 'agafi , ja 
que benefi ciar" el nen si és deixat tranquil · lament i no se sent arrabassat. Va 
valorar com a molt important IOta aq uesta eSlOna de relació del matí i ens va 
proposar que al nostre COSt;¡ t hi hagués una cadira per a l 'adul t que porta el 
nen, per poder fer la petita xe rrada del matí. 

En el grup de 18·24 mesos, va estar·hi observant des que els nens entren del 
pati abans de dinar fi ns a l 'hora de dorm ir , de dos quarts de 12 a les 13 h. 

Va ésser en aques ta observa ció on ens va fer rellexionar més ja quc totl'illle· 
rés estava cemrat en el " rderent afectiu-, 

Va aconsellar que cada educadora es fes cà rrec, de manera fixa, de la meitat 
cie ls nens i que fos se mpre la mateixa educadora qui els arengués duralll IOta 
l 'estona, des que es relllen les mans fi ns que van a dormir, aprox imadamem a 
dos quarts de dues, Independentment que algun dia falti algun nen, cal res· 
pecwr la divisió, 

Ens va dir que cra important aquesta relació, perquè és quan es reprodueixen 
més situacions l ligades amb casa seva, i per tant és important que el pUIll cie 
refcrència sigui sempre el mateix, a fi i efeere d'afavorir al desenvo lupament 
del nen, 

Va proposar que les taules per di nar estiguessin més distanciades, per tal de 
respectar l,', imimi tat dels subgrups, L'educadora ha d' intentar aixecar·se el 
mín im possible per tal de no distorsionar ni afegir intranquil · li tat melllre 
dura el dinar, Això va comportar repensar la situació, que en el nostre cas va 
plantejar la poss ibi l itat ci e passar de dos carros a un , però posat al mig de les 
ducs cadires clels adults, 

El nen ha d 'estar el menys temps poss ib le espera nt el cl inar assegut a la CJ 

cli ra, Fins i tot. va recom,¡nar la poss ibilitat que se' l trobés a la taula. L'espe
ra, en aquestes edats, és difícil d 'entendre ja que els nens tenen gana i 
també comencen a ten ir SOll , i haver d 'espera r fa que cls augment i el ne
gu it i ma lesta r. 

Després de dinar cacla subgrup, juntament amb la seva educadora , neteja la 
taula i escombra el terra. També ponen el carro a la cuina, 

Les educadores de la cl asse ho van posar en pràctica de seguicla, La senyora 

Goldschmiecl cliu que a l 'equ ip s'han dc portar propostes experimentades i 
amb arguments sufic ients. 

Per portar a terme aquesta pràclica van ser nL'ccss:hièS diverses modificacions. 
En primer lloc, un alt re Glrro i més estris de cuina i menjador. Va ser 1:1 matc i· 
xa senyo ra Gol clschmied que l'a parlar amb Ics cuineres i els va exp licar el 
perquè cle l canvi , 

Tot el procés comença quan arriba l 'educador" de la ta rda, saluda a IOts els 
nens i clesprés, amb el gru p que l i toc" , ent ra a la cl:rsse (s i est:.1n al pa ti) , En 
cas que no esti guin al pati es pot fer a la classe, I" s;¡ luwció. l: s l 'estona en 
què comencen a preparar-se per dinar: primer eS renten Ics mans i es reparo 
teixen els pitets o tovallons, Quan c i primer grup i:' està a pUnt , entra el sc· 
güent i fa el mateix , 

Després de cl inar, cls primers que ac"hen van a rcntar·se i a prepara r·se per 
dormir. 

En aquesta eSlOna El inor Goldschmiecl ens va proposar oferir un tipus de ma· 
teri :rI di ferelll clel que habitua lment hi ha a la sala de joc i que només serveix i 
per a aquest moment, És una panera amb lOt tipus de monederelS i capsetes 
amb diferents ra nques, formes, co lors i mal erial per cent rar l 'menció i rc laxar· 
se per anar a dormir. Segueix el mateix cri teri que !robem a la panera dels tre· 
sors i als materia ls dels racons. 

Mentre un grup uti l itza la panera , l'al tre acalxI dc pre¡x lr"r·se per dormir, Els 
objectius torn en a ser l 'atenció, la concent ració. l' estona tra nquil· la i el con· 
tacte més individual itzat amb els nens. 

Tot el procés , el comença ci grup que, per les circumstJncies, li' menys nens, 
o van més tems, o es va a hC rn ~IIH . 

Di1narls 

El segon dia va visi1m el gru p cic 9·18 mesos J primera hora del malí, enlre 
les 9 i les l l i va remarCar la importància de la mobil itat en aquesta eclal. 

Va proposar la uti lit zació de calaixos de fUSla sense rodes dc diferents mi cles i 
que es poclen posar un cl inlre de l 'al tre i fe m escala, 

S'ha de tenir en compte l 'alça(b dels cala ixos per ta l que el nen hi pu¡:ui en· 
trar i sonir. 

Aquest tipus cle joc poss ibil i ta tam el moviment d 'emra r, sorti r, pujar, ba ixar i 
saltar, com la relació enrre ells 

Un altre dels aspectes que es va tractar en aquesta eclal va ser el joc heurís tic i 
ens va fer relk xion:r r sobre aspectcs que no ten ícm prou perfecc ion:n" 
(Vegeu bibl iografia ,) 



A l'hora de dinar va lornar a la sala de 18·24 mesos per observar els canvis 
que el l3 havia proposal el dia amerior. 

Dilllecres 

El lercer dia va visi lar el grup de 2·3 anys, i hi va ser tOt el matí. Va recomanar 
una reorganil zació de l'espai, amb menys racons però més diferents i enri · 
quir·los amb malerial real ; concreta mem el racó de la cuineta, amb cafeteres, 
pOlS, cassoles , etc. 

És un grup en el qual s'ha de pOlenciar l 'autonomia i fer part icipar els nens 
en feines com, a l 'hora de dinar, parar la taula, recoll ir i netejar després de 
dinar, pon:l r el carro a la cuina, posar el matalàs de dormir. 

Dijol.ls 

El quan dia va eSlar 101 el matí al grup de 3·4 anys. Va repetir la importància 
del m:llcrial rea l, com a la classe amer ior, i fer·hi un racó amb elements de la 
natur:l, insecles, plames, pedres, i amb lupes poder· ho observar; potenciar al 
1113xim l 'observació de LOI procés i situació natu ral. 

També V:.I insisl ir en la importància de fer jocs per desenvolupar les capaci tats 
inlel ·lecluals, classificac ions, seriacions, experimentació amb material de des· 
feia ... 

El lema dc l 'aulonomia, no el va I raclar perquè va considerar que estava forca 
I reballal en aquests nens. 

Va suggerir que lambé fossin els nens els que portessin els matalassos al seu 
lloc per :lIlar a dormir i que ells, també, els recolliss in . 

Cac!3 dia , després de les observacions fetes a les classes, tenia una estona d' in· 
terC:l1l vi d'i mpressions amb les educadores del grup corresponent. Feia les re· 
nexions pen inel1ls i ressa ltava els aspectes més significatius. 

L'últ im dia, dijous a la tarda, va convocar lOt l'equip a una reunió, com a acte 
dc clocnc!3 dc la SCUl1ana. A part ir de Ics fil macions que s'havien fet vàrem 
eSlar comcnl:1Il1 i analitzant els aspecles més rellevants de cada classe, ja es· 
m c m íllS. 

Va agrair la col ·laboració de 101 hom i la predisposició de modificar i experi · 
mentar les seves propostes immediatamelll, i poder veure els resultats po nats 
a la pràcti ca . 

Unes primeres reflexions 

La visita dc I:t senyora Goldschmied té dos vessal1ls: un qualll al nen i l 'altre 
quanl :1 l ':ldult i la seva aCli lud i predispos ició respecte al nen. 

Per les caracteflsllques pròp ies de l 'etapa infa ntil ,(0·3), portem a terme la 
nostra tasca per mitjà de les situacions quotidianes. Es aquí on incidim per co· 
brir les seves necessitats bàs iques (a limentació, descans, higiene, afectivi tat , 
joc, elc.) i és on podem desenvo lupar la funció «educativa-. Totes les recoma· 
nacions d'Elinor Goldschmied van encaminades a potenciar en el nen les 
poss ibilitats tant en l'àmbit motriu, emocional , relacional com en l ' intel: Iee· 
tual. Per aconseguir object ius en aquest sent it cal un clima relaxat. acol l idor, 
ínl im i el més semblam possible al que tenen a casa seva. 

Una de les bascs per proporcionar aquest acoll iment i cl ima de segure tal és 
que els nens l inguin sempre una re ferència clara de qui és l 'adu lt que l i co· 
breix aquestes necess itats bàsiques. Ca l lenir cura d'aquest aspcctc al màxim i 
ai xí ho hem recoll it en posar a la pràctica el tema del refcrem afecl iu a' tOlS 
els grups, menys al grup dels grans on s'han atès alguns nens acabats d'i ncor· 
porar i també l 'autonomia del grup. 

Quant a l 'adu lt, El inor Goldschmied proposa que una persona que lé cura del 
seu cos i la seva ment transmetrà vivències agradables. Per això insisleix i 
aconsella no fer esforços innecessaris (eslar dre ta amb un nen a coll ) , i uti · 
l il za r, per norma, cadi res d'adull , per guiar l 'activitat del nen. Si pot ser, en un 
lloc fix. 

L'adull ha de tenir cla r que, melllre assumeix i Ics peti les fe ines que pot fer el 
nen, no l'està ajudant a ser autònom . 

" , ~ g' 7 PÀG 

6. 
T.C., M.G. i C.G. ' 
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UN NOU MÈTODE D'EDUCACI6 INFANTIL 

__ V"" 

•••• 

editorial ~;ruïlla 
II 

al servei de l'educació 

CARAMEL és un nou mètode 

d'Educació Infantil per a les 

classes de 3, 4 i 5 anys basat en: 

• Una metodologia oberta. 

• Uns centres d'interès diferents, 

més propers a l'entorn dels 

nens i les nenes. 

• Un nombre de fitxes adequat. 

• Una presentació còmoda i 
atractiva. 

PER A L'ALUMNAT 
• Quaderns de treball. 

• Cantes. 
• Full s d'adhesius. 

• Els protagonistes de cada curs . 

• Un estoig personalitzat per 
desar tot el material. 

PER A LA CLASSE 
• Un gran llibre de lectures amb 

pictogrames. 

• Una casset amb les lectures. 

• Un titella del protagonista . 

PER AL PROFESSORAT 
• Un llibre de Programació i 

Didòctica . 

• Una casset per treballar 
l'Educació Musical. 
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Els cavallets japonesos 
de la primavera 

AIXII1S, :ll.lapó, quan :millava la primave ra , es feia una gran festa en la qual els 
n ~ns iJ1lcrprc l : l v~ n \1I1a dans:1 :lmb cavallets de lija, ta l com ho podeu veure al 
Wav:l l. Nos:tllrcs també podem ce lebrar la primavera de la mateixa manera 
:111111 un miljó i un m'lncc d'escombr;1 decorals així: 

I . 1Iorl es de l lana dc colors per a la crinera. 
2. ~ I i tj cí dc,apard lal amb farci mCJ1I de caló o escu ma, l l igat amb un cordill a 

la can\'a o m:lnec . 
. ~ , Bride,; de cordil l. 
'1. Orelles de k lt re o cartol ina. 
'i , Llengua dc felt rc o roba. 
6. L1 n bOló ben gros per als ul ls, un de pelit per a les regnes . 
., Ll isló [) núnec d'cscombr:1. 

Gra val d 'fsbikcI/ 'a 'l'o)'o l/ obl/, que represel/.ta a 1111 aclor iI¡fallli! ql/e 
balla amb el sell cavalle l (J 751). 

Teresa Duran 



\'Kt'11 1 \ ... ~ Cnt,H ' ! l l¡(ol"r'lral 

Descobrir la comhilloci6 d els colors i la /J '-esêll cia d e tOllS -es/ra }! ~IS · (' /I el rnslre d el p er 
sU lla/ge els ('(I d eú:ar (.l~radableme l/ I sm1Jresos. 

;%/ 1 \ ENTREM A LA PINTURA 

MARTA !3ADIA 

A prop dels grans mestres 

A l 'clap'l d 'educació infaJll i l i d ins de l' ~re' l de "Comu nicació i llenguatges·, 
apareix ci · L1engualge plàstic· amb un bon tOu de c()m inf\uts de tOla mena. El 
Ireball pUSl iC a l 'escola no és nou. Són moll es, i imprescindibl es , Ics innova· 
cions que han fel els mestres en ci seu treba ll diari en aquesla àrea. Però ara 
c i que em rondava pel CO lp cra " I)fopar 1:1 pin lll ra, Ics obres dels gr'lIls mes· 
t(es . als nens cic la mev'l classe. 

Primer vaig cercar maleria!. l 'ns pares de l 'escola cm van b Li litar cinc o sis 
pòsters de grans dimensions, amh 111011 bones reproduccions de quadres fa · 
masos. D'entre el l1l 'lleri,t1 gràfic del qual disposava , vaig tria r Ics obres que 
em sembJ:¡ven més treball ah les. Els :I l li ors cscollil s van Ser Vicent va n Gogh i 
Pablo Pi casso, 

Un cop trialS els quadres " 'Iig comen, ar OI penS'lr com i de qui na maner:1 en 
parl'lria amb els nens, i quins 'Isperles ci c les obreS i dels :IUlors em sembla· 
ven treballab les a I·aula . 

l. 'experi ènci:1 va ser aquesu : 

Dc primer vaig e n ~a n,ar a Ics parets de la classe. a 1"I i(ada del!, nens, la làmi· 
na i el s pósters esco lli ts. Així s' hi podien :ICOSlar i lI1 ir'lr tol el quadre , sense 
prob lemes de mides, 

Desprò els va ig 'lI1unciar que ¡rchallaríem la pi l1lur,t. Els pòslers dc la classe 
t' n:.: n fOlografi es dl' qU~H.J rcs originals que ~sla \'e n C'xposats en museus moll 
illl pon:lllls. 

Els aLllors dels c¡u :ldrl's de l,I lu rel Cl'en molt coneguts, perquè eren molt 

bons pinrors: van Gogh i Picasso. El nom cie ls quadres expos:lls eren: Paisa/ge 
amb corbs i ¡lll lOrelra t de Vi ncel1l van Gogh, i Cll cm ica dc Pablo Picasso. 



L'anàlisi de les obres de van Gogh 

l'rimer vaig exp liclr L'I l ílOI dels quadres; què vol cli r aUlOrel ral , què és un paio 
S: lI gc , què son L'Is corbs ... Després ens vam cemrar en la manera com l'aulOr 
IIl ili IZ:IV:1 1:1 pi 111 11 ra per "expli car' aquell lema i quina lècnica havia ulililzal 
per :Iconscguir :IClucl ls resultats. Ens vam adonar quc el rílO l corresponia al 
Icm:1 del qU:ldrl', i que Ics obres dc v:ln Gogh s'assemblaven entre elles, i que 
eren molt diferents de l 'obr:1 de Picasso. 

Dc primer \'aig fer obsef\m l'obra a una dislància més o menys gran cie manc· 
1':1 que l'S capies la IOlal il:lI dcl quadre. Després, i fem parar atenció en ci nas 
dl' · 1':lu lorel r:II ", ens va m acoslar físicamem al canell. Les pinzel lades ràpides, 
vives, observ:lbks, quasi 1:¡Cl ils dc Ics obres de van Gogh eran moll evidems i 
visibles per :lIs nens. Descobrir la combinació dels co lors i la presència de 
Ions "eSlran)'s' , com blavosos o verdosos, en el rosl re del personalge els va 
deixar :lgr:llbbkmem sorpresos. 

Em feien explicar una i una allra vegada ci lema del quadre, els colors i els 
Ions ul il il zals, I:t tècnica dc Ics pinze llades, la sensació de l'observador ... El 
fe l que cls piJslers esligul'ss in sempre a l 'abasl dels ncns va mu ltiplica r la in· 
cidència de Ics meves expl icacions. QU:1I1 Ien ien un moment, després d 'es· 
mor7.:lr, :lb:1I1S de baixar :11 pa l i ... sempre hi havia nens enganxats Iiteralmcl1I a 
Ics i lllalges i resseguim amb els di ts la direcció de les pinze llades. Jugaven a 
cerca r colors. Un cop Irobats. s'al lunyaven de la imatge i 'com màgia' es l ro· 
baven que aquell verm ell s'havia fos per donar un alu e efecte. 

Un cop començ ll el treball, van anar arribam moltcs al tres il · lustracions. La 
cl:tsse a poc a poc cs v:1 anar ompli nl dc pÒSlers i fotografies d'obres d'autors 
diversos. Lcs parets cic la classe no donaven per a més. Ai xí és que vaig con· 
venir ci passad ís en una sala cI 'exposic ions. Els nens es paraven davant dels 
quadres i els observaven, cadascú a la seva manera. 'hi havia que se'n reien, 
d'alt res quedaven f:lsc inals, cI 'al l res feien ganyOles , cI 'allres cercaven un com· 
pany i s'explicaven què hi veien, d 'al l res discUlien sobre les preferències, 
d'all res cm dcman:lven que els exp l iqués més coses. 

Copiar van Gogh? 

Amb 101, Ics g:lI1es cic pi l1lar i cI 'expl icar coses gràficamelll eren incontenible. 
Aix í és que cns hi vam posar. 

Dc pri mer vaig buscar paper de dimensions grans i colors vius. Vam fer servir 
Din A , cosa que, cviclc l1l J11em, va componar treure laules i caci ires per falra 
d 'espai , i ccres toves. 

Vaig proposar Olnplir l'espai del paper amb co lors a la manera de Van Gogh. 
Els resulinlS foren preciosos i els nens se' n semiren moll sal isfe ls. 

Vlcenl VAN G()(; Il : Paisa/ge mñb corbs 

Sempre bi bal lli l nens ellgcuo,:Cl IS a les imo/ges, resseguim amb els di/s la direcc ió d e les 
piuzellades. 
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f)OI'OIII del Gu~rni C:1 l'Is fel1les (/(. cO III 'erSlI erell 111 ('::. ::.e ri()~,u::., /Jen) també bi jf/MOl 'ell (I 

lJll~'c{l" !)er::;ollo(ges 

Dc;,prés 1'3m imcntar «copiar" l 'auLOffelr:1l dc l 'an Gogh i aquí eh resul lals 
només es podien ca l:dogar tl'espeCl:lcubrs . .Jo havia segui l 101 el proct~$, havi:1 
caplal l 'acOllitb que d rema els havia despert:1I i Ill 'h:lvia engrescal amh dis, 
però fins :Ira no hal'ia viSI pbsm:1I el grau d':núli:>i que l'is pelil;' h:lvkn arri · 
hal a copsar. El rostres eren ccmral, i forCI prllporcion:lIs; a lots els barrcls, 
amb mol les color:lil1t:s. hi prcdomin:llocn el" groc, ; k, barbe, i ds bigoti;, ro 
gL'ncs eren molt divcr1ils. O'el1lrl' els IrL'balh n'Ili hali:1 un parL'II de franca · 
1ll('!1l Illo lt bons. 

El Glle·rn.ica de Picasso 

Engrescals pel Irelxlil dc l'an Goglt, valll iniri :lr l 'eslUdi del CI/('rniCtl dc 
l'ablo Pi casso. l.'an?liisi prcni;t :Ira un altre caire més inlimisl:l , Ill i's se ri ós . Ens 
l 'am :Idollar que ar;t L lulor només ulililza eh mlors bl:ll1c, negre i gris. Que 
el!, personalges repre;,emals , pmitn i critbvcn . 

Els 1':lig explicar que Guernica er:1 ci llom d'un poble i t:I perquè del qU:ldre 
de PiC:lsso. Vam cOl1lersar sobre ci rL'ma dc 1:1 guerra, del ,ofrimem, tkl 
dol 01', de quan i pn qui:' plurem , de les sClhacions que lenim qU:1I1 eslem 
trbws ... 

\ 'am Cl' re lr l'is personalges i ells 1':1111 CC !1lrar ell la 1ll:lI1cra com Pica",o ells 
els explic:lva: de 1'L'gade, un ull era rcpresc!ll:1l ,k COSI:1l i l 'allre l 'bl de cara; 
en d':lltres, 3parcixicn IXlfls dd l'I)S del person:llge mm si e;,liguessin rClall~ · 
des i/ o esrr ip:ldes; ks malls eren desproporcioll:tdes i Ics Gires expressaven 
cri lS i dolor. 

Els ":t ig come!llar que Pau és un nom, però que 1:1l11lx', es IIn:1 p:lr:w l:1 que ,ig· 
nil'ica ·pau". Els nens coneixien a Pau Casab , CO I11 a mlÍsic; i els v:lig exp liclr 
l 'amisl:1I quc van Il'nir cls Ires ·Paus": C"sa\.s, Piclsso i Neruda. Els nens es pa 
r:lI'en a mirar el GI/l'mica, del qual j:1 s'llalien aprè;, l'i nom. Lc' expressions i 
els Icmes cic conversa davanl dd qU:ldre erc:n més ,crio,o,. Ens havia :lrri b:1I 
un pÒ'ler amb el dibuix del Colo III de la l't"l del maleix P,GISSO, que vanI si · 
luar ("'munt dcl CI/emict/ . 

l'erò amb l'I CI/l'mica lambé jugaven a busc:lr person:lIgl's, la senyora que 
crida. l'i GII·:" 1. ci nell que pl"ra ... i ;1 lapar ¡Jall' de" pc:r'OIl:11ges per l 'eure 'ls 
represe ntats ara (Il' COS I:H, 31':1 l k C:lr:1.. 

Parcs i nens van anar recollint informació sobre d lema. Finalmcnt, la biogra· 
fia dels aU lors, i el nom de mlllts allres quadres importants, l'ns ercn conc· 
gU ls. Llibres d'all 011 hi h:lvia reproducc ions d'allre, qU:ldres, GIl31cgs d'expo
sicions, dominic:lis dels diari, amb presència de pi!llars ° artisles en general. 
saber que a Rarce loll:l hi ha el Museu Picasso amb qU:Ic\res originals de l 'au · 
lar. .. 101 cra poc per sal isfer la curiosit:1I d';rlgllns nens que s'hayicn CnllISi:tS' 
m,li :Imb Ics obre" La 1'lsir3 al 1lIt1'CU Picasso. però, no era possible des de Ta· 
rragon~1: lres horl' .... d'aulohü,"" tl''' \':l1g ¡robar cXl'l'siv('s . 

I 

1 



\ ':111 Gogh i Picasso 1':111 omplir l'i Ireb:dl de l 'aul :1 duranl cinc Iardes, però un 
cop :I( ab:1I ci Irehall , i per pelició dels ncns, Ics reproduccions dels quadres 
,'s 1':111 qlled:u' :1 1':1l11:1 fins :1 Ics \':teanccs dc SCllll:IIl:l S;uU'i. 

Ar:1 1':1 un :In)' d':lqudl Ireball i els nens recorden perfectament els aUlOrs, els 
quadr,';; i :dguncs de les explicacions, Van Gogh i Picasso són dos anisles co
ncguls i c"i m:II.' pels nens i ncnes d'aquell curs, i als pares, encara ara els 
sllrpr['¡l lïl1ler¿'s dcls seus fills pellcm,1. 

Un pintor a classe 

f)\,'SPIÚ d'hal'er Irelx llI :11 dus qU:ldres de van Gogh i un de Picasso, els nens i 
ncncs dc I:t classe lenien informaci ó divers:l sobre lècniques, colors, pinzella 
dc, ... .1 :1 h:lI'icn ul i li lZ:1I pimura lI.' di ls amb anleriorital: havien experimenlal 
el laCI\" dc la pinlura, però, a l 'escola. no havien util itzal mai pinzells. 

Aixl és qu\,' sc 'm V:I ocórrer convidar un pintor dc ve rilal a la classe , Amb l'aju
da tic 1':lsse50r:1 dc plàslica de l'cscola , Maite Fams, vam trobar el pimor i 
m'hi \'aig posar en COn l3(I(' . I tal dil tal fel. Àlvar Cal vel, pintor i en l'actualitat 
profcs,or de pi l1lu ra a l 'EscaI:! d 'An de Heu , es va avenir a pin tar un quadre a 
b d .lss\,' d:tv:111l dcls nens. 

A l:t d:tssc V:llll prqxlI~{[ [OIS els estris que nccessiwria el pinlOr. Vam compwr 
una Icl :1 i i:J vam investigar: era gran, amb marc de fusta i grapada per les 
l'orcs. l'cr :1 moliS era el primer cop que scmien pJrlar de teles i la primera 
veg:!da que en vcien una de debò_ Vam comprar una brorxa i Ires pinze lls de 
gru ix difcrcnl. T:lmbé va m recollir bo[elles d 'aigua buides, que vam tallar i 
v:lm convenir cn pOlS de ban·eia. I.es pinlllrcs, les portaria l' I mateix pinlOr; 
ercn l inls n:llurals. 

I V:I :!rribar el gran diJ . AI m:tti vam puiar a la classe i , després d'organitzar 
l 'c,p:ti i Ircure Ics cadires i les laules al passadís, va arribar l 'Àlvar i la Maite, 
quc havi" dc rel' d':ljud:lJll. 

L'i\ lvar l'ns va dir -bun dia. , lot deixam els eSlris damuJ1( la !aula. Es va posar 
un" IXlla blanca, C'squilxada de pi nlura, i es Vll posar a treballar sense més 
prc:llnbuls. 

Pon:I\':t unes boscs amb pol.; de colors difcrerlls, que va b:m ejar amb aigua 
clins dcls pUIS .quc li havíem prcpar:t l. L I barreja feia una olor mol l fona, de 
vegades quasi er:! més una pudor. 

\1:1 :tg:lf:!r la ICI:l i , després de mirJr la i comprovar que eSligués a pUI1l , la va 
CSl irar a lerra i V: I cOlllençar a pi nIar. Primer va fer un requadre a la pan infe
rior i ci 1':1 omplir d 'un color blavós; després va cobrir la lela amb un to vcr
dós: ,eguitl:tmenl amb una cul lerela de plàslic va fer rascades sobrc la Icla de 
maner:1 que es va emp<lrlar pan dc la pil1lura que "cabava de posar. \'a anar 

El pili/or l'a cQllI'idaJ" els HeliS a l~/{(dClr· lo. Qf(ClII les pillzellades I ,(',.md /es , 'CI li CI!){lrjJí. 

xe,-, /(, tela es lla omplir de llu 1Jl . 



afegint colors i pinzel lades, canviava de pinzells, s'aixecava , s'allunyava de la 
tela, barrejava més colors .. 

I mentrestant , els petits, :lnaVe n canviant de posició, ara CSI irats, ara asseguts, 
ara li miraven les mans, ara les expressions, de lant en tant algú s'aixecava per 
mirar·ho cic més a prop .. , 

l.Iavors el pimor, que no havia dit gairebé res duram tota l 'estona, va convidar 
els nens a ajudar·lo, Tres vo luntaris van posar tres pinzellades a l 'obra , ESla· 
ven rea lmem emocionats, Segui;1 Ireba llant. 

Ara es mosl rava preocupal perqu è el vermell no li SOrtia prou viu .. , Quan les 
pinzellades vermelles van aparè ixe r, la Icla es va omplir de llum ; el quadre va 
can vi::tr especlacula rml' llI. 

Fins al cap de vim minuls no van comcn('ar a arribar els pipís, Fins aleshores 
l 'alenció havia eSlal molt bona, Va m deixar el pimor a la classe i vam anar a 
esmorza r al pali. l'erò al cap de deu minuls, ja torn:tvem a ser a la classe, ESlà· 
l'em IOls plens de ntriositat. El quadre era pràcticament acabat. I.a pintura era 
tendra; no es podia posar vert icalment, Ca l ia esperar que s'assequés. 

l, 'Alvar un cop acabac!3 la feina es l'a IllOSl ra r més comunicatiu , Ens va expli · 
car el l íto l: Ordre I/CIli /rai, ordre artificial. I va començar a recol lir i nelejar 
IOIC'S Ics eines , Un cop els pinzells esta\'en nelS, l'A lvar, ens va donar cl s co lo· 
rams que l i havien sohrat. Els crils no es feren esrerar i els nens més alrevilS 
se l i van agafar a Ics ca mes, El clima va canviar: ar:1 IOlS vo lien tOGlr i parlar 
amb el p inlor i amb la Maile, 

Després de donar,los Ics gr;lcies, els vam acomiaclar. 

A la Iarda vaig preparar una mena de ta l ler on hi cabien qualre nens, Els vaig 
donar pinze lls, Din A3 i vam g:lStar els cn lorams que ens havien donat. Els 
nens van ocupar tot l'espai. La manera d ':lgafar el pinzell era ben bé la còpia 
de la posic ió de la m" cie l 'Alvar, El ls sols s'organi tzaven, ara un pinzell , ara 
més grui xuI , ara la brotxa , ara una mica cic verd ... Jo només els vaig deixar les 
c incs i el temps suficiem per pocler fer l 'ohr:1 que voli en. 

Es van adonar que ci paper era moll més fràgil que la lela, que els colors 
s'embruten si pimes sobre un allre co lor que no està sec, que ca l temps per 
obtenir un resultat atisfactori, que hi havia nens que lenen una habililal espe· 
cial per comhinar co lors i form es, que si no vas amb comple la pintu ra taca i 
cal netejar· ho, 

Per assecar els treballs cls eSliràvem a terra , A Ics cinc c1lerra de la classe era 
impraclicable , Encara ara no ('menc que no es l repilgés cap treball. 

I. 'endemà el quadre eSlava sec, Ilavia quedal preciós i ci vam penjar. Era ci 
nostre qUJurC'; haviem viSI com havia mlsem i això ens feia scmir la lela com el 

nostra de veri tat. 

Visita al Museu d'Art Modern de Tarragona 

La mare d 'un nen de la classe Ireballa al Museu d'Art Modern cie Tarragona. La 
propera activilat eSlava cleciclida , Aniríem al Museu, un espa i gran on hi ha 
obres d'art , escullures, pintures, ce ràmi ca, dibuixos .. , penjades a la parel o ex· 
posades en vi trines perquè la gem Ics visil i. 

Va ig parlar prèviamem amb la Mailc Foms, l 'assessora de p làsti ca, i amb la di · 
reclora del Museu, senyora Ricom:! . 

Vam Iriar una obra dc Gonzalo Lindín, en la qual el co lor és mol l al ractiu , 
com a cemre de la visila, Ens van instal ' lar l 'obra en una de Ics sales, SOta un 
llum i reco lzada a lerra , Als museus no est:t previsla la visita de nens tan petils 
i Ics instal , lacions són a l 'al çada cic ls grans; això compona situacions com la 
que va descriure en Miquel. en referir·se als buslos dd passadís: - hem anal a 
una casa on hi havia pedres amb caps", 

El dia de la visi la, l 'autobús ens va deixar a la canlonada del casc amic, M'a· 
companyava la Maite Foms, Una filera de vim·i·qualre nens dc parvulari 4 
anys es va rresemar a l 'entrada del museu, Era la primera vegada que rebien 
nens cie parvu lari , 

Després de la benvinguda, vam anar direcles a b sala on hi havia el quadre 
que ens imeressava, Memre passàvem pe ls p:lSS:ldissos, ens adonàvem que 
l 'espai era ampli , la il , luminació moll agradabl e i abundam, i que les vilrines 
i Ics parets eren plenes d 'obres. En alguns quadres hi havia unes cordes ver· 
melles que no t'hi deixaven apropar, i en algunes sales hi havia banquets i ca , 
dires. 

La visi la va durar deu minU1S, Dc relorn a l 'escola no parlaven de res més, 

Cada cop em sembla més necessa ri treba l lar 1':lrt :1 l 'esco la, Si prelenem que 
els nens reconeguin el llenguatge visua l com a instrumem de comunicació i 
rcpresemació, és del lOt necessari fer que la producció artísti ca s'apropi a les 
nOSlres aules, 

Sovim ens hem queixa l del gran buit artíslic que ha sofert la nostr:1 eduGlció i 
de les dificullats que ens compona entendre o acosta r· nos a lai i lai obra, ACl i· 
Vil :II.S com les que us proposo volen un mínim de prepar:lCió, però Ics ensen· 
yances que se n'apren en ho superen en escre ix, Potser només GIl que sc'ns 
acudeixin i que ens hi posem, per adonar·nos que la -lectura sensible del 
món visua l ens permel experimentar el plaer sensoria l-. 

M.B, 



-o -Q) 

u 
o 
Vl 

-c 
o 

4-
C 

BEBETECA 
o QUAN LA LECTURA 
ÉS MIRAR I ESCOLTAR 

Uau!!! 
Q uines sc n s~l cions més noves i cxc i tatl t ~ estic 
cxp~ rinH.: n{ 3n ( ! 

Dc dehò que és l:t primer:t vcg:'ld ~l que cm 
mossq~uc n . No. no us espant eu, no em fa mal , 
L'S traCla d'un:1 Illossscgacla sense cl enrs ... 
Co m 11l '0s ci e diffcil d 'expliGlr vos-ho. Són lanLes 
se nsacio ns alhor:.l! 
13ufa! Aquest:1 sí que és un:! bona rebregada! 
I ar:l, qu è mês? li estic fent dc coixf! 
No, si no cm queixu. dc cop i VO II;1 111 '11:1 envaï t 
lLna pau i un ~t dolçor indescriptib les, d iria, diria .. 
que se m'h::l quedat :Idorm il a sobre ... 

MERCÈ ESCARDÓ 

Us ho ha dit ell mateix, no cal que us espanteu, ningú l'està torturant. És 
només un llibre de roba que un pelÍ t lecto r està estrenant després d'endur
se' l en préstec gràc ies al servei dc la nostra Bebeteca. Molts dels més 
d'11 .500 llibres que tenim a la bib lioteca poclrien expl icar aventures de [Ots 
co lors, olors i tr<lCLCS. Alguns cI 'aquests ll ibres han esta! a més cic cent cases, 
qU'lI1ts dc nosal tres poclem cli r ci mateix' 

Els nostres lec/ors S611, senzillament, nens i la biblioteca és u 1l lloc màgic on, envoltats d e 
/libre~~ v iu ell, somie n, s'enamoren .. crei.\'e ll . 
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Des d e/s d eli mesos els inJalltsja són capa cos de reconèLw:r el llibre com a objecte dljc'" 
rel/da/ dels (¡/Ires que t~ lI el/ a /'a lJust, 

Els han aGuonat, mir:lI , llegit i algu ns ha[1 est:u guixats, <:stripats \) h,m (a i~ut 
a l 'aigua: d'altres han estat mossegats per un gos () tallars amh tisores i han 
hagut de passar per la nos tr:[ -d'nica· , o han :111 :l t amb ds diaris vc lls a fer 
paSla de pap':!r, per scr, qui ';\P, una altra vegada llibre , l'erò és que lx\sscn 
molts nens per la nostra l:l ibliOleca. Fins aquest mome[1( n'han pass<H més de 
250,000 que s' han endut 162.36-1 l libres en préstec. I~s clar que ara fa deu 
anys que es va inaugurar la bibliOlcca i el Follct 1';1 venir a viurc·hi en ende· 
ll'ocar-li la llar on vivia , i en f3 uns quallis !llenys quc va lll descobrir la l1èstia , 
la que encomana ganes dc l legir. I la Lluna, que bressola nens, i els seus 
amics de Hil van buscar recer a ca nostra , També tenim la Rínxols que es va 
escapar del Seu conte i :1 qui després va seguir el peti! I1ru (l 'ós peti t) i una 
mica més tard en Conti, el seu pare, però abans ens havia vingut a veure la 
Balena llosa i ", Però són tantes i tantes coses les que podria expli car·vos que, 
per no atabalar-vos , és mil lor que comenci pel comen('amcnl. 

El naixement públ ic de ¡,¡ Bibl iOleca de Can I:lUtjos;1 va ser el JO d'abril cie 
l 'any 1983; com tOtS els bebès, 1':[ lenir una gestació l larga i compl icada, l'er 
desgràcia , la mare naturalesa no té res a veure amb aquests naixements i les 
normes depenien fins ara , abans de la nova Llei ue bibl ioteques, del parc (l'A· 
jUl1lament), les mares ( la Generali tat cie Catalun ya, la Diputació ci c Barcelona, 
Ics ca ixes d 'estalvi) i de la familia (Xarxa cic Bihl iOleques) de la qual formarà 
pan, 

Abans del naixemel1l es va preparar un conveni en ci qU;11 es va cstabl ir i asse· 
gurar el futur dc la cr ia tura, és a dir, qui en tindria cur:1 i com la vctl larien el 
"pare" i la "mare- (en aquest cas , 1;[ Genera lital ) per tal que anés creixent i 
fent-sc gran , 

Però la nOSlra bibliotec[ va néixer amb unes GlracteríSliques molt especia ls: 
el \:¡ i unes quantes més (en [Olal unes vim a !Ot Ca lalunya enfront cie gairebé 
300 de les al tres), per més que vagin passant els anys, no deixamn nl3i cic se r 
bebès i, com el nom inclica, se ran inf'lI1 tils per sempre més, 

Els bibliotecaris quc tenim la son ue treba lla r·hi sabem que els nostres petits 
leoors no són ni eSJlecia lmcllI imcl ' lige ll!s ni t:[mpoc cal que els traCl em 
com a savis en potència, Són, scnzillamelll , nens i la bih lioteca és un lloc es· 
pecia l i màgic on, envollats dels ll ibres, el ls viuen, somien, s'enamoren ... en 
defi nil iva ) cfe¡xell . 

Per aconseguir-ho es IraCIa que, a més cie pa rt ir d 'unes diferències eXlernes 
evidents, com poden ser Ics cadi res i les presl:lIgeri cs cJ ';¡\cllb adequada, i 
d'un rons trial a consciència per <l t:lls, ~I més a més, ci I r<1 ClamL'nt quc rebi 
aquest fons i Ics aCl ivi tats que es facin per apropar-lo :lis infalll s tr:l icnt els 



Ilihrcs dc 1':lI1oni m:1I dc Ics prcsl:lIgcries- facil ilin <lquesl conlaCle màgic 

c l1l rC d' l libre,' i L'Is pelil" !ceror" , 

Per 101 :Ii sil e, moll imponalll l'aspec!C educal iu dc la Biblioleca, que abarca 
IrL" :l 'pccle, csscnci:lb i dikrcl1ci:1ls: d primer és el d'ajudar els infa ms a es, 
devenir bons leclOrs que s:lpigucn Iriar Ics seves IcCLUres i que en gaudeix in; 
ci segon, que sigu in :!lhm:1 bons usuaris dc bibl ioleca, que sàpiguen moure's 
:lIllb facil il:1I i accedir a Ics memòries de la l3ibl iole(;1 (els cmàlegs); i ellcr· 
cer L'S quc, g;¡ ircbé sense ni mlonar·sc'n, adquireixin uns hàbi ts de compona· 

mCIll mnl! L',pcdfi cs, que eb ajudaran a integrar·se al pob le, al país , al món 

ell ci qu:1I \'i\'im, 

l'er 1:11 d ';¡w n,eguir,lns \':lm adon:lr·nos ja quasi des del començament que 
ca li.1 :lIupliar el m :III~l' d'cdal :1 parlir dc Li qual poguessin beneficiar·se dels 
,en L'i, dL' 1.1 Bih limeGI. Si b0 per accedir a la sala de leclura no hi havia límit, 
per :li prc,lec, 1'l'd:1I per fer sc el carnel , mes o menys estipulada, era als sis 
all )", ja qUL' molls p~l re s l'fckn que com quc els lIihres van lligats a l 'escola, 
:lb:1I15 d'aprendre :1 llegir no lenen cap r:ló d'ex isl ir a la vora dels seu fi lls i, 
per 1:1111 , no c ili;¡ fer,lo, ci carnet. 

1)(' mica ell t1li ca la b:lrrer:1 es V;I :l11anl Irasl ladam fi ns als quatre anys i, en al · 
guns (;1>0', m6 :11':.111. I , quan COmen(3VCm a adonar· nos cie la problemàtica 
dcl nen pL'r ;l t'Ccdir a una Ienur:1 lúdica, \'a arribar,nos una informació cie com 
:1 FranCI h:lvkn experimcl1Ial la lectura per a bebès i com estava més que 
l'ompl'(l\'al que ;Iquesls, dc;, de ls 10 mesos, ja són capaços de reconèixer el lli · 
bre com a llibre i diferenci ar ·lo dd, alLres objectes i joguines que lenen al 

~L'U :tbaSl. 

Encora!j:il.' per aquc,¡a informació vam decidir· nos a empai tar mares embaras· 
s:ltk, i wmunicar lo, ci descobriment. Ho va m dur a lerme una bona tempo· 
ratI;¡, però I:i vcri l:il ò quc cls resultals no van ser gaire engrescadors, Les 
marcs, tot i que algunes cI 'dlcs h:lvien vi ngUI a la biblioteca amb pneumàtic i 
IOl a hu,c;1f Il ihres dc noms per triar el del seu fUlu r bebè (Ics bibl ioteques 
ser\'i m tamhé per a això ), arribal el momel1l adequat ja no recordaven el que 
els hal/lcm explic il , C:ll ia doncs buscar una allra maner¡1 d'informar· Ics, 

V:lm in lcn;,i l'icar l'is nosl res comaCles amb les escoles bresso l. però el proble, 
ma cominu:lv:1 L'"elll ci m~ll cis : molIS parcs creien que els dèiem besti eses: 

Ving:l, donar·li un Ilibrc .. , perquè el mossegui' Què m'h3s d'explicar, a mi' 

El fel comprovat de com ajuda als infants haver LOcal , jugal i fins i lOl 1l1 0SSC' 

~3 1 els l libres abans d'enfronLar·se a l 'aprenenta lge sovim dificultós de la lec 
IUr:1 no era prou Jler fer los cnl ra r en raó , Llavors 101 d 'una se'ns V;1 ocórrer 
bu"c:lr ;¡jud;¡ :11 Cil I' (Cenlre d'Alenciü Prinüria) , 

I:.~ Ull fel comprovat cum (ljuda als infants baver tocat, jugat ifills i IOl massegell els lli
bres aoem s e/ 'cu/ rontar-se a ¡ 'apreueula /ge sovint d ificultós de la lectllra , 



Primer vam parl~r - nc amh la comadrona, però ella ens va dir que la darrera 
vegada que veia Ics mares era quan els peti ts tenien ,t la vor;1 d 'un mes, i vam 
pensar que arribat el moment tampoc no ho recordarien_ 

Després ens vam dirigir a Pediatria i 1;1 dOClor;t Carreras i Ics ATS del Servei, 
en especial la Guil lermina , es \'an entusiasmar per iJ idea. Si el les els expli ca , 
ven com havien d'alimentar-los i ¡enir,ne cura, van l'cure que el desenvolupa
ment de Ics seves capacitats i tUel- lectuals també etUrava dins dc l seu camp 
cI 'acciÓ. Vam començar llavors a pensar quina seria la mi!lor manera d'expli , 
car-los-ho. 

Vam encarregar un pÒster a la il , lustradora Gemma Sa les en què un bebè 
somrient demanés: " M'exp liques un conte?- I wmbé el disseny d'un logo en 
què es ve iés un papà i una mam:t que ll egien un conte al seu nil ([OtS dos a la 
mateixa al çada), També va fer -nos un paper de cana e,pec ial, en la qual vam 
escri ure un text dc fe lici tació per als pares, alhora que eb expl icàvem com 
era d ' importam ~l comacte del seu bebè amb els llibres i el fet que li expl i 
quessin contes. Vam dur lOt aquest matcri,¡J (pòster i cana) al CAP juntament 
amb una revhta PiCOlí, ,tdreçada als ml'> menuts, que feia poc que l'editorial 
Milan havia tfe t al mercat i amb la qual , molt amablement, ens havia obse 
quiat per tal de difonclre -la _ Tot això passava al maig cie 199 1. 

Ara , gairebé clos anys després cI 'aquesta inauguració ofi cial cie I Serve i de 13e' 
beteca, hem orgctnitza l. clucs xemdes amb dues especialistes en això d 'expli 
car contes al s menuts, la Roser Ros i la Ca tal ina Valriu , que van xerrar amb 
pares i mares per tal d 'engrescar,los i clonar-los una empcI1la, També vam 
convidar !es mestres cic les escoles bresso l perquè ensenyessin als pares com 
ho feien c lics, a les seves esco les, i fem, periòdicament, exposicions i llistes 
del, llibres mò apropiats que van ,0rtitU al mercat. El nombre de carnell ha 
ana! cre ixent: ar;t en aq uest moment en teni m 32 que no arriben als qualre 
anys (quan els fan compten j~ com a infants), però han passat. CO mptant 
aquests, 87 bebès per aquest servei e,pccial de la nostra Biblioteca. Junta, 
ment amb c ls seLls parcs - és cl ar, no sóm cap guarderia - comparteixen ci ma
teix espai que totS els altres més de 2,500 lectors de tOles les edats amb els 
quals tenim la son de compartir 1;1 nostra activa i juganera l1ibliotcc:t. 

I ara ja és ben normal que un pare o una mare amb un peti t que encara va en 
cotxet vinguin i diguin; 

- Hem anat a revis ió al pediatre i ens han explicat quc .. , 

I també que els lectors habi tua ls de la Biblioteca, sense dir-s'ho, apuntin els 
germans, els nebots .. _ cada vegada més aviat. Aix í, de moment, el rècord el ¡é 
en Xavier. que tenia tan so ls tres setmanes quan es v;t fer el ca rnet! i qui sap 

on arribarem qUitn siguin els llostres lectors els que vinguin a fcr el GlmCt als 
seus propis fills' 

Ara que j:! sabeu pas a pas el començament d'aquest servei nou i especia l , ara 
pot,er us agwdaria conèixer qui nes són les act ivi tats específiques que fem per 
a aquests usuaris, o qu ins són els seus lI ihres preferi ts, però em sembla que 
se rà millor deixar,ho Jlcr un altre dia i, si no podeu esperar-vos a què jo us ho 
expliqui , és moll Ctci! ; qualsevo l dia a qualsevol hora passeu per casa nostra i 
ho veieu direClament.. us sembl'l bé) dOll cs, .. 

Fins avial! 

M,E, 

Notíc ies d 'liltimCl !lor(l ; 

• .la hem batut el rècord d'en X:n'icr! A l 'Ori "l, li vam fcr ci Ctll1Ct de préstec 
l 'l'nelem't de néixer i el va estrenar :tmb un:t cassell(! de c:ln('ons de bres
so l. 
La M:lrw h:l soni t dcl se rvei cic BcbetèCa i h:t p:ls,at a ser una leClora més de 
la nostra bibl ioteca :tmb el bag:Hge de me;, de 1-,0 l libres mirats i t'sco ltms, a 
cas;r seva, gr:icies ~ll seu Clrtlel, i als seus parcs, és cl ar! 

El nostre horari és el següent: 
DlIll:lrt:- I (h.~:-: Ihle dt' I U .1 1 11 del Il1~Hl 

D¡lIun .... dil\ll!(:n.· .. , <-blous 1 I..lIvc.:ndrl.''' , dl' ., .1 ~ h del \ '\.':'\lrt' 

Ul fll :ln~, dl' -, :1 6 h th: 1: 1 tard,1 i :d~ 1I 1b. dl' () a Fi h :tC¡i\'I!.¡b p lugr:l lIl.l(k .. o c.:;-.por:Rhqul.' .... 

la nos'('~, adreça: 
l l I:! "':II UI . 'í~ 'i I 

1I~ I"i O r;Lrt:l '" dd \;dk .... 
"1\-] Sú2 25 Cd 
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LA INFÀNCIA ALS MITJANS 
~ 

DE COMUNICACIO 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya organitzà, a final de 
l'any passat, una jornada de reflexió entorn del tractament 
informatiu que rep la infància als mitjans de comunicació. 
L'espiral de sensacionalisme que envaeix les informacions 
pe riodístiques, en la qual les «desgràcies" de la població in· 
fantil són un dels temes predilectes, motivà, segons Ignasi 
Riera - coordinador de laJornada-, el plantejament d'aquest 
tema de tre baB i reflexió. La Jornada, organitzada en forma 
de taules rodones i debats, comptà amb el punt de vista deIs 
professiona.ls dels mitjans informatius, dels professionals 
que trebaBen en l'atenció a la infància, de juristes i polítics. 

PURl BlNl ÉS 

La primera !aula rodona, decli cada als mitjans cic comunicació, va ser presenta· 
cb per Monlserr:!1 Sinlas, cap de premsa de Ciritas Diocesana, per a qui -el 
nen cOnl inu:l SCnI la víctim:l propicimòria de la irresponsabilitat de molts mit· 
jans. Els miljan,; s'atreveixen amb els nens perquè saben que no tenen possi· 
bilita l cic defensar·se ni ca pacital de resposta. Transgredeixen els seus drets a 
la intimi l:H, perquè pensen que no tenen drets. Res detura aquesta cursa irre· 
frenab le cap al suïcidi mora l : ni les prolestes, ni les reflexions ben argumen· 
tades, ni els cocl is d'ètiGI, per cen , vulnerats instams després de ser signats .» 

Els professiona ls dels mitjans informatius convidats a la .lornada ratificaren en 
els seus p:trl:lI11 enls aquesta visió pessi mista entorn clel tema . .J oan Barril , 

l. 'escola, la fa nI/ha i els mitja l/S de com u1/ica ci6 SÓll els treS fac tors de major influència 
ell IfI fo rmaci6 dels I/ ens. 
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coordin~do r de I ~ Secció d'Opin ió de La Val/gllardia, afirmà quc -pel creixe
ment de l'audiència es jusl ifica IOL". L~1I11 e l1l ;1 profundam enl que J:¡ Ic!cvisió 
públ ica hagi incorporal al seu fun cionamcllI els mateixos csqucnws que Ics le

¡evisions privades, que valoren exclusivamelll els guanvs econòmics i l 'augment 
d'audiència. «La televisió pública ja no creu que té un servei públi c per fer 
Jo reivindico una lelevisió públi ca deficilIrria , però hona-. Mon15emll Minobis, 
periodisla de RNE a Catalunya, secundal1l les paraules dc .J oan Barril , afirmà 
que -els mitjans públics de comunicació han renunciat a fer el seu paper de 
servei públ ic, que és velllar per la qual ilal informaliva i de programaciÓ-o Per 
la seva banda Julia Olero, aClualmelll periodista d'Onda Cero, tan pessimista 
com els allres (-som només a la primera generació del rea!ity shaw 1 ... 1 no es 
compliran els codis deolllològics, qui se' ls salti aconseguirà més audiència , 
més tirada .. . ·) , manifeslà però que -ningú no és innocelll , ni el professional 
ni el televident-. La darrera periodista convidada, Milagros Pérez Oliva, del 
diari El País, manifeslà que -aquesta espiral cic sensacionalisme, que afecta 
tOlS els mitjans i que és conseqüència de la guerra per Ics audiències, només 
podrà deturar-se si s' hi produeix una forta l'esposI a soc ial en contra. El feno
men Iranscendeix ja la capacital dels maleixos peri odistes>. Milagros P. Oliva 
assenyalà lambé com a treball urgelll per als educadors «ensenyar des de les 
escoles a descodifi car els missmges dels ma,:, media-. 

Programar amb criteri educatiu 

En aquesta maleixa taula. Carme Miquel convidada no cS!fictament com a 
meslra, sinó com a mestra dc la tristamenl fam osa població cI 'Alcàsser, denun
cià el sClge informatiu que pa tiren els nois i noies (r aquesw local itat, la tr ~ln s 
formaciÓ en espectacle públic del dolor privat , la manipu lació informati va 
d'alguns miljans. Segons Carme Miquel , l 'aClual lelevisió dóna als nens una 
visió distorsionada cie la rcal ita! , i banalit za i tri via l it7.a determitlJts felS, en su· 
plantar la funci ó de la juslícia, cic la investigació pol ieial. .. , alhora que trans
met conSlanlmCIll va lors negatius. com és l 'ús de la violència. -Els programa
dors haurien de Ireballar amb cril eris educatius-o afirmà Carme Miquel, per a 
qui la família , l'escola i els mitjans informa!ius són els tres faclOrs dc major 
inlluència en la formació dels nens. -Els responsab les po lítics>, assenyalà la 
mestra d'Aldsser, .. haurien de plantejar la coord inació en la tasca educati va 
d'aques ts !fes factors-. Carme Miquel fina l it z¡' la seva illlervenciÓ re ivindicant, 
des d'una poslUra la ica, "una moral públi ca, un:l èlica SOCIa l , i que els profes
siona ls que Icnen una transcendència pública pel seu treball apl iquin aqucsla 
moral,.. 

La segona laula roclona cI 'aqucsla j ornada fou presentada per Victòri a Camps, 
caledr:lli ca d'èlica i senadora, que informà de la creació ~ll Senat d'una comis
sió per eSludiar la incidència de la lelevisió en qüesl ions eduGlli ves i cultu
ral s, com lambé la possible violac ió dels drels humans dels infa nts en el trac-



t:lment inform:.IIiu , .Joan Batlle, com a representam de Movibaix, entitat de 
Ikurl' inf:ll1Iil i jU l'Cni l, crili cà l 'escassa atenció que mereix la realitat global 
de 1:1 inEml'ia per :d ~ mit j:lIls d'informaciú, "eLs únics que tenen en compte la 
iJ1f~ n ci a l'om :1 kl social impon:111I són els anuneianls", Per a Joan Batlle "res
pecl:lr els drets dds inf:lnts vol dir satisfer Ics seves necessitats"_ Els entOrns 
del lleure i l 'educació, IXin molt impon:ll1t de la vida clcl s nens, sún ignorats 
pels mi tj:lIls i :Ii xò compon;¡ un sC l1IimcllI de fracàs: <si la inf:'lI1cia no SUrt als 
mit jans, 1:1 inf:mcia no é~ rcconcgulb ni rcspectaeb -, [lerta Boadas, en repre
sen tació de Crl'u Ho ja i C lrit:l'. dem:ln:'1 :ds mitjans dc comunicació "quc val o
ri n l'n les Sl" -es inform:ldons la t ran~cendè ncia dels fets, que anal itzin les 
CtuScs". Per :1 Ik na BO:ldas "un :dtre l ipus de maltrac!ament a la infància és 
no l)feri r, pcr omissió, una atenció suf'icient -, i aquí parlà no so lament dels 
mi tj:lllS inform:il ius. si nó l:Imbé de k s insti tucions, dels recursos que calen 
per :d" in fants i per a les seves fam íl ics_ Per la seva banda , Carlos López
~ lu I~ i L, magistr:n-jutge del Jutj:iI dc Primera Instància núm. 28 cie Madrid, que 
' -a suspèndrc l 'cmiss ió d'tll1 programa televisiu que podia perjudicar ci cl ret a 
la intim ital d 'Ull meilor, p:lrl :1 cic les limitacions establ ertes a la Constitució 
d:lva nt ci drt'1 fon:lmcnlal a la inforl1lac ió, La prOl.eceió de la infància i la jo
l 'èl1lUt es un cI ' :J qu t'st ~ l ím its constitucionals encara , però, sense una regulació 
explíc ila , amb 1:1 qual cosa "som els jutges els que hem d'arbi trar; se'ns impo
S:I un:t t:lsca vcri tablement di fíci l, més d'aco rd amb el nostre criteri que amb 
1:1 norma cS/ahlena-, ESler Mallas, cap del Programa d'atenció a la infància i 
;Idolc~cè n c i a de l'Ajuntament de 13:lrce lona , conclu í aquesta segom tau la ro
don:! demanant Ull:! Ic¡üs!ació per a la defensa dels drets dels nens (<<per si fa 
Ikn cls codi , deol1lològics-), i també la co l ' laboració i el diàleg emre els 
professioil :ds dels mitjans inform:ttius i els profess ionals que es dediquen a 
1':lIcnció :I I:t inl: ll1ei:! per elaborar una normati va sobre el tractament de la in 
l:i nci:1 :ds l11 itj :ll1s, - L:! protecció dels drets dels infams és un deure de tOLS-, 
:,llI rm'l ESler M:dlas. 

Una lle i pe r a la infància 

A 1:1 tcrcera t:lul :1 rodona, c1edic:tda :1 Ics polítiques per a la infància , es va fer 
plibl ic:l. per 1);111 dc Ics difl'reJlls instiwcions representades (Parlamcnt de Ca
lal unY:I, Govcrn catal?t i Govern central ), la propera presentació d'una Llei 
sobre I;t inf:'tnci:l, que segueixi Ics directrius de la Convenció sobre els drets 
del nt'n. :ldopl:ld:1 per l'Assemblea General de les N;¡cions Unides el 20 de 
novemhrc dc 1989. Rosa B:lrenys, diputada al P:trbmcnt de CatalunY'I, destacà 
1';lprov;¡ció pel Parlamenl de dues rcsolucions sobre la protecc ió de la infàn
cia da v;111I t'Is missatges tel evisiu s_ L:I diputada catalana demanà també la crea
ció de 1:1 fi ¡(ur:1 dcl defensor dels drets dels infants, Per la seva banda , Jordi 
Cots, :Idvoc:lt dc la Fundació per a la I nfància, assenyalà que · a la nostra so
ckt:1I f:d t:1 sensibil i tat co l 'leCti va sobre l'infant, sobre el seu coneixement [ ... ]; 
nom0s scr?1 efi caç una políti ca global que inclogui els tres poders: legislatiu , 

jurídic i cXl:cutiu ", Jordi Cors manifestà també que "parlar dels maltractaments 
dels infants és parlar cic la criança cie la infància"_ En aquest mateix sentit, 
Carme Drópcz, directora general cie l 'Atenció a la Infància, assenyalà que 
-s'ha de p rotegir els nens protegint la família- i que · l 'assignatura pendent de 
IOtS els governs en l 'atenció a la infància és preCisament la prevenció, el su
pOrt a tota la infància, no solament a la infància amb risc, i per endavant el 
suport a les famílies-_ Carme Drópez assenyalà també que la contrapos ició 
prorecci6 de la illJàlZciaj lliberrar d 'e_,pressió 'és una disjunti va falsa, rrem de 
trobar un equilibri ; la necessitat és al carrer' , Carlos .Ji ménez Vill arejo, fi sca l 
en cap del Tribunal Superior de .Justícia cie Catalunya, definí el tema de la in 
fància com a «tema d'una gran hipocresia soc ial ,_ Quant a la uti litzac ió deis 
nens als spors publicitaris, informà cic la iniciativa judicial segons la qual en 
l'acllla1itat els pares del menor han de fer arribat al jutjat ci seu consenti ment 
per a la participació del nen a un determinat anunci, com tam bé de la volun
tat de portar un control sobre el destí dels diners que la fa míl ia rep pel treball 
clel nen, Jiménel Villarejo denuncià que mol tes gravacions es fan dins l 'horari 
esco lar i apumà un ' podria plantejar-se que no s'utilitzés els nens a la publici 
tat -, Quant al tractament informatiu que rep la infà ncia als mass media , mani 
festà el següent: -S'ha d'obstaculitzar i s'ha d' intervenir quan la l libertar d'in
formació pot danyar un menor. Falta una consciència seriosa als mitjans 
informatius sobre ~tquest problema_ L'exercici responsable dc la professió no 
comporta una disminució de la llibertat d 'informaciÓ", Per a Jimênez Vi llare
jo, darrera tot això hi ha · interessos d'audiència , econòmics, el morbo sumi
nisu a una elevada audiència -o 

A l 'actc dc cloenda, hi participaren M_ Teresa Arqué, diput<lda-prcsiclema de 
l 'Area de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona, que assenya là la neces
sitat urgent d'una -coordinació entre esco la, família i mitjans de comun icació 
en defensa dels drets dels nens", i Antoni Comas, conse ller de Benestar So' 
cial , per a qui <s' ha d'acabar amb d mite dc la llibertat d'expressió portada al 
seu extrem; les lleis, en aquest sentit, no arreglaran mai les coses, és un qües
ti ó de sensibilitat i d'un estat cI 'opinió que hem d'anar cream entre IOLS"_ Per 
finalirzar, Cristina Alberdi , ministra d'Afers Socia ls, destacà la necessitat d 'una 
comptabilitat entre llibertat d'expressiÓ i drets del menor. Per a Cristina Al 
berdi ' s'ha de protegir la infància perquè està en permanent desenvolupa
ment persona l,_ 

Du rant els diferents debats que s'obriren al llarg de la j ornada, s'apuntà des 
del públ ic la necess itat de crear una nova figurd professional , la de l'«educo
municador-, plantejada per la UNESCO, com a evidència del poder educatiu 
que tenen els mitjans cie comunicació, També s' insisrí en diverses ocasions 
sobre la debilitar de la nostra leg islació per aconseguir una acció efectiva pel 
que fa a la protecció de la infància_ 

P.B. 
Pen"odisla 
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.- L'AFECTIVITAT 
A LA FAMÍLIA I L'ESCOLA -e 

~ 
e .-

El cultiu de la personalitat i l 'establiment de lligams afectius 
sans i profunds de l ne n amb els seus protectors són la mi
llor manera de promocionar-ne la salut i el desenvolupa
ment integr al. L'educació per a la salut es desnaturalitza si 
prè via ment els pares i els mestres no demostren, amb el seu 
compo rtament concr e t , que r especten i comprenen els senti
ments dels ne ns . Un ne n solament viurà alegre, feliç i sa, si 
se sent estimat. 

AMADO BEN ITO DE LA IGLESIA 

Començ:! :1 sOInriun..:. petitó . 3quel1 :1 qui d s p:lfes no somriuen, no gaudirà de la 
[:Jul:l del:" deliS ni d e l l?l: lam de les lJeesscs. 

VIH(l I U , È'gluga I\' 

El pri ncipi sisè dc la Declaraci6 dels drets del u e/! cliu : «AI nen, per al desen· 
volupamen l 10lal i hmmoniós de la seva personalilat , li ca l amor i compren· 
siÓ. Sempre que sigui possible haur~1 cic créi xe r SOia la cura i la responsabilitat 
dds .le liS IXI res i, si més no, en <I mbiems d 'afecle i de seguretat moral i ma· 
Icr ial 1 ... 1" Tota lment cI ':lCord. En primer lloc els parcs i Ics mares, després 

Cap recurs didàctic no pOl salis/er la necessita t que té u n n e ll de sen tir-se estima t. 
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IDAes ® , 
La comunicació mitjançant el color. 

COLORS A LA CERA • TÉMPERAS 
PINTURA A DIT • KITS REGAL • PLASTIFIXADOR 
La marca DACS ofereix la més amplia gamma de colors per pintar, adreçats 

als nens en totes les seves activitats escolars i lúdiques, 

Els colors DACS compleixen amb les normes de seguretat que la Comunitat 
Europea exigeix per a les pintures infantils, tot utilitzant en les seves 

presentacions el logotip CE, 

Demani 'ns el cati lieg de productes. 
Les primeres 150 cartes rebran un lot de prova de franc . 

FABRICATS Y 0lSTRI8UITS PER ~ ROSAL % 
CI. Sani GervasI Cassoles. 7S • Tel. (343) 417 84 75 • Fax (343) 417 18 02 

08022 BARCELONA (Spa,n) 

l 'cs('o la, I, 'CSC<li:1 inf:lll1 i l no pot substitu ir cls IXlrcs. In(kpcndcnlmcnt de 
l 'objc'etil'iut i dc lïmcr~s dc Ics fonamcll!aciolls cientíllco tècniques, dels 
c()ntingut~, de lc:s propostes ml'lOdològiqucs, dels lIlodels dicJ:¡ç¡io, i de Ics 
ti.'cniquc~ dïJ1lcn'cnl'Í\Í que trobcm en Ics Oricn l:lcions per a la progra mació 
de ['eduC:lCió per a J:¡ s:llu t \.'n ['escol:! inf:tJ1li1 (Cajas /loias, MEC), hi ha um 
qüestió prèl'ia fonamc'lll:tl i que llU pot ser cnsell)':lda: l 'amor :lis nens. Cap re · 
curs did:ktic no pllt sa ti sfer J:¡ nccessil:it LJuc te un nen de sentir·se cs tim:II , 
Als nens. se'ls estima o nu. L'afecte que es te per un infam, I:! tendres:t que 
ens inspirll no eS comprèn ni psicològieamclll ni cielllíJIe<lmCnt ; és, com diu 
.J, Rol' C"rbal lo, quelcom que ens remet:ll Ser: ·és Un:! reali tat ollLològiC:l que 
b referència a aquest substrat misteriós que els homes ob liden i que, sovinl. 
tot irritats per no comprendre· ho, substitueixen amh conceptes i experiències 
cicnt ífiques.· 

Una re[¡¡ció ,¡kc¡iva san:t i profunda amb l'educand és prèvia a qualsevol en· 
SCllI'ança d 'educació per a la salu!. 

Primerament e ls pares 

Els pares esclevenen l 'epiccntre del descnvolulXtlnen t in tegra l del nen . El ls 
són els primers que han d'establir aquesta rdació :tkcti va potenciadora de la 
salut integral ci l'I fill. La conclu cta dels infants en l'I Illón. la seva percepció de 
la realital i Ics seves representacions cie l 'entorn més proper CS13ran condicio· 
nades per aquestes pri meres experiències afccrivcs que li proporcionen el 
clima familiar. Per aconseguir una relació afectiva satisfactòria, no n'hi ha 
prou amb proporcionar al nen una :di111entació "Illa i equilibrada, e0111 també 
un:! llar càlida i habil:dlJc, A més a més de proveir aquestes necessi tars biolò· 
giques, li caldr?t la tendresa. el caliu i Ja presència constan t que proporc iona 
seguretat i confian(':1. Sa ti sfer, en poques par:lulcs, la necess itat cic semir·nos 
cstim3[S . 

Ho aconsegucixen , rcalmem, els parcs ' Algunes persones pensaran que els 
fills i els pares s'estimen recíprocamc l1L de mancra n:llur:d . Fin.' l i cert punt. 
Aquest "amor' instinl iu biològic uesapareix a poc a poc i s'cxtingeix si no es 
pOlcncia i practica en cada acció concrcta, Preparar· los el biberó o guanv'tr di· 
ners perquè els ci preparin és importa m i nccessari , però no és suficient. És 
totalment imprescindible, al Il1:ItcLx temps, parJ:¡r amb ells, fer·lns carícies, som· 
riure ' ls, estar atenls a Ics Seves dem;lI1c1cs, jugar·hi , gaudir·ne i. per què no, 
empipar·s' hi. Els pmcs i les marcs no són perkctcs . Tanmateix , si llegi m les 
nOlícies cie ls cliaris sobre els mal tractaments a la infància , [¡ om té la sensació 
que cls microbis, els virus i els gèrmens no s<in els únics facLOrs que amena· 
cen J:¡ sal ut clels nens. Els parcs durs, els padrastres que maltracten llurs fillas· 
tres , els quc són indiferents i insensibles a Ics angoixes dels scus fill s, els que 
són invisibles i desapareixen i no s:!ben 'Iuan tornaran ... no podel), amb 
aquests eomportamcnLs, sa tisfer Ics necessi tats afectives dels seus fi ll s. La 



manca d'lll cnci6, d'estimació, de respecte i de tracte estimulant de l'aUlono· 
mia pcrsonal , de confiança en un mareix i de seguretat conduiran el nen a la 
so lceb, i a la malaltia. Sobre les nenes i els nens abandonats i maltractats pels 
seus parcs, A. Gala escriu ; 's i la so ledat embrutés, no hi hauria prou aigua en 
el món per netejar un nen. Si algú pogués morir de so ledat, pocs nens sobre· 
viurien,» 

Els nens i les nenes, dcs de petitcts, necess iten i vo len jugar amb els seus 
pares. Tot i així, els nens esp'lnyols, segons els darrers eSludis estad ís ti cs, es 
Iroben sols i cnyoren Ics relacions familiars. l Jn infant que s'aclona que a casa 
seva n és estimat i respectat , que no és feliç amb els seus i que li manquen 
els lli gams afectius profunds i positius amb la marc, el pare o una altra perso
n:t que en tingui cura, no estar3 mOtivat ni interessat per la lliçó escolar. Qual 
sevol cliscip lina i qualsevo l a l1 COmença nlJssa aviat. El nen és un projecte 
que s'i nicia dcs dcl naixement. En Ics seves primeres setmancs ja <Iprèn ue 
Ics seves exper iències: de Ics seqüències complexes cI ' interaccions respecte 
,tls educadors i protectors. Si ci nen, per fal ta d'amor patern , no viu un desen· 
volulx llllCnt complet abans cI 'anar a l 'escola, romanclrà trist i so l itari , 

Després, l'escola 

L'escola no ò un suhstitut dels pares, És una ,Impli:lció dels espais afectius . l , 
de vegades, per ab infal1ls co lpejats i maltracras a casa seva, és un lloc segur i 
d lid que èls f'l recuperar el somriure i les ganes cic viurc. Els mestres , cloncs, 
no poden obliclar que, a l 'escola, els ncns i Ics nenes també necessiten senti r
sc esti rllat s. Si volem potenciar les :1n"ies de coneixement, d'investi gació i de 
Icmplcig expcrimcnr:tI que caraCterit zen els nens d'aquestes edats i fer real
meni cduc lci6 pcr a la salut , primeram ent s' haurà de demostrar que sc' ls esti 
n1:l. E. Frcinct deia qlle per arribar al cap d'un nen cal passar abans pel seu 
cor. /,,, classe no pot ser l/n lloc frecl , eSlèril i acac!cmicist;l , sinó un uni vers 
cduc:uiu que rcanimi el cor dels nens, els quals, efecti vament, senten una ne· 
cess itat inn:ua d' in lcl' li gència i coneixel11cl1l , però sobretot u'amisrat i ten· 
dres,!. Compte ,unb els programes excl usiva ment «cscolars-! La e nfiança és 
l'ingrcclicnr més impon:lnl clcl cli ma ric seg llretat psicològica, El nen ha de 
sen tir quc d s meSlrcs l'esti men; ha de veure una persona en la qual confiar. 
AqueSt sentiment 0s la base cie l 'autOesti ma. Nccessi l3 sentir que té quelcom 
per oferir ;tls alt res , Que existeixen altres persones, que no són els seus pares, 
que l 'aprecien, ci respectcn i permeten que ell sigui l 'amo dels seus senti · 
mCntS, 

En primcr terme, l llla vida emocional sa na; després, mecànica instrumental / 
formació. L'cscola, sovint amb més freqüència de la que els adults pensen, 
productc del seu a t~ln y d 'ensi nisrrament, provoca en els nens i les nenes in· 
tenses commocions emocionals molt poc S<lludables. Si el mestre, prèviamel1l 

aconseguit transmetre ' ls estima, tendresa i amor, l 'acte educatiu es desnatura· 
litza. El cor dels infants no el1lén de rigor, seriosi¡;¡t i coneixements cientí· 
fi cs . 

L'esco la ha de crear una atmosfera humana que protegeix i, doni seguretat i 
suport al desenvo lupament integral del nen. Ha d'organi tzar activitats escolars 
que l i resultin agradables i , sobretot, ha d'evitar la mala adaptació escolar, 
quasi sempre producte dels canvis bruscos en les formes de crian ça i en els 
esti ls de relació familiar que, per al nen, impliquen la integració en un nou 
grup social. Per tot 'lixò és impor¡;¡ru que l 'escola no sigui una i lla incomuni· 
cada, allunyada de la casa dels pares. Les nenes i els nens han de veure i sen
tir que els seus parcs formen pan de l 'esco la, s' illleressen pel que s'hi fa i 
parti cipen activament en la construcció de l'univers eclucatiu on ells alleuge· 
reixen la seva soledat. Només així podran comprendre que l'escola no és un 
substitut dels seus pares, sinó una oportunitat de poder establir noves rela
cions afectives i d'aprendre noves coses tOt passant·s'ho bé. Un lloc ideal per 
a la illleracció educati va amb els pares i les mares. Un lloc ci e trobada on els 
pares i mares i els mestres, to[ complementant·se, aprenen a educar, a respec
tar i a estimar els nens. 

Aprendre a estimar els nens no és un qüestió de predisposició genètica, sinó 
de l'art de la convivència. Ens adonarem que el gran mal ( la malaltia més 
greu) d 'un infant - fili o alumne- és sentir-se so/' Podrem aconseguir que els 
nens se semin estimats' No els prenguem la infància, 

Qui no ha estat mai un nen, dificilment es convt:nirà ma i en un home . 
1I oLDEIH. JK 

A,B. de la I. 

no ha acceptat cic manera comprensiva els sentiments dels infams i no ha T,.adu cció: Anll;l Jané . 
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ROSER ROS i VILANOVA 

Ull ball dia, l/lla /l/ ell l/da elllm d 'l/lla rel 'alada a la classe i illlellta explicar 
ql/ e, gràcies a 1/11 seu t'ei, !Ja Irobal la pisla d'l/l/ allre persOllalge lI1elll/l: és 
1001Ia la sella excilació CII/e el grup Se llcer li !Ja de f er repelir les coses l/l/a i allra 
vegada per Iai d 'aclarir-se ells lIIaleixos ... Però, 1111 cop ordel/ades les ;,¡forll/a
ciol/s, sell/bla ser ql/ e si, 'lI/e es trobell daualll d 'l/lI ex ell/plar de goblin ( mella 
d 'ésser d 'aspecle esql/ifil i e.'lJressi6 II/aligl/a, brul i rellisc6s, aslul i tortl/ós: se· 
gons diue1l, els de la seva mena varell Ilé,),:er ell /lila esquerda dels Pirineus, 
lloc 0 11 ellcara leuell /'babilalge ). I-li ha I/li asp ecle dels se l/s cosll/ ms ql/e deixa 
el grup ga rralibat: sembla ser '1/1e raPinye 11 I/Ol/I/{./ts, els petrifiquen i els cun· 
verleixell el/ gàrgoles. Per Iai de lral/ql/il · Iilzar els àl/ims, la mestra proposa 
qlle el veí de la compallya de classe que els !Ja proporcional Iotes les dades vin · 
gui I.II/a tarda i els expliqui el COl/le d 'l/l/ gaMin: 

U NA VEGADA hi havia un moliner que lenia una filla moli formosa . Tan joiós 
n'e tava que, un dia, digué al rei quc la seva nlla sabia tam de filar que con

vcn ia la pa lla en or. En semi l' all ò, ci rei , que era moli avariciós, digué al moliner 
que li dugués a la fi lla. 

Quan la noia arribà al palau , ci rei la condueix a una cambra plena de palla 
fin~ al SOslre , l i pona filosa i fus i li diu : 

Abans de de mil IOla aquesta palla s'haurà hagul de convenir en or. Si no ho 
fas aix í el raré moU:lr sensc compass ió. 

La noia lOI era dir al rei que el la, all ò, no ho s<lbia fer, quc mai sc n'havia viSi 
de lan fresques, però ningú no sc la va esco ltar i la tancaren a la cambra lOla 
sll la . 

Mentre la noia es lamemava dc la seva mal;( son , compare ix un homenet quc 
I i di u: 

- Bon dia noia, per què plorcs' 

- Vegeu, haig de filar IOla aqucsla palla i Cl'nn:rt ir-Ia en l'r :.Ibans de demà i no 
sé com fer -ho perquè jo no sóc cap facla . 

Si ho f:lig per IU, què el11 donads a canvi dl'l mcu lreball? 
- Doncs .... el meu col lareU 

FCl ' 
L'h menel pren el collarel de la fadrina , es posa a Ireballar i :lI cap d 'un 1110· 

mem 101 era or. 
Quan el rci anà a veure el Ifeball i veié IOl aquel l or, es quedà mer:l\'e llal, 

però com que la seva cobdíc ia no lenia alurador. s'emponà la noia cap a una all ra 
cambra, més gran que l'anterior, i li manà que fil és lOla la ni l. 

La noia recomença les lamenlacions i cmra cic nou l'homenel i li diu : 
- Què em donaràs si torno en or IOla aquclla palla' 
- ... cI meu anell !! 
- Fel' 
L'homenel pren l 'anell de la Illossa, es posa a Ireballar i al cap d'un 1110ment 

lOL era or. 
El rei, en veure 101 allò. se n':llegrà qui -sap lo i, agafanl la noia , la conduí a 

una al lra cambra, més gran que Ics al1lcriors, també IOla plena de palla fins dalt i 
li cliu : 

- Mira, si fil es IOla'" nil i lornes IOla aqucsla p:llla en or, Cl prometo quc cm 
c.1saré amb tu _ 

Enca ra no havia marxat el rei, quc s'hi prcscl1Ia l 'homcncl i li fa : 
- Què cm donaràs ara per la meva fcina' 
- No res no ct donaré - li va fer ella- Perqu è, el que és ara, no rcs no 

line. 

- Bé, puc esperar. Promel -l11 e que em dO ll a r~s ci leu primer fill - i sense do
nar-li Icmps a pensar si aceeplava o no aquella mena de IraCle, l 'homenel es posà 
a la feina i amb tanl<1 rapidesa ho féu quc aviallOl aquell bé de Déu de pa lla s'era 
convenit en or. 

Quan ci rei ho comprovà l 'endemà al m:ll í. es cas:1 amb b filla dclmol iner. 



d'aquella unió en nasqué un vailet, que tot segu it fou reclamat per l'ho
Illene!. 

Per tal de diSlreure e l voler d'aquella criatura estranya i estalviar-se, així, 
d'haver-li de donar ci seu fill et estimat , la reina li va oferir tota mena de tresors i 
riqueses. Però l'homenel era inflex ible: e ll vo lia allò que li havia estat promès. 1 
e lla vinga inventar excuses per mirar de fer córrer el temps, perquè si bé reco
neixia el dret de l'homenet a ex igir que li fos donat allò que se li havia promés, 
també es creia amb tOt el dret de no donar-li l'infantó. 

Ti p i cuil de tama trigança, l'homenet va donar-li tres dies de coll durant els 
quals ella hauria d'aconseguir endevinar-li e l nom , i si això passava quedaria alli 
berada cic l'ob ligac iÓ que tenia amb ell. 

No ca l dir que la reina va manar que tOthom del palau fes memòria de tOlS els 
noms que sabia per tal de poder-los presentar a l'homenet, cosa que féu la pri 
mera i la segona nit quan aquest es preoetà a la seva cambra. Però cap nom per 
estrafolari que fos semblava ser el d'aquell endiastrat personatge. 

En se r el lerce r dia , va arribar a pa lau un dels missatgers que la reina havia en
viat per tOt el seu reial me a recollir noms, el qual li digué: 

- Aquesta nit passada he vist un homenet molt estrany que saltava al voltant 
d'un foc tot cli ent : 

Avui guiso, però demà 
10 1 això j'l no e III c,delrà : 
puix que ja podré menjar 
un mi nyó. Que bo se rà!· 

'és ci fil l cic la regina 
qui lOt ci clia barri na: 

Quin dcu ser el seu nom, quin? 
Saps quin és? Rumpelstiltskin! 

En senrir allò, la rei na es considerà sa lvada. Aquell era el nom que bus
G I. v3 1 

Tan bon punt l'homenet entra a la cambra , fa l'ullet a la rei na i li diu amb un 
somriure burl eta : 

- I bé, reineta, com em dic? Pensa que aquesta nit és la teva darrera OpOrlU -
nitat. 

-Ai , no sé ... - féu ella , fingint ·se espantada- Potser Joan' 
- No' Et rendeixes' 
- No' Doncs, potser Rum .. Rom .. Ramon' 
-Tampoc! Et rendeixes? 
- NOi Perquè si no et diu Joan , si ni Rum ni Rom no et van, ni tampoc et con· 

venç Ramon ... tu et cleus dir ... Rumpelslillskin!' 
- Algú t'ho deu haver dit- - exclama l'home pic de ràbia en sentir e l seu veri 

table nom. 
¡ cie resultes d'aquella enrabiada, tan fort picà de peus que queclà clavat en 

terra fins a mig cos i li costà déu i aj ut sortir cI 'allà i fugir de palau sense ser vist 
per ningú 

UfJj!!! Així és que, malgrat les males intencions que porten aquest homenets, hi 
ha testimonis delfet que born se '1' pot sortir sempre i quan, de maner astuta, els 
sàpiga tenir a ratlla .. 
PerD ... 

Ni que la mar tomàs tinta 
ni que el cel de paperfos, 
fossen els bomes notaris 
i de cada l/n n 'bi bagués dos, 
nO bastarien a escriure, 
de gegants i nans, el viure. 

Perquè heu. de saber i entendre i saber que ... (continuarà) 
R,R.V. 
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- L'arl , ell ser Ilibenm de lOla obligació, és joc; el joc cOl1lradiu la seriositat de 
qualsevo l acció utililària, però com que la llibertat és el va lor suprem , només 
qU :1I1 es juga s'aClua amb amèI1lica serios ilal.> 

Giulio Cario ARGAN 

Conce Codina 
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El més gran mestre pedagog de la infància d 'aquest segle ens 
ha deixat amb el llegat que es desgrana en cada linia de la 
seva biografia. Presentem, com a avançament, aquest perfil , 
que tindrà continuïtat en els testimonis personals que reco· 
llirem en número próxims de la revista. 

Loris Malaguzzi va néixer a Correggio el 1920. Es \"a llicenciar en pedagogia i 
després de la Guerra Mundial va assisl ir al primer curs de psicologia dc la 
poslguerra al CNIl de Roma . 

El 1946 començà a lreballar amb infal1ls com a animador de vui l escoles au 10 , 

gestionades, algunes de les quals van ser municipalilzacIes el 1967. 

El 1950 va deixar l 'escola eSlalal i va pass:"':1 Ir(balbr de psicò leg al Cenlro 
Medico Psico·Pedagog ico Com unale (CM!'!' ) quc ell ma leix havia funcIal. Es 
dedicà a l 'ensenyamCI1l i després dirigí I:i Scuol:.1 Conviuo Rinascila per Rcdu
ci e Partig iani. 

El 1951, com a membre cie la FICE ( Fcclc razione Inlcrmziona lc Comunil 'l di 
Barnbini arfani e dispersi clcll'ullima guerra ) parlicipà en molles miss ions a 
Europa amb ErneslO Cocli gnola i Margheriw Zoebeli. 

El 1952 V'J crear, amb ci poela Corrado Cosla, el TeaLro dei Ragazzi. El 195-1 \~I 
funcIar, amb una colla cI 'amics, el Tealro Club. Il i va fer de direclOr d'cscena i 
donà a conèixer les obres de Beckell , Brechl i lonesco. El 1960 va fundar, amb 
Mana Momanini , l 'esco la G. LombanJo Rad icc pèl' a infallls i nois disminuïts. 

El 1963 ajudil a dur a lerme les primeres experiències pcd:lgògiqucs dc Ics es 
coles comu nals per a infal1l s. El 19613 , amb BrU llO Ciari. Lamhcrl o Borgh i, 
Francesco Dc Barro lomcis, Aielo Visalherghi i ALb GObèlli , pOS:1 els fOn:lmel1ls 
operal ius i cullurals de Ics escoles laiques per :1 nens. Es v;ln h:lsar en la llarga 
experiència ohti nguda a Ics escoles :IUlogèsl ionacles, cre;K!es el 1945 i a eur;.1 
del CLN, de l 'UDI i dels mOl'imellls populars de la seva ciUI;ll . 

El 1972 l'a promoure el primer Congr0s N:lcion;11 d'Esllldis pèl' a ensènyanlS 
FOfu Ann:t ,\\11\ \11[" d'escoles per a inf:1nLs . Acabada la rcbció ~lmb l'I CMI' P, fOli n Olll c na! coord i-



n:ldor pcd:lgògic dl' Ics cscoles per 3 infal1ls de Hcggio-Emi li a, i després as
SeSSor:l 1:1 l'Í lll :ll de Mòtl cn:t. V~I Ireb~Jilar amb Gianni J<odari en la darrera re 
d:lcc ió dc 1:1 Gra lllàlica de la fa 11 lasia, la qual va se r dedicacla per l 'escriptor 
:1 1:1 ciU lal de Ikggio Emil i:t. 

A p:ln ir de 1976 fou direclor dc la revista Zerusei i a partir de 1985 de la revi s
t:1 11(/llI billi_ FI 19781':1 enlrar :1 la Com issió Ministerial dc la JnSlrllc(Íó Públi 
ca per :l l 'cxpcril1lel1l :lció a Ics esco les maternals de l 'EstaI. En el Congrés Na
cional dc Bolonya, va panicipar-hi amb ellJ'eba ll - 11 bambino soggeno e fome 
di dirino nel la famiglia e ne l la scuola· . 

El 1980 va funda r a Rcggio Emilia el Gruppo Nazionale Nidi ·lnfanzia amb el 
qual o rg~lO it zar~ congressos a La Spez ia, Pi stoia, Roma, Ancona, Orvieto, Ri c
cione. Va org:ln ilzar ci VII Congrés Nacional , que va teni r lloc a Riccione ci 
maig dc 1992 _ 

El 1980 va concebre la mostra L'occbio se salla il muro i després una altra : I 
ce ll 10 IillguClggi dei ba IIlbi lli, que encara recorren Europa i els Estats Units 
per invitació de governs, unive rsitats, museus i galeries d 'art. Malaguzzi també 
pronuncia conferències i pa rt icipa en seminaris a Europa i els Estals Units. 

Des del 1985 inicia interC<lI1vis i projectes comuns de recerca amb nombro
ses universita ls nord -americanes, de gra n interès per a la fil osofia i l es 
pr3Cliqu c, de l 'experi ència educaliva a Reggio Emilia, dirigides a la prime
r:1 i segona infància. 

El 1988 fou designal membre del comitè cienrífic de la Fundació Europea -Per al 
desenvo lupament dc les pOlenciali tats dc rolS els infants-, amb seu a París. 

Mal:lguzzi és '1lUor del llibre I cento linguaggi dei bambini, publicat per una 
prestigios:l edilorial nord·ameri cana amb un pròleg de Howard Gardner, de la 
Universi tat de Harva rd . 

El 1990 va concebre i organitzar amb l 'Ajuntamenl cic Reggio Emilia un con
grés il1lernacional sobre l 'educació infanlil amb la participació cie ponents eu
ropeus, afri cans, asiàli cs, americans del nord i del sud . 

Després de la seva jubi lació el 1985, va continuar viatjant i ajudant els col·le
gues més joves a fer experiències , com lambé va continuar les relacions amb 
tOlS els seus amics esca mpals per Itàlia i per rot el món. 

El 1992 va rebre el premi Lego 1992, que cada any s'atorga a les persones i 
insl ilucions que, :lmb la seva activi lat, han fet una contribució excepcional al 
milloram el1l de la qualiull de vida dels infants a qualsevol lloc del món_ El 
] 993 va rebre, a Chicago, el premi Kohl, que la fundació Kohl concedeix als 
pedagogs que assoleixen un reconeixement mundial. 

Fins al momenl de la seva mort, va cont inuar participant en molts congressos, 
lanl nacionals com europeus i nord-americans, entre els quals hi ha el que no 
fa gaire s' ha fct a Washington, D.C , en el qual es va acordar d'instituir el dia 
12 de juny com el - Dia de Reggio Emilia- en honor de la seva trajectòria en el 
camp pedagògic. 

Visita d 'INFÀNCIA a Manresa 

R O~« ---S E N 

S A T 

"Quan la revista INFÀNC IA ens va demanar per poder venir :1 visi ta r les nostres 
Llars d'infants i parvularis, a tots ens va semblar una bOlla idea, ja que a tot · 
hom li agrada ensenyar la feina que s'està fent i poder tenir un intercanvi 
d'experiències amb altres professiona ls _o Els que escriuen això són els mes
lres i educadors responsables d'acollir-nos a Manresa, comentant el resultat 
de la convocatòria que des de les planes de la nostra publ icació solem fer un 
dissabte del mes de novembre, crida que es renova des de fa uns deu anys i 
amb un resultat engrescador: -Ja des de la publicació dc la sort ida a la revis
ra" , segueix ressenyant el grup amfitri ó, - hi va haver força trucades imeres
sam-se per la convocatòria , la qual cosa ens va afalag:lf. Va ésser sorprenent i 
mol t agradable quan el dissable 6 de novembre a Ics 10 del mati es va comen
çar a concentra r la gem al pum de trobada assignat, la llar d'infants Picarol. 
Vàrem arribar a ser un centenar de profess ionals de l 'educac ió de O a 6 anys, 
amb ganes i iI·lusió per visi tar els nostres cemres_" 

Dels llocs visitals (llar d'infants Picarol. llar d 'infants Ginesta, C P. Pare Algué 
i CP. Bages), tothom en va poder treure idees, apunts, fotografi es". i una 
bona prova d'això varen ser les múlliples i di ferems pregumes conslatades a 
cadascun dels dos grups en què ens varen dividir els amfitrions, els quals 
varen tenir l 'amabi l ital de lliurar a tots els vis itants una perita mostra del tre 
bal l que es du a terme en les seves escoles. 

La visita es va cloure a la llar d ' infants Picaro l amb una petita valoració de la 
trobada i un recital de música i poesia titulat Esclat de poemes com a presen
tació del llibre de poemes escrit per nois i noies dels parvularis i escoles de 
primària de la comarca del Bages. 
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XANDALS - BABIS 
CAMISETES - PANTALONS - SARRONS 

MOTXILLES - PITETS 

It 

egur,que 
hav.eu 

vi' Dona r un servei 
millor 

vi' Olerir un producte 
a bon preu 

vi' Pensar en la 
comoditat dels 
nens 

vi' Distinglr·se de 
la' competència 

vi' Sense la necessitat 
de ler comandes 
grosses 

R I VA S PO RT amb els seus productes, 
us dóna l'oportunitat d'aconseguir-ho. 

Demaneu informació a: Concepció Arenal. 97-101, BOIX OS 

RIVASPORT, S.L. Tel. 1931 3St 06 S7 
08027 BARCELO NA 
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O E 1994, Any internacional de la familia 
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Aquest any 199-1 ha estat proc!:im;¡¡ An y internacional de !:i família . Amb 
aquest motiu Ics N;Jcions Unicles han edi tat un ll ibret del qu:tl selecc ionem 
els fragments que ens han semblat més significatius: 

«Proclamació de l'Any internacional de la famíUa 

-1. A la Resolució 4-1 / 82 , cic 8 de cic elllbrc de 1989, l 'Assemblea Gener:11 va 
proclamar el 199-1 com a Any ii1lernacional de la família . El tema de l 'Any és 
"Els recursos i Ics responsabilitats de la famíl ia en un món en mutació" . 

-2. En aquel la ocasió, l'Assemblea va decidir que Ics principab activitats de 
celebració de l'AIlI' internacional cic la família haurien cic se r organitzacles 
als nivel ls local , regional i n:ICional amb la concurrència de l'Organi tzació 
cie les N:lC ions Unicles i de Ics organi tzacions emparel1ladcs . L'Assemblea 
va cies ignar la Comiss ió del desenvo lupamenL social com a òrgan prepara· 
tori , i el Consell econòmic i social com a òrgan cic coordi nació de l 'Any 
internacional de la fam ília . 

"I. Principis 

-3. La proclamació de l 'An y in ternacional de la família es basa en els sc · 
güems principis : 

"CI ) La farn ília conslitueix la unital de basc cic la societat i , com ;¡ tal , me· 
l'eix UIl;J ;¡tenció panicular. llauri" de beneficiar·se d'un màx im dc 
protecció i cl 'asistènci:l per :I poder assum ir plen31lle l1l Ics Se\TS reS· 
ponsabilüats en el si de la comunitat . conforme :I Ics disposicions de 
la I)ccla r;lCió universal dels clrels de I· home. deh pactes illl crnacio· 
na is re! ;uius al s clrCIS dc I·home. de la Declaració sobre el progrés i ci 
desenvolupament ell ci domini social i cic la Convenció sobre l 'elimi· 
nació de Iotes les formes de cliscrimi m ció envers Ics doncs . 

"b) La fOflm i les funcions cic la fam ília v:lrien d'un país a l 'al tre i en el si 
cI 'una mateixa sociclal. Aquesta cliversitat renecteix la cic Ics preferèn. 
cies individuals i Ics condicions cic viLl:! a Glda soc icl3l. I.·An v interna· 



cion:1i Sé l"\"cix t'n conseqüència per examinar les necessitats cie totes 
k x l'amílics i imentar respondre-hi . 

"c I LéS :l(' ti\' il:1I5 cmprL'ses ell vistes a b ce lebració d 'un any internacional 
:lJlunt:lr:1Il :1 promoure les llibenats i els drets fonamentals de l'home 
r('conegulS a IOlS els individus d'acord amb la sèrie d'instruments ac
(CJlIa I' en el marc internacional que van ser elaborats sota l'ègida de 
l'Org: lIl imció de Ics Nacions Unides, sigui quina sigui la pos ició de 
l'individu dins de b família i independentment de la forma i la situa
ció de la famíli :!. 

-rl) C:litlr~ :ldopl:lr pol ítiques que tendeixi n a promoure la igualtat entre 
els sexeS clins cic la família , el rcpan iment més equitable de les res
pons"bili l3lS fam iliars i la igualtat d 'oponunitals en matèria de feina . 

"e) Les acti vil:ll s de l 'An y internacional hauran tic tenir lloc a tots els ni 
vel ls (loGIi , naciOlw l, reg ional i ill/ernacional) però sobretot a escala 
loc"l i nacional. 

~¡) Els progr:.IIl1es haurien d'ajudar les famílies a assu mir les seves fun
cions més que no pas !reure'n: es tracta de promoure Ics forces inhe
r('II IS :1 les f:lllIí1ies, en particubr /:¡ seva formidable aptitud de bastar
sc per elles malcixes, i d'encoratjar les activitats empreses pel seu 
compte que augmentin la seva aUlonomia. Convé donar cos a una 
pcrspecli va integrada de la família, dels seus membres, de la col· Iee
lil'i lal i dc la soc ieta!. 

Mg) L'Any imernacional formarà part d 'un procés continu : seran necessà
ries mesures per tal d'assegurar una ava luació adequada dels progres
sos fC ls i dels obstacles Irobats abans i duram l 'Any, a fi d'assegurar-ne 
l'b il i cic prendre les mesures de seguiment pertinents, 

4/. Objeclills 

-4 . L'ohjecl iu de l 'Any imernacional cic la família és esti mular les iniciatives 
als nivells local , nacional i imernacional en el marc d'un esforç sostingut 
:1 Ibrg lermini de cara (I : 

Na) Sensibilitza r els governs i el sector priVa! dels problemes de la famí
lia: l 'Any internacional hauria dc servir per subratllar la importància 
de la famíl ia, per mil lOrar la comprensió de les seves funcions i dels 
problemes amb què es troba, per promoure el coneixement dels pro
cessos econòmics, socia ls i demogràfi cs que l'afecten, tant a ella com 
els seus membres, i per centrar l 'atenció en els drets i les responsabi 
litats de cadascun dels membres de la família . 

-b) Reforçar Ics institucions nacionals per permetre 'ls formular, posar en 
marxa i vigilar l'aplicació de les pol ítiques relatives a la famíl ia, 

"c) Estimular les iniciatives amb l 'objectiu de resoldre els problemes que 
afecten la situació de les famíl ies i sohre els quals aquesta situació in
Oueix. 

-d) Reforçar l 'efi càcia de l 'acció empresa a escala local , regional i nacio 
nal per ral d 'assegurar l'execució de programes referits específica
ment a la família , tot suscitam activitats noves i donant suport a les ac
tivi tals e n curs. 

-c) Mil lorar la col ·laboració entre les organitzacions no governamentals na
cionals i internacionals per donar supon a les activi tats multiseclOrials. 

1) Treure partit dels resultats de les activitats portades a terme a nivell 
internacional relatives a les doncs, els infants, els joves, la geI1l gran i 
les persones discapacitadcs, així com les altres manifestacions impor
tants referents a la família o a alguns dels seus membres.-

NACIONS UNIDES: 1994 Any Intemacional de la Família, Barcelona: Cent re 
Unesco de Catalunya, Associació per a les Nacions Unides a Espanya. 

Per a qua lsevol informació suplemcI1Iària us podeu adreçar a 

ASSOciació per a les Nacions Unides a Espanya 
r ontanel la, 14, l r la 
0!l010 Barce lona 
Tel. : 301 31 98 - 30 1 39 90. Fax: 317 57 68 
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Curs «Fem música: jocs, contes, activitats musicals» 

Els dies 'I i 5 cie març OrlOrOn organitza ci curs Fem música: jocs, co ntes, ac
tiuitals musica ls adreça l a mestres d'educació infami I i educació especial. Per 
a més in lò rm,lció o inscripcions podeu adreçar-vos a 

Orlofon 
C¡ .forge Juan , 2J 
46004 València 
Tel .: (96) 35 1 0005 

Congrés «Le jeune enfant-espace familial-espace 
social» 
Els dics 2~ , 25 i 26 de marc se ce lebra a Montpeller el congrés Le jeu ll e ell
/clIll-es/Jace /a1llilial-espace social organ itzat pel CEMEA. Per a més informació 
podeu adreçar-vos a 

CE MEA 

28 ruc du Faubourg BOLllonnet 
34000 Mompel ler 
França 

TcI. : 67634737 . Fax: 67547930 

Premis nacionals «Educació i Societat» 
El Seminari d 'Eclucació clel Consumidor de l 'AMilS ha eSl,lI ci guanyador cle l 
premi nacional Educació i Socielal concedi t pel Ministeri ¡j 'Edu c:JCió i Cièn
cia amh el treball L'edu cació del collsl/midor a ¡-escula. Aqu eSt Semi nari , que 
f;1 trcs cursos que fun ciona , treballa amb ci suport cic l 'I nsti tu t Català del Con
sum, Abacus i el Departament de Didàctica de les Matem:l tiques i les Ciències 
Exaclcs cic b l/All . El componen les persones scgüenL<, Suvi" Bergé, I-I enn í-

(~ 
' i, 

nia Corbacho, Conxita Giró. Pibr Grau , Núria Lacasa, Montserrat Mart ínez. 
Carm e Rovira , Raül Sac2, Anna Sardà i Hosa M. Pujol com a coordinadora. 

Jornades sobre la construcció del pensament 
matemàtic 

El Crup de Treb'lll Almosta cic l 'Assoc iació de Mestres Ros" Sensa t, organitza 
els cli cs 5. 6 i 7 de maig uncs jornacles sobre 1;1 construcció del pensament 
matem;uic. Les sess ions es desenvo luparan al Centrc Cívic Pati Llimona, ci 
l{egomir,3 (Ciutat Vella) . Per a més inform ació i matrícules : 

AssociaciÓ de Mestres Rosa Sensa t. 
Còrsega, 2J7, 08008 llarcelona. 
Tel. : (93) 23707 OI. 

Xarxa d'Iniciatives d'Atenció a la Infància (XlAI) 

F.l s dics 14 i 15 de desembre cie J995 l'" tenir lloc a Barcelona una reunió de 
treball per a la creació de la Xarxa d ' l nicia tives d'At enció:1 la Infància (XLA t) 
que agrupa les modalitats no convcnCion,t1s cI 'alenció a 13 infà ncia . Assistiren 
a la reunió representan ts cI 'Andalusia , 1'1 Comunitat de Madrid, Calrcia i Cata
lunya. Aquesta inici"ti va té com " objectius 1:1 vo luntal dïnnuir en Ics imer
vcncions amb els infants, com també en Ics dels IXlfes i mares i en Ics mane
res u'actuar dels educadors, i això tenint en compte el med i on viuen nenes i 
nens i on es desenvolupen . La X:lrxa es caracteritza per l,I dcdicació priorità 
ria als més peti ts (de O a G anys), per J:¡ potcnciació d 'estructures qlle facili t in 
la rela ció entre nens d'edats difercnts. pcr la pan icip:ICió :Ictiva de diversos 
SL'ClOrs: ['L'ducuiu, l' Is s L'rvci~ socials , l'I cívic, ci cultural. La XI"1 vol ten ir un 
¡xlper d'aglur in :1t!or de serveis t!cstinat :-, a 1;1 inEl11cb . () r ga nit Z~ll S sens(' afany 
de lucre i aprofundir en cn t'oc;l mcms in1l()\':tt!or..., en :lqUC,St L':lmp . 



Llibres a mans dels infants 

.-

BERl'R AND , Cécile 
Ell l'íelor escolta 
El M:lsnou: MSV, 1993-

l't1 \1CTOR 1001 .-

(Traducçió de l'ori ginal anglès, Rainbow Grafies-Baronian Books S,C,) 

Ell l'íelor loca 

"",, VíelOr lasla 

Ell l'íclOr mira 

En ViclOr mira la maric l ~ , 

Que bons són <.:ls plàtans! No m'agrada el xarop, 
Fred. ASJ1rc , Mullat. 

Els sons de casa ... Bzz .. , Xip , xip .. , Nyiiic .. , 

En ¡Clor , l '(¡nic i indisculible protagonista d 'aquestes històries, és un infant 
gairebé de bolquers, cap-pelat i eixerit com ho solen ser els herois dels con 
tes que exp liquem als nostres menuls; i també és un bon rros entremaliat i ta
faner, com s'escau als infants d'avui en dia_ Almenys aquesta és la impressió 
que hom lé després de mirar aquests quatre deliciosos llibrets de cartró. 
Totes les planes disposen d'un text, de vegades ben curt - com és el cas de les 
coses que toca en VfclOr, que s'expressen amb un adjectiu , acompanyat pel 
seu oposat- , dc vegades ben sonor - com quan en Víctor escolla els sons de 
casa reproduïls en forma d'onomatopeies- , de vegades ben estructural en fra 
ses .. , Creiem que comp~rtir la lecllIra d'aquestes hislOrietes plenes de bon 
humor és una bona cosa: grans i petits hi l indran mOll a dir (sobretol quan l'a
dull desxifrarà les 'coses' escrites), i molt a tafanejar (principalment el 
menUl, que aportarà inestimables observacions procedents del seu domini del 
codi visual) , Seria una llàstima perdre-se-les! 

La Caputxela Verm ella 
Barcelona: La Galera, 1993-
La Galera popular, núm, 1 
Rondalla popular catalana 

El gegant del Pi, núm, 2, rondalla popular ca ta lana 

Els bons amics, núm, 3, rondal la popular catalana 

Rínxols d 'Or, núm. 4, rondalla popular catalana 

LA FONTAI NE: El lleó i el ralOlí, núm, 5, fau la 

Les cabre/es i el llop, núm, 6, rondalla popular catalana 

Heus ací els sis primers títols d'una in ic iati va cic La Galera que consiSleix a 
anar reeditant els nombrosos tílOls de què constava la col' lecció «Contes Po
pulars» i ·Faules> i fer-ho sota el [ílOl La Galera popular, dissenyada ara per 
Claret Serrahima, el qual l i ha donat un formar lleugerament diferent de l'an
lerior, amb les il' lustracions tota lment renovades, però amb les mateixes 
adaptacions que serviren per a l 'amiga sèrie de contes, 

Ens sap força greu que la renovada imatge gràfica d'aques!.s sis primers llibres 
no hagi vingut acompanyada d'una renovació de les versions, moltes de les 
quals foren feles fa vora vint anys, i, si s'hagués donal l'oportunital als seus 
adaptadors, segurament molts clels textos s' haurien pogut desempallegar d'un 
cert aire pseuclo-educar iu i moralil Zant , moll a to amb el que es duia i es pensa
va sobre els contes i llur funció fa una col la d'anys , però que ara ha canviar. 

Tantàgora 
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Education 0-6 years 

Narration's praise 

Tt) [l,li 1~lIl' ''' ¡ ... not :11) :tlhl'IlILJrl' "pnn B!g 

l'quipllll'llh :Irl' 1101 rcquired llul. <>Ihl'f' 
\\l'l' , il tl'h I¡\'l' :lIld do lirl' impo ....... ibll' 
<-h.,t'd." ... ufkr ... tr:¡iglurorw;lrd 1on .... " or, hil 

(\¡'.Ippe:lrl'd 100\'n, .l lld :dl Ihi, \l'ilh .1 
SCll1Iyequlpl1lel1l 011 Ihe "1lL' IUlld, Ihe 
\l'OId :lIld Ihe 101ll', 011 11lL' OIher IUlld, :1 
\'aned :lUdlellle, \I ho \I t111i'll'll \l'h:1I dlL'\' 
111<"1 lik" :md \I h<l li illlll:lke:1 he'!l0ke lla ' 
rrat ioJl .:I.., ¡]lL'Y ";Int lt ¡... CI1ough. llnl~. 10 
shl'll Ihe ,,1<>1'1 li Ilh"UI hurr\', in Ihe 1\':11' 
Ih:1I Ihe one Idlllli'leIlS lO il ¡, Ix'(ol1ling 
"UIToullded :md ,,'ducnl bl il. 

Early childhood 
and intercultures 

TIlL' Incre:lsi ng nUl1lber or chrldren of.\fn 
c:m \\orkt'r .... in our .,d1üO!.." impo.,e":1I1 in
di\'idu;l!i/.l'd :Hll'mio!1 (;lI1d :-.ol11('[il11(,"', 

Ic", a gfouJl one J 10 ne\l' cuhur:d char:lC!c, 
ri'l l iL ... lor Ihe l't!UCUOfS, :Ind "'L' h;I\\.' I1cit 
her I heorel ica l loob, nor I1ll'lh"dologlcal 
:111<1 llor alli lude's 1001" Idel1l if\- :mel ddu 
'l' prejudices; Ihe fighl :lgainsl all killd ol' 
l'xcJusiotl ami \ïoblion or th<.: human. cide 
:Inel poli l ic ri gllls, :md Ihe collflitl :1'SUl11p 
lion I\'hich illlplics Ihe inlcrclhnic bUl1lp, 

Ml' b:hiL' :1'1)l'CI, in Ihe 1Jr3C1ice or:ln il1ll'r 
L'U lturl' pt'(bgog~ to gCI a POSil i\'l' intl'gra
li"n, Fir,1 )'e:l rs orelr ild\ life arc, a, \l'ell in 
IIll'sl' :Ispcm, lL'ry illlpni1anl. 

School 0-3 years 

The Family Space: 
one educational service more 
to small children 

,\lom,err:u JlI i\ ETF 

The Family Sp:ICI' opell' ne\l' per'peClil 'l's 
to pro l t'~:-.i{)n:tls . h is :Ill cducuioll:tl ser\'i · 
l'l ' direCll'd 10 chi ldrcn undl'l' 11ll' :Ige or 
Ih ree \l'I lh,,ul schoüll'duc uion, Togclhcr 
\\'ilh Iheir ch iltlren, p:rrcn ls ClIl :ulend 
I\\'ice a \l'l'l'k , [)uring a \l'hile, :ldull,1 and 
l'h ildrcn ,hare l'xpcricnce" :lIld aClil'il ies 
and :Ifler lhey SI:1rI a sep:lr:uion pron'ss 
1111'y de\'c1op paralkl aCl i\'i! ics and bcforc 
kal i llg Ihe\' mecl ag:l in and lhere 1.\ :lludic 
end or 111l' dal EducalOl's inrOflll ami 
Ofrenl.ue Ihe aduhs :lIld Ihrough 11lL'1ll Ihe\' 
he lp Ihe l'hild lO :Implifl' :lIld lO l'nrich his 
\l'mld 

Chronology of an advice 

l ües:1 e,'dJl(É, ¡Ibile GAI,C IA 
:Ind C:lflllL' GÓ'IF7, 

During a \\'cek ,llrs, Elinor Goldschmied 
\Vas ~\{ h 'isll1g ¡he kinderg:lrtcl1 Escola Bres
so/ I)all , I kr iob consislecl in -'mall ch:ln 

)1.l' . .., propo:icd. in orde]" lO ... mooth ,'iUl1lc 

del:lib or Ihe :UIlHhphcrl' ami or Ihe rel:i 
l ion,sh ip bl'l\I'ccn ctluC:U<lrS :mel bOI" :Ind 
girh. 

School 3-6 years 

We ha ve worked the picture 

-' I:ma BAIl!.1 

HO\l' is il po"sibk lO bfrng near Ihe chil 
dren ¡he ¡xliming'> or grC:l1 p:li nI L'p", l3oy:-. 
:lnLi giri, four l 'l'ars oid or Ihe sehool e l' 
l '(I,\' )(¡rragolla bcg:ln 10 ObSl'IW dll' de 
1:l ils Or;l pail1ling I)\' l'an Gogh anLi anOlher 
unl' by Pi CISSO, Mler\\':lrds Ihel' h:ld Ihe 
oppon u n i l ~ to ..,~l' hO\\' a p:lil11L'f \Vas \\'Ol'

king and fin:rll)' Ihe)' I isi!cd :r Illll>l'Um, 
.l/useu d 'Ar' ¡\Iodem. Tarragona. 

Child and society 

Babylibrary or when 
the reading is look amllisten 

\x 'hich OI1l' ¡ ... il1L' :Igl' tü bcgin l{) go lo ¡he 
I¡br:lry~ Xa\icr \\"a~ ¡hrcl' \\·t'ck.~ oId whl'n 
he gOl his cl rd :Ind hl' h:ls beCl1 surp~;,ed , 
Librarian, or Ihe librarI' Ca ll IJII!iu,a SI:lr, 
Icd Ihe 13:lbylibr:lI'\' ~er\'ice beclusl' Ilw 
>m:dl OneS COU 1<1 :Iecedc :lIld h:l\'e Ihe fir,1 
conracl \\'i lh boob, :d lhollgh 11 m ulli he 
through J hitc, crumpling ¡hcm or usin!-! 
Ih('111 simpll a" :1 pillo\\', 

Child,"e n in mass media 

Puri lli r-:II" 

Tlil' C: II :doll ia College of.lourn:rli'l' org:1 
lli/cd, b~ Ihl' elld or IN ye:IL :1 refkclioll 
\l'ork,hop ahouI Ihe inrorm:llion Ire:llml'nr 
Ih:11 chi lLiren gel lrom m.I" medi:1 The 
"l'n~;l lil)[1Jli..,m 'pictl whirh ¡nr;¡dc' lour 
Il:l lblir inl{lr111:l1 ion" Whl'r(' . lll i SrOnll ll ~s. 

or Ihe l'hrld ', p"pul:lllon :I re olle or 11lL' fa 
\"ouritl' iluhlL'th, 11 ¡" \duI l'IlCOur:lgl'd (hl' 
planning ol 1111 ' rl'ilel1lnn ' lIblel1 Thl' 
\lnrk,lwp, mg,lIl1/ed in .1 roulld 'l:lbk for, 
IlUI .lnLi deb,lIe', munrl'd 1\ ilh lhe p"inr or 
I i<'\\ ol' Ill:h, Illl'lh:1 profc"ioll: lh. or chi ld 
CIr( .. ' :111l'1l1iOIl [1rofc",:--ion:!ls, or juris!..; ;l lld 

po lillCi:l lb 

Child and health 

Affection in the family 
and in the school 

Alllado llFr-. I IO DE LA ICLE,I" 

Cul lil':lIillg 11lL' pl,,.,on:llil\ .lIld elubli" 
hing hC:l lrhl :lIld del'p :Irfccllon 1iL'1 bel 
\ll'('1l Ilw chi ld and hi, prOleclOf' arc Ihe 
be 'I \1':1)' 10 jlf<lI11Ole hls hl':r1lh and hi, 111 
Il'gr:rllkL c1opllll'lll. I kal l h eduC:ll lon he, 
conll" dcnallll'ed \l'hen fir<r or :rll p:II\'IlI, 
:llld le:lc l1<'r, do IM shl)\\, \\'ilh Iheir p:mi 
cular hl'h;l\ior. comprchcJl'\ioll :lnd re' 
pecI fo r llie chrldrl'll fce lillgs, A ch ild (111)' 
\I,lllin' gl.rd. h:lpjll' .Illd he:r1 lh\' Ir 1lL' fccl, 
bcl"\,l'd , 
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Didàctica 
Ulors divc r~o:; : «Cün:;¡ruir juguetes", Cuaderll os de Pedagogía, 218. octu 

brc dc 1993, p'.g. ·,6··,7 
l'AHODI, M.: · L:. prl'iSlori" ddb lenur,,', BC/lllbilli, 8. ocwbre de 1993, 

p:lg .. ,; .''' . 
ili ~I E" l' .: • Deseubrir )' disfrUlar dcl agua', COlll llllidad Escolor, -j 25 , octu· 

brc dc 1993, p:ig . Ix 19 
I~O~~ I , N.: «Alb scoperta di ., (erTa , fu ocu e ~It'qua", /3all1billi, 8. octubre 

dc 1993, p)g. 39·"" 

Educació 
CAI~ I)INr , R. i <I ltft's: «Le swrie di Clliara , Lo renzo t' OrneJ l:p·, Bambhti, H, 

uClubrc dc 1993, pàg, 1~ · 30 . 
Sl HADI, ,\1. c.: 'Scuola dcll 'infanzia 93: aleune ipO.èSi·, Illjollzia, 1. se.em· 

brc dc 1993, p:,.~ . I ; 18. 

Educ"ció especi"l 
CANO, F i E. II ERRON: .. Nucs¡ros alullll10s con ;-.J .E.E. Denciencia audi ti 

\':1·, CÚlI1 l1l1idod EducatiNI, 208, sell'mbrc-octubre de 1993. p~g . 5·8. 

fllmm" 
BlJUiAREI. L1 , N .: "Lï l1lim it:"' dellc c l1lol. ioni : l' inscrimcllIO al nido vislO al · 

Ir:l\'crso i :;,c ntil1l t: lHi di una m:rdre-, l , st' tembre dc 1993 , pàg. 19·21. 
'1'0:-' 1, P.: -Tempo gioco con i gl:nitori -, Bambilli, 8, ocwbre de 1993, 

p:.g, S'i ')7 . 

I_ectur" i escriptura 
1\ '1G I ' ll'A, M" i ¡\ot , SOLlVA: "Aprendre a ll egi r i escriu re fem projectes-, 

GIII:\', 192, oCllIbrc de 1993, p:ig. ·' 3·50. 

Literatura infantil 
l',' "H, IL -Lilllc Miss Muffe.· , QllesliollS, I , setembre de 1993, 

p"g. 8· 1 I. 

Política educativa 
Sf\ ~ I PA I O, M.: -La primera escuda, en casa·, Comul/idad Escolar, 422, se· 

'l'mbro de 1993, pàg. 20 21. 

Psicologia 
GO'lI..J\t.E.Z, E., e, AlVAREZ, i P. DE PABI.O : "E l jucgo en la infancia-, Comu

lIidad Edllcalim, 208, sc.e mbre aCllIbrc de 1993, p:lg. 36·38. 

Societat 
" 1.:1.') 1\,.'kvi~io ll l'S rcspewll ci código de protección 3. la infancia-. Escue/a 

/;'s{I",)ola, .11;9, sc.embrc dc 1993, p:'g . 8. 
HI'J'CIIF", l' .: ·,\1 con finc del nido-, IJoII/bill i, 8, oClubre de 1993, 

p:lg :\'; .)H. 

Butlleta de subscripció 

Cognoms Nom 

Adreça 

C.P. Població Provincia 

Telèfon 

Se subscriu a In-fàn-cia per a l'any 1994 (6 números) 
Import: 3,850 ptes, Preu exemplar: 700 ptes, (IVA inclòs) 
Pagament: 

Per xec nominatiu a favor de l'A.M. Rosa Sensat adjunt a la butlleta O 
Per domiciliació bancària O 

Butlleta de domiciliació bancària 

Cognoms Nom 

Cognoms i nom del titular (en cas que sigui un altre que el de la subscripció) 

Banc o caixa Adreça de l'agència 

Població Provincia 

Entitat Oficina Compte/llibreta 

I I I I I I I I I I I I I I 11 I 11 I I 
Senyors: Us agrairé que amb càrrec al meu compte/llibreta atengueu el rebut 
que anyalment us presentarà l'Associació de Mestres Rosa Sensat per al pa
gament de la meva subscripció a la revista In-fàn-ci-a, 

(Firma) 
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MIR i NL~R I STAl'lY, c.: Comunicació ¡ 
progrés a l 'Escola Bressol, Oarcc1ona: 
UnivcrsiGlI AUlònoma cie Barcelona, 1993. 

El ll ibre que ressenyem recull un seIlli 
nari POrt.11 a terme amb les mestres de 
l 'escol:1 b ressol Gespa . i que h3 comptat 
amb e l supOrt de l'ICE de b IJAB, per Iai 
dt,: respondre =.I la dem:lI1da de CO m :'IIU 
dar els infants ~lmb problemes. 
L'auwra combina un gran respecH: per b 
manera de re r dc cada nH:.'S[ íd :Im b el 
rigor i la ri quesa q ue caracterilzen la SCV'J 
reflexió Leòri ca. 
A ¡xmir de ¡'observació minuc iosa de ¡Iua
cions hah iLU31s a l 'escola bressol se n'3n3-
l il7.en els compo rt3mcms i e ls dels infants, 
com lambc les din:1Il1iques q Ul' c.:Is animen. 
El ll ibre, en coniulH , resulta un pelil 
compendi dc psicolog i::t del clesenvü lu · 
p:lme l1l inra l1lil en 13 l ín ia més innovado 
r:l , En recomanem v¡vamem la lectura 
tam als prorcssio nal s de la primera inf! tn 
cia , que serien els j) rimerS desLin:nari s, 
com :¡ IOlS els Cluc, <. 'una manera o ~¡[[rn , 
treball en pn a <I mi llor::! cie l'educac ió, 

ABELLA, E., i C. VALlU l! : Per fat ¡ fat, 
1'31 ma: Moll , 199:3 . 

Recull tic 37 contes conside rats pe r Ics 
:llit ores d '-1Il1prescindib lc- narració als 
inElIlt~ entre el s 3 i els 9 anys. Tant i::I tria 
cleb COllles com la versió que l'ns n'ofe 
re ixen h:1n èSI:11 curosament preparats per 
le~ matt' \Xl'!) aUlorc ::" narrJdorcs CX j)cn cs 
en r :u l d 'explic lf de \ ' i \ ':! vC'u . No li po· 
dkn f:111 :u conlt· ... com -En P:IIU(C{-, -E ls 
tres porquets-, I moll" d 'a ltres; les ronda · 
lles no estan classifi<::u.lcs per etbts, per 
IaI com cO!1!)I( .. k:rcn que poden ser cxpli 
Cicle::, :,t'mpl\' que ca iguI. Les \'cr::,iolls 
que hl trohareu són senzilles, {:lI com ho 
requereix la Ir:H.J¡ciú Or..I I , I (; 11 ::, els oferei 
xen :tiXl pl: r tal qUl: tOlS aquel ls quc, en 
un moment o ~lltr(', e:-. troben d;1V~11ll 1'3 ' 
gr:td:tble nece~s it ~u d'haver de dispu~:l r 
dI.: CO!1l I.:S per explicar ( marcs, ¡XlrCS, 
avis, educadors i m eS IT'e!'>, ca ngurs, vel ns i 
cI 'alt res) se' l!-, trobin (11 d e l1f (J, ;1 punl per 
Ser l 'X p1i C II ... , amb parau les i maneres dc 
di r molt pro¡x:rcs :I I ;) parla quotidiana. 

Edinri I tlrllllllli.'ilrado: A"~O(l:KlO dc ~\c~lrc~ Ilo ... ;\ :">(' r1-.;1I 

Còr::.cga , r 1 OHOIJH B3rCelol1:1. T ddoll 2r U'" (I I 

/Jirl!uuj In:[ll' lj;dJgucr i R()',~r Ro ... Cap dI' Ret/(I(.(t'o l{,u l1lon Pond l 'wtl"('lal"la ~krd.' ¡\I,JrlL''1 

COlI.'idl de Jú:dncciri C Ullct;.'pnò ·\ (cdu, Enric IJ,Jll~[l', ¡; l ' lT;t rl ( ..... h , ( .. [[ml' Cub, \kl ('~ (onu .. , h ¡rdl 
Clll~, ,\1 . C lfI1H: DlèZ, Ro .. 3 r . doc; Reiè'l, Fidl'l G;If<.I;[ lk'rbn¡':,1 I: "[L'\L' I G,1\ , X;l\,[l.'r (; I m{.'no,Jo~l'I):[ 
C;6ml'/, Ro .. cr GOllll'l . CllrlllL' (jon/alt'7, Pi1.11' Goq..t\ lri(" \un:! I IIlWlll'l , .Io;l<[Ulll\luhL·f(, Ten.: .. ,r 
r\1:I)l'm. Imm:lcu l:Hb ¡\luy\)I'. Pepa Òdl'Il,I, '\l1;.!d~ Ulle , .\lom .. (..'rr,1I l'L'rrJI1l0n, I.urdl''' Rcyl' ... .1o:1Il RI 
pull , Tin:1 ROI,I-:, ¡{(l'l.1 r\1 Sl'curun, \':111 Tor. 

IJI'O;e("fl' g,.afic i dissl' I/.\ de It!., w!Jerle,' Fmil "t,HUl' 
FOfO: l:rall('L':'-l' Cat,II;I ·RlJGl . 
CU II/pusició ifoto/IIS: l.il1c.'nypl' FIJlOlO1llpU"Il'lO, ~ I IIII!))"('II/f{/ LlIol'luh. 
nipÒsit /l!IJ,Cl/: B 210')1 ~~ ¡S~·.\': 0212 1)99 








