




L'ANY INTERNACIONAL Quina famíl ia? La fa míl ia ta l 
# com ha estat I és, en una o 

Un codi que té una versió en la famíl ia ramificaua, pròpia del medi rural Lradi 
cional, amb parc i mare, avis i àvies, oncles i ties, germans grans i peliLs, Ifeball 
d ins i for ade la gran casa, al qual nenes i nens s'anaven incorporant , i amb festa 
selmanal i festes anya ls; vida casolana, Ireba ll i festa , que consLi lue ixen el 
medi , el miljà i el programa de l codi de l 'educació. 

DE LA FAMILIA allra època, en una o al l ra lal i lud i longilud,:n eI!~ 
seus elements comuns, Diuen que el mOl .fanlllla. te 

lo seva :m el en aque ll llunyà procés que convert ia la manada en lribu , i que 
feia :llx lrè ixer alhor:1 d ins de la tribu el codi de signes que és el ll enguatge, i el 
cocl i cic Ics rebcions entre els individus units per ll igams de sang, d'alimenta
ció, de f:" n; i de .fam. vinu ri :1 ·famíl ia·, conjunl cI 'aque lls que comparteixen 
menjar i fam , 

o 
·C 
O -.-

Qu ina f:lm ' La fam clel desenvolupament físic i b fam clel dese llvolupamem 
dels comporl:1Il1enls humans, del prop i clomin i, de Ics relacions imerperso
n:l ls, clel llenguatge, de b lIibertal , la fam ell què es fonamema l 'educació, 

L'ccl ucacicí que és la fam, el clesig comparti t pe r adul ls i infanls, que integ ra els 
pe l its a l" comunitat humana. Un procés humà, obe rr , clel icad íssim, a la mesura 
dc cacla SilU:ICió, cic cada ecl:" , de cada infam, Un procés que ha cie caracte
ril zar,se per la quali tal exquisida de la relació interpersonal; un procés en el 
qual pertoca als acl ul ts crea r un clima de segureta t, cI 'afeCle, per poder desvet
llar, manten ir, orientar, ·amb cada nen·, el seu pas a pas, la seva mirada, el gest, 
amb la sensib ilitat per vcurc ' l i prevcure el seu desig, la seva fam , 

És 'lquesl el procés quc b fa míl ia començà en desenvolupar humanamcnt 
l ' inst int de defensar el cade ll , en tr:lduïr l 'afecle anomenal ·natu ra l· en el codi 
cI 'alencions i d'exigències, de C:lfícies, i de jocs, de paraules, contes i cançons, 
de l vesl ir i la polidesa, del dormir, del menjar, del reny i el llamí; el ri quíssim 
codi de l 'educació. 

Un codi que ha de ten ir un vemall de versions adequal a la diversital dc la fam i 
lia nuclear que viu en el perit 3panamCnI urbà. Aix C la ci utat ha co rncn(~1I a 
complemel1lar la petita casa fa mil iar amb una casa més gran , l 'esco la, i una 
concepció cic l 'educació ha d 'anar cie casa a l 'escola i cie l 'escola a casa per ofe 
rir al nen aquella eSlabili tat de Iracte que la col,laboració entre pares i mestres 
proporciona, 

Però la gran diversi tat de silllacions que els canvis soc ials ens deparen, fa veure 
que calen noves mesures i estructures que articulin casa i e,cola , i que linguin 
en com pLe el món del treball , les seves ca r:lc¡erísliques, horaris, calendaris, i 
el tipus de pob lació on es viu, 

Ca l pensar en noves mesures j estructu res - com ara nOLIs horaris , Glsals infan
Lils-, però sempre amb la continuïtat d 'una exquisida relació educaLi va , que 
evi li qualsevol l ipus d'esquerda, de Lronroll o de mancança que afect i el nen, a 
casa , a l 'escola, al parc, a la cimal. Pera INFÀNC!,\ , I 'Anv lnternacional de la Fa
míl ia és una ocasió de pensar en el ramell d 'atencions quc cada poblac ió ha 
d 'oferir a la família per a l 'educació dels més peLits. 5 ° ~ 
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Mestres i bibliotecaris, ....o 
o 
o 
e 
O 

per què no pedalejar junts 
vers la lectura? 

a.. 

Què és u n~ biblilHeca' Per què Ic'nim bi 
bliOlcqucs' l'er què volem leni r-ne mé,' 
Què es animar 01 1:1 lecllIra! Sempre és pos
sible rL:r :Jqut'sla anilll:lció? Podem (O llli 
nuar eSSen i repari Id"rs i/ ü recefiladors ell' 
llibres' Si cre icm que cal animar a\:¡ leClu 
r:I, qui ho ha Ut' fer' Els eel uCldors' Els hi 
bliotecaris' On' De quina manera' Amb 
quins milians' Com podemllig:lr liler;llu ra 
i vicl:l? 

Són un ca r:ullul l dïnlelloganls que Ics :lU
lores d'aquesl anic\c cns hem plall!ejal. 
ens plal1legem i ens pl:uuejarem, S:l l,,'m 
que les resposles són múhip\cs, Ics solu 
cions complexes i que el món no l'S l'a fer 
en un dia, però no defal lim perquè pen 
sem qUl' entre [ot.., i totes, de mica en mica. 
en,,,, en son irl.'l11 . 

Quan, ci n u-,s pa,»:II , el Dc¡xlfI:lmenl de 
Oilúmlcl Educalil'a de l'Ajunlamenl de 
Palma ens \';1 propü~ar de fer un curset 
sobre animació a la leCtura amb cl lítul/,(!s 
blb/loler¡lI !'s: l'Circ lllllreI dc llegir adre(':1I 
al maleix lemps a!.s hi hi i(ll lT"rh de I" 
xa rxa l1lunici ]xJl que tenell ;11 seu c:lrrcc 

peli les hihlioleques de harr i amb un pú 
hlic h:i,icamcllI infanlil i juvcllIil i a Illes 
Ires qUl' Irebal lcn o volcn Irebal lar a la bi 
bl ¡oteGI csco!;¡r, l'ns v] engrescar la idea. 
Teníem experiència cLtI¡res cursos sem· 
blams i volguérelll imenw nous pl:rmeja 
mcnlS_ Decid ides, comenci re lll a dissc · 
nyar un projecte de curs que fo.) innova· 
dor, :lI ractiu i esscncialment pr;iCl ic. v:li id 
per ;¡\s dos lipus de bibli llleques que l'O 

llcm [["Jelar. 

Els objeclius eren Ireb:rl lar l':rnim<lciò :r \;¡ 

!eCIUr;¡ des de la hihlioll'C:I :r p~nirdc l'oh 
se rv;¡ció i de la reflex ió sohre experi ències 
re:lis fClcs a In llibliOlee" tle CUl !lul josa, 
ilConseguir que els l11eSlres c{)nWll("CSSl n :1 
conèixcr i <I co l , laborar :rmb la xarxa de bi 
bliOlcques püb liques _ proporcion:rr hi
hliografi;¡ pr}cl ica i leòric;¡ sobre li ICr;lIUr;¡ 
inf:¡l1Ii! i ;¡nim;¡ció a l:r Icenlr:I, Llciliur els 
recursos !l CL'(:,:,s,lris per poder di s~(' n y;l r 

pmjeCles d'animació gloh:¡\s, Cllherenls i 

ad:lpl;lI s a 1:1 realil:1I i fer que els alu mnes 
org:lIl ilz:IIS en equips de Ireball- elabo

ressin un projCClC, \';¡pliquessin a la scva 
rc;¡ li la l i ;¡v;¡luc" in cls resultalsobl inguls, 

El cursel es va dividir en qUalre b ses des
cnvolulm les ;¡\ ll arg d'aproximac1amcl1l 
qUal re mesos, COlll cnC::lrel1l :ulll; una pri · 
mera presa de cOllia CIC elllre les persones 
que h;lvien de seguir el cu rs i les que l'ha 
vien de fer i coordi n:IL En aquesta primem 
Irobada s'explid el projeClc, eS proporcio
n:i la bibl iagrafia de leClura i cie consulla i 
es lliurà un dossier amb una :rcurada selec
ció d'anic les, C,da llibre i elda article res
senyalS foren comenlalS individuall1l cnl. 
Ilalt'j'irelll la 1l1SIa de ICXIOS recomanats 
com;l "bibliogralb en mira ll- , perquè cI:IS
sil1 c:lrcm cls llibres en leòrics i lúd ics, Els 
primers - quc erL'1l :Issaigs i :trti clc.s- pa rI:! 
\'cn cic rcflexió sohre l'I fe l kClor i dc mo
l i,';¡ció ~I parlir de pressuposlOs Icòrics: els 
segons - que l'fen (Onles, nove!' k~ i 
còmic; parl""cn lambé dc reflexió i mOli
\';Ic ió, però Ixr milj:r de \;¡ fanwsia, 1'00ser 
qUl'd"r:1 més cbr amb uns exemples: 
podem fcf]cxioll:lr sobre ci rel d(' ll egi r ~I 



p:mir lk ll libre Llegir: per Cfll è.' de Pkrrc 
Gamarr:1 i I :ullb~ mitjanC:lilI La bis/ària ili ' 
/eI"IlI illable de Michacl Enck és poss ible 
p:l rI :lr cic biblioleques a panir cie Ics re fi e· 
xion, cic Gcncl'iève Paue a Dejadles lee¡1o 
de la dil'enid:.! n:lm ció /;Ï segres/ de la Ui
hlio/ecària cie Margarel M:lh)'. Pensilrcrn 
que :Iixí predicàve m amb l'exemple - no 
lín ic:u.Il el1l aprenem am b les exposicions 
leòriquesl i, al mate ix lemps, proporcio· 
n:¡vcrn recursos que podie n Ser và li ds pe r 
al I rl'b:1I I posle ri or. 

A I:r segona fase, la més llarga , il1lcnl:trem 
respond re amb re fl ex ions i exemples a la 
prl'guilla clau: "Què' es pOl fe r des d'una 
biblioleca perd ifondre la leclu ra" l'resen· 
t~ rell1 i ex pli càrem :Icli vita ts feies a la ll i· 
bli Olec.! de can UUljosa; parlàrem dc l'en· 
granalge que ha de donar supon a les 
activitats d'animació¡ 3nalitzjrcm Ics ca · 
raclerísliq ues d'un melologia cic Ireball 
efi cae i propos:rrem :lI s al umnes que dis· 
senyess in un projecte per fe r·lo real ilat. 

S'inicià així la fa se pràcliea. Clda un dels 
proje les s'analilzà cie manera individual 

eucnlre\'i,les :ullb els equips de fei na i e, 
\':l re n dur a lerm e Ics experiències a les bi· 
bl iOlequl's elegides, segons les necessilats 
de l medi slleia l, el tarannà , les poss ibilitats 
i la disponibi lilat dels pa rlicipants. El ven · 
1:1 11 cl'aclivil:IlS clules a te rme fou divers : 
l'hora de la ronclalla, l'organilzac ió d'una 
exposició de llibres fets pels infants, un la· 
lIer de creació de conles, diverses guies de 
kClll ra, algunes visites des cie l'escola a la 
bibliOlcGI amb nens i nenes de cliversos 
cu rsos, un laller de punts de llibre, la con· 
fecc ió de "L'arbre dels llibres·, un ta ller de 
reciclatge de paper, clos mu rals a partir 
cic contes, la visita de les fad es a la biblio· 
leca, elcèlera. 

fin al ment. cs va fer una últi ma sessió on 
els al um nes explicaren les aClivilats cie 
cada grup, aportaren el material elaborat 
-gu ies, punlS cie llibre, llibrets anesans, 
ele,- i. conjulllamel1l , avaluaren els resul · 
lats obtingUIS. L'objectiu d'aquesta sessió 
d'ava luació era , sobretot, poder aprend re 
de l'experiència dels companys, i es va 
acompli r. Després de la segona sessió cie 

Ireba ll , en veure la qualll itJI de coses que 
es bn a la Biblioleca de can l3uljosa hi va 
haver una sensació ge neral de descoralja· 
ment . -Jo mai no podré arribar a fer aques· 
tes coses! No ho sabré fer! No rinc miljans' 
\jo li nc les condicions adequades!. eren 
exclamacions repetides per IOlS, menys 
per un bibliOlecari que ja havia tingu I oca· 
sió d'experimentar amb aquest model de 
feina i que intentava animar els al tres. En 
can vi, després de veure els resultals oblin· 
guts, malgral que fossin moclestos, els 
ànims del grup per lirar enclavam la lasca 
iniciada augmelllaren considerablement i 
es va poder començar a parlar cie proposo 
res de continuïta t. 

No voldríe m que aquestes ralll es rransme· 
tcssin la sensació que en aquest ca mp IOL 
és arribar i moldre. Les dificullals i els en· 
trebancs hi són. Ili varen ésser en l'orga· 
nització del curs - els bibliolecaris mu nici· 
pals varen lenir problemes per obtenir el 
perm ís d'assi tència a un curs que el mal eix 
Ajulllamelll organitzava per a ells' - i hi són 
en la p r~ct i ca quotidiana de l'animac ió a la 

leclura a l'escob i :1 la biblioteca. Però 
eSlem conveneudes que l'animació a la 
lectura és un làndem en el qual. ¡unlament 
amb els pares. hi pedalegem mesI res ibi · 
bl iolecaris amb igualt:1I cie co mpromisos i 
de responsabilila l.\ i creiem que les res· 
pOSI es als inlerrogants que plalllepvem al 
principi només es troben en la feina dc 
cada dia. en la documelllació serios;!, en 
els esforços per coorclinar in iciatives. en 
l'intercanvi d'experiències, en ci no desco· 
ral jamem, en lancar Ics porres a les lamen· 
tacions i obrir les finest res a la iI · lusió, 

Mercè Escardó i Caterina Valciu 
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Viure elf III/a societa t Nl II/l ieu/lll ml eixampla el I/Ustre boritzu illferiur i /a ll ost ra 
comprensi6 d el m ó lI que (' IlS ell/'o/ta. 
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Aquest article és una reflexió sobre el paper dels educadors 
enfront de l'augment de la immigració a Europa. Incidir en 
els beneficis que comporta viure en una societat multicultu
ral i ensenyar en el respecte a les diferències són els nostres 
plantejaments. Som conscients que tot el teixit socia.1 i edu
cacional necessita projectes concrets a fi de viure en un món 
cada cop més pluricuItural. 

ROSI pUU I)O i l' HA ROMERO 

L'augment cic la imlTligr:lció a Europa és un fenomen que preocupa la pobla· 
ció en general. És ( \'ident que la proporció cI\:strangers que viuen en els p,ü · 
sos d'Europa te tendència a augment:l r malgrat te, fronteres o Ics quotes d'cn· 
trada que imposen els p:l ïsos rics, i que p:lr,li ,Ie lament augmenten els 
prejudicis racials i I: t xenofòbia , tal com informen els mi tjans dc comunicació 
gai rebé diàriamcnt , Aquest fenomen és insep:lrab le de la dist ribució gcoc· 
conòmica mundial i, per tant , no s'aturarà mcnt rc perduri el desequi libri 
econòm ic entre el nord i el sud. ¡\clUal tll cm ht ha cent mil ions dc persones 
que s'han vist obl ig,l(lcs a emigrar per tal de subs isti r, segons l'informe de 
l'OiIl' d'aqueSt estiu , Aqu est't xi fr't rcprcsem't un 2 % dcl total dc I:t població 
mundial. A Europ:1 hi ha vim mil ions d'im migrants, ci tO % dels qu,tb proce· 
deix del Tercer ,Vlón i és aquest ci pcrccnt,llge que s'incremellt'!. 

És eviclem que es fa nccl'ss:tria una re fl ex ió ,sobre d lloc quc' han d'ocupar els 
immigrants. Illlcgr<lCió! Mult jçulruralisl1lc·,I As~i1l1i b ció~ ciC.. SÒ!l l' Is temies 
d'un debat al qual cada cop S':lfl'gl'ixcn m0s l'cus. Per a nosa ltres, com a l'du 
cadorcs, esdevé pri ori tari tractar la preparació dds nostres alumnes en l,I dl" 
fensa de la igualtat i dels drets humans, cI 'acord amb la lU ler:tt1Cia. ci respectc' 
als alt res , i la con\' ivència pacífi ca amb un nombre l'ad,t cop m:ljor cic cilll 't· 



da ns d'al tres cullUres , Els joves han de prendre consc iència que seran adulis 
di ns d 'un:t Europa cada cop menys homogènia, i han d'estar receptius per tal 
de viurc el fenomen com una font d 'enriquiment personal. El desenvolupa· 
ment d':lquesta consc iència aberra ha d 'aïllar les agressions racistes i xenòfo· 
bes c lda cop més presents dins de la soc ietat. 

El lloc que els immigrants puguin ocupar depencl rà del grau cie civilització i 
de to1cr:lI1ci a de la societat que els acul li . I la civil ització i la tolerància de· 
pendran , al seu torn , cie Ics acti tuds que els ciutadans hagin après en els seus 
anys cic formació, Com cl iu García Fernande7.:' «los preju.icios raciales no son 
h/lla /os sill a adqlliridos a tra vés del proceso de socializaci611 de los iI,divi
dll os. Aprelle/ell/os a percibir, clas/flca r y valorar a los distintos grupos étni· 
cos desrle la ¡;rapia Cil i/lira; y /t/la vez fo rmlllado este prejuicio, resu.l/a ex· 
/rel/lar/rllll ell/e dif/cil Sll erradicaci61l [ ... J" 

Per tant , l'educació antirac isra i pluricultu ral ha cI 'anar més enl là cie la integra· 
ció escolar dels fi lls cI' imm igra nts, ja que és [Ot el teix it socia l educacional, 
CJu e necessi ta projectes concrets que tractin la perspectiva eclucacional cie cara 
:t viu re en un món cada cop més p luricultural. És en aquest sentit que helll 
d'estimul:lr l'interès dels joves envers culture5 diferents, com una manera més 
ci 'en riqu i l1lent personal . 

És necessari revisar les actitl1ds emocèntriques i racis tes cie ls programes esco· 
lars . Segons el professor CalvQ \3uezas,' que ha anal itzat alguns l l ibres de text , 
el r:leisme està condemnat exp lícitament amb ducs particulari tats; que ci ra · 
cisme sc situa fora d'Espanya i que se silencia el poble gitano. Més rell evants 
encara són els resultats cI 'una enquesw feta en tre professors i alumnes, i sc· 
gons la qual el 33 % dels professors i el 46 % dels alumnes consideren que 
·Ia raza úlclll ca occidell /al !Ja sida ell la bistoria bumalla la mi is desarrolla
da, clIl/n )' slIperior CI o/ras raz as", És eviclent que el racism e i la xenofòbia 
són presents c\in~ de la comuni lat escolar encara que sigui d'una manera ama
g:td:t. És evident que els ensenyants són els prim ers que han de sensibili tza r· 
sc enl'rOI1l de 1:t nov'l reali tat soc ial. Ca l, doncs , sensibili tzar el professorat en 
rebci ó :1mb l 'educació ll1u lticultl1ral, i per això les insti tucions educatives han 
d'e l:thor:tr programes de formació dins d 'aquest camp. 

Il em de reivi ndicar l 'aplicació de l'informe r ord, aprova t pel Parlamenr Euro· 
peu ci 23 de juliol del 1990. Dc Ics setanta· set recomanacions en què es basa 
per Iluit :l r cO l1lra les conductes xenòfobes i racistes, en dedica algunes explí
citament a l ';¡mbi l cie l 'ecluclció 

Neco lJlCIl/aUó llum . 2:j : Fomentar clins dc la Comunitat l'elaboració cie material 
ditEtcli c pt.:' r J k,., c::..coks i cic progra mes pedagògiCS per al rrelx!l l amb infan ts i 
jo\'es amh b fina 1il:ll de proporcionar instrucció sohre e l rac isme. la xenofòbia i 
l' ~tnli ::e llllt ism..: . [ .. ] 
Necomflllncf6 nU1l1 . 27: Que es fomcn ti 1:1 inves¡ig;1ció cient ífi c l sobre tes GHl Sl'~ 

I te:, formes dl'l raci SIT\C i la x ..... nofòbia din ,., la CO Il1Un i lLll amb b fin ~tlit~tI de fe r 

veun...' els ¡ll ¡¡jans per sllper:.II'. lcs. I .. . ] 

Recomanació núm. 7 J: Que els estJts membres introdueixin l'educació cont ra el 
racisme en el programa de llurs escoles p rinürie ~ com ,I J11~ili::ri:l oblig~llòria. 

[· ··1 

Reco manació núm . 73: Que els est.31 s membres intensifiquin Ja panicipJci6 del 
siStell1;1 eclu clliu en la lIuira cont ra el racisme. l 'anlise miti sme i la xenofòbia. 
mit janC3t11 l 'ensenyament en els centres e~colar~ dels drets hum;¡ns i de la histò· 
fi ;:! i mi tjançan t, també. la formació del professoral i la investigació universi tària . 

En defin iti va, considerem els següents com a objectius prioritaris clins de l 
camp de l 'ensenyament ; 

• Incidir CI'1 els beneficis que comporta viure en ¡ma societat lIIullicul/llral, 
és a dir, emenclre com la convivència cul tural pot result.ar una síntcsi cie 
progrés i com des d 'un punt cic vista pcrsonal pot se r un fet enriquidor, ja 
que eixampla el nostre horitzó interi or i la llostra comprensió clel món que 
cns envol ta . 

• Apropar la cul/ura escolar a la realita/ social. L. 'esco la no ha cie ser només 
vehicle d ' informació sinó també un lloc de vivències on la realitat es mani· 
festi en rotes les seves formes . 

• Hn/endre que cada cu l/u ra aporta experiè"cies i valors que IlO són millors 
ni pitjors, sinó df/erems. Cal, doncs, ensenyar en el respecte a Ics diferèn · 
cies i en la reflexi ó davant de ql.lalsevo l man ifestació hu mana . Cal formar 
persones obertes, tolerants i refl ex ives. 

• Reconèixer els .felS humans com a f enòm.ens q ue resulle Jl de les inrerre/a · 
ciol/ s entre el medi geogràji'c, l 'economia, les form es ¡;olitiques i I" tradició 
clIl/llral. És necessària la interclisciplinarietat per ta l cI 'cmendre que les ma· 
nifestacions humanes són fru it cI 'infl uències atàviques. 

Finalment volcm mencionar el grup PICl/aforma de ./óvelles con/ra la hI/oie· 
rClncia, creat recentment, integrat per dotze associacions cic joves. Entre cI 'al · 
tres in iciati ves han elaborat diversos mater ia ls escolars i fan jornades d 'exposi ~ 

ció i debat en centres escolars. 

R.P. i P.R. 

G MICI,\ FF.RNi\NDF/. Rom:in ' "'Callsas y so lucio ne::. hblóri('a:-- ti r.:! r:Ki. ... l1lll ~ J:¡ XL'¡)O!Ohl:¡ -. Tlell/po 
J' f.'az ( lkvist :t del ¡\'\ OVllll lt:n l0 por l~ Paz , e l Desarme }' la Lih, .. :rl :¡dJ, 1 :~, ¡\l:ldnd. 1')')2. p:lg . 
27 .. Q. 

2. CAI\( ) Bt l' Ib, Tnlll:i. .... , "hp:II't:J ~ b EUf()p:J T o ler:11l 1e". Tielllj)o J' "az . 1 .~. l\obdrid . 1991. 
¡úg H· 19 . 
L\.·nqlll' ..... I:1 !L'I:I L'ntrL' ¡"(l'III . ."f l kl 1986 ¡ geller del 1987. l ...... refereix :1 llll:l llHbll':l dL' I t(JO prolL' ..... · 
.... or:-- d ·l' Il~enyal1\l·1lI no lIni\'l'rsil:¡ri dl' IL' ... dif"-"rl'lll~ l'Ol1lun il :lI s :lIl1Únollll"'¡; i de ¡·119 :tlU llllll· .... 

del del e .~uperilJr d·rGlI. II I p i rr de \'ui t 7.or1e:-., um do.: le:-. q ual!. é:-- C:1I:11uny:1.. EI¡r:¡ct:HlK'n l L'!-t . 

l:ldl:'>li t' l"¡ va dur a terme nl)H~ t "I J l'e. 



PROJECTE FLOPI - EDUCACIÓ INFANTIL (3, 4 i 5 anys) 
DES DE, PER A, I PER ... IA REFORMA 

CONCEPTES, PROCEDIMENTS I ACTITUDS. 
NA ÀMPLI V RIETAT DE SITUACION 'A RENE TA E QUE PERMETRAN 

ADEQUAR EL PROJECTE A LA REALITAT DE LES AULES (TRACTAMENT DE LA DIVERSlTA1) 

flop; 3 anys 
flopi 1 r. trimestre 
flopi 2n. trimestre 

flopi 3r. trimestre + Grafomotrici tat 1 
Material de suport didàctic 3 anys 

El2P; 4 anys 
Flopi 1 r. trimestre + Grafomotricitat 2 
Flopi 2n. trimestre + Grafomotrici tat 3 
Flopi 3r. trimestre + Grafomotricitat 4 

Material de suport didàctic 4 anys 
flru:1i 5 an s 

f lopi 1 r. trimestre + Grafomotric itat 5 
Flopi 2n. trimestre 
Flopi 3r. trimestre 

Material de suport didàctic 5 anys 

CADASCUN DELS TRES NIVELLS CONTÉ UNA SERIE 
D'UNITATS DIDÀCTIQUES EDITADES EN QUADERNS 

INDEPENDENTS I SEQUENCIALlTZADES PER 
TRIMESTRES. PRESENTATS EN UNA CARPETA D'ACETAT 

TRANSPARENT CONTENINT LES UNITATS 
CORRESPONENTS A L'ESMENTAT PERíODE. 

Omplir i enviar a Edicions Cadi, s.I.-Concepción Arenal 144-" -08027-BARCELONA 

(p~ E dicions Cadí. s.l. r1J 
c/Concepción Arenal 144-1 ' - Tell. (93) 3403036-Fax (93) 3403216-08027 - BARCELONA 

Desitjo rebre més informació i mostres sobre el PROJECTE FLOPI 
Centre escolar. ______ ____________________ ____ _________________ _ 
Adreça ________ ________________________________________ __ ____ _ _ 
Localitat _____________________________ Telèfon _________________ _ 
Província ------ __ __ - -- --- -- ___ - ------ Codi postal ______________ _ 
O DIRECTOR'] COORDINADOR DE CICLE O CAP D'ESTUDIS U PROFESSOR 
NOM i COGNOMS - ___ - - - - ______ - ___ ___ ___ - - - - - _____ - - - - - - ____ - - --
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PER A QUAN UNA 
NORMATIVA SOBRE LA TV 
PER A LA PROTECCIÓ 
DE LA INFÀNCIA 
I DE LA JOVENTU1? 

La TV contribueix a ampliar la comprensió de la realitat que 
l'escola i les famílies transmeten als nens i, alhora, els intro
dueix continguts i formats capaços de malmetre seriosament 
les seves capacitats i la seva personalitat. Cal, doncs, al nos
tre país, una normativa que reguli les emissions d'acord 
amb la directiva Televisi6n sinfronteras. 

PA LOMA DE PABLO ' 

Interacció nen-TV 

És inevi table iniciar aquest anicle tOt afirmant que vivi m dins la civili tzació de 
la im:llge i que les possi! ilitats i estímuls visuals i audi tius als quals el nen té 
~l cc0s d'cnC':1 qUe neix han ca nviat significalivamem la seva capaci tar de perce
bre. Ara els nostres petits són capaços de percebre els canvis d'imatge amb 
un:, rapid esa superior a 1" nostr" , i també en tenim un exemple quan els 
veiem jugar :1mb els video jocs. 

També és necessari rccor(br que la l'I" forma part de la vi da quotidi ana de 
tOls, però especialment dels nens i ' les nenes; el 98 % de tOlS ells la veuen, i 
aqucst:t és, a més del joc, la seva primera acti vi tat , a molta distància d'altres. 

D'aquesta manera, els nens són espectadors passius i silenciosos de models 
adul ts que ells interpreten i imi ten a la seva manera . És fàcil observar que la te· 
levisió exerce ix una gran atracció sobre els nens (com també passa amb els 

adults) i una influència inqüestionable en el seu desenvolupament psicològic i 
social, ja que els nens s' identifiquen fàcilment amb els models que s'hi presen· 
ta ; imiten allò que fan , com es comporten, com es vestei xen. què els agrada 
menjar.. l'er exemple, fixem· nos en l'alimemació infantil : els petits preferei· 
xen Ics pizzes, com les tortugues ninja: els aclolescenrs ja no demanen un en· 
trepà de pern il sinó cI'hamburguesa, com els seus íclols cic Sellsacióll de vivir. 

En els efectes, hi inllueixen ci temps d'exposició als models, les hores cie 
visió de 1;1 n', la importància que se li dóna i els h;,bits d'ús que. talli els joves 
com les persones grans de la seva família. hi apliquen , l'actitucl amb què es fa 
servir: ells els compren els vídeos, els posen la T\' després de dinar, els en · 
senyen a fcr zapping, etc. Com es pot no tenir presem aquesl fet tan habi tual' 
Els adu lts utilitzen la lV per entretenir els nens i aconseguir "que ens deixin 
una estona tranquil s" 

D'al tra bancla , els nostres pet its també es troben amb problemes semblams als 
nostres, bé que un xic més grans. Això succeeix. per cxemple , amb els con· 
tinguts i les imatges que veuen als televisors. Sovint tenen dificultats per dife· 
renciar allò que és real del que és imaginari. El fenomen ue la pel·lícula de 
Spielberg, Parc j/lràsic. ve com l 'anell al elit per expli car com això també 
passa als grans: diferents científi cs s' han donal pressa pcr explicar que és im· 
possible reconstruir una cria de dinosaure mitjançam l'enginyeria genètica. És 
el mateix que va passar a la pel· Heuia Un 117 6n feliç d'A. I lux ley i l 'enginyeria 
genèti ca. Sense cap mena de dubte, la TV inf1ueix també en les formes cie co· 
municació que s'estableixen emre els adu lts i els nens. Una m:lre em contava 
1';lnècdOla següem: ulla vegada que renyava el seu fill de quatre :"')'5, aquest 
agafà el comandament a distància i va fer el gest cI 'apagar la TV . "Apagar la 
seva pròpia mare

" 
exclamava enl re divertida i espantada. 

Aquestes afirmacions ens serveixen per centrar breument algunes de les inter· 
accions que es produeixen entre el medi televisiu i l~t infància. Hem vist as· 
pectes que poden ser negatius i d 'altres cie positius. A con ti1llwció els eSllI · 
diem. 

A favor de la TV 

Encara que sembl i obvi , m'agradaria aclarir cies d'un comencament, i sobretot 
per a l 'anàlisi que faig seguidament, que no [Ot és reprovable a la TV. Contri · 
bueix, sovint, a ampliar la comprensió cie la realitat que es transmet als nens a 
l'escola i a Ics fa míl ies. 

Parlem·ne, de la ¡;1 mília - un continglll típi c de l'escola no tan sols en la nos· 
tra etapa-, la qual encara al"-ti ensenyem amb làmines d'observació i contes 
d'ossets en els quals es presenta un model de família a l 'esti l La casa de la 
pradera: el papa i la mama amb els seus fillets alvoltal1l de la taula , de viatge, 
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a 1:1 fL'ina. liC. En canvi, grücie~ a Ic~ sèries que emet la 'IV, els ncns, a més de 
1:1 SeV" famíl ia (que en mo lts r"so~ no s'assembla gaire a aquesta imatge), 
de,'cobreixen qUl' hi ha moltes formes dc convivència, des d'una perspectiva 
molt ml's ümpli;1. Recordem Ics que ens presenten Ics sèrics : Padl'csforzosos, 
Las cbicas de 0 1'0, ïïl/ c dos pares, l'l'i ll/os lejal/os, Apal'lall/ el/lo para Ires, etc. 

1. ' ;1111' pas'at s'e met l're n ducs sèrics" Tele ') \1Iebsll'/' i Anwld- els prot;lgo
nistcs de Ic.s qU;II., eren ambdós nens de color ;Idoptats per adu lts blan cs . 

Per COllira, en Ic.s scrics japone.ses de dibuixos animat s (per eXl'm plc, Sel'gio i 
.IIIe/liCI) cls prOl " gonistes s'enfron ten a silllacions aparelllmetll de gran tensió , 
scnse cls p:lres , cls gcrm:lIls o cap altre familiar que els ajudi. D iver.ses sl' ries 
d 'aq\l\'stc., preselllen nens instit ucional it za ts i l'I pr imer grup social dl' pene
nenC'a dds qu;t1s és l 'equip de "olcibol o de futbol. 

:-blgr:1I tOl, la 1\' t"mbè int rodueix eLs nens en una més gran univers;¡Jit:lI , no 
tan sol> geogr:lfi GI (gr:lcies a la qual les coordenades temps-espai s'alteren 
SenSe necessitat d 'agaI:rr I-av ió o fer un via tge a tra vés dc1tcmps), si nó també 
de comprensió dc la rea l itat. En aquest Sentit no hem cI'oblidar els grans docu
ment:lls que emeten ci Canal ,)3 o 1'\'1 , emre eh qual s ca l destacar les sè rics 
del Nat irJl/al Ceograpbic d 'una boníssima qualitat i amb immges impressio 
nants, reportatges e,spcclnculars :1mb un alt rigor cient ífic que tracren un;.\ gran 
diversi tat de temes . 

Per talll, Lt T" i l 'e.,coLt no ltaurkn cic Ser enemigues, ni estran yes l 'una cic 
l 'altra; ans al ('()ntrari col· Jab<lradores, 

El nen consumidor 

Però no tOl 0s de color rosa_ Ass istim :Ictualment a un nou paracligma reforçar 
des dels mitjallls de comunicació, el del nen consumidor, que sembla mo lt 
rendible_ Sens duble, els costums dels infants confi rmen l 'eficàc ia que el 
mi t jü televisiu ha assoli t en la construcció d 'aquest fenomen, 

Què ag rada i i nteressa cls nens' Com consumeixen els nens i Ics nenes la 'IV' 

Per respondre aquestes pregu llles utilitzarem els resu ltats cI 'una enquesta' l'eta 
a ¡600 nens de qua tre a cat orze :1111'.1 de llarcelona, Bilbau, Madrid , Màlaga , 
Se,'i l la , València i Saragoss;1. 

És molt signi ficativa l;¡ "dist;)ncia - de Tele 5 en relació amb les ;tltres cadencs; 
ella IOta sola cobreix un percentatge superior quc la rcsta clcl s canal s, Què és 
ci quc Glracteritz41 la programaci Ó cic Tele 5' És una 'IV privada i comercial 
que adreça el 2, I % de la programació fonamentalment a aconscguir una més 
gran audiència, ja que la pub l ici tat l's el scu recurs fi nancer. 

Quin canal " CUS :1mb I11 ~S rreqücnci;(! 

AU lOnòmics 
l'VI 

1'\'1 
Amcna .3 
Canal l'lus 
Tele ') 

16.2 % 
iU o¡, 
1,9 '\J 
6, 1 v\¡ 

~I , ~I Ot, 

')\),-1 o,¡, 

També es ca racteri tza pel que té de polèmic en le, seves l'missions, que a 
més a més del prototipus de -ntam;lchicho-, freq[icntment presenta viol~ncia 
i premsa groga . 

O rdena ci t ipus de programació 
segons l'I que t 'agrada més 

ESpOrtius 
Dibu ixos an imats 
l'ci ·líeules 
Publi citat 
Concursos 
Altres 

17,0 "6 
31,1 % 
5'5,7 % 

¡ , ¡ o¡, 
7,6 % 
li } % 

Destaquen els dibu ixos animats i les pel-Iículcs, majori tàriament sè ries amb 
títols representa t ius i cic gran èxi t: Padresforzosos, El p/'íl/ cipe de Bel Ai/', I~ 

El Eq 11 i/Jo A. 

Dc tOIa manera , si pensem cn c ls petits, una aClivi tat cacla cop més estcs:1 per 
compl elar Ics emissions de 'IV és veure pel ' lícu les de vícleo que, tOl aprofi 
tant ci gust dels nens per la rcpetició, poden considcr:lr,se com . cl rog:1 ,.\ Ja 
vena-o Els parcs ten en UI13 videoteca mol t 'aco l lidora-, i , .. , no ens cal conti , 
nuar descrivint -ho, Cir IOtS tcnim molt a prop exem ples d'aquesl fenomcn . 

El macroconsum de TV i els continguts 

Perú a banda clel CO \1l i ngut de Ics emiss ions, és important record:lr que cls 
nostres nens ¡ nenes vetlen mol l la tele. 

Després dels bri rànics són els més >teleaddictes' cI'Europa. Això es deu al cos
tum espanvol de dinar i sopar veien t la tele en famíl ia , al qual cal afegir Ics 
hores en les quals els petits la veuen sense l,I presència cic persones grans, 



Quanl temps dediques, de mitjana, 
a veure la TV? 

Més de 5 h 
Entre3i4 h 
Entre l i 2 h 
Menys d' 1 h 

14,0 % 
36,2 % 
28,7 % 
19, 1 % 

I segons la Soc iel:1I Europea de Biosociologia, l 'ús raonable de la TV no hau
ria de superar els cinquanta minl1ls diaris, ¡\ la pregunta de si es prefereix 
veure la telev isió o comemar les incidències del dia du rant el dinar i sopar 
el 51,02 % respon que prefereix comentar les incidències del dia i ci 48,98 % 
restant , veure la TV, 

Considero que l'apari ció dels cana ls privats ha comportat, per al s espectadors, 
un xoc més gran que quan aparegué la TV per primer cop al país, La cosa és 
qu.: qui més qui menys tenia grans expectati ves pel que fa :t la mil lora resul 
tam de la competència entre les diverses emissores. Ara podem confirmar que 
aquestes, en comptes de mil lorar, han afavori t un descens de la qualitat , fins i 
lOt de b TV púb l ica, 

El debat emre la TV públ ica i la pri vada s'ha ampl iat amb l 'apar ició de les telc
visions :tu tonòlll ique" (cal no oblidar que són de titul aritat públ ica) i que 
molies vegades fan errades similars a Ics que fan les cadenes privades en la 
llui ta per l'audiència; un exe mple clar és la sèri e de dibui xos animats japone
sos Bola de drac. 

Actualment disposem de cadenes públ iques i pri vades, i cie les poss ibilitats 
que h:t obert l 'ús gcneral ilz;ll del vídeo. TOl ai xò són minúcies si tenim en 
comple el fU lur (ja pròx im) dels canals per cable i via sa lèl · li l ( l 'Hispasal), 
Quall arribi n al nOSlre país els "cana ls-jun ior>, l 'ofena serà molt més amplia. 
Un recenl eSllldi de la 1'\' fran cesa abocava Ics scgüenrs xifres en l'emissió 
d'una setmana: 670 homocidi s, 15 segrestOs, 8-18 bandies, 4 19 tirotejos, 14 se
grcstaments de menors, II roba toris, ¡) suïc id is , 32 casos cie captura d'hostat
ges, 27 G ISOS de lortures , 18 imatges sobre Iol droga, 9 defenestracions, 13 in
lents d'cstrangubció, I I ep isod is bèl, lics, 11 SIrIJ)leClses i 20 escenes cI 'amor 
atrevides. Cr.:c que si es fes un estudi similar al nostre país no hi hauria gaire 
diferència, 

Penso que ex isteix una consciència gcner;tlitzacla cl el mal que causa a la po
blació, i espec ial mCIlI a la infanti l i juvenil, di ve rses de Ics emissions actuals. 

Amb Ics coses així, hem estat sorpresOS per la notlc ia següent : "Les cadenes 
de televisió es comprometeren el 23 de setembre passat a evitat' ml1opromo
cions de ca rilcter violel11 o di sc riminal ori en les hores en què l 'audiència és 
majoritüri amelll infant il. Aqu eSt acord es publ idt després de la reun ió cie sc -

En {"e missió d'lIna sefma na a fa fl ' fra ncesa es l 'a H projectar 670 bOlllicidis, 15 se
gr(!sIOs, lMR baralles, 4 19 tirotejos ... 
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Rosa Sensat 
de 
Pedagogia 
1994 

L'Associac ió de Mes tres Rosa Sensat, amb la col.laboració del 
Mini steri o de Educaci6n y Ciencia, d'Ed icions 62 i de Celeste 

Ediciones, convoca per ca torzena vegada el Prcmi Rosa Scnsat 
d e Pedagogia, per incentivar el treba ll innovador de mestres o 

alt res professionals de l'educació qu e, individualment oen grup, 
i a pa rtir d'una an~l is i de la pràctic,l escolar, contribu eixi a la 
mi ll ora qualitativa de l'educació i la renovaci ó pedagògica . 

La data m~xi ma per a l' entrega d'origina ls és 
el14d'octubrede 1994. 

El veredicte es farà púhli cel mes de desembrc de 1994. 
La dotació se rà d'un milió de pessetes en concepte 
de drets d'mllor. 

~ 
~ 

~, 
CELI:SJ[: 

M.E.C. Edicions 62 

A.M . Ro~a Sensa t · Còr~egít, 27 1 · 08008 Barcelona · Tel. 237 07 OI 

~ui m~n t dcl conwni signat per totl'S Ics td ~vlsion s, el Ministl'ri dïóducac ió i 
Ciència i \es comun it:.1Is autònomcs 1':lbril de 199:\-. l Plldl'u llegir cl lext sen· 
lU d';¡quest Conveni en el núm. 76 d'l NFÀN CtA .) 

El COI1\'eni lé ni mé, ni menys aquest títol : -Convcni sobre pr incip is per a 
l'autoregulació cic Ics cadenes dl' tclevisió en relació amb delerm in:lIs w 11I in 
guts de la seva programació re ferit s a la protecció de 1:1 inf:1I1ci:1 I de la joven· 
tut, formulat pel Ministeri cI 'Educació i Ciènci:t , Ics conse lleries d'eclu C:lci6 de 
Ics comunitats :1u tonomcs i Ics c ldencs dc televisió-. 

l'OIS els representants dc !e, l ck\"isions signants: TVE. Tèlcmadrid, l'cie S. 
Canal Plus i Amena 3 no reafi rm:lren '" seva vo luntat d 'avançar en l 'acompli 
ment clel Conveni. tOt recorda nt que "clda Gtdcna ha cic complir ci, princip is 
paLla ts dins de la seva Ilibenat i independència de progr:lm:tció, i fer servir 
per a això els crileris que considerin mò idonis-o Les cadene, de televisió es 
comprometeren vigilar, a l 'hora de procluir i adquir ir nous progr:lmes ini":tn· 
til s, l'acompliment dels princip is del Conveni . 

Però ci fet és que associacions de p:tres i de telespect;tdors ja n'han denunciat 
lïncompl imcm, i subr;nllen que Ics program:tcions infam ils co11l inuen emc· 
tcm dibu ixos animats. sè ries i espais diversos on es fa apologia del r:lcisme, el 
sexisme, la compc titivilat , l' I consum isme, etc .. i posen cic manifest que 
:lqUCSt Conveni no l'stableix cap tipus cic sanció en cas d' incomplimenl. 

Les cadenes de te levisió es defensen cliem: -.1:1 es \'a :t\'isar al principi que les 
cadcnes tenien un estoc important que no podien suprim ir-o Però sí quc po· 
drien proposar·se complir el Conveni signat, SI més no pel que fa als progr:l ' 
Illes quc a !lores d'ara produeixen . 

El codi deontològic 

Aprofunuim més en :lqUCSt Conveni . I.es línies clcontològiques volen inciclir 
sobre els aspcctes següents: "[ .. . ] la violènci:l, la cli scrimin:lció, el consum dc 
substancies perjudicia ls, c i sexe i el llenguatge, :unb respecte per la Ilibenat 
d'empresa i la independència cic programació de caela c ldena-. 

Així mateix, declaren la seva voluntat d 'evitar la difusió de missatges o imat· 
ges susccptiblcs cic vulnerar grcumcnt els valors cic protecció ci e la inl?tncia i 
la joventut, especialment en relació amh Ics qLil'sLi ons següents: 

:1) La l liolència gratuïta l'ers les persones, /(1 presèl/cia de la qual S'(!!lilarò 
quall cOllfillRUi III/a crueltal (fil e trauma/ilz ; el p úhlic i llfal11il O .i"flen;l. 

- Penseu·vos ·ho mi llor! - cr id;t Donatello, un dels protagonistes dc la sè rie de 
dibuixos animats I.es lorll/g l/es Nil/ja , quan un malvat eS proposa Wflur:tr lo. 
Ja n'hi h;l prou. de \'iolènci;1 a \:¡ lelevisió 

In\'esti gacions rceCIlI> fe tes als Ft 'A :Isscn\':li cn que. tot i que b \'iolc'nei;l :1 \:¡ 



Ielevisió no és l 'única causa de conn iCl iviial social, si no existissin programes 
violents en Ics cadenes d'aquell país es podrien evitar 10.000 homicidis 
anuals, 70.000 viol:lcions i 700.000 agress ions violentes de LOI ¡¡pus. Aquestes 
xifres resullen esfereïdores. 

b) La discrimillClc ió de qualse/!OI tip us, per la qual cosa s'evilarà la d ifusió 
de lI1 issatges que atempti//. colltra la dlgltitat de les persOl1es o qu.e impli· 
quill discrim illació o lI1ellyspreu pel color, raça, sex e, religió o ideologia. 

Quanl a la violència i la discriminació, no es pot ignorar ni ocultar als me· 
nors que vivim en un món en el qual , per desgràcia, passen aquests fe ts. No 
es traCI:l d'ocult:lr la violènci:l , si nó de no prese lllar· la com a digna de ser 
imil:lda. 

Vul l recordar una seqüència que acostuma a repetir·se ' per graciosa- en la 
sèric SO/llOS diez que emel a les sis de la tarda Tele 5 en el programa La tele 
es tl/)'a, colega. Els protagonistes, una fa mi lia nombrosa, es reuneixen al sa ló 
de l' habita tge fam il iar, i les quatre fi ll es grans són cridades pel pare. AI fi ll , l i 
diu: .Tu, vés 'le' n al bany!' Després fa agenollar les fill es per comprovar que la 
vor¡¡ de les fa ldi ll es ca igui sobradamel1l al terra, i, si no hi arriben, en fa ba i· 
xar Ics vores. Aquesta experiència la vaig pat ir jo mateixa a l 'escola de mon· 
ges quan sOl1 íem a donar la l l içó, cosa que aprofitaven les monges per fer la 
mateixa operació. Per què Ics nenes i les dones hem de conrinuar pat illl 
aqucsles aberracions? 

c) El COIISl/m de prOdl/CleS peljudicials per a la sallit, i per això s'evitarà la 
illcitació eli CO IISIIIII de qualseml tip lls de drogues. 

Algu nes de Ics s~ ri es dirigides als adolescents inc louen cont inguts que han 
d'ajudar la població in fant i l a percebre el prob lema que impl ica l 'alcohol i la 
droga. Recordem com ha esta i IraWII el problema cic l'alcoholisme a la sèrie 
Sellst/ciàll de l'il/ir en el paper d'un dels seus protagonistes - Dylan- i I·ep iso· 
di de I:i festa de graduació en ci qual Donna de poc perd el títol. El mateix 
passa :1 la sè ric jOl/ell es polidas d'Antena 3. En ca nvi , freqüentment apareixen 
en Ics sèries dc dibuixos animalS persones i :lI1 imals en estat d'embriagament 
com una si tuació còmica, o joves asseguIs davant de la lele amb una l launa de 
cervesa. 

ci) Les escenes d 'e.xp/(c it cOI/ tinguI se::,:uCl IJ que ellsems amb la mallca de 
ll a Ior educalill o ill/armafill afectill seriosament la sensibilitat de nens i 
joves, s 'el1itaraJl en e /s programes d 'a ud iència infa ntil i ell les seves mit
ges parts. 

I~s habi tu:d Iroba r·sc en Ics pel · líeules i sèries de sobretau la imalges i se· 
qüències d'aquesl l ipus, sense obl idar el paper que fa n diverses de Ics hostes· 
ses i presc l1ladorcs de ls programes infant ils que es mouen i vesteixen a l'esti l 

de les vedettes dels programes espectacle . Recordem la brasilera Xuxa , Leticia 
Sabater, etc. 

e) El llenguatge illn ecesàrit/m.ent indecent, com també l'ús il/ correcte de la 
llengua de manera deliberada, s 'excloura1/. 

Cal una llei 

Està vist, i el temps ens ho demostrarà encara més, quc aquest Conveni no 
ens servirà per gaire res, car les cadenes · Ia saben llarga· en la interpretació 
dc la .llibertar i independència de programació· i a més no s' ha establen cap 
sanció pel seu incompliment. Però ... no direm res' Diverses associacions de 
consumidors reclamen una llei dc regulac iÓ de la televis ió, perquè és clar 
que només amb el compromís de pares i educadors no n'hi ha prou. 

I mentrestant la impun itat permet a cadenes com Te le 5 i Amena 3 difondre 
un comunicat conjunt de protesta cont ra el projecte de llei elaborar pel Mini · 
teri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambielll pel fet d'incorporar a la le· 
gislació espanyola la Directiva televisió sense fronteres, a fi de liberal itza r la 
comercial ització de productes televisius entrc països com uni taris . 

Crec interessant recolli r algunes de Ics pri ncipals normes que inclou la direc· 
riva europea sobre TV i que a hores d'ara som ll uny de complir: - la publ icitat 
no podrà excedir el 15 % del temps d'emissió diària [ .. J, cada hora d'emissió no 
podrà tenir més de dotze minuts d'anuncis [ ... J, els llargmetratges només po· 
dran ser interromputs per anuncis cada 45 minuts, no es permet el patroci ni a 
l 'interi or d'un programa[ ... ]-. 

És cl ar, si aquí apliquéss im l 'últim princip i d'aquesta normativa, no pod ria 
sorti r Belén Rueda tot just acabada la publ ici tat i en el seu programa dient: 

.Un momem, un momeml Slupp ... No podia parlar perquè cm llepava els dits 
amb un Sugus. De fet, quan ri nc una estOnelJ, l 'aprofitO per paladejar·los ... •. 

P. de P. 

1. És especialist:1 ell Educació Infamil i n1t!lllbre de l'equip de (on t1 n~lIts del program <l I.a Cl / l(1l1 

tura d el saber de rVE 2 
2. P¡,REZ AI.ONSQ· G FTA, l' ., i ailres: 1.05 l iti lores dt' (os Iljños espmloles 1992. ¡\'ladriJ: Fundaci6n 

Sallia J'>1:I rí:l , ~ M . 199.' 
3 . Enquesta cirada en la publicació QUI! mires dc 1:1 General itat \'aJenciana, pàg. 265 , 1991. 
4. Com ob1id<lr·no:'> dd progr.lm<l I.a mdqllma de la verdat/emès ci 13 d'octubre i una ~I hra ve

g~lda el d ia 16, :1 lc!'o vuit dI:! la tarda. L'n el qualllnguérem la fortuna de descobri r els secrets de 
cambra del tri:lIlgJc t\na G O breg6n, t\l c~, .. :H1dro Leckio j AntOnja DelJ'Alte? L'i queix:.! feta pe l 
!'iccrct:lri d 'Eswl (\ 'F.duclci6 és j u S[~ j $obrctot oportu n~ , 

5. DEL.GADO R CBI O, A . "TV I la vio l encl~·, /:"1 (."orreO Espallo/-l:.j Pu eblo Vasco, 16 dc febrer de 

1993. 
6 . 1:/ MIli/du, li d 'ooubr\;.' de 1993, p:¡g . 8 1 

Tr{/dll~{f(j ,\n n :1 J,I Ilt.: 



AI cUJ!cer t btwria d 'atreure !'tu ('lIció dels I/ eN ... i cO/l1unicar-/I1 L' tr/l1 b ells. 

, 

DIARI D'UNA CALIDA 
~ 

APROXIMACIO 
~ 

AL MON MUSICAL 
~ 

DE JOAN MIRO 

El món musical deJoa'/1 Miró, concert interpretat i comentat 
pel clarinetista Oriol Romaní, aplega obres dels compositors 
preferits de Miró. A més d'haver-lo interpretat a festivals in
ternacionals de música o al Palau de la Generalitat , entre 
d'altres llocs, també l'ha tocat en diverses escoles, en ver
sions adaptades a les diverses edats del seu públic. La prime
ra vegada que l'Oriol Romaní el va ofedr als nens va ser a la 
Uar d'infants de Sant Pol de Mar. Per fer-vos conèixer aques
ta experiència us reproduïm pràcticament íntegre el diari 
que eU mateix en va escriure. 

OR IOL ROMANí 

14-6-93 

A c isa, amb la mestra Anna EgC;I, comencem a prepar:lf d C01Kcn que h:¡ig 
cic locar d'aquí Ires SClill:lI1eS " 1:1 Bresca. la sC"a claSSe de ncns i nenes dc 
dos anys. cie Ja llar d ' infants del poble. 

El dia abans dcl concen vol dur els nens a Barcc\ona, a la Fundac ió Miró. Fa 
poc van anar :1 visi Im un museu a C:llel l:t. I a 1:1 classe. ra mesos, hi han mun· 
Iai el seu propi museu. on exposen Ireb:lll s fe lS pd s nens. En un racó cic J:¡ 

classe, hi tenen penjades posla ls de quaclres de /l l iró. l.a majoria de nens, l'S 

pomàniamcm. s'han identifiC:lI amb alguna de Ics postals, de manera que ca · 
dascú lé el scu Miró preferit. Dc lant en lanl ran Ireb:llls que , hi relacionen, i 
en parlen amb rorca famil iaril:!!. 

També m'expl ica els Ires conCerts en viu que han ,,'l'Oll:\I a classe duram 
aquest curs , i la manera com. ds dics de c lda di:!. cant en, ~Scol l l~ n cnrcgiSlr: l
ments o fan allres ilC l ivi l:llS rl' lacionades amb 1:1 n1lís ica. 

Li ensenyo el llibre de rOlografic:, de ~ I iró feies [Jn C:llal ~ · R()ca . Algunes em 
recorden expl icacions que :l'l iró ,'a fer or;¡l melll () per eseri!. i k s hi comcnlO. 



Ai xò 1:lInbé ens acosta al món de Miró i al seu esper it. 

30-6-93 

A 1:1 noia que coordina els programes dc l'Any Miró, li explico les activitals 
que han fCI i quc han de fer els nens de 13 Bresca, al voltanl de Miró, i li de
mano, per a el ls, cartcl ls, programes i fullelons en els quals hi hagi fotografies 
dc Miró i de la seva obra _ Li surten express ions de lloança per als mestres 
amb vocació i, enlusiasma la, m'omple de papers i més papers . 

A Sani Pol Irobo l 'Anna pel carrer. Agraeix els papers de l 'Any Miró. Se' ls mi 
ra rà i pensarà què en farà. Suposo que els dosificarà amb mesura. 

Per comcnçar a siluar-me en el món dels nens de dos anys li demano de veu 
rc 'n dibuixos en els quals hi hagi apuntal , al COSlal de cada figura o de cada 
gargol , al lò que el nen diu que representa. 

- Amb nens tan pelils preferei xo no apumar-ho. A vegades no ho saben. O el 
d iuen que és un cavall , i all ò maleix resulLa que l 'endemà s'ha convertil en un 
ànge l. I :1 més d 'un l i agrada dir <Jo pinto com en Miró-, i en algun aspecte 
deuen leni r la seva raó_ 

Li demano de veure l 'aula quan els nens no hi siguin i que m'expliqui què 
fan , què diuen, com són ... Quedem per de mà al migdia. 

1-7-93 

L'Anna m'expli ca un munt cI 'aClivilals que ha fel amb els nens_ Una mena 
d 'explosió d ' idees que desvetll en la creal ivilal i la imaginació. 

Li exp lico què voldri:1 comentar abans de locar cada peça, perquè em digui si 
els nens ho entendran . M'he esforçal a prclxlrar unes explicacions ci màxim 
de cu ne, i senzill es _ Em suggereix de suprimir-ne alguna _ El sími l entre la 
maner:1 dc cre:Jr dcl composilor Joaqui m Homs i la de Miró, per exemple , el 
l roba inleressant , però poc ad ient per ,¡Is seus nens: ell s, de manera semblant 
a aquesls dos anisles, ta mbé creen, sovint, a partir d'un impuls inicial que pot 
t11CHl!r ial it zar·sl.! 31 voltant d'una laC::I , una imatge visual , una ¡marge poètica o 
al l res eSlímuls que ls impaclin , però no li sembla necessari explicar-ho: se
gurament hi perdrien espomaneïlal i no hi guanyarien res. 

També m'aconsel la que m'express i d-una manera més gràfica: la frase <A vega
des Mi ró, meni re pimava, deia "osl res, no em sun ' ''- creu que els entrarà més 
que Ics meves exp licacions més llargues que vénen a dir el mateix_ 

Encara no he decid it quines peces locaré, ni en quin ordre. Han de ser po
ques i moll cunes. Voldríem que en acabar el concen els nens sc 'n quedessin 
amb un hon regusl i amb ganes d 'esco ltar més música_ 

El preparem tan hé com podem, aquesl concen . Però diu que més que espe-

rar uns resultalS moll bri llants i estar molt pendems de què es compleix in, és 
mil lor que ens si tuem en l'actitud d'accepta r el que surti , enCara que di fere ixi 
dels ubjecl ius prev i" i Ireurc'n ci màxim pan it. 

Ja lé a punt ellexl que vol adreçar als pares per exp licar-los com i per què es 
visi la la Fundació Miró i es fa el concen ; només hi fa lla la lI isla cie les peces 
que hi vu l l 10Glr. Em cosia decidir-la, però ho hau ré de fe r avial. 

2-7-93 

Duc a l 'Anna la llisla de les peces clel concen . Menlre amh el la i la seva aju 
clam parlem de com serà l 'escenari , alguns nens vénen a \-eure en Dalmau , 
que se m'ha adormit a la mOlxilla. Tinc la sensació que a la classe els nens hi 
estan a gust i que s'hi mouen amb espolllaneïtal. Aquesl bon ambient que s'hi 
respira cm fa venir encara més ganes de fer-hi el concert _ 

5-7-93 

AI concen de demà hauria d-esLar prou concentral i reia xal per nOtar com eSlan 
els nens, alreure la seva alenció i comunicar-me amb ells. Voldria que Ics 
meves expl icacions fossin enteneclores. 1 m'agradaria notar, en el momelll pre
cís, si és mi llor deixar cie toc<l r el jllbilate, o tocar-lo fem a OCLaV'd baixa els 
fragmenLs més agul.5, o si convé subsliluir El gegalll del p i per SClnt JOCln f eu-lo 
ben grClII, o si cal repetir la cançó del Papagcno o fer-ne només una eSl rofa . 

M 'agradaria que als nens els arribés la música amb allò que lé de més bonic, i 
la 1ll3nera com la vivia en Miró, 

6-7-93 

Després cie tantS dies cie preparacions i cavil · lacions, resulta que a l 'hora de 
la veriLaI , a l 'hora del concen , suno de casa amb el temps just, precipilat, i 
arribo a la llar clïnfal1ls esbufeganl. Abans d 'enlrar-hi faig un parell d'exerc icis 
respi ratoris, però gairebé no canvio. Suposo que amb una resp iració més pro
funda nOlaria més I-ambielll cie la classe i captaria més l'atenció dels nens, 
però no m'hi capfico; confio que m'ani ré calma l1l mCl1lre mUllli el clarinet i 
el faristol. 

De seguida tinc els nens i nenes asseguls a terra i moll atems. Com que drel i 
amb el meu cap allà da ll cie tol me'n se lllo lluny, m'assec a terra , a la japone
sa. Allres estones he estai a la gatzoneta i asseguI en un tamborel. Primer els 
ensenyo el farisLOI , una parti lu ra, el c1arinel , la canya, i havent Irencat el ge l 
així i sentim-me més lranqu il , comença el concen . 

- En Miró, quan eSlava lrist o es l robava malamelll, escollava música de Mozart 
i així lornava a eSlar COllien!. Ara se lllireu una cançó de Mozart : la cançó del 
caçaclor d'ocell s. 



s o 
- , 7 · -

:; "7' 

1'11 Miró all:II';I " CIS" d'ull :Imic ,I escai ra r discos. u n" de les músiques que li 
"graci:lwn ml's l'S 1:1 del l 'l'ili quc no par:1 cie bu far. Quan l 'esco lt eu us sem
blar;1 que ci l'Cn t l'" mOUle il's ful les, els papers, la pols, la roba i IOt el que 
Iroh:1 :tI Sl'U pas, 

Just :lh:1I1S dc l'OmL'nClr fi l 'l'l/I I/O le repòs de Joaq uim Homs, arriba una nena 
i c'S trenCI 1':II11 1>iell t c\':i1 ell('j¡í , però l'S recupera força aixi que em poso a 
(OC:Ir. 

- QU;Jll en rvtirò pill l:I\·:1 i ilO li soni:! el que volia, deia «110 em surt! , no em 
surt i., i SL' n':1 11:II',1 ;1 Clmin"r pel bosc i ca ll1ava música de Viva lcl i. De Vivaldi 
locarl' la d:lIls:1 dels pastors. 

Aquest rr"gmen t de l ,a ¡)l'ili/a l'era, que ¡a coneixien, també ci segueixen bé, 
però l'cxpliclció que l 'ha precedi l cm sembla que no els ha imeressat gaire, 

- Quan en Mi ní va anar de viatge a Am èrica, moll ll uny molt l luny, va escoltar 
la música d 'a lEI i l i va agrad:lr molL D'aquel l,1 música, n'esco ltarem una cançó 
per :1 fer adormir els nens. 

Aquesta explicació no semhla que els atregui gaire, La peça ci e jazz La cançó 
de bressol del l 'UI/cIe .l'atc/)li/ o l 'escol ten força, però, la segona estrofa , sembla 
que la segueixen menys . 

- En Miró passava mo ltes estones mi ralll el mar, el ce l i Ics estrel les, i esco l
wl1lmúsica en una csglésia com l 'e rmi ta de San t Pau , Ala sent ireu una d 'aque
l les músiques, i la podeu seguir , si voleu, fent una mica de moviment cie ba 
lancí, aix í com cm !ll OC jo ara. 

Mentre toco el jllbilale de Kub izek, que es basa en ci cant gregorià, la majoria 
cie nens escol ten sense moure's. Algú truca a la pona i mol rs corren a veure 
qui és , però continuo tocant, concentrat. en la música tant com puc, i al cap cie 
poc els torno a ten ir amb mi. L'expli cació, però, no ha semblat interessar -los 
gaire , i alguns no sahien què era una esglés ia ni una erm ita, i no s' han calmat 
fins que l'Anna els ha cli t: .Si, Sant l'au, Sam Pau , allà on vam anar l'alt re clia, 
Sant Pau , allà clalt! , 

- A Miró tamhé li agradaven les cançon,' que es canten en cata là per fer aclor
mir els nens. Ara en tocaré una. - I pregunto a la mcstra :- POlser es podrien 
bressar per parelles' 

~No ho hem rCt mai _ .. no ho sé .. , Mireu, aquesra música l 'esco ltarem estirats a 
terra , com si anéssim a dormir, i així la sentirem mol t bé, 

Il o fan _ Però n'hi ha que, estirats, juguen l'un amb l'altre, i enca ra més durant 
la segona estrofa . SC/III joan f CII -lo ben grall és una cançó rradi cional catalana 
preciosa i estic segur que els podria agradar molt , però em sembla que es t.an 
GlIlS3 lS, i que en aqu est eSla[ la segueixen menys i els és bastam igual que a 
Miró li agraciés ral música o lai altra. 

- Abans de nu rX:lr m',lgradari:1 molt que ca ntéssiu un" (¡lneÓ, Jo l'escol taré , i 
després la tocaré ,Ull\) vosal tres, Voleu cantar El gegalll del/li.' 

Silenci. Tot i que les mes tres int enl en aiudar-los :1 comenClr, els ncns no 
arrenquen. Toco la cancó amb el cI:lr inet. l 'ajud:lllt de b mcs l ra ell can t:1 una 
estrofa , i la segueix només una nena que Seu a pn)p seu, i jo cn can to i en 
toco un parell d 'estrofes mes, però no ,Iconseguilll que ,,' hi enganxin , 

- Per què no la ballem' - fa la mest' ,1 men tre s':li xeca d'una revol:ld~1 :Imb un 
nen a cada mà , Uns quants s'aixequen de SL'guid:!. Es forma una rotl lana i al 
cap ci e poc tOts estan b:dlant mentre jo toco i alguns ca nt en. Per evitar l 'exces
siva repeti ció cie la melodia , que és molt cuna , improviso inter lud is ent re es
trofa i estrofa . Es mouen amb ai re i alegria , El conce rt , que a lXlt1 ir cI 'un co
mençament meravellós havia anat decaient. almenys ha acabat :lInb un ce rt 
grau cI 'un ió i an imació, ' -

Uns quants nens vénen a veure com nereio i plego el clarinet. Els alt res ja 
deuen estar cansats cI 'estar aten ls tant:1 estona , La mestra els cricla :t tots per
què em digui n adéu , 

• • • 

El concert ha eSlat bé; a l'SI ones hi ha hagul molta comun icació; i m'ha ret 
baixar dels núvols; m'l13 fe l clescobrir la senzilb real it:11 que els nens cic dos 
anys, per més que ja s'hagin acostat ;1 Miró i li tinguin simpatia , no poclen se
guir els meus rol llos mironians, Bon;1 part del que els he expl icat era massa 
l luny cle l seu món, 

Ara veig més clar que si es vol motivar nens ci c dos anys per ajueb r-Ios a sc 
guir una música, s' ha de fer mitj;mçant elements conc rets que eS puguin 
veure i tocar , com qU:ln he parl at clel l'cm, en presemar I,-¡ velll 11 0 lé repòs cie 
Joaquim Homs, 

A les set lücacles, quan els nens ja han marxa t cic l'escola, comentem el con
ce rt amb la mestra i la seva ajudant. La mestra exp lica que cn la majoria el 'ex 
periènc ies que preparen, els nens respo llell a les seves expectali ves només ell 
un petil percentatge, i que ja est;" bé que sigu i així. Par \:¡ de b visita que van 
fcr ahir a la Fundació Miró: en haver-hi tama l'em que se'ls mirav:1 i els feia 
fOlOgrafi es, en van treure molt menys suc clel que esperaven; però tot i així 
van reconèixer obres i elements que havien trebal la! a classe, van mirar amb 
i11lerès :llllèntic alguns quaures, i va n viure com a cosa import an t i normal el 
fet d'anar en autocar a Barce lona li veure pintures i escultures d'en Miró. 

Crcu que els nells han esco ltat bé, i a estones amb molt íssi ma atenció, i que 
un concert tan l larg - ha passa I mitja hora cies que he arriba t fins que he mar
xar- se 'ls ha fct cun . I lOt i que la presència clel fOl ògraf, ulla trucad:1 a la 
porta i l 'arribada d'una nena ha n induït a la dispersió, els nens han seguit. bé 
el conce ll fi ns al fina l. 

Pensa que al concert , encara que en alguns moments es moguessin una mica 



o no eSliguessin lan 31ems com al princip i, igualmem cominuaven connectats 
a la m(¡sica, i amb uml actillld moll marcada de no parl ar i de no fer soroll 
perquè eSlaven en un concert . Una aClitud fins i LOt ex,lgerada, en algun cas. 
Un nen s'ha fet un pel memre sonava la m(¡sica, i amb la mirada n'ha demanat 
discul pes a l 'Anna . Un altre tenia LOS, però se l 'aguamava, i quan ella, abans 
que jo comencés a LOcar la peça següelll , li ha dit que tossís , ell encara no go
sava, o pOlser ja no en tenia ganes; amb ànim de desfer aquell nus he LOssi t, i 
al cap d'un moment ell lambé ha eSlossegat, no sé si a la força, pobret. 

• • • 

Més tard , a casa i melllre passejo, recordo moments i sensac ions del concen _ 
Els nens, amb els seus ulls nets, la seva receplivitat i la seva acceptac ió, la na
turali lal i l 'esponraneÏlat del seu posa t i de les seves reaccions, m'han comuni 
cal alguna cosa lue només ells poden donar. M'han ajudat a emrar en un món 
en el qual locar m(¡sica esdevé compar!ir, sense preocupar-se per la crítica, 
desimeressada ll1elll , de ma nera simple i joiosa. 

Quan, abans cle tocar Viv;lldi , parlava de Miró als nens, un d'ells ha dit que en 
Miró és 1110 11 . .1 0 no sabia gaire què respondre i he acabat dient el mareix que els 
h" dil l 'Anna cacb cop que li han sOrtil amb aquest tema: que era molt vell i es 
' '<I morir. !-l i ha ulla resposta que m'agracia més, però no sé si l 'haurien entès: 

Sí, en Miró va morir, perÒ quan mirem les seves pintures i quan algú ens 
parla cI 'el l, és com si fos amb nosal lres. 

7-7-93 

En preparar-me per al concer! a la Bresca pensava en qu in fragment de Mozar! 
seria més escaiem, i em va ig quedar amb la cançó del caçador d'oce lls, del 
Papageno. Menlre jo l 'assajava , la Margarida - la meva dona- em va suggerir de 
!Ocar-la amb més alegria , imagi nant que jo era el Papageno i movent -me com 
ho far ia el l. Va ig prova r-ho, i va semblar que entrés el so l clins de casa . I en 
aque ll momenl vaig imagi nar que havia de fer conèixer Mozar! a un extra ter
reSI re i només disposava d'Ull minul , li feia escoltar aquesla cançó, i notava 
que l i havia ofert , conclens,lI , el més l íp ic i l 'essencial cie Mozart, encara que 
Mozart sigui mo ll ri c i no se 'l pugui recluir a una cançó. 

AI concert v;lig Icnir la sensació que aquesla cançó de Mozar! entrava di recte a 
dins cl els nens, com si Cl1Ire l 'ànima de Mozar! i la seva hi hagués una si mpa
l ia especi:li . 

Duram d conCert , quan van lrucar a la porta , vaig continu:u" tocant la música 
basada en el cant grcgori:\ encara que mollS nens se 'n va n anar a veure qui 
era; i al cap de poc va n !Ornar al lloc i a la m(¡sica que no havia deixat cic 
son:lr. Crec que cm va ajudar l'experi ència cI 'cn Louis Armsl rong, quan locava 
en ulla orqueslra "Is v;!i xel ls del Miss issipi , i que vaig Ik gir fa anys a la seva 
:Iulob iografi a. Diu que Ull dia el va ixe ll estava a pUnl cie bolcar () d'enfonsar-

Els nens ili 'ban ajudar a ell/ra r en IOl 11/6 11 ell el q ual tocar músicCl esdevé compar
tír, sense preocupar-se per la c,-ftica _ 
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se, i que el direCl or de l 'orqueslra els va manar cie seguir IOcam com si res, i 
gràcies a l 'aCli lUcl dels músics el pànic no es va eSlendre emre els passatgers. 

8-7-93 

Amb l 'Anna, a casa seva, comentem momems i aspecles del concen i en 
mirem fotografies. 

Una nena que no va veni r va preguntar als ali res, l 'endem?l, què havien fet ci 
dia ameri or, i li van di r: 

Ha vingUI el cl ar inet cI 'cn Miró. 

Era negre, negre .. 

Abans cie LOcar la peca de jazz els vaig expl ica r que -Miró va anar a Amèri ca, 
lluny, mo ll lluny', i cm va semblar que no c ls imcressava. Doncs resulta , diu 
l 'Anna, que avui parlaven de viatjar i cI 'anar en avió. i un nen ha sonit clicm 
que -En Miró també va anar de viatge moll lluny' . 

Em va semblar que un nen i una nena jugaven i es d islreien mcorre jo lacava 
la cançó de bressol cala Jana, però diu l'Anna que no, que seguim a la seva 
manera el meu suggeri menl de bressar sc per parelles, fe icn veure que un 
adormia l 'al lre i li deia -Va, a fer nones. a fer nones ... •. 

Ara hi ha nens que, cada cli a, demanen de GlI1ta r -El gegant del pi -, l 'última 
música clel concen . 

Diu quc cls nens eSlava n en una <1C1ilUd d ' escol l~lr moll acus:ld:l, i amh moll poca 
predisposició a parlar. Creu que se 'b va comunicar 1:1 sensació que tenien el la i 
la seva ajudanl d'esperar un aCle especial , un conce rt de veritat que havia de 
lcnir lloc a la classe . Estic COlllenl d'h"vcr-m'hi preparal amb tanta dedicació i 
il·lusió com clIcs. Creu que els nens v:ln nOl"r tOla aquesw preparació i que per 
això van estar tan alents. Diu que, qU:lI1 a mi em semhlava que no escoltaven, 
probahlemenl segu ien receptius a la música i al que jo els explic:lva. 

Diu que el pare que \ ':J fer les fotografies va quedar sorprès que ci concert fos 
tan seriós . l'Ol i que l'a treballar amb mol la di,creció. els seus movimcnts i cls 
seus sorolls van dislreure una mica els nens. Ara ens agrada mirar les seves fo 
lografies, però lambé pensem que en el fons )lOlser se ria mi llor presci ndir 
dels fotògrafs, per facil ilar que tothom eS pogués dedicar amh tota l l iberta! i 
inlensital al que s'eslà fent , i més quan es lraCla de mirar i escoltar l 'aCluació 
d 'un alt rc . 

• • • 
A casa IOrn o a mirar , amb 1:1 Margaricla , les fOLOgrafies del concen . Em fa 
fixar en el marc negre, buil , penjat del sostre, a través clel qual se' ns l'cu a 
mi i als nens , com si 1:1 müsica que fèiem, diu ella , fos un:l pintura . Diu que 
és una imaLgc poètica molt bonica i que l liga amb la frasc de Miró -Que la 

mcva obm sigui com un poema posat en música per un pimor- . Jo no hi 
havia caiguI. 

També e111 fa fixar en el fet que IOLS cls prestat ges que es veuen són buits. 
Així cls nens no lenen res a mà per a distreure·s . 

Quan l 'Anna cm va comentar que l'ol ia fer Ull escen:lri l i vaig dir que si vo lia 
int roduir-hi algun clement re lacionat amb Miró, que ho fes , però li l''Jig dc
manar que no ompl ís el fons de fi gures i si gnes copiats de Miró, perqu è no 
m'arreuen les còpies i perquè distrcuricn els nens. M'imaginava que no calia 
cli r-l i-ho, Jlerò ho vaig fer per si de cas. Ara , miranl les fOlOgrafies, m'adono 
més que el fons que va fer, amb Ires reClangles vcnicals cI 'un blanc lOrrat, i 
una mena ci c petjada o expl os ió verm el la a la cantonada cic dall a l' esquerra, 
ajuda alhora al repòs i a la concemració, i crca un clima cie cura , bell esa, h ~lr 
monia i austeritat. 

Diu la Margarida que en aquestes fOlografi es se 'm veu més relaxat, més es
pOl1lani i més viu que en les de cap altre concen que hagi fel mai . M'agracia
ria que es mal1lingués alguna cosa d 'aquesta manera cI 'estar, als concerlS que 
hagi de 10Glr a part ir d·ara. 

9-7-93 

Diu l 'Anna que una persona gran parlava amb una nena sobre el concerl: 

... i t 'ha agradal, la flaUla ' 

- No és una flauta . És un clarincl. 

1\ casa cm ve ci record de quan , fa uns an ys. la Monlserrat Alavedra em parlava 
de la importància de mirar la gel1l del públic mentre IOques, cie comunicar
l 'hi no solament per milj:l dcl so sinó lambé amb la miracla. Alguna vegada 
havia recorda I aquest consell , però cm resultava massa difíci l de dur a la pràc
lica, i lendia a obli lb r-lo. I de soble em va ig trobar, ara fa tres dics, al concert 
a la Bresca. que mir:ml els ulls dels nens mentre lacava' La seva mirada aco ll i 
dora, sense ombra de críti ca, m'hi devia ajudar. 

11-7-93 

La peca de .J oaquim Homs El l'elll 1/0 lé repòs va capl:!r molt l',nenció cle ls 
nens. És cuna i descriu un fenomen físic que els és fam il ia r. Recorda alguns 
poemes breus japonesos. i de fel eSlà basada en un lex l mol l curt de Rabin
clranath 'l'agore. En .J oaquim I-Ioms no J:¡ l'a compondre pen,a t1l en cls nens, 
però, ci e les ohres que conec per ;1 clari nCI sol , deu ser de Ics més adiet1l s per 
a criatures. I per a geni gran ! Crec que mai no me'n ca nsaré. Té una gr:tn 
forca evocador:l. 

O.R, 
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L'ESCOLA BRESSOL 
I EL TEMPS 

MERCÈ BASSEDAS 

I. 'CSCO[:I bresso l és un se rvei cd u c~liu per als infants dc menys de (res anys i 
per :l 'Iuesl motiu ha de lenir unes condicions especials per alendre' [s adequa
damcllI i afavorir-ne e[ desenvolupament. Alès que un infam de menys de (res 
any~ no es pOl cons iderar un escolar en el sent it normatiu cie la paraula , ca l 
qu<: ['csco [a que 1':lcu[ [i gaudeixi d 'unes condicions òpti mes i diferents de [es 
dc ['esco [:l prinüri :1. Es traCIa més del fet que [' infalll desenvolupi unes ca pa 
Cil :IIS motrius, cogni l ives, afecl ives i de relació il1lerpersona[ que no pas que 
:Iprengui uns cOl1linguts acadèmics delcrm inats, 

El1I re els aspcCI':s que, cies de sempre, s'han considerat claus d'un bon selvei als 
pClil s - els prokssiona[s, e[s espa is, e[s materia[s, [es proposI es educatives, [es re
lacions cn lre [' cscola i [a fam il i:! , Clc' - e[ Icmps és un cle[ s més oblidats. 

E[ temps, però, pOl ésser un faClo r bilsic que s'ha cic tenir en compte quan es 
p[:li1leja e[ lel11:l dc 13 mi [[or organil zació i funcionamelll de ['escola bressol , 
enGlra que no es considera mai com un aspecle priori tari que s' hagi de consi 
der:II' i rcvis:Jr . Aquesl conceple, en el seu sentit més ampli , inclou aspectes 
de Glknd:l ri, d -horari , d'esl<lcb, cie ri lme, etc" quc haurien de sec tan re l [e
V:JJ1 IS com :il lres que es plant egen en [a concepció d 'una esco la per als més 
pe lils. D':ill ra b:lnda, cli bui xa un" concepció cI 'esco[a bressol derermi n"d", ja 
que vehicui:J ce rt eS aCli tu ds i componameJ1ls de tOlerància, de fl exibilitat i ci e 
respecte a la diversil :JI , sens dubte l ingu ts en compte pe ls profess ionals que 
es dediqucn a :lquestes pri meres cdats, però quc no sempre és fàcil de posar 
en [lràct ica, 

Una tclkxió sobre Ics implicacions que c[ concepte de Icmps lé en e[ triangle 
inf:lJ1l mestre parcs, nucl i de ['escola, pOt ajudar a va lorar-ne la importància, 

El temps i l'infant 

Cal tenir en comple que, per a l'inf;¡n l de menys cic tres anys, la noció cle[ 
tL' mps, entre d'alt res, es conslrucix a mesura que int er~lCtua amb ]'emorn en 
Ics diferent s si tuacions que sc [i proposen _ 

Ii¡f(! 1\1.lrl.l ll\NI1! \I 

Cada il~lC/l/t té /III deselll 'O(u!JCllJleu! aIlIÓIl0J/l, 1111 ri/me. (l1/(!S odl/lIisici()lls i /I 11 ('S l'i 
l lèll cies fJ,·tJpies ell d~/er(, lIls momellts. 
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¡\'pl"'ICS IlIUI I Il ig"ls :Ii leIllps, COIll I" dur"da de Ics Kcions, la ,seqüència i 
l' l)relr,' lemp"r:l!. ,' I reclHd , CIC. , p:",,'n ll'esl:lr l'incul"ls " l 'ar,, i l 'ací a poder 
(',,",Sl'l" rl'prL' ..... Cr1 tat ... i l'\ OI..':H:-. en ci pl'llsar11l'I1l. Això b quc quan pensem en 
:ILJLh .. 'st:-- ~ ·ll !lI..: l'pll'''l ell \,'o lb lrUI..'l'i6 no en.., puguem guiar n01l1 é~ per la concep
ci,) :ldull;1 d',l(lUesls :l.sp"CIl'S, pl' rque' per cxcmple', per a un I:IClam de l'll i l 
Ill l''ith, nlil 110 rl'''' "'011 (,'l)lll 'il'l () \uit dic" 1)L'r a \' ~\dult . AqUl':"l la idea que [:1 

llociü dc 1 1'1llp~ l':",! C\m:-,¡rw,'!\ pn )grl'ssh':1111CI1l permet el1lCndrl' la nl'CL'~~ ital 
de cenes pr"pu,sles CClucll i les COlll Ics · ru lines di :lfiL's> en ci 1',,1' dl' ( ad:1 dia, 
que faci l i ll'n 1':"1.1 1'1:",,, ,Ic- l'in!':1I11 " silUacio ll s nm'L'S a panir dL' sillucions j:1 
C< )11(,.' g LI li l · ..... 

L ld"PI"cil' dl' l'iIl!':IIl1 ,I Ú'I'll'S ,SilU:Il'ioll,S nOITS scr:1 Glda \'egacla mi l lor" mè ' 
,sur" qUl' l',sl:Neix :IIllh l'i Sl'l l èlll (JIll l llb l 'i lleies estahles qlle l i possihili len 
(lnJI" ~l' l'c ru ."l'lI l'l que l'cl)\'()l t:t LL':-' ca raClerís tiques psicolhgiques de ls in 
f:UH:-. l' n.'" pJrlL'1l dc LI lmport :l11 Cb lk tl'nir -ne en compte Ics ncccssitat;-, i de
mandes pcr la i quc la s(' I'a esud" :1 l 'csco !:l bressol sigu i tOlal ment S:lIisf:!n,) 
r ia , l'er :lque,1 nl\ lIiu ,.,.eiem quc l's l 'esco la qui ha de possibi litar ks 
condicions nL'cL'ss:'lr il" , C II quc l 'cscola s'adapli :1 les necessi lals de l ' in l' "11 i 
de la sCYa r"mdi :!. 

Així com hi Iu dikrt:nc iL',s en lre Ic:s l 'ilr:lcterfstiques del món aduli i dc l'in , 
fami !. lambè' hi ha direrc'ncic,s fonall1em:lls entre L' Is infams, (:lLb scun lé un 
dCSCJ1\'oluIXtI11L'J1 t :lut{H) OI11. un ri II1lt', unc!-' adqll i~icions i unes \'ivèncil's 
pròpies en difcrenl,' momcms, cosa que wmporla, sobrctOl en aquestes ed:lIs, 
un Ir:lclamem rL':II d '"quesla diver,i l:l!. 

Tot això esel molt l 'inculal "Illb l 'organització cic l 'esco l:! brcsso!. que per 
:llendrL' un:1 dcnund" c!il'cr,sifi cada luuri :1 de poder Ilcxihili lZar ccns aspecles 
establen" de l'e,col:! dels peli !." grups d'cd:m, proposles cduGui\'es, horaris .. 
Perquè IOl :lixi> w mrihueix al hl'nL'slar de l 'infant a l 'escola , 

El temps i la famíl ia 

Fins ar<l 1'11<1 parl at dc l ' infanl com" prolagonista de l 'esco la, però no podem 
oblidar, sohrelOl en <lqucsles primeres edats, la importància que els pares 
Il'ncn en l 'ecluc lció dl'ls peli ls, 

PL' r 1:lm cal lenir en comple I:! clil'cr;,il:ll cie famílies quc busquen en l 'escola 
una soluci(j per COI11¡xlg ill:Jf el hell eslar del nen :lI11h la S(' \';1 il1lcgració al món 
lahor:II i soci :l !. 

l: hor:1 d'arrib:lda, l 'hur,, de ,sonid", Ics hores d 'eslada , l'I calendari, són molls 
l'OpS lemes l'llnllini us pel quc f:1 a la rel :lció emre escola i pares, Sabem que 
algunes marcs de l 'L'gades no ponen el scu pel i l a l 'escol,, hresso l per Li rigi 
des,1 dels hor:lr1:" uns horaris quc llU s'adapten a leR SC\·~." nCCl'ssi lats. 

Es ol)l'i que cal una cena organitzaciú a Ics inslil ucions, que és cOll\'cn icl1I 

quc Ics fami lil's coneguin per :1(l:!pI" r-s'hi cn la 11l('sur" quc puguin, però se , 
guramenl no c:ddri:1 que l'okrt:l hor:lria seguis !:I dc l 'esro!:lrit:ll ob lig:liòria , 
ll i ha diferències prou l'\'iden ls en l'cd:1I dels inhnt.s, 

El temps i el mestre 

,ohrl' el Icmps LteSlaLb '1 l 'c,co!:l , l' hora d'"rrib:I(!a i de sun ida, hi ha UllS cr i, 
Il' ris L's lablens que han marClI Ics GILlclerisl ique,s de cenes l'scu les , ¡\ Iguns 
professionals l ':m acordar que l'inf:11lI no podia est"r a l 'escol:1 ll1enl'S de qU:I ' 
Ire, ni més dc VUil hores , Un:,1 meSura moll :Ipropiad:!. si l'S pensa que cal 
donar un marge pruclclll cI 'cslada a l 'csco l:!, però problèm:l li ea si es m:lll lé de 
11l :111cra lJnicl i restriniv~1. La c!iv('rsit:lI de ~ituacjon ::i rL'quereix , al nostre en 
tcndre , :1 panir d'uns cri teris mínims profcss ionals, lln:l itdaplaciò :1 1:1 rL';¡J i t ~1I 

dl' l':ld" famil ia per afavorir la possibil ilal de gaud ir d'lIn servei de quali lal per 
:d,s l'etilS que no passa necL'ssüriam enl per nl:Il11cnir el ja d 'lssie horari L'scolar 
tk IlOll a cinc. 

Ikspecle a la propOSla d'"clivitals per pan dels mestres i com s'Ili apliquen 
cl.s inf:II1lS, lambè hi ha ce rts aspenes l 'incul :lls :Imh cl lcmps, O'un:1 banda, ci 
Il'm ps que cada infalll nccessi la per desenvolupar una aClil'il:!1 Ò moll perso ' 
ml i co,sa que dem:lI1a un:1 comprènsió per IJ:II'I dL' l 'aduli, que pass:1 pL'r res ' 
pel1:! r :lquesl I('mps, Això comporta probablemenl LIlla proposI a di \'c rsillcld:1 
d'aclil'ilals, ja que diferents camins poden porl:lr :1 l 'asso limenl dL' l 'oh jecl iu 
CdUClliu previst. POlse r en un m ,lI~ix dia no cal que lots els nens faci n L'I ma, 
lei x ü que ho facin alhora, Segur:lInelll és mò enriquidor, per a l'i nfanl. i ili l" 
raClll:lf :1I11b l'Is al l rcs, resoldre ind iviclualmclll l lit.! 1:lsea i elllrelell ir,se L'xpe' 
rimcmanl. que no pas dl'ixar un tre h ~d l ;1 mig ïc r o. sL'n7.ilbmC' l1I , resoldre'l 
rilpidamelll en resposla al quL' Sl' li dcmana, scnse més Il'mps ni possibili l:lI' 
de [robar la seva so lució al problem:1 que plall lL'ja 1:1 meslr:!. L:I pressa de l'a , 
clull quan proposa :lClil'it,li s no és b dc l'infan l i això l'al lenir-ho semprc en 
comple, 

De vegacles , la prcssa i l'ansielal del meslre nul :lllr:ldalllcnl obslaculi lzen l 'a
prenentuge. En can vi , l?S sorprenent Veure b lbrg~1 eSlan:1 quc un mateix infant 
pOL est:lr en ulla mateixa activitat gaudim i :lprc llenl si le:s condicions prepar~l 

cies per 13 meslra - espai , m:ll eri:lI, lemps així ho permL' len, Les Glp:lCil:l lS h'lsi 
ques de l ' in f~m es (ksc Jl volupell progn.:ssiv:Il11CIH ell si lLl:lCion:-, i 1110111(,.: l1Is 
moll diversos en els qmls l'infam , solo acomp:ul\':l1 per 1':ldul l. s'hi implica, La 
imervcnció clel mC;;lre pOl abl'orir o inhibir 1':lCl i\'il:ll dc l 'inbm d': lcord amh l'I 
que es proposa, com es proplls:¡ i 1:Il11hé qU:lI1 S'llU proposa , 

M.B, 
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Xill esos qllejllgllell al valalll segallS /III gral'alfet pels allglesos cap al 1840. 

fI la , ina, al .l apó i a Corea, fa Illés de dos Ill il ,m)'s que juguen al joc del vo
bm, Consisleix a llença r una pi lOl:l emplomada enla ire, amb l'ajul clel peu o 
d'una r,It!LJ ct:L sc n~e que lOqui a terra , en gru ps O per roms, a veure qu i és 
capa(' de IlenClr-I'1 eni3irc més vegades, 

Per fer un ,'alam necess itarem una pilota de porexpan o suro, d'uns 5 cm de 
d¡ilmeue, que pimarem d'un color bril lam i , amb l 'ajut d'un punxó, hi clava
rem cieu plomes de pollastre grosses ( i, si vo lem, unes altres de més petites), 
Si quan juguem amb el nostre vo lam fem servir una cançó d'endevinor del 
l ipus «Cucut escucural, digue 'm la veri lat, quants anys viuré' Un, dos, Ires, 
quatre , .. ?» , millor. 

Teresa Dun m 



UN NOU MÈTODE D'EDUCACIÓ INFANTIL 

.. 

editorial ~;ruïlla 
II 

al servei de l'educació 

CARAMEL és un nou mètode 

d'Educoció Infant il per o les 

classes de 3, 4 i 5 anys basat en: 

• Uno metodolog ia oberta . 

• Uns centres d 'interés diferents, 

més propers a l'entorn dels 

nens i les nenes. 

• Un nombre de fitxes adequat . 

• Una presentació còmoda i 
atroctiva . 

PER A L'ALUMNAT 
• Quaderns de treball. 

• Contes. 
• Full s d'adhesius. 

• Els protagonistes de coda curs. 

• Un estoig persanalitzat per 
desar tot el material. 

PER A LA CLASSE 
• Un gran llibre de lectures amb 

pictogrames. 

• Una casset amb les lectures. 

• Un ti tella del protagonista. 

PER AL PROFESSORAT 
• Un llibre de Programació i 

Didòctica . 

• Una casset per treballar 
l'Educació Musica l. 



DEL DUBTE 
A L'APRENENTATGE: 
ELS PROJECTES DE TREBALL 

Què són i què han representat per a la nostra pràctica edu
cativa e ls projectes de trebaU? Per iJ.lus trar aquesta pràctica, 
en aquest article' s'esmenten alguns de ls comentaris fets 
pels nens i nenes d'una classe de cinc anys d'una escola pú
bUca de Barcelona, en un projecte dut a terme el segon tri
mestre del curs 1992-93 sobre la marxa de l'orca misses del 
zoo de Barcelona. 

ROSA AlrJ ï GA L. i EU L.ÀI.IA BERBEL 

Abans de come nçar hem de clir que, segons el nostre parer, els projectes cie 
treball han estai un motor i un mitjà per afavorir una certa tra nsformació cie 
l'acli vit31 educativa, i han facilitat que esdevingui, en certa manera, un camí 
oben en 'crisi permanent > en la recerca de · nous perCJuès>, En aq uest sentit , 
la i lTlpon:lIlCia o ci valor clels projectes recau en ci ca n\"i cI 'actitud CJue es ma· 
nifesta en nen" , parcs i eclucadors que els viuen , 

Què vol dir treballar per mitjà de ls projectes de treball? 

Un projecte de Ireba ll és, segons ens assenya len Il enünclez i Ventura,' "una 
cic Ics m:lnercs l'organil zar les acti vi tats cI 'cnsenyament ·aprenentatge quc es 
b:lsa fonamcntalment en una concepc ió cic la globalització, entesa com un 
procés moll més i11lern que extern , en el qual les relacions enlre continguts i 
àrecs dc coneixement tenen lloc d 'acord amb Ics nccessitats que comporta re· 
soldre una sèric cic problemes que estan immergits en l 'aprenentatge>, 

....... 

• 

{/n projecte clp treboll es basa ell la globalització, entesa com Ull procés més ¡mer/{ 
que e:~:I(' ''JI 
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Es traCIa, doncs, dr potenciar an il'i tats cn ks qua l;, els nens i Ics nenes pu
guin, :t panir lk ls seus coneixements, U'aClelr i resoldre un dubte, un probk 
mel, una temütica que el;, inten:s,,!. hu;,cant informació, tria !ll ·la. compara!ll ·la 

i comprene!ll ·b . En la meSura que :Iquc,ta nOIa inf rIl13ció sigui intcrioritza
da cs podrà parl:tr dc nou;, concixemel1ls, els quals podran ser mititzats en al , 
tre;. "it ua(Íons. 

Teni!ll en compte que, cada projecte ~s diferent. amh unes característi ques 
pr(¡pie;" hi ha un, moments als quals cal lkdicl r un:] atenció espccia l. 

En primer lloc. la tria del tema sohre el qu:tI es [reha ll ja és part del projecte. 
En 1':IC[ ivi t:1l di:[ria de la classe ,,,,rgeixcn duhtes, prohlemes per reso ldre, 
coses quc inci ten la interacció C!lIre l'Is companys, ks pregu!lles, la rece rca, 
Ca l nomé, l'SUI' atent, ;,er sensible :1 alli) que -hull · d'una manera espec ial : 

~ \ ull ~:tl>c r per que llIa rx ;! l'mcl llli ........ e .... dèl IOD dc rklrcL'loru" 
"Q UL' h~1 It.:I dL"'<t¡xm::' ixl..·f ks 11t..'IH'''' òlril(.· .... dL'l mural del \'idrL'?· 
- El ... dr~tc~ del 7.(1) ~on fi lls del .... dinn~;l u rl·~i " 

El fe t d 'argumcntar cael3 denuncia Li exposar i comlxm ir amh la res ta de com
pan ys c' ls coneixc ments propis, El debal amplia , enriqueix i qüe,¡¡ona els C(). 

ncixt:mt:nt.s indi\iduals i ajuda a elahorar de manera conjunta noves deman 
des, C:ldasClí ha interioritzat aquestes !lOl'es lkmandes. La necessi lat i 
respon sahil il:t[ de l irar encbl'ant ta reso lució dcls -duhles' és personal (no 
re,pon, per talli , a una demanda de l'('eluc lelor ) i ckpèn de Ics necessitats i 
iI, lusions de cada nen. 

Aques[, duhtl's, un cop coIl1 IX,n i[s, fa cili l : l r~tn l 'c bhoració de les pregullles 
-CI:IU -, que podrien correspondre al quc l'nIC!lt:m com l'índex clel Ireball a 
fe r. En aqut:st 1l10ll1CilI l 'educador 'ljud:1 t: 1 grup a saber an l icipar. programar i 
e~,¡rUClurar allò que els nens l'olen arr ibar a saber. Expressat d 'Lll1a al tra manc· 
ra, l 'educador "jucla a organ itz"r el [l rocés d'aprcncllI"lge o, més concreta· 
ment, ajuda :1 :I[lrcncl re a aprendre, 

Un cop feta la [ria del lema, per ext:mpk l'i dt: Lt marxa elL- l'o rca Ulisses, en 
la formulació de Ics preguntes·clau sohre ci que l 'ol ien s"her cie l 'orc" , els 
nen, apulll"l'en idt:es ([lroccdimelll s) com: 

.. \)1..' loll· ... k ... pregunte ... que \olem f\..'r .1 1\: ~pL',.:ü ll~ta llei / n() sobre per què 
111.11'\.;[ l·lIli ....... l'S a jul1It'l11 Ics quc s'a"'''t''lll hl en, r"òui\' im un:l per l~ub i qu e un 
llen de c ¡d;¡ I:l ula 1:[ prq . .:tlll[i~. 
~ Plnl l'rn del 1lI :IU • .'IX color Ie:- pn.:gunu.::- que dilh': ll e l rll :ltC1X I 1..'11 deixl' lH UJlJ ". 
- E:-bnrrem dl' 1:1 pi..., !'>;! rr;l k ... que ""; I ::'~L'1'llbkn " . 

t\ IC'.1" L'ndaV; 1I1[ Ic!"l p r('g llllll'~ ·dau, quc s ' l'~ l ablcixl'n :I ¡xlnir d'aquesls procedi
mem" jUlllamenl amh el conl raSI de Ics pri mcrc, hipi>le,si.s i :Ifi rm<lcions, ens 

ajudaran a anali tzar si hem esta i Glpacos cie donar resplhla a [I)IS els dubtes i 
cn quina mesura hem al'anç:1l i modi fi cat cl s m nl:Íxell1CillS personals, 

Després de ten ir formulades les preguntes,d :lu, la recercl d' informació ajuda 
els alu mnes a impl icar·se en l' I projecle, :1 la \'C)pd:1 que sc si tuen (\;Ivan[ de 
la informació d'acord :Imb les selTS possibili [al s i recurso" Els alu mncs 
també impl iquen més persones ('n aquesta rece rca i s':llloncn qut: la inform:l 
ci ,'>, necessüria en tl)1 procés d'aprenen tatge, e;, [roba dins i 1'01':1 dc l 'escol:l : 

.. ¡\ C~I'< t de 1':1\ j:l tinc un llibre lk' dofin ~ ·. 
-Un:¡ :l lllig:t 111\..·,';1 lI..; un vidt'o d·on .. llIc", I.i dcrnan.I!'L' ''. 
~ Podl:m all:1 l' ;t b bib lioteca Lk I \'~cl) l:t i dl'Ill :I Il :1 r cb \li l )["l.·~ quI..' parlin d'or 
ljlll' :-' '' . 

.. El IllI..'lI :t\ i 11'1..'!J;llb ;11 1.00 · 

al\¡dl'11l ¡HI,.:gullu r :l b parl:;'; :-. i ho S.II>L'Il- , 

En el tr:lclamen[ dc la informació Ilb[ ingud:1 en la n:cerC:I , mestre i nens in· 
[elllen donar respI)sta :l Is -dubtes- CO mIXtrl i[ ;" a 1:1 vegada que cadascú amplia 
i modifica els concixements previs d'acord amb els scus intercssos i aficions , 
És imponant en :lquéSt moment pensar com e, cl:tss ifica i s'ordena el material 
quc s'ha de lenir a l 'abast: 

-rem pik.~ :1I11h eb llibr<.-.~!'! que IX lrll'1l de lc", cu~t..'~ que \ukm ..,:Ihcr
.. Dl' ixent Ull papL'r a IL'S pàginL'::' quI..' tL' llell folU~ t,) par:lLlle'i d ' {)rqllC~" 
MEl meu p: tn..' m'ha L'xplic ll que ell aqu c"' [;I Ilo¡ici:l l'xphca l'on"! 111 :11':\<1 l' Ulb:,\..·,:, i 
jo he sabut llegir orca l ·fisses" . 
· Fn :lqUL'Sl C:-' fOlo .... c:-. veu com ( ..... l 'cMluek'L de l'urca
~ PcngL' Jll :1 1:1 ¡Xl rCI LOl C;'¡ leo, fOlogr:III l'!'! de (:L' laci!'!" . 

Ell 1:1 rccerc I i tr:letamCI1l de la inform ació cadascú [rolx lr'l i farit servir proce · 
diments qut: l'ajudaran a resuldre cls dubtes. En 1:1 mesura que aquest; proee 
dimcn ls facilitin 1:1 rcsolució del prohlerna, seran interiori l 7.a[S i podran ser 
uti lilz:us en allres llIoments o situacions. I~s en aqut:sl moment que podem 
IXlrl:tr dc l 'adqui,ieió d'esl r:uèg ies (conjunl de procedi ments utili tzats t:n el 
tr:lIlscurs d'una operació) que faci l ilen Llprenem:uge signiïiGll iu i funcional. 

El procés del treball és una actil'i l:ll de wup, però [I.' una concreció i pl:tsma, 
eió individual. C:tlb '1CIil'ilal té po"ibil il:u, difcrc n[s: Ireball en pel il grup , 
treball personal ll iure o prOpOS:II , o [reh:tll dt: 101 el grup . 

Finalment , ci do"ier u ,lIbum en el qU:II l ' S recull ta inrorm:leió ¡<;, un m:l le· 
ria l imponant d'ava ltt:lció per ,11 nen i l't:dueador, ja qUé s'hi pOl veure l'l'l'O 
luci" tanl en 1':'lInbil dels procedimcnt' com dd, CO ntTplCs :tpresos. 'J':tmbé 
és una cina ú[il i mod iïiGlb lc que Cldasc lí [indr" per poder ulilil z" r en tOl mo 
llIe lll i cn altres I rclx tl ls: 



"Jo ah:1I1:, Lk'ia qUL' l 'avió quc pon;] \'J l"ofeJ a Amèrica Gluri J pc rquê l'orca pesav~1 

ill ;I ... ~: I " . 

"Jo. q ll~' vi:llja\'::t di ns (.l'un:1 p iscin:1 i qll e esquilxJria a tolhom -" 
"Ar;] hem cic c:mviar el nom del lfCb:111. ja no es pal d ir ~ com marxa ¡ 'orca U lis
:-.ò' "" pL'rquè Iambe IXlrlcm <.Ids celilcis- , 

Què faci lita e l trebaU per projectes? 

El fel de ' viure- conju l1lamenl amb el grup el procés de resolució cI 'un dubte 
1':1 que el mesl re r:lmbé sigui un aprenem (fa un treball d'aprofunclimem del 
IClm) i un expen (especia lista en la lasca educativa que ciu a term e) que es 
pOl ' apass ion:lr- en la recerca i l 'asso limel1l de nous coneixemems, En aquest 
sentit poclem dir que l'educador engresca els alumnes, al matei x temps que 
e ls ajuda a pensar. 

I.'organi tzació cie l 'acl ivi t:1l per projecles de Irebal l dema na cie l 'educador un 
nivel l de profcss ionalital i rigor im portant , ja que ha cie saber anticipar una re· 
fl exió/ progra mació dels objecl ius a assol ir , que tingui en compte els coneixe· 
menis previs dels diferel1ls membres cl el grup , ser sensible a modificacions 
no previslcs , i comportar,se com un - facililador- que ajuda cadascú a adquirir 
coneixements i estratèg ies, A la vegada, ll iga els objectius del projecte als del 
projecte curricular del ciclc. 

Canvia r la rrase de -què rem avui '- per "tinc una icl eal - retl ecteix, una mica de 
m:lIlCr:1 si mbòlica, ci pas a una major parr ic ipació clels nens en l 'elaboració 
de les proposles d 'activiwl del grup, mit jançant un procés interactiu, És a par· 
li r d'aq ucsl procés interactiu , i de la dive rsi tat d' interessos, ritm es i capaci tats, 
que c:; pot pOlencia r ci procés cI 'aprenentatge . 

om j:1 s'ha esmentat, l 'elaboració de l 'índex i la recerca d' informació són as· 
pectes que treballen de manera fun ciol131 l 'adquisició d'estratègies. Així es 
possibil ira que cls nens puguin efeclUar una tra nsferència, util i tzant les estra· 
lègies adqu ir ides de manera :1Ulònoma en al tres silUacions. D'altra banda, els 
nens I: 1111 bé s'adonen cle l procés que han seguit en el treball , diferencien les 
primeres idees de Ics idees noves i són conscients, a poc a poc, del seu propi 
coneixement . 

El I¡¡¡pm amb Ics fa míli es s'enriqueix i pa ssa a tenir un paper principal, ja 
que la relac ió i la co l , laborac ió està lligada a l'activ irat de cada dia i a la re· 
cerca que es du a lerm e, no sob mcnt perquè els pares puguin co l· laborar i 
ajudar en la recerca de material , sinó bàs icament perquè els pares tamhé 
'v iuen- i ":lprcnen- en cada un dels treball s. L' intercanvi és mUlli : mestres, 
parcs, i nens estan im mergits en un procés d'aprendre junts CJu e pot resultar 
engrescador: 

"No k tgués pensat rn:li qut m'interess:ui J tant l:-t marxa de r Ulisses" o "Ahir al 
d i:lri vaig llegir que 11:In tro lx l!' l'esq uelet més gra n de di nosall re~ , 

tZ!(l-- e.o. ~ d.. ~ ""F"- ,~ ~. ft4 . 
¡.,J./ll\; _ _ Ei ~ .do. .t l3'l<A ~ .o.. ~, 

~ 
h"u {a recerca c{.ulasc lí llmplia I l1Ioc/¡/ica els (;ollel.\"elllell/S prel'¡s d 'acord amb e/s 
se /ls iI¡(l'resso:; i aficlolls" 



• una elna per 
a mestres 
i educadors 

Novo adreça : Urgell , 240, 7é D 08036 Barcelona 
Tel : 4100281 Fax: 3218 1 17 

"l'l' 111m g'\lIl'~ de :,;¡bt:r q Uin lCJIl:! l'~co ll ir::1Il :1[;1 -

Són alguns dds COIll l' IlI :m .'\ que l'~ donen en tre p: lrl'~ I cduc:ulor. 

Amb aqucsI I reb~1 1 conjuI1l família-escola, amb Ull protagonisme compartil , 
s' ajuda a Ircballar l 'aspecte més important de l 'clap:1 d'educació infanl i l, és :1 
dir , el desenvolupament i la potenciació de Ics e~pae il:tt s de c~da infanl. 

El Irl'ball de l 'equip de mestres és un punt essencial a tenir en compte_ D'una 
banda, l' I fel dc "vi ure' l ' ap renC ntal~e mitjançant Ics di fcrents recerques ra 
compartir amb la resla de l'equip els canvis i els nous l'sdcvl'nimems, 

D'altra banda, el fer de treballar un tipus d'acti\'it:lt oberta , en la qual la parti 
cipació que tenen els ncns i nenes ra qüestionar alguns dels aspen es IractalS, 
genera la nccessit:tl de revisar i anali tzar no solament l'I treball mClOdològic 
emprar, sinó t:lInbé el semi l que es dóna a cada una de Ics it rees dc coneixe' 
ment. 

Aq uesta revisió, que és un dels pums més importams, imcressants i innova
dors cic la tasGt educal iva , cal l'er-la des de l'alülisi cic la rcal itat , tcnint en 
complc l 'aclivit:l t que ens van assenY:lLtn t els nens i Ics intervencions cic l 'e, 
duc tclo,-

Comentari final 

Es a parti r d 'acceptar els dubles, la insegurelal i ci risc que provoca un treball 
obert que es construeix dia a dia , i t:tmbé dc l 'alü l isi i la reflexió de la pròpia 
fei na, en contrast 3mb l 'equip, quC' es pOl 'I\'ançm en 1:1 laSGt educativa , 

Sovint. la dinJmic:l esco lar :1mb la qu:rI ens trobem en els cC l1Ircs cns pona :t 
una eSlruclura preconcebuda, "mb uns paràmctres fi xos , quc nu clóna allr't 
opció al nen i :l I mestre ql,e encaix:tr hi com una peca de puzzlc : o s'hi " dap· 
ten o no hi tcncn c"buda , 

Ens agraciaria pensar que l 'escol:l '" un espai de Irobada on 1':lpreneI1l3tge 
esti¡ lligat a l 'activita t de cacla clia , i no un món 1:1 11 e:lt , amb uns cOl1linguts i 
:lprenell1atgcs concre ts que els nens es miren dc lluny, desll igats cI 'all ò que 
els imeressa, l'erò, pot I\~sco l :t :Icccpt:rr 1:1 pro\'oc:lció d'un camí i un fin:tl per 
descobrir ' 

RA i E.o, 

[ Aq UC's1 ~Irt i ck lla r.:..,¡;ll p n '..,C IlI :11 co rn ~ LOll1uniclC l ~) ;1 11.: ..... I !un wrlf'.' dí' /"l' IIO/'(H.;() !w r!ag()g;co 
de la rt: VI:-> I ;l GI/ ix, B:m:c . .' lon:I, novt' ll1brc.:.' de 1'JQ.'" 

l Ilt: rn:lndel. F 1 :\1. \ 'l 'n luf,1 La o rg(l1l1:::a u'f') 1! tld {IIIT/ c lI l llm I U) I" I}/'(J.l'et'lo.~ d e {/wlJojo. !3:lf(. c 
h l l l:! ( i rau , 199 1 



Ens cal aproximar-nos als diferents cicles educatius per 
aprendre tot el que tenen d'interessant. Observar què passa 
entre les quatre parets d'una classe de pàrvuls és una de les 
experiències més estimulants que existeixen, sobretot per a 
aquells mestres que treballem amb els ganàpies de l'escola. 
En alguns aspectes, "parvuJaritzar» la primària i la secundà
ria és un exercici que ens portarà a millorar la qualitat de 
l'educació. 

JAUME CELA 

CrL'C que hem ni[a[ CllIfC en un perill : separar l 'cducació infamil de la primà
l'i:\. Ara haurcm d'c"i lar separar la primària de la secundària_ Ilem de scr espa
"ibls ('om els prOl:I¡(onislcs dels contcs que saben empescar-sc la so lució idò
nia per evi tar ser dcvorats pel més gros de la història_ 

En ,ilguns puntS Gil "IXlryu lari tzar. , .i nfa lll ili tzar· les al tres ctapes educatives, 
.¡;,crquè hi h:1 :lspccles de Ic, cJ:¡sses dels menuts que cal genera litzar. 

Um tic k " :1( l ivitats més cngrl'sclclores és seure a una classe de parvu lar i i 
observ:lr què passa dins :Iqucl les quatre parets tan ben decorades_ Contemplar 
les criatures i les sevt's mestres - cn :Iquesta elapa el femení és tan general 
que m'cs[:.t1 vi:lr0 havcr d 'escriure al lò tan discuti t del mestre/ a- és una feina 
:lp:ls5ion:l\)[ i enriquidora que ~co ll se llo a tothom de fer. Si estiguéssim vivint 
un:1 0poca dc V:lquèS grasses demanaria <I la Conse lleria d 'Ensenyament que 
in S I~I - l és dins les boncs classes dc paf\~.l lari aquells vidres que surten a Ics 
pel ' líeules pol icí:lqucs o cI 'cspies, cic manera que cls de dins de l 'habitació 
no poden dçscobr ir el l 'oye/l/" que, des de fora, tafaneja què hi passa , Quan 
:Inem més lJ:¡rgs dc calés recordaré aquesta petició que ara dcixo nom ¿s 
:.111 u ne i acJ:¡ , l'.rul " III 



El joc 

El primer dels "SpeCles que l 'u ll anOlar ¿, ci del joc En el l l ibre COllia aglla 
para c!Joco/cl/ e, dc Laura Esqui vcl - l libre i pel· lícula moll recomanables- , hi 
h:1 un" escena on el joc pren un:1 dimcnsici illleressa!ll íssi ma . La noia passa un 
mal Ir:ingol i no e; decidt:ix " p:l rla r·ho amb ningú . El seu amic melge. en 
l 'e u n~ la resislència dc I" Il<Jl:I :1 parl:lr, diu : "li ll el/o, I/O ql/iero abl/rrir/a CO/l 
mi p/tí tica. l'a mos a df!sc(lIlS("~ pr:ro {llI les de ¡l'llOS quisiera ellSelJarle Ini 

j l/ego 'lI/e lIIi a /m ela )')'0 p )'({cricciballlOS COI/ ji-eC/l ul/ cia. !lq l/í pascíhalllOS /a 
1/1(/)'or par/e dd día.J' el//re j l/egos li/e /m l/sllli/ió Ioc/os SI/S cOl/ ocilliiel//OS., I 
l i expl ic" en quc' consisleix el joc. La noia escol i" en si lenci i més endava!ll 
segueix el consel l i sun del seu mUl ismc Iraul1l:lIi c. La c"P:ICilal ci c jugar, 
i que cm perd oni cimeu admi ral Freinel , és ci que explica amb més cbredm 
qui: es un nen o un:1 nena . AI p:tfl'ub ri Ics cri :llures ho "prenen 101 juganl. El 
joc és un procedil11e!ll que fac il iw i desenvolupa lOla mcn:1 cie capaciws. 
Quan juguen fan i des fan Ja re"l ilal , se l ':q)[ojlien, 1:1 p"slen com el lerr issaire 
Ireb:ll la el gerro quc ompl ir:'1 dc llor,. A mesura quc passen els cursos ci joc 
l'a desapardxen l cic J:¡ l'ida de l'escola, POlser és hora cic lornar a recuperar 
aquells cur,o;, que es {den fa moll dc lemps a Ics escoles cI'esl iu on s'ensen
yaven jocs de IOla mena, L'ésser hunü necessi !:1 jugar, perquc' necessi la rer.se 
,seu el món. I ci joc l i faci l il :1 :.Iqucsla feina, Cada eclal pOlencia uns delerlni . 
naiS joc, per sobre d':lltres, però l i ne la imprc."i6 que aquesla ai'irrn:lció perd 
el scu gruix a mesura quc, als nens i a Ics ncne,s, els creix el pèl a les ai xel les. 
De b malc ixa maner:1 que en cls p lans anu:ll " es concrclen les sonidcs que es 
faran :1 l'cscola, i :Iqucsles sonides es van lIiganl perquè :¡J llarg cic l 'escolari . 
lai els :Jlu mncs l inguin un b n l 'elllall d 'experiències hen cl iwrse.s, pOlser cal 
cl ri:1 IOI mhé cl i,'senyar un curríclllum que Il llgués prcse lll IOla una serie ci c jocs 
que, ben segur. ell!, enriquiran a IOlS. 

L'oralitat 

El segon aspecl l' é, el paper de l '01':11 i 1:11 , 'o hi ha mO l11 enl més màgic que la 
lurraci6 d 'un COIlI C. El lemps s'alura quan escollem :lI lò de "Ili havia una l'C' 
ga tl a...· Lc, miracles s'il · Iuminell i ci eo,s es conven eix en un:1 immensa orella 
que IOl ho capl:1. El grau d ':ucnci<i és lan den, que sembla un !ros cie mamega 
quc s'c'slx;s'e ix. r:sdev0 un IroS de xoco l:lla que podríe m lallar amb un gani . 
ve l moll hen esmol", . No cal lidensar la imjlollilnci:1 de l 'auclieió de comcs 
per millorar la m('n:1 dc persones que ,om. Geni COI11 llruno BelLel hc im, Sara 
Conc Bryant , Hoald f) :lhl i a casa nOSlra Teresa f)u ran o Roser 1\0,- h:1Il es' 
eri l pügill cs i l1leressanlí,s imcs sobre aquesl Il 'llla . A mesura que el pèl de les 
ai xcl le' l',' [:1 una sdv:1 com pacl:1. l 'oralilal. 1':IlI<lic ió, es l'a perclen!. (om 

pas'\a amb ci IOC, cada ~da { [l' les seves L'x¡gt.'ncic::, i e rb c:d Irob~l r l' Is 1110 

111 (' 111 , per OI11I)li r Ics orc'lIes de vel les hlSlòrie, i d' hi,tòric', bel les q Uè, ben 

segur, els nois i noies recordar:1Il 101:1 1:1 Sl'l':1 vida . Quam, del> que vam :1I1a( " 
l 'c:;cola fa moll cic lel1lps. l11 és dcl que l 'oldrícm, l 'nCIr:1 recurckm :Imb l 'emo· 
ció conl ingucb els reialS de 1:1 His lòri:1 SagralJ:¡1 l'cm Ull ror:ldct dins Ics pro 
gramacions per expliclr COl1les, com passa a les c1:ls,l's dels més pl 'lil.s. i des 
cobri re m en els nOSI rl'S al u m nes u n:1 mi r:ld:1 1l01·a. 

La interacció 

-No q l/ ie l'O aUl/l'l'ir/a COli /Il i /i /ci/ica>. 1.:1 nOSlra I l'li, J:¡ l'cU del, mesi res, ex , 
ccss il'amenl presl' llI a la l 'ili:! de l'c.,cola, a "cgade, :Ivorrcix. Aprenguem a C:I 
llar i deixem que cls Ilois i Ics 11 0ies es comuniqui n. Pl 'rm elre que Irehill l in 
en grup, que comel1l i ll els lreba lls, que l'labori n l'Slr:llègies comunes per re 
so ldre un problema . que exp l icil in què volen fer, on i!lle l1len :lff ibar, CIC. , f:¡ . 

( ¡¡ i la quc uns aprenguin dels a\( rcs . Obo('l'\'el11 li 11:1 c1 as)e lIL pl:isl iGI al parvu. 
Iari. A cada pinzel i:ld:1 hi h:1 un comenl:lri. 1):lrrera de cad:1 color ,s 'amaga Ulla 
hisròria. Una laca pOl ,ser Ull person:lI ge . Un;¡ I ín i:! , un p:lis:lIge. Els lec'lrks elb 
asseguren que l 'aprell l' llwgc clllre iguab és ron:lI11 l 'IlI :II . Deixe l11 , doncs, que 
eb igu:lls s'il1lerrel:tcill llill . Cad:1 cri:llura esdevé mCSlra de 1':II Ir:l I nosall res 
tamhé l'ns L'Oll ven im en aprcnelll, i I:lmhé podem dir hi 1:1 llostra, però Ulla 
miGI Illes "iguals·. 

El detall 

I.es parelS d'un parvul:i ri SÓIl el paper (l'embol icar el reg:11 de l 'educació. I l i 
ha un ordre cxce l , k l1l , gens imposa!. Calb delalll'; ci 'l'U espai i :1 GIlIa l'sp:li 
hi 11:1 el deral l que nt'Cl'ss iw. Els dibuixos deb llL'ns i de les nenes r:1Il CO lli . 
panyia :1 Ics rul les quc hl'm coll il :11 IXIli. EL, primer, 1ll Í>"" gC' e,cri ls eSlall :1I 
costal cleI rCI:1I 1 del diari o cic la r(l'iSI:1 quc h:1 erid:u 1:lI ellcilÍ ll'algun;¡ cri;( llI ' 
1':1. En ulla IXlrel hi ha Ics fOlOgrillks de 1:1 classe, :l l1lb eb lloms i Ics dates de 
naixemc!lI de C:lcla :lIumne. 1):II11unl la 1:lUb, ohjeCII" quc hall pon:1I per rc fc- r 
la hi,'lòria pcrsollaL AI fons, la rOlogra fia del mÚ.sic llc- qui escol len Ull rrag. 
ll1elll quan elllrcn :1 1:1 classe, I les GrrpCICS per,ona ls pi nlades :Imb IOla mena 
de co lorai nes. I el CislCl1 :l l11 b Ics llan es. com un go"el silenciós, als peu, dl' 
la !Jub cie la me,w:1. I Ic" plani CS :1 1:1 fine,l ra . I l'i rull d'ob,serl'aci!Í del 
lemp5. I ... qU:lIl1S del:li ls que fa n vil'a b Cb SSl' . 

I lcm d'aprendre a Imb:lr el, cl l 'I:lIls sigll ilk:lI llh per:1 C:I(J:¡ l'd:lI . \lo hi h:1 re" 
més de."iangC' lal qut.: ks pa rL'c<" (l'Ull;! cbs~c Illle~ . 

El IXln 'ubri és un esp:li que hem de (k-seohrir I aprendre a im ilar. 

j.c. 
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ELS MUSEUS DE NENS: 
ESPAIS DE TEMPS LLIURE , 

I P ARTICIP ACIO 
PER ALS MÉS PETITS 

Els museus de nens e ls estimulen a aprendre més sobre eUs 
mate ixos i sobre el món que els envolta, per mitjà de la seva 
pllrlicipació e n dive rses experiències interactives, alhora 
que animen els pares a interactuar a[ub els seus fills, a en
trar com a mitjancers efectius a les seves activitats i apren
dre com intervetúr o retirar-se quan els nens inicien el seu 
autodescobriment, 

CA RME N SANC HE Z MORO 

1.:1 Convenci<i del,; drets dels nCns ( 1989) reconc ix (art. 51 ) el dret dels nens 
;1 p:lI1 icip:.Ir pkn ~1I11é l1l en 1:1 vi da cul(ur~ll i artís ti ca i en activi tats recreatives ¡ 
d'c','¡':J rgi JlleJll ;lpl'Opi:ldcs :I I" s" v" cd:ll. i t:lmbé l 'oblig:lció clels es t.alS a res
pec!:lr i pro llloure :I<¡uest dre!. 

l'l'rò ,i l ':l ccò :I l:r cu llur" i a l 'oci del nen és reconeguI com a dret , no és 
IIlcny' te ri que al nostre l1:1ís són pr~ctic"me nt inexi stents les al ternatives cul 
ttlrals que llL'r lll etin a nL' ns i nenes, i mo ll especi:t!mcnr als més pel its, part ici 
par i gaudir plcn;"lll' 11l d 'aquest tIrel ' a causa, d 'una banda, de l 'escassa oferta 
nlll ur:r l dir igitl :r ah in!':ln ts i , de l':r !tr'l , cl el fe t que :lquesta ofcrta respon nor, 
m:llment :rl s inIL're""",; comerci als o que es t" més orien ta cb cap als adults que 
d': IL'urd ;lInl1 Ic:-. 111.: f.:cssil:HS i dClllandl:s dc/s nens. 

Per ~li x() é!' n\.'cL'ss:lfi investigar i promoure noves alternatives i ofertes culltl · 
r:tl s que possihili tin el fet que els nenS [luguin exerc ir com a ciutadans els 
tlr~1S " I" cultura . i desenvolupar experiències que promogu in les pOlenciali 
lats ( l1lot iv:tcions, il1l eressos, ncccssi rars) i els diUS (autonomia, I l ibenal i 
creatil'il:ll l de 1:1 infal1l esa . 

Als museus de nens se 'ls vol ajudar CI sentir·se segurs elf el :ie N (;, 1I10rll , a aprendre, i 
tam be a iuteractua r mnb els Se u S pares. 



En aquesl senl it, 1':lfIick presenl resumeix cls resullats d'una investi gació pro
moguda per 1:1 Direcció General de Protccc ió Jurídica del Menor del Min isteri 
d 'Assumplcs Socials i l'ela pel GE l;' (G3binel d 'EslUdis i Invesligacions Socio
culll/ rals), per mil j!1 de la qual es prelén oferi r una al lcrm l iva, la dels fII useus 
de nens, experi ència ponada a !Crme en al lres països, que podria i h:llIria de 
ser promoguda en el nOSlre, Icnim en compte l'especifici t:ll de la nostra reali 
ta l social i lul! ur;¡J . 

Els museus de nens 

El conceple d'un museu de nens (bla de 1 9~9. quan es va crear el Rraukl)'1I 
Childrell 's MI/se l/III, que va ser el pri mer museu d-aques la índole, i que inicià 
un movimelll de mu"eus ck nens a Amèrica en relació, sobretol. amb els Illll 
seus de ciència i tecno logia, i que no va Irobar una gra n repercussió a 1:.1 reSI a 
dcl món fins a lemps rccenl S. 

En la fon:lmerll:JCió i ci desenvolupameill dels museus de nens hi ha tingu t 
una gran inl1uència Ics teories psico lògiques sobre l 'aprcnelllatgc infami!. La 
teoria de Piagel sohrc l 'experi ència directa a ht form;lció de l'estruclur;1 cogni 
ti va ha servi t de basc per al di sseny de Ics exposicions en aquests museus. 
I) 'al[ra banda , c ls rccel1\ mCIlI :llx lre¡(u[s concixeml' l1ls sobre el desenvol up:l 
meni infaI1lil l'ns parlen dd fe[ que els nens han d'aprendre ben avial que el 
món és benIgne, amable i prOlCC1or (Whi [e), que els nens han de desenvo lu 
par una acritud positiva vers els seu eI1lorn en viSia a senl i r-se segurs per ex
plora r-lo i que aquesra Sl'gurC: Lat els permclr:t el1\ ra r en noves si luacions i pro
var noves experiències ( I3rLlner). que un concepte ha est:lt dominat quan es 
pOl apli ca r a diverses si tuacions (Fenerslein) , i també es POS;¡ de man ifesl la 
nOWl:ll i complexi l:u com un;¡ necess itar humana b;lsic:r. 

Els musells de nens expressen molts cLlques[s principis del t.!esenVOhlp;¡ment 
i l ':lprenentalge infamil s, i són llocs d'aprenel1l:uge informa l en cls quals cs 
pOL despenar I;¡ curin.sita[ i l 'iI1leres del nen a panir de diferems experiències 
intcract ives, presentades amb formes i eSl ils diversos, que il1lemen ajudar els 
nens a semir-se més confonable i segurs en el seu enl orn i estimu lm los per 
aprendre més sobre si ma[cixo, i sobre el món que els cnvolta, al ma[eix 
lemps quC' s'anima els parcs a iI1lcractU:lr :1mb els seus filb, a efllr:lr com l'cc
tius mitjancers a Ics seves acti vi tats, i a apr~ ndrc com intervenir o reli rar-se 
quan els nens inicien el seU aU lodescobrimem. 

Caracterís tiques de ls museus de nens 

A l 'entrada del C{/pital Cbildrel/ 's ¡\fI/sem de Washington es pOl llegir aqucst 
l'ci I provcrb i xinès: 

El que "\,:lllO, ho ohlldo; d quI..' \ ' t 'l~ , ho fL'cordo, L'I quc f:Jig. ho l' nl e"-

En aq ue~ 1 proverbi cs condensa 1:1 fi loó()fj' l que dcfinl'i x l,I idcntit:u dels mu
seus de nens, les carac[cristiques dcls quals s<in Ics següenls. 

Les nencs i e ls nens pri m er 

Els museus de nens estan fonalllel1l:u, i oric l1lats .'obre 1:1 base de ls imere. sos 
i Ics neceSSi la[S de la inemcia. l'er [anl. la conllgura(' ió de l'esp:!i . la Icnül ica i 
els cominguts, i Ics exposicion~, els m:uerial " ci" progr'lme, i les :lCl ivi[a [s, 
eSlan pensa [s per i per a ells, per garal1l ir que Lis nens s'i l1leressin i enten 
guin què se' ls hi ofereix. 

Si us plau , wquc u 

Tocar, aga far els objectes, ó una de les primeres vics de coneixe menl i eX
ploració per descobrir Ics coses . Llna de Ics caraCl erís[ iques fonamentals d'un 
museu per als inbl1lS és que cls olJjec[cs hi eSlan d"lcor(! amb Ics necess ilals i 
el l lesenvolupamel1l dels nens, a di fcrènci:! dels museus [radi l'ionals, en els 
quals els objectes són al servei ci c la col·!ecció. 

l'er t:mr , als museus de nens cI., ob jc('!es po(lèn scr [(Jeus. u[ili l z:us. ma nipu 
lars, per afavorir l 'experimenlaci<i t,[('[il i Ics expcriènrie.s di reCles d'objecles I 
processos .. Els cartells de - l'rohibil IOClr-, que h:lh ilu:tlmenl es troben al" 
museus lradicionals. ,e substilue ixen pels de -SI us pi3u . loqueu

" 

Cadascú cscull el seu p ropi camí 

Un museu ci e nens és un marc d'educaci<i Informal quc a diferència dc l 'esco
la CSI:I organ ilzal u'acoru amb l 'espai i el temps. Els "i,i tan lS segueixen ci scu 
propi interès tant dc Icmps CO lli el seu període n:ll ur:11 lk: concentració els 
permel , i escullen el SeLl propi IIl 0rlll S cI 'exploració- poden p:lssej:lr simple-
11l CI1l mirant, detenir sc l'n algun pum que el s ha nid ~1I [':Hcncio. èndinSllr ::'c 
al centre i part icipar en :IClivi[;us diverses, ~ [ C. Cad:bcú pOL segu ir l' l ,cu propi 
rilmc; escollir l'mre ser cspeClador, actor. ci c. 

Un ll oc on aprend re és natural i divenil 

Els museus de nens els despenen lïmerc's per :tprcndrc I conèixer. j:1 que els 
objcCles i les infoflll:ll'ions cO l1lesllIal i tzadcs es " ineu len :1 1'~'J1e r ic' n c i3 i a 
l 'ús real dds ohjec[cs en un context · holísl ic-. en ci qual cls nen, poden :IS

soci:lr la informaci<i amh allres cla lk s del 'cu entorn. 



l ln I1I() n din"lllli c i di vers 

Tol., ci> c:l mps. :lrI , ciència, :lUllunilals, tecnologia, tenen cabuda als museus 
dc' nc' ns. i 1:lnl cls 1l' lIl eS COlli les formes de presentac ió hi són múltip les i va
ri ' ldc" _ 1.:1 Ikxi lli l i l:1I dcls forl11:IIS,. eSl i ls i components proporcionen una ex
ten >:1 , elecció de possibil ilats i experiències, tan real istes com d'imaginació i 
f:lnl:lsi:1. i complen per :1 :Iixò amb una gran gamma cie mitjans i tècniques 
d ' l'xpo~ic io. dis:-i l'lly i :lIlim;lció. 

Lloc dc' t ro lx ld:1 i pani cipac ió 

EnGlr:1 que cI.< ll1useus s'ori enl in fonamentalment als nens i Ics nenes, això 
no impl iC:1 que cI.< :ldullS no hi tinguin accés; al contrari, constitueixen una al 
lern:lli v:1 dï nter:I('(' ió f:lll1i l ia r i u 11:1 oportunitat perquè els aclults aprenguin a 
si tU:lr-sc respcClc' :lIs nens, a respectar-ne l'aulonomia i a actum com a mitjan 
('cr., efect ius ¡¡u:ln sigu in requerits. 

1)':111 1':.1 b:lnd:I, aquests museus són obert s el la comun itat en la qual estan en
cI:I\':IIS; propic ien activi tats entorn a delerm inats esdeveniments d'actua lita t o 
relacioluts amb les fes tes i costums de la comunitat (Carnestoltes, primal'e-
1':1.. _) i desenvolupen programcs per a col -lectius específi cs de la comunitat 
ljovcs L'n si luació de risc , programes per al s parcs , professors, etc.). 

Experiències als museus de nens per als més petits 

Rcconeixenl la imponilncia de ls prim ers an ys en la formació d'actituds i C0111 -

portaments i en el dcsenvo lupament de la personalitat, aquests museus inten
Ien don:lr resposta als més petits i a les seves famíli es, i desenvolupar una 
sèric tk progr:tmcs que combinen classes i act ivitats amb exhibicions del 
m U:-OL: U , 

Lcs ex hibicions constitueixen el cent re vi tal de l'experi ència del museu_ La 
f1 cxihili lClI dels form ats, estil s i components proporciona una àmplia se lecció 
d':lIternmivcs que incideixen en un o altre aspecte cie l 'aprenentatge i desen
vo lup:lment infant il. El form at de presentació és l imitat sols per la imaginació 
i cad:1 material i forma pOl arribar a ser un instrument o una ei na educativa, 
dissenyat amb un propòs it cla r. 

Molts museus de nens conve rteixen en un art Ics bombolles de sabó. Els visi
tams fa n homhol les gegants amb dive rses form es geomètriqu es. Es pretén 
que c i nen trobi ;Ina log ies amb Ics formes del món real i vegi les formes fa 
mi l iars :Imb noves perspect ives ulil i tzant la seva imel ·]igència espacial. 

'l'amh-: la inlc l ' l igència cineSlèti ca és experimentada al SesC/m e place del 
I1l USCU de L:lIlghorn L' , on el dissenyador Eric McMillan va omplir una pisc ina 

AI ll ostre' p a ís sola'l/I.ellf bi ba l/na e:\periè¡¡ c;a d 'aquest Uj) IIS,. a l Musell de ta Ciència 
de lJa rcelona. 
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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® 

amb mile rs de pilOles de p làstic dc la mid:t cic Ics de beisbol. Els nens que hi 
neclaven poclien prendre consc iència dels moviments del seu cos en un mecli 
diferent de l 'aire o l'aigua. Aquest di sseny ha estat ~mpliam e nt difós per tOl ci 
món. 

El Museu cic Nens cie Manhattan (Nova York) té una secció anomen:tcl :t 'f'be 
earl), childbood ce l/ler per als visitants més joves dcl museu i el> seus p:trcs, 
que és al mateix temps una classe i un espai cI 'exhibició interactiu en ci qual 
s'ofere ixen exposicions específiques per a aquestes ecla!.s, jocs i activita ts. 
També s' hi pana a term e un programa per a marcs adolesccntS amb fills pe· 
ti ts, ;tl qual s'cnsenva habil itats per rer cic marcs i com enriquir la vida dcls 
fil ls per mitj~ clels jocs i les activitats proposa cl cs pel Museu , 

A Europa, encara que ci movimcnt dels museus de nens no s' ha estès tant 
com a Amèrica, lambé hi existeixen algunes experi ències Ill és dircct<lmcnt re 
laciollJdcs amb els museus de ciència i tècnica. ~ I e rcix una menció especial 
la Olé des el/f'al/ ls de la Vi l lettc ( París) en la qml s'ha cledicat un espai al s 
més petit s (l ' /¡Il 'el/lOrillm) on c i recorregut d 'un riu i I:t direcc ió cl el seu cor· 
rem estructuren un viatge infami!. durant el qual el s nens toquen , observen, 
n13nipul en i experimcI1Ien amb cls clements agrupats en torn de temes obtin
gut.s del món quoticlià i de fenòmens famil iars o paniculars, com l 'aigua, ci 
P'¡, el temps atm osfèric, la núc¡ uina de bo lcs, eh jocs d 'ord inador, les cons· 
miccions, etc. 

AI nostre país so ls existeix UI1:l experi ència d 'aquest tipus :rI Museu de la 
Ciència de Barcelona. El Clicl.! dels lIellS, una sala dedicada exclusivamem als 
nens cI 'c l1lrc tres i ser anys , est~1 estructural en lIlU sè ri c dc mòduls jntcraclius 
en torn cic quatre grans lemes: el cos . i:J matèria , c i movi mem i la comunica, 
ció, per mi tjà clel s quals s'estim ulen els nens a cntr:lr al món de la ciència . 
Amb el joc, se' n potencien les Clpacitats scnsori:rl s i amh l 'experi mentació 
amb l 'aigua, el ven t, les homhol les cic sabó. cl s im:tns, els miral ls i les lents, 
se'l s lransmetren missa tges a una ce rt a disl:incia dins de la m:t1 cixa s:ti:J . Ju· 
guen amb ordinadors i senten la \'Cu ci c d i ferents anim:rls a través de telèfons 
gegants. 

La bonclat i excel · lència cI 'aquestes i d'altres experiè'nci l'> afins posen de nu 
nifesl la necessi tat de promoure al tern:lli\'es d'aquest tipus que permetin enri · 
quil' i engrandir l 'hori tzÓ cultural clels nostres nen, i nenes, que els permetin 
exercir com a ciu taclans el dret a la cultura. 

c.s, 
Bibliografia . 
O LO I·",..,ON, ( ' K .: ,\fusel/iliS (lliri Cl,!lIdl"t'lI. P;I I" (." l 'NF..;cn, 19-9 

PJJMAN· GJ· J.lF:.., B (¡,:omp ). , \IIIS (' / II I/~, .Hagl( (//1(1 ClJi/(h·{'1/ . \'\ . I .. hlJlWü n r\:- .. ()L i.1I1 011 or S(1L"l1 Cl' 

T(>chl1()lo~y Cl'mer .. , 1981 
.\I! IIIIJ/ClI"I d l' dulaCfh"a dl' /(/ Ul' lII_ta .\lu,>eL1 de I:J C H:IH:l:1 de LI ¡·Ullt.!;¡Ul) C:l IX ~1 d e Pen!'>IOlb . ¡:¡ 

Cl ick- t-¡t'!lll b e de l re:.. .1 '>l'1 :11 1\'" p(/!){!, .. \ . ¡Jou//II ellls, B.Lru.' llIl1:1 !"L1t1d:ILlO LUX.l de Pen · 

"I\J I1:->. 1990 



+-
O 
+-
Q) 

U 
O 
VI 

+-c 
.E 
c 

EL CICLE , 
DE LES FAMILIES 
ADOPTIVES 

L'experiència clínica del Programa d 'adopció nacional que es 
du a te rme al Segon Jutjat de Lletres de Menors de Concep
ción s' inicia l'any 1988 i hi participen un total de cent deu fa
mílies adoptives. Es relaten les etapes del cicle vital familiar 
adoptiu, la s istematització del qual es recull mitjançant l'apli
cació d ' un model psicosocial del procés adoptiu que compta 
entre les etapes principals el diagnòstic integral del nen can
didat a l'adopció, la relació de sosteniment a la família biolò
gica i la selecció-preparació de la família adoptiva, La tasca 
interventiva e n l'àmbit dels pares adoptius preveu la realitza
ció de taUers terapèutics i d 'assemblees familiars. S'aborda 
l'experiència clínica tot fent servir el mètode fenomenològic 
i el suport de la literatura especialitzada en el tema, L'objectiu 
tïnal d'aquest treball és analitzar la família adoptiva i identitï
car les seves fases i crisis més recurrents, utilitzant una ma
triu conce ptual anomenada «cicle vital de les famílies adopti
ves». Es vol contribuir a la prevenció dels conflictes en la 
famJlia adoptant, amb un instrument que serveixi de guia an
ticipatòria per a aqueUs que viuen o condueixen Ull procés 
d 'adopció. 

MARIO HE RNAN QUIROZ 

lntroducció 

;ld:1 l'Op c~ més frcqücl1l, en ci nOSlre l' l1I orn , rractar amb famílies adopri vcs, 
per 1:1 qu:t1 COS:I és necess"ri dispos:l r cie punls ci e referència i concepres orde· 
n:ldor, di ft:ren ls, com el del cic le familiar. A més, l'aplicac ió d'un marc evo lu · 

Primera erapa 

Segona etapa 

Tercera etapa 

Qu:trla era pa 

Etapes 

Formació de la famn ia 

Elaboració del dolo pèrdua 

Gestació i embaràs psicològic 

Desenvolupamcnr i expansió 
clel procés aclopriu 

I. Fa mílies amb fills nadons 

2, Fanlllies amb fills preescolars 
i escolars 

3. Famílies amb fills adolescents 

Família del niu bu it 

Crisis o tasques 

1I·lusió d'embaràs 
Ir inerari mèdic 

Occisió de conri nuar jums 
Occisió d'adoprar 
Comunicació i assessoramenr 

Creació d'un espai per al fill 
Desenvolupamenr de 
vincles afecrius 
Depressió posrpan 
Por a iJ càrrega genèrica 
Tramiració de heneficis 

1,1 disciplina 
Por a la reacció cxtrafamil iar 
Resolució del complex d'Èdip 
El romanç familiar 
La revelació del secrel 

la nova pèrdua 
1.1 iclea de desagraïment 
LI reccrca dels orígens 

riu pe rmer comprendre i, alhora , intervenir amb efidcia en un conjunt de si· Cinquena etapa 
llIal'Íolls quc , altramen l, sembl:lricn confuses. _....:.... __ ....:.... _______________________ _ 
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Les aportacions dc la li teralura internacional assenyalen que el nen adoptat no 
so lament presenla mé> riscos que altres nens, sinó que, a més, la famíl ia 
adopti va està en una situació dc desavantatge en re lació :Imb la fa mília natu
ral. circumstància que, sovint , crea tensions i confl ictes al si de la famíl ia que 
adopta_ S'argu menta que. des d'un pUnl de viSia socio lògic, la pos ició de la 1;1-
mília adoptiva no està prou defi nida en la societal i mol les de les normes i va
lors apl icables a aquesla institució són contradiclOris_ Ca l afegir que els matri 
monis que no poden tenir fi ll s no tenen una preparació social adequada per 
afrontar les conseqüències de l 'esleril ilal : romandre sense fil ls o adoptar-ne. 
Kirk afirma que la fam íl ia adoptiva eSlà en desavantatge de rols ( l'oie bal/di
cap) en re lació amb la famíl ia biològica i que. a més, ha de SOlmelre's a un 
procés farc il de confl ictes i tensions_ 

La siS temal itzac ió presenl dc les etapes del cicle dc vida de la família adopl iva 
descriu cinc fases evo luti ves , tal com apare ix dissenyat en el gràj/c IlIim. J. La 
familia adopti va inclou les fam íl ies uniparelllals i bipa remals en una di versilat 
d'slalus socioeconòm ics. El cicle s'i nicia des del momenl en què ducs perso
nes s'u neixen en un procés cie parella i finali l za amb la mon d'un dels dos 
membres. Això no obstant , aquest model també és apl icable. amb cenes mo· 
dificacions, a les fa míl ies uniparentals , centrades en la figura palerna o mater· 
na, en el cas de ser persones sol teres Ics que adopten_ Es pensa que no hi ha 
princip i ni, tampoc, final. ja que les etapes. numerades artificialment per 
aconseguir una mil lor expl icació, són en real ita l seqüencials i cícl iques i in
clouen processos mult igeneracionals. 

En aquesta proposició, les ci nc etapes del cicle de vicia aclopl iu es caracteri tzen 
per un grau previsih le cic crisis ocasionades per la convergència dels processos 
biopsicosocials que generen tasques fam il iars per a cada fase , les quals l13n de 
ser confrontades , enleses i real itzades. En el grajie I/I i /ll . ¿ es presenta la va riació 
de les crisis en el cicle vil:lI , d 'acorcl amb el coeficient arbitrari . 

El coneixement del cicle vital de la fam ília adoptiva, cn la seva descripc ió de 
la seqüència normal de les etapes. permet visuali tzar en un context evolut iu 
les crisis que es poden presentar. Amb lot. no l 'olem clir que tota la fa míl ia 
adoptiva cursar:1 etapes amb les maleixes crisis . ni que aquesles es desenvolu 
paran amh les mateixes caran erisliques i idcnt it3LS. 

Descripció del cicle vital adoptiu 
Prim era c lapa : fo rmac ió de la famíl ia 

l.a f:lIll íl ia aclopti va acusa en aquesta clapa ducs crisis l ípi ques: aí L1 il ·lusió 
de l 'embaràs; b) L'il inerari mèdic. 

a) LA Il. · LL SIÓ I)E L'EMBARÀS: Aqu esla cris i és delerminada per la Iracli ció que 
implica que, Iranscorregut un ce rt període de temps. la fam íl ia ha de complir 
amb la funció més transcendenta l que la societal n'espera: b reproducció, En 
aquesta fase, la parella comença amb l 'anomenada i l ·l usió de l 'embar:,s que, 

en un pri ncipi , és un anhel només dels cònjuges. però que en Un:! etapa <11':111 -

cada, comença a conven ir-se en una l'cril:lble pressió soc ial, ja que les res pec 
tives famíli es d 'origen ex igeixen que b parel la sigui fen il, com una form:1 de 
pro long:lr la seva ex islència. 

b) L'ITINERARI ~I ÈD I C: La consu lt :1 mèdic l d'espcci,ll istes pona, necessària 
meni. a un diagnòstic d'i nfe rti lital/ eslcri l ilal , i involucra tOles dues pans de la 
parella en una situació d'an gúnia i IcnsiÓ. Gcn(' r~d l1lc nt t aquesta fase conclou 
amb el diagnòsl ic d'una imposs ibil itat tralb ilòria o definilin dc leni r fi ll s. 

Sego na elapa : elaborac ió cle l cl o l o pè rdu :1 

l.a pèrdua de l 'objecte des it jat, un fil l bio lògic, genera en la pare l la manifesta 
l'ions de dol, ja que aquest:1 és la reacció d:I":1I11 dl' 1:1 pcrcl ua d 'un ésser esti · 
mal ( l'calo imaginal ) , o d'un:1 abstracc ió equ iv:l lenl : 1:1 possibi l ilat cic ser 
pares , el des ig cic procrear, la motivació per l'iure , etC. El dol no és en ell m3-
teix un eSlat patològic, encara que a vegades imposa dcsvi;lcions de la con 
clucta normal. que amb el temps sOl'inl desapareixen . 

l.a durada de l procés cic dol difereix d'un:1 parella a Un:! altra, però gener:ll 
meni l 'el 'olució s'al larga eI1l re " i, setmanes i sis mesos. Aquest quadre ps ico 
social segueix un cicle que passa aproximad:lIllel1l per cinc ctapes: ràbia, 
negació, negociació, depressió i acceplació_ 

En aquesta segona et<l pa del cicle. la Llmília adopl iva cxpcrimeI1la tres esde 
venimcnts o subetapes, pel que fa a l 'elabor'lCió del dol o pèrdua, que consl i· 
lueixen la crisi psicosocial de l 'elapa : CI) 1; 1 clecis ió cic continuar junts amb 
fil ls o sense; b) l.a dec isió d'adoplar; e) L;¡ comunicació de l:i decisió a la fa · 
Iníli a i l 'assessoram cnt de profess ionals i sislemes de se lecc ió per accedi r al 
n il adopl iu. 

T erce ra etapa : gestac ió i embar;ls p, ico lògic 

Aq uesla fase co rrespon a la preparació emocional de la parella per tal d'assu
mir la palern ital aclopl iva_ Tm i que després dc la fase de formació, la fam íl ia 
adoptiv:1 ja comença a evidenCiar clares difcrències o desavan latges amb la fa 
míl ia nalllral, en aquesla eta lxl es produeix una diferència notable. Memre la 
fam ília nalural passa per un cmbarols fi> ic, el, parcs ;Idoptius l 'iucn una cosa 
sim ilar menlre esperen l' I fi l l. I~s l'anomenal -cmilar,,, emocional, _ 

l.es crisis ps icosocia ls més sign ificali ves d';IC[ul's ta f;"c prdil ial són: (I) La su· 
pos;lda absència de l'instinl m,lI ern al en la comprensi,; de les nccessiwts del 
fill , que co l , loca les marcs adopl ives en eswl d'alerta . pel fe t de sentir·sc·n 
desproveïdes per 1;1 nalura; b) L'i mpacte de la incorpor:lCió del nen a la l'am í· 
l ia ; e) ¡; acoll imcnl fa mi l iar i soci:l l ; d ) I. 'inici del període de prov:! o ad:!pla· 
ció p" icològic:! _ 



Quarta e tapa' d ese nvolupam elll i exp an sió 
de la pate rnitat ado p ti va 

El deserwolupamefl1 i l 'expansió c/c la patern itat ac/opti"'¡ ¡é, generalment, quaue 
es¡adis que encaixen amh Ics diferents fases del desenvo lupament individual del 
fil l, és a dir, el període de nadó, preescolar, escolar i adolescem . Les successives 
clapes per las quals una família passa ofereixen nombrosos moments de tensió i 
conllic¡e entre els membres. TOl seguir passem a descriure algunes de les cr isis Gràfic 1 
típiques normal ives per a cada e¡apa del desenvolupament . r-------------------------------, 

Cicle vila l fami li;¡r adopliu: Seqüència cronològica 
I, FAMíLI ES AM il NADONS 
CI) Creació d'un espai per al fill , cosa que compOrta un reajustament fona

mcm:rl en la parella. 
1;) Desenvo lupament de vincles afec¡ius entre pares i fill s. La tasca fonam en

Iai de i3 dona és aconseguir la mUlua l ila¡ amb el nen. 
e) Depressió postadopció cic la mare adop¡iva, la qual cosa dificulla l 'assump-

ció immediata del rol matern express iu . 
d) Temor pel que fa a la càrrega genèri ca. 

2. FAMíliES AMil FILLS P llEESCOI~\RS I ESCO LARS 
CI) La impos iciÓ de la cl iscip lina al nen, que col ·loca els pares en una si tuació 

conflicli va per la prob lemàtica de l 'abandonamenl. Genera lmen t mostren 
lenclència a la sobrepro¡ecció clel fill . 

/;) Temor a la reacció ex¡rafamiliar, ja que el nen comença a sortir de l 'òrbita 
i 111 rafam i I iar, 

e) Resolució dcl complex d'Èdip. 
d) LI comprensiÓ cie l 'anomenal - romanç familiar - en el nen, que el situa en 

dos pl:ino ls familia rs: el cie la fantasia· i el cie la realitat. 
e) La neurosi cie l 'eslerilitat que afecw algunes mares adoprives, que eviden

cien un grau molt all de cul pabilital amb moriu cic rebre un nen que no 
han geslat i, per tant - pensen- , que no els per¡any. 

J) La revelació !cI secrel que pOrla els pares a ana li r7.ar quan i com informa· 
ra n el nen cic I;r seva conclició cI 'aclopla!. 

3. FAM ILl ES AMil FltI.S ADOLESCENTS 
a) Enfront cie les :Iclilucls d 'i ndepenclència clel fill , els pares experimenten 

scmimenls cI 'un:r segona pèrdua i tracI en de retenir-lo per procedi menrs 
marGld:unent infanlils. 

b) La independència i la rebel · li ó clel fill és il1lerpre¡acla com un acte cie des
:Igraïmcn!. 

e) En l 'ado lescelll adoptat, sorgeix la inquielud per la recerca dels seus orí
gens. Amb 10 1, la car:lcrerísti ca principa l d 'aquesta fase és la llui¡a de l 'ado
lescent adoplat per :Isso lir la seva pròpia iclentitat. 

C inq ue na etapa : fall1íli a cle l niu b uit 

S' han sislemalil zat algunes cic les caracterís t iques ci c la família adop¡iva en la 

~ I 
<1Elilllll> 11 
~") III 
gRW3 IV 

Primera etapa: Formació de la famil ia, 
Segona ctapa: Ebboració del dolo pèrdua . 
Tercera e¡apa: Embaràs psicològic. 
Qua rta erapa: Desenvolupament de la palern ita t. 

!llJl IV·I Fam¡]ia amb fill s nou naiS, 
o IV·2 Família amb fills preeswlars 
i& IV·3 Famíl ia amb fill s escolars. 
~~ IVA Família amb fills adolescents 

Cinquena ctapa: Família de l niu bui t. 



o , , z ._ _ v 

PA(,34 ,§ 
. -
~ .é 

Gràfic 2 

Vari:lCinl\' dc Ics crisi" del cicle vilal 
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cinquena ctapa del cicle i que, en ddi niti v~l , eons ti1ucixcn les crisis psieoso, 
eials d 'aquesta fasc cic la vida: 

a) Dificultats del fi l l per aconseguir la independència sociofamilia r, :1 causa 
ci c la sobreprmecció parema!. 

b) Mol ts parcs tencleixen a ass ignar al nil ci l'ui cic mamcnidur ciem clel ma· 
!rimoni i !racten dc prolongar al màxi m la seva fun ció cic sal vamen t. 

e) El niu huil acus!Uma a ser més CXlens, cronulògic:rmelH , CJue en 1:1 família 
rural. ja que és menor el nombre de nlls i els :l doplams tende ixen a CJuc 
dar·se sols més premalur:1Il1Cnl. lleval que assu meixin acli luds possess ivcs, 

ci) Generalment, les famílies adoptives Icnen un o dos fills , per i3 qual cosa 
resulta impossib le compcnsm el bu il que en cOl11pon~ l:r pan ida, No cxis· 
leix, per t3nt, la 1ll0bililZ:lCiò de sentimems vers :lIl res fills , 

e) L'arribacla de nélS fa recordar als p:lres, nOV:lmcnt , b seva situació d 'inferti · 
l i ta t, que contr:rsta :!Inb la fen i lil:u del fi ll. 

j) La siluació d 'cmbaràs del fi l l provoca senl imcnts dï ncc r1 eS3 i temor en l'is 
pares ( i en el propi fill si eSl:r assabemal de 1:1 seva adopció) , pel que fa a 
l 'herència bio lògica CJllC pogués reperCUl ir en ci nét. 

g) Els avis adoplius experimcllIcn scm imcnts cic lllinusv~l ua enfrolll de l 'em· 
baràs del fil l , ja que el ls no h:1Il viscul aquesl període i, per tam, ' no " con· 
segueixen ident ificar·s'hi , ni aponar·hi J:¡ seva expcri ènci<l ', 

Conclusions 

És necessari apl icar sisl cmes cie selecció i cic preparació de supon als l ribu· 
nals de 11l<:l1ors, amb un cnfoc"l1lenl inlerdisciplinari. 

Es recomana assessorar la famíl ia adopti'?'l en IOl el seu cicle vi t:lI, per Iai cI 'a ju · 
dar·la a disminu ir l 'impacte de les diferems crisis psicosocials que l 'afeclen, 

És convenient que els professiona ls quc imcrvcncn en c i procés adoptiu (¡UI · 
ges, "dv()ca ts, assiSlcms SOCi:1 ls, psicòlegs i metges) estiguin ca pacitats per al 
diagnòstic de les disfuncions i cr isis de I" família adopliva i per ill!crvcnir·hi. 

M,H.Q. 
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Conversa amb Jordi Pou 

L'ATENCIÓ PEDIÀTRICA 
DELS INFANTS 

Amb aquesta conversa amb el pediatre Jordi Pou, cap de Pe
diatria de l 'Hospital de Sant Joan de Déu, la revista INFÀNcIA 

ha volgut analitzar l'estat actual de l'atenció pediàtrica que 
reben els nostres infants, i també els principals problemes sa
nitaris que els afecten. Les patologies socials, els accidents o 
l'abús de medicaments són alguns dels temes que es tracten. 

PURI BINIÉS 

INI'ÀNCIA: CO I1/ veieu l 'aten.ció p ediàtrica a l'i1l/a11l, a vui i al nostre país? 

Jordi POU: Jo crec que l 'evo lució que segueix la pediatria és molt bona. Hem 
avan\'at molt íss im en l 'a tenció social de la inf'ilfl cia, en mecl icina, en tecnolo· 
gia. Le~ infecc ions, malformacions i pato log ies greus han disminuït moll. Avui 
en dia , però, tenim patologies noves derivades, principa lment, de problemes 
socials: maltraClilmCJ1lS, SID:I , clroga:lClclicció d'adolescents, alteracions de con· 
luctes en l 'àmbit psicològ ic i psiquiàtric .. . 

La ¡asco del p ediatre COlls¡sfeix~ sobn : l ot, a Je,- entendre a la famiha q/t ~ és Ull nen, 
quines necessitats l é i com elJol/l ciOJ1a psicològicamellt. 
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I.: I qllè pOl f er la pedia/ria da /'a l/I aqll csles /IO /Ies palologies lan 1I(~ades al 
medi social? 

J. P.: Din, la pecl iatria hi ha , precisament , una branca anomenada pediatria so· 
cial. Els pedia tres no hem L1e perdre de vista que el nen és una persom que 
està mol t lligada al seu entorn . i que molts dels seus problemes poden deri var 
cI ·aquest. ¡\ més, els ped iatres treballem en l 'entorn del nen. Quan fem pueri· 
culrufa no tractcm el nen , eLluquem la marc, els pares. Avui dia. cacla vegacla 
més, els pediat rcs s'apropen a altres especialistes, com poden ser els ps icò' 
legs, els assistents soc i ~t1 s .. . i c tda veg:lda es trclxtl la més en equip. en col· la· 
boració amb les escoles. etc. Els pediatres demanem molts informes ab mC5' 
tres, als psicò legs .. No dic que tOtS cls pedi:urcs ho facin . però. en tot cas, 
s'hauria cie fer. AI nosl re centre uni versi t:lri de formació de nous pediatres, és 
un concepte que impanim. 

L: l. 'acció edll cadom 'l I/ e fa la pedial ria sobre la p0!JIa ció és sl/pcient? 

J. P.: N~. L'educació de la població mai no és suficient i el pediatre no ho pot 
fer sol. Es un proble ma de tOlS. L'educació S: lI1 i r~r i a no és una rasca exclusiva· 
ment del pediatre. L'han dc fer , també. les institucions, l 'escola, els diplomats 
en sani tat .. Nosal tres hi [eni m una cena innuència memre ci nen és petit , 
però a Illesura que es fa gran la perdem. Cal dir, però, que en gcnera l l·educa · 
l'ió sani t ~lri :1 de la poblac ió ha milloral molt . Els trasrorns que deriven dc pro· 
b lemes cic puericultura han disminuït moltíssim . 

1. : QlIil! és el paper del pedia l re? 

J. P., Els pedial res han de donar uns conse lls, unes normes, diferents i acle · 
quals a cada nen i a GIC!3 família . La rascl del pediatre cons isteix, sobre[Ot, a 
fer clllcndrc CI b fam íl ia què és un nL'n , quin es necessitats lé i com evolucio
na psico\('gic:lml'l1[ . Si el pccli:llrc aconsegueix això, ja ho té [O[ fc l. Mol [es 
vegades Ics famílies sïm:lgincn un nen ideal que no co incideix amb el nen 
que en real ita[ [enen. Voldrien un nen que mengés mol t, que dormís bé, que 
fos bo, i resu lta que lenen un nen tral1L' lJ:¡ que no menja i que no dorm. Lla· 
vors van al pedial re perque els canviï ci nen; l i cie manen vi ta mines: li dema· 
nen !OI tipus de l'Oses ... en lloc d'acceptar que aquest nen és ai xí, i que l'han 
d'acceprar com és, sense COI1\·cl'tir·lo en un altre. Si el pecliatre aconseguís 
això . hauria fet la seva tasca. A parI, ha (l' establi r rotes Ics normes dc sani ta! , 
vaClIlll'S, I11cllicacions, prevenció d'3ccidenls, etc. 

1. : QIIClIII a ¡(IS I laCUlIes, recell tm clII s'ball prodllït a(gu lls casos de morIs soh
tades de~jJrés d 'administrar-IU!. La pediatria cOll ei.x rea/mell l els riscos de les 
vaCI/ Jl es? 

J. P. : Quanl ;1 la mor! sob¡;lda, Sl"n desconeixen les raons. Si la mort s'ha pro· 
duït després de l 'admin is[ració d'una vacu na ja no poclem parlar de mor! sob· 
taela sinó d'una mon a conseqüència d'una V(lCUI13 . Les vacunes que s'esta n 

posant avui dia s<in vacunes que tenen molts an ys de seguiment . El [ant per 
cem de complicacions és perfcC!~lm e nt conegut, les contra indicacions de les 
vacunes són mol t clares , i en aquest sent it no hi ha cap dubre. Sabem quin és 
el risc, Ics complicac ions que poden crear, i sabem quin és el risc de la malai · 
I ia i com benefic ien la població . 

1. : Els a ccidents só ,/ a l'lIi dia /lIta de les principals cC/lises de pCilologia i mort 
dels illfallts. Qllè pot/er la pediat ria ell aqllest se /llit.' 

J P.: Efecti va ment, a partir de l 'any i mig de vida els accidents comencen a 
ser una de les primeres causes de palOlogia i mortali[al. La !<lsca dels pedia· 
tres és estud iar aquests accidents i sensibilit za r la població. A la Societal Cata· 
lana cic Pedial ria hi ha un grup de [rcball sobre J:¡ prevenció d'accidems. 
S'han establen els conse lls dc ptevenció que cls pedia tres han d'anar donant 
als pares al llarg del seguiment pedià l ric que f~l n del nen. S'han l'e[ cO l11uniGI' 
cions i tríptics sobre la segurel:11 a la IbI' .. 

1.: Els prodl/ ctes de plleriCIIllllra qlle oll/ple ll les cases, són segllrs! Les.finlles 
co mercials es posen ell cOlltaCle amh els pedicures /Jer CI la sel la fab ricació? 

J. P.: En aquesl lerreny hi ha un bu i[ legal molt gran. Hi ha firmes que [reba· 
lIen molt lligades amb els pedial res i que fan productes molt ben pensats i sc· 
gurs i d 'al tres que no. Ili ha, per pan dds ped iat res, un desconeixement im· 
portal1l de [0[5 aques[s productes IJèrquè, senzill :ullent, no en rebem 
informació. 

I.: Pel que fa CI la medicació¡ a l'lfi dia 110 se 11 'abusa 1111 pèl massa, 11 0 pre· 
ll e I! els nellS) e ll general, massa aNtibiòtics? 

J. P., Sí, en genera l s' abusa mol t dels al1libiòtics. I això és culpa de !Ots. Els 
pares creuen que avui dia , :11 segle xx, els nens s' han dc guarir immedi~l!a 
mem. Per qüesrions laborals necessi ten porrar·lo, a escola. i ci metge, com 
que hi ha mol[a press ió quam a denú ncies, etc., es cobreix les espatll es re · 
cep[anl am ibiòti cs encar:I que no sempre siguin necessaris, perquè sempre 
faran menys Illa I que una malal tia greu que no hagi CSI al C0rreC!:lmcm diag· 
nosticada. 

I.: I ql/ é !Jallríelll de ¡er per e/'/Iar aqll est abtís' 

J. P.: Educar·nos !OIS millor. que hi hagi més confian('a enlre 1:1 famíl ia i ci 
metge, i que la gent :Idmeti que la mala lt ia no 0s culp:1 dc ningú , que els 
nens en tenen mohc~ uurant un període ell l'I qual creen immuni t:lI s i. així, 
d'aduliS paleixen menys mal:ll[ il's. 

P.B. 
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La càries dental és el problema de salut més freqüent entre 
els escolars, i es pot prevenir força. A l'escola es donen mol
tes oportunitats per a la prevenció de la càries dental, que 
no sempre són aprofitades. Cal repassar les oportunitats 
d'actuació des de l'escola, valorar els resultats d'una enques
ta en escoles de la ciutat de Barcelona i discutir les implica
cions dels resultats. 

JOAN R. VILLALBí i PURA CASAÑAS 

Introducció 

La c~rks denl:" 0s un problema sanita ri i social important per la seva elevada 
frcqliènci:1. La I11 ~X il11 :1 incidència es dóna en l'edat esco lar: en el nostre país 
0s ci probk m:1 de salut l11és freqüenl en els escolars .' La seva preva lença ten· 
deix a disminuir en alguns països desenvo lupaLS' i les dades més [ecenlS evi 
dencien que :1 Catalun ya s'inic ia laml)é aquesta clismi nució." 

l'cr prevenir 1:1 c:lrics clental s'lla recornaml" el control de la placa bacteriana 
( l11itj:lnc tnt ci r:lspall :lt clent:!I ), 1:1 disminució del consum de sucres refinals 
k spec i:tlmenl la freqüència dc la ingcsl ió) , l 'ús de fiuorurs i la visi ta periòdica 
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a l'odomòlcg. L'ass istència odontològica repa radora no està inclosa dins de les 
prestacions cic! sistema cic salut públic, tOl i que en alguns centres d'atenció 
primaria es fan algunes acti vi tats reparaclores i prcvcmivcs en l 'eclat infant il. 

La fluoració de l'aigua de consum púh lic a Catalun ya s'ha iniciat recentment 
dc manera pi lot a ducs Ciu tals mitjanes de Ca ta lunya. A Barce lona sembla poc 
prohahle, a mig termin i. l'er aquest motiu, des clc l curs 1983-84 l ' Insti tut Mu 
nicipal cic la Salut de l'Ajuntamelll de Barce lona potencia a les escoles de la 
ciutat el programa de glope igs amb solució fluorada. del Depart ament de Sa
nitat i Seguretat Social ci c la General i tat de Catalunya, Durant el ClltS 1992-93 
un 54 % clels cent res de pnnúria van panicipar en aquest programa; però no 
tOlS els al umnes d 'aquestes escolC's van fer Ics vi m sessions anuals programa
cies i en alguns casos la prkti ca re:tl està molt allunyada cie la recomanacla.' 

Una perspecti va social ci c l 'eclu cació per a la sa lu!. no pOt ignorar l'important 
paper que fa l'esco la en relació amb la salut bucoclental. l'er fomentar l 'aclq ui
sició cI 'hirbi ts higiènics en els escobrs, s'incicleix hàs icament en l 'aprenel1l.at
ge del rasp'l llat delllal i en la redu cció del consum cic sucres refinats' Malgrat 
els esforços en educació sani tétria encaminats a reduir el consum cie sucre a 
les esco les , b SitU'lCió real és encara susceptible ci c millora, Alguns menús es
co la rs tenen una elevada proporció de postres ensucrats i és freqüent que els 
nens més pet its celebrin l 'aniversari distr ibuint , sota la supervisió del mestre, 
caramelo i llam inadures als seus companys, El consum global de dolços i be
gudes ensucrades per pan dels escolars és eleva t, lOt i que afortunadamen t la 
venda d'aquesl productes dins cleI recinte escolar és baixa. 

lna si tuació sim ilar es constata en relació amb la higiene bucodental. La pràc
ti ca del raspal lat dental després cic dinar enca ra no és habit ual a les escoles, 
tal i que cac13 dia són més els mestres que el recomanen als seus alumnes. 
Només les esco les que estan pl enament conscienciades dels beneficis que 
comporta la ncteja ci c Ics dents tenen previS! un espai de temps a la mi tja 
pensió per a una aclequacla higiene dental. Tamhé hi ha escoles que, tot i or
ganitzar co rreClam enr el raspa l lat al menjaclor esco lar, no segucixen la matei 
xa línia quan els alumnes van ci c colònies: demanen als parcs que a la bossa 
d'estri s cI 'higiene posi n el r:rspal l de ci ent s, però no vetllen per la neteja siste
màl ica clesprés dels :tpats algun infant torna a casa amb el raspall sense estre
nar. Malgra l totes aquestes l imitacions, l 'aprenen tatge del raspa lla t dental 
s'eStcl int roduint a poc a poc en els objectius pedagògics del pa rvu lari. 

La situació a l 'escola: una enquesta 

Des cic l ï nstilli t Mun icipi,'¡ ci c b Salu t es va clec iclir fer un eSlucli global enca
mi nm a conèixer la vis ió de Ics escoles subre la salut bucodcntal i les accions 

susceptibles d' intervenció . En presentem els resultat s, que han ajudat a re
plamejar el tractament prevent iu cie la cà ries dental des de l 'escola a la nostra 
ciu tat. Creiem que aponen una nova perspectiv:1 ci c la promoc ió de la salut 
bucoclenta l i que poden ésser útil s per clesenvolupar programes preventius en 
l 'l'mom escolar d'al tres àmbils terri to rial s. La micla dc la mOstra es va fixa r en 
cent escoles, escol licles cie manera aleatòria cie la l lisra cie les 454 escoles cic 
primària que hi havia a la ciutat en el curs 1992-93. Es va definir el director o 
clircctora com a informant clau , assumint que és la persona que pOt conèixer 
mil lor el vent;tl l ci c pràct iques i pol ítiques re lacionades amb la salut bucoclen
tal clins cie l 'esco la . 

7{¡lIla l. Pol ítiques relatives al consum de proclu ctes ensucrats. 

No es venen dolços ni procluctes ensucratS 

Recomanen a les fam íl ies que esmorza rs i berenars 
no es basin en procluctes ensucm s 

liecomanen a les famíl ies reduir el consum escolar 
de ca ram els i llaminadures a les festes infantils 

Vetl lcn per la presència cle fruita fresca cn Ics 
postres cie ls menús esco lars 

Escoles sense pos tres ensucrats 
Escoles sense postres ensucrats quatre 
dels cinc cl ies ci c la setmana lectiva 

Font: Directors dc les escol es t Barcelona, 1993 . 

94 % 

87 % 

66 % 

99 % 

14 % 

73 % 

A la lallla I es presenta la freqüència de Ics diferents polít iques esco lars rela 
tives a l 'ús de productes ensucrats, Dest:lGt l'absència qm si tOla I de puntS ci c 
vcncla de procluctes ensucrats en les escoles, i un cen control cic la presència 
cie postres ensucrades en els menús esco lars (enca r:! que només en un 
14 % cie les escoles Ics postres estan basades en fru ita fresca els cinc dics lcc
l.ius de la setmana ). 

A la IClIIICl 2 es presenten Ics pr;ictiques que es duen a terme a les esco les re
ferems a l 'eclucació i higiene bucoclental , i es disti ngeix ent re Ires grups d'c
da t (parvulari , de sis a deu anys i de deu a catorze anys) , L'aprenenlatge sistc · 
màtic del raspal lal de denls en els pàrvuls es preveu m un 6'; % cic Ics 
escoles i un 56 % Icnen prC'vist un espai de temps a l;t mi1ja pens ió perquè els 
nens ci c parvulari es puguin remar les dems. En el grup d'eebt de sis a ci eu 
anys aques t percentatge es redueix ;t un -' 7 %, i a un -lI % en els alumnes de 
deu a catOrze anys. l.a realització cI 'altres acc ions educatives referents a la 
salut bucodental i a la prevenció de l:t d ries es poc freqüent en el parvulari , 



per,) :llIgmenl;1 fins a gaird1é la mcil:u d'escoll's en els alumnes cic sis a deu 
anys ( ~ 7 ''I, ) per [ornar:1 h:lixar una mica (28 %) en la fra nja cI 'ecla[ cie ls cieu 
: tI ~ C: lIl) fZl' : lI lV~ . 

A la (({/lla ., es presc llla la panicipació de Ics esco les en el programa escolar 
de glopeigs :Imh solució fluoracla i :lIguncs op inions dels clircClOrs sobre això. 

om l',. )lO [ :q1rcciar, la majoria cie les escoll's hi han panicip:u en algun mo
menI al Il:Irg dels deu anys cI 'aplicació clel programa. Això no obs[am, [an sols 
d ) -, % ascgurcn pan icipar-hi aClu:tlmcm; cI 'aquestes un 8 1 % opina quc fcr 
els glopeigs a l 'aub és salisf:[c[ori. L'cnquesla perm e[ aprecia r quc sols un 55 % 
elL' lés escoles que p:II-[ icipen en el progra ma ho fa n a [OIS els cursos cic pri 
m:lri:1 [:11 l'Om 0s previs[ en l'I seu cl isscny. 

Una perspectiva sobre la prevenció 

A l3arcdo n:1 hem documcnlal nivcll de cà ries ucmal ci ' J ,34 pcces perma
nen[, Glriaell's, absenlS i oblUracles :tl s dOlze an ys cI 'cclal.' Es IraCIa d'un índex 
CAOD rcla l iv'lmCll I ba ix cn comparació :1I11b l' Is rl'sulla[s d'eslUclis d'al [rcs paï
sos o :1I11b els d 'Espan)':, en el passa I rl'cenl. " La impressió dels profess ionals 
és que b freqiiència de la càries es [i! disminuilll; no resu lta fàcil explica r 
aqucsl desccns (observa[ lambé en aln es països europeus). ' Sabem que es re
gislr:l ,11 1lI:.II c i ~ Icmps que dism inueix el consum de sucre· i que s' incremellla 
l 'ús prcvl' lIIiu dc fluorurs, lam en programes de glopeigs a l 'escola com en 
dCl1l rifi cis . Sim u]¡:lni:lmel1l , la noswl enquesla documelll<l un nivell nOlab le 
d'inici:lli ves dc promoció cic la sallll bucodemal a les escoles, probablemel1l 
:lbsCIl IS :m )'s ~ n rcra . 

Aqucsls resul[a[s pcrme[en valorar la diversitat d 'opcions que les escoles 
podcn escoll ir pcr prevenir la c:iries dema!. De fe l , el vol um d'in iciatives sus
ccplibles d'influi r favorab lcmel1l en la sa lu[ bucodcmal dc ls esco lars és mol l 
:Impli. Les ebeles de p:lnicipació en ci programa de glopeigs amb solució fluo
r:lda, Ics úniques de què disposàvem abans de fer l 'enquesta , no rellecl ien 
aqucsl elel':1I grau d'im pl icació en la prevenció de la cà ri es. De Iotes maneres, 
s'h:1 de reconèixe r quc persisleixcn àmpl ies oponunilals per a la prevenció 
desaprofilades per mol [es escoles: 10[ i que ga ircbé to[CS fa n algu na activitat, 
la p:micipació globa l en les di ve rses opcions cs pot millora r. 

Ens poclem pregul1lar si les ciades recoll ides a l 'cnques[a reflecteixen la rea li 
IaI. Creiem que sí. La 1110stra és represenIHliva de Ics cscoles de la ciutat. Re
krcnl a la va lidesa de la informació oblinguda, crc icm que l'elecció del direc
Ior o direClora del cenlre com a informam clau cOlllribueix a garal1lir-la. 
L'emrevisl3 va ser relaxada , amb volu mat de co l · laborar mÚluament. El grau 
de p:micipac i6 en ci programa de glopeigs amb so lució fluorada referil pels 

Tallla 2. Pràcti ques relati ves a l 'educació i higiene bucoc!enl<ll 
per grups d'edm dels esco lars. 

Parvulari 6-10 anys l I -l 'I anys 

Ensenyen a raspa llar 

l l i ha un espai per a 
la higiene bucodcn[al 
a la milja pensió' 

So l ·l ici[en raspa ll 
dental a les 
colònies escolars" 

Allres accions educat ives 
sobre sa lUi bucodenral 

65 % 

56 % ~7 % 

96 % 100 % 

J3 % 47 % 

• Proporcions refe rides al total d"escoles 3mb mitia pe nsió 

98 % 

28 % 

•• Proporcions referides al total d'escoles quc organit zen colònies escol:lrs. 

FOlli, Directors de Ics escoles. Barcelona. 1993. 

Taula 3. Parti cipació en c i programa esco lar de col Llloris amb fluorurs 
a les escoles de Barcclona. 

Ilan panicipat en el programa 

Participen actua lmen[ en el programa 

Opinen quc els co luloris es fan de manera salisfaClòria' 

Cursos que parti cipen en el programa' 

Només el cicle in icial 
Cicle inicial i mit jà 
TOlS els cursos 
Altres 

Proporcions re ferides a les escoles que participen en ci programa . 

Fow: Di reClOrs de les escoles. Barce lona, 1993. 

85 % 

81 % 

6 % 
20 % 
57 % 
17 % 



directors és similar al registrm en les estad ístiques del programa i els infor· 
mants reconeixien les difi cultats que a vegades planteja fer els glopeigs. Les 
dades referides als menús escolars també s'ajusten a Ics obtingudes en un 
altre estudi baSal en diferents districtes de la ciutat. " 

Com s'ha desenvo lupat tOt aquest vemal l cI .iniciatives? És frui t de la dinàmica 
in terna de l'esco la i respon a estímuls externs' No poclem menystenir el fe t 
que la càries dental és el problema de salu t més freqüent en els escolars, Això 
és conegut pels mestres i pOl sc r un estímul per trebal l:lr cont ra aquesta ma· 
laltia. D 'allra bancb, des de l ' inici del progrJl1la dc glope igs amb so lució flu o· 
rada Ics escoles h:ln rebu t informació periòd ica, tanr del Dcpanamcnr de Sa· 
nila l i Seguretat Social com de l 'Insl i tul Municip:II de la Salut. També 
existeixen altres inicia tives educatives impulsades des de la indústria que nn 
nufacl.ura dentifricis i raspal ls de dents per fomemar·ne l 'ús enr rc els esco· 
101 1'S 

El curs anterior a la reali tzac ió de l 'enquesta, totes les escoles de primària de 
la d UIaI van rebre un informe breu sohre la prevalença de la cà ries dental 
en la població escolar, que es basava en un estudi fet. a Barcelona el 1990, i 
cliferents propo.stes d'acció pcr a 1:1 prevenció de la càries a l 'escola . T<lmbé es 
va fer la invilacití anual a part icipar en el progra ma dc glopeigs amb so lució 
fluoracla ." ·" En alguns distr ictes de la ciu ta!. els equips de salul esco lar de 
l 'Ajuntament són paniculannent actius en el camp cic la sal lit bucocl ental i or· 
gani tzen activi lats prevenrivcs, sOI'int con juntament amh el Cel1l.re Pedagògic i 
de Recursos. 

L'aprcnenratge del raspa l la l denl:tl en els nens de parvu la ri i l 'oporlllni tal cic 
mantenir aquest hàbil en IOlS els escolars que dinen J ['escola revesteix un 
gran in terès . Aquesra o!Cl ivilar, de valor prevenriu notab le, és difíci l de genera 
litzar al conjul1l. de la població infamil sense la parr icipació aClil'a cic l 'escola , 
La possibilil a! que els nens adquireixin ;Iquesl lúhir és baixa en cls ambients 
famil iars on no està conso lidat.. Si l 'escola no s' implica en la forrllOlció d'a· 
quests lübi ts, les noves gener:lcions poden arrossegar lJ fa l ta cI 'higiene dental 
cap al futur. f) 'altra banda, la tècn ica clel raspal lat , tOl i ser senzill a. requereix 
un aprenentatge , Afort u nacla mc 111 , Ics (Lldes recol l ides suggereixen que les 
escoles van accepta ni aqucst desa fiam ent i c~ l'an impli cam en la construcció 
d'un au tèntic canvi soc ial rd'c rent als hàbil, d'higiene bucodl' ntal 

Noves direccions pe r a l futur 

Ens proposem cO lH inua r e n b línia de Ltcililar la presència de l1l és in icb tives 
de promoció de la salu t bucoclcntal a les eSUlles. " Els resu lto" s oblinguts sug ' 
gereixen que Ics ,"coles tenen una "cti lud mol t favorab le ( 1<)[ i quc S()l'inl 

han cI 'afrontar Ics l im i tacions causades per la poca d isponibili tat de temps per 
organitzar les activitats més complexes). Difondre models factibles de bona 
pràcti ca, facil irar la comunicació d ' innovacions i co l· laborar mi tjançant asses· 
sorament cla vant prob lemes concrets poden ser estratègics oportunes per con· 
[i nuar progressant en aquest cam p. 

De fet, aquesta enquesta forma part d 'una estratègia d 'aquest t ipus, on la in· 
vestigació reforOI l'acció: la reali tzació cic Ics entrevistes l'a generar en algu ns 
centres demandes de supOrt concret per introdu ir noves in icialives . Cadascú 
des clel seu camp i la seva especifi citat , sanitaris i educadors, poden treba llar 
Cünjunlament per mil lorar la sa lut i fomentar els hàbi ts d 'higiene bucodenwl 
en els escolars. 

J.R.V. i P.c. 

Els autors vo len manifes l :1r el seu agra"Ir1lCnl ¡li s direClOrs de 1t-s 100 csco l e~ que 
van tenir la pac iència i lïl1l èr¿S de pa rti c ip:1r a ['enquesta . 
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joguina: objecte sobre el qual s'actua en Il iberlat , es fa d'ella 
el que es vol. Serveix per simu lar, per adoptar acti tuds. S'hi 
projecten desitjos i sentimeI1ls. El poder de la joguina es basa 
en el que li transferim mentalment. El seu sign ifica t no té lí
mits, depèn exclusivament dels que l i dóna qui la manipula, 

Conce Codina 
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QUE PARLA DEL 
CICLOP POLIFEM 

¡¡OSER RO S i \ '1 I.A,' U \ ¡\ 

La mestra} que es e ll eI/olis q/fi m e ll{/ la/ebre de conef.xe
mel/Is de lO /a aquesla maillada queforma la sel'Cl classe, 
té lIua certa preowpació, ja que l/O li agradaria pas 
gelis que la sel'Ci parròquia s'eudugués la idea qu e, ci'~s· 

serslaJlli'istics, només 11 'I;i /:Ja de menuts menuts que ll a 

aixequell lnl. palli de ferra. I aixi COm té clar que els {{/l e

deli molls all)'s per dClUC/I// per a cabar d 'a rrodonir els 
cou cep/es i qu e, pel que j" als éssersfrm /às/ics, seria li/i· 
llor l/O e.\plo/ar·bo to/ de pressa i correllts; li sembla que, 
per l 'edat d'aquesta CC/nalla, fóra bell lÍ/iI que algú els 
ajudés a conèixe r aqu esta llei de pe"s011(,//ges que sóu els 
gegallls (sempre, és clar, que e l/ ca ra quedi algú del gmp 
que 110 11 ÏJagi sell/it a parlar /IIai l). Però, sohre/ot, 1'01· 
dria ajudar·los a rejlexiouar sobre les diferències i sell1 · 
blelllces d 'aquests IJersollatges, jills directes de la ill1agi· 
lIació dels bomes i qu e p er llur exagerada d esproporció 
(a wps per excés, a cops per defecte) /elte ll to/s els núllle· 
ros per cridar·los l 'a/ellci6. 

Ull d ia! se li acut come lltar-ho amh la mare d 'uua 
/ll ossa de la classe /fu e és llibre/era i ulla grau lectora : 
precisa ll/ell/, Ull dels da rrers llibres qll e !Ja llegit ( més 
qll e Ilegi/, el q ll e ha Iet !Ja estat elllpassar·se '1 ell dues 
hores, IUICI tarda de dium enge) és el de DanieI IJ(! lIIlClc' 

i, CI par' de recomanar vil l(../}n enl CI la mestra de la sel'a 
Jllla qlle el /legeixl~ s 'oIereLx de bou es a primeres a fer la 
preselltaciò d 'lIlI gegallt d 'excepció; p erò bo farà, diu, 
per lIIitjà d e la lec /llra : que per alglll/a cosa el/ cara li ba· 
lIell pel cap aqllestes paraules de l 'a ll/or: "Estrall)'a desa · 
parició la d e la lec /ura ell ve ll al/a. Qué 11 'bauria opilla/ 
Dos/oie/!ski? I Flauber/? Ma i més el dret a Jlcar·se les pa· 
,·,¡¡tles CI la IJoca a!Jalls de jlca...!es di l/S cid cap' Mai més 
l 'orella.' ¡I/a i lli tiS la IIlIísiw ? ¡lla i més el g l/st, les para Illes' 

I qll è II/ ésl •. Això, "i q ll è li/ és", dill ta lll M ellcl. (Més tc¡rd, 
en acabar'l/ e la leclllra, la meSlra s 'ba/e/ se /Ja la Ill a /ei· 
xa ex cla1llaci6.) 

L'lles ja sabe ll qlle, COlli dil.1 {Jel/uac: ·L '/}oll1 e que Ile· 
geix el/ l'ell alia s 'e.\posa/olalm eut. Si l/ osa{J qll è es/à lie· 
gint} l~gJlOra les Sel'(!S pa ra ules, és una misèria, i això se 
sell/. Si es llega a bC/bitar la seva Iee /lira, les lIe/res cOllti· 
I/lI en se ut llet res mimes. ( .. . } L ÏJome que llegeix eu ve u 
alta sbfJosa to/almell/ erls ulls qlle l 'escoltell . - Per això 
preparen aqll es/a lectll ra a cOlIscièll cia, sabed ores qll e 
qll i llegeix de d ebò, qlli bi posa el sell saber i domina el 
seu /J1{{ e,.~ la selJCl lec:lllra serà fill acte cie simpatia envers 
l 'a lidi/ori, de la Ill a /eixa 1IIallera que bo serà ell vers el 
texl i l 'au/or. 

El gra ll d ia a 'Tibel: la llibre/era ellt m solelllH emeut a 
la classe por/clllt ei llibre de L ' Odi sse~ so/a el braç; i des · 
prés de contemplar·lle elltre lots i lIarga men/ les il lus· 
tracio,/s on apareh' l'esmellta/ ciclop amb lo/a la seva 
cÓ1fJora,2 ill icia la lectura cie l 'episodi de Pali/em de 1. '0 · 
cli ssc~ que de /all colleglll COlli ellé sembla uoler sor/ir /0/ 
sol del llibre: bo jà CI//Ib veu limbrada i expressiva, a poc 
" poqu et, però se l/se e Il CCl l/ta r·s 'lIi gaire: 

N AVEGANT. NAVEGA.~T, reren cap a la Icrra clels ci clops, 
una geni amb un so l ull rodó enm ig dcl frOnt , com in· 

dica llur nom, IOl' orgull osos i gegantins, acostunulS a 
viure. sense l'ci ni llei, cl els fruils que llevaven bonament 
de la lerra i la plu ja . Al là, enfront , sobresort ia delmar una 
il la pel i la , desena , amb un pon tranquil. Ul isses hi cl eixà 
els scus homes i. curiós cic men3 com era, anà amb el seu 
propi va ixell i uns quants homes fins a la Icrra cie ls ci · 
clops, cls qu,¡ls no devi en ésser ga ire ll uny perquè fins a 
la plalja on eren arribaven llurs veus, els bels cic ll urs ra· 
mals i ci fU I11 de llurs fogueres. En ésser-hi , ve l ,¡qu i que, 

l 



en un eXl rem, veieren una cova, a la vora del mar ¡ ... J Hi 
feia nil Polifem, fil l de Neplú , un monwe esbalaïclor ¡ ... J 
Ul isses deixa la nau i amb dOlze companys lrials anà cap a 
la cova . Ponava un bOI de vi negre i do\(' i un sarró cie pa. 
El ciclop havia soni! cie la cova a pasLOrejar. Els grecs hi 
enlraren i anavenmiral1l cada cosa, i dec icliren cie prenclre 
uns quants form alges i LOrnar·se 'n; però Ulisses insistí a 
cspem Polifem. Encengueren foc i soparen. De sobte se 
senl í un gran soro ll : ra el gcga11l que havia entral i clescar· 
regava un fe ix cie llenya per a fer·se el sopar. TOts s'arrau · 
liren :11 fons de la cova . El monSl re va fer cmrar dins el 
ramal, per munyir·lo , i lancà l 'e11l racla , amb una peclra tan 
enorm e que villl · i·clues carreles ci c quatre rocles no hau · 
rien pOgul bcllug;¡ r.la. ¡ ... I 

- Qui sou' - pregullIà amb veu cic Iro- . ¿Marxams o pi · 
r:tl es? 

- . om u ns aqueus ¡ ... I - respongué po I iclamem U I isses
que venim a abraçar els teus genolls i a dcmanar·te hospi · 
lali t:II ¡ ... J. 

- No saps C¡U l 'empatolles , si creus que al s ciclops 
~e ï s en dóna res de .Júpiter - cl igué Polifem. 

I acostam·se d'un bOi , n'empunyà dos pels pcus, el s 
rebat': cic cap contra lerra i se' ls empassà bo i cru s, sense 
clei xar·ne res. Després s'aclormí, ¡ ... J enmig cic la cova. 

Ulisses, adolori r i ra biós, estigué ,1 p UnI d'anar-li a cla 
va r I·esp:.lsa al fetge; però el va relenir el pens:lmem que 
el ls no poclri en apartar el penyal ci c la porta . [ .. . ¡ 

En Iluslrejar el cli :l , ci ciclop ¡ ... J aga fà dos llomes més, 
s':nn:lll í \"esmorzar i. qU:lll eSligué tip, V;I fer soni r el ramal 
i se n'anà, cl eixam ben lanGIlS Ulisses i els seus vuil com· 
panys . 

L'astu l irac¡ub lingué una iclea. Agafa una clava cie! ge· 
g:lIll , I ... ] i després cI 'enclurir·ne bé la puma ;11 foc, la colga 
sOia el fem. AI vespre, el ciclop sopa :Imb clos homes més; 
però vel aqu í que Ulisses se li aCOSla amb un tassó ple cie 
vi negrc : 

- Té, Ciclop, beu; perquè sàpigues quin era el presem 
d 'hosl:llgia que CI portàvem. 

Polifem l 'escura: i , agraclam ·l i , en cie mana més. 
- Digues·mc el leu nom, per fer·le jo per 1:1 meva 

band:¡ Ull preSt'm cI 'hosl:lIgia. 
Em dic Ningú - respongué Ulisses . 

Polikm 1 ... 1 'Ivi:lI caigué cI 'csquena, aclormi t i rotant . 
Llavors els sis homes i \" hero i enroent iren al foc la pun ia 

de l 'estaca i la hi enfonsaren dintre l'ull. El monstre s'ai· 
xecà d 'un salt i es posà a fer uns crits com un boig. Els al · 
tres ciclops acudiren de lOt arreu. 

- Què és això Pol ifem' Per què baladreges així i ens 
lleves el son' 

- Amics! Ningú em mala! 
- Doncs si Ningú et mata, és que Júpiter t'ha enviat al -

gu na malaltia! Prega al teu pare Neptú . 
I se'n tormren enganyats per l'astúcia d'Ulisses. De 

por que els seus captius s'escapessin , el ciclop, cec , s· as· 
segué al bancal de la porta; però Ulisses imaginà una allra 
manya. Es lligaren IOtS sota la panxa dels moltons, entre la 
llana espessa , i Polifem, palpant, cregué que només era el 
seu ramat que sorti a. 

Ompliren la nau cie bestiar i remaren cap als al tres 
companys que s'esperaven a l ' illa. " 

La main.ada ba restat embadalida: la leet1.tra en la seva 
forma de llibre restarà a la classe e ll un lloc d 'honor i 
serà repetida !tmtes vegades com. bo reclami la parrò' 
quia. I, a cada volia, els comentaris que genera són per 
sucar·hi pa. Paraulcl. 

Peró .. 

Ni qu.e la m.ar tom às liuta 
ni que el cel de paper f os, 
f ossen els bames notaris 
i de cada un l'I 'hi bagués dos, 
lla bastarien a escriure, 
de gegants i nans, el viure. 

Perquè heu de saber i entendre i saber que ... 
(continuarà) 

R.R.V. 

I . PFNNAC, Daniel: Co m una lIOIH!I · la, 13arcelona' Emp\i ries, 1992. 
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CI:lude K I.i\ Pl'ER a la pàg. 13 del scul lihre M unsfrll OS, demoll iosy ma 
ram'lIas t.l fi ll es di! la I1dad M edia, Madrid: Ak:.J1. 1986. 

3. "L'al'en/ur:J de Poli fen¡ · ~J U/isscsd'} IO,\!ER (atbptaci6 de C:! rl cs Rib:1) ,. 
133rce lona: Pro:! , 19H6, Co! ' !ecci6 El Fanal de Proa, 2, pàg, 15· 18, El 
:-;enyJI-[ ... )" i nd ic~ que b lectora Iu suprimit algun fr:igmeJll del texl 
,,-'ollsidcrant que a l' hor.! de l legir-lo e ls pe tits oients no l'emendrien i 
"-'I fet d'c:-. t:tl viar-Ios-e l no n '~lllc r:l f.! l seruil. 
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RODOLI 

, 
LA RESPOSTA DEFINITIVA EN EDUCACIO INFANTIL 

Rodolí ofereix lo resposta definitiva 
per al cicle de parvulari. 

Un material complet, obert i flexible 
que cobreix totes les necessitats educatives 

d'aquesta etapa. Amb un plantejament 
vivencial i significatiu de l'aprenentatge 

i amb una extraordinària var ietat de recursos 
per a l'alumne, el professor, l'aula i la família . 
Rodolí , un material definitiu experimentat 
àmpliament. 

Rodolí és la resposta . 
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I Congrés de la Renovació Pedagògica 

I Congrés ~ 
¡; 

~novacló 
!peIgòglca 

Conveni:1 que moltes fom, confluïss in en un mateix riu , perquè [OI el cabal 
s ' ~ pro r;l és . Aquc,I:1 imatge vol exp licar b necessitat de la convoca lòria cle l 
I Congnl ,"" de la Ne l lOl'fl ciO Pedagògica. 

DL''; dc molIs ~ m bi l s, i de, de LI temps, s'ha anat fe m esco la, educació, inno· 
v'lció, rL'nov:lció, elc. Des de mol is estaments s'han anat defin int els objectius, 
Ics prioril :H';. le, e,; tr:llèg ies. els recursos per mi l lorar la qualitat de l'ensenya· 
ment que reben els nens i les nenes. els nois i les noies del nostre país . Un 
paí,;, prou que ho s:lbem , que sempre lla clonar molta importància al fet eclu· 
C: ll iu i que ar:1 t:lmbé ho ha de continuar fem . 

L'eclucació Iu estat sempre una obr:1 co l · lectiva. Va l més la xarxa dels pesca
dors que seuen a I:t plm ja i amb mà destra asseguren e l nus, que no pas l'obra 
magnífi c t cic 1':lr:ln)':.t que tO[;( sola va teixint el fil. Es per això que el I Con
grés, aba ns que qualsevo l al lra consideració, s'adreça a tOlllom que tingui 
boc.! i ordies. l'or i cap. Aquesl objeCliu ja està dibuixar en ci pentagrama que 
concreta I:r mclodi~ que serem capaços de crear. Una melodia on se sentiran 
10 [:1 m e' n :1 cl ïns l 1' Ulll Cll1 S. 

11e111 COIllCnCII :1 :1I1:1I ilzar el presen t. Per fer·llo mirem enrere, per saber cI 'on 
\'Cni111 , de què i cie qui som hereus. P:lfl im cI 'ulOpies i de reali tats antigues, ri · 
que, C0111 ci brou dL' Nacl:tI : posem els ulls en el clia d'avui, i aquí. I aquest 
.aqu í- lé el n0111 ci c cacl ~t escob. de «¡da comunitar educativa , de cada barri , 
de ead:1 poble i dc c:¡d,t ciut:!t. És per això que el Congrés s'organ itza a cada 
tcnirori . Podre m concre tar ci marc, la forma i el fons del model de persona 
que volem. del moclel cI'escola que l'ha de fe r poss ible. 

Els deu :tmbits cie treball recullen les experiències que hi ha sobre I·educació. 
C ld:1 expcriènci:.t sanir:t lligam amb les altres i formaran una xarxa espessa. I 
sobrelol re't!. No són projectes: no són bons propòsi ts; no són declaracions 
dï mcncion,: són fet, quc fan que l'cscola avanci i que l'eclu cació millori. 

AI I COIIWés es rc llexi onmà amb lots els ets i uts sobre el nostre sistema cdu 
C:lI iu, des de les di fe rents perspectives que el comprenen . Aqu est Congrés vo l 

se r un punt de referència, un balanç del que fem i una proposta del que 
podem fer. 

Tots sabem que la pica és ben plena, i que no partim de ze ro ni hem nascut 
avu i . Ara convé conèixer la magnitucl exacta cie l'aigua recol lida, obri r les ai 
xetes encara més i fer, ta l com dèiem al començament, que cls correms con· 
flueixin en un mateix riu . Aqu est Co ng rés és una oportunitat que demana la 
nostra participació constructiva i generosa. 1 lOt perquè els nens i Ics nenes, 
els nois i les noies del nostre país s'Ilo mereixen. I nosal tres lambé. 

Aplec Rialles: Homenatge a Xesco Boix, 
Malgrat de Mar, 23 d 'octubre del 1994 
Coincidint amb la realització cic l 'Aplec Riall es a la localitat de Malgrat cie 
Mar, hem cregut oponú , el Moviment Rialles de Catalunya i el Grup Rialles 
de Malgrat de Mar, aprofitar el marc de l'activitat per celebrar un homenatge a 
la persona cI 'en Xesco Boix. 

Aquest voldrà ser un acte festiu, lúdic i sobrelOl mol t panicipatiu per pan cl els 
col · lectius dels grups Rialles cleI Movi men t, dels infants clels centres cI'espla i 
del Maresme, per al tres infams que ens acompanyaran i per camams
animaclors i altres components clel món de l'espectacle . 

Duram els pri mers anys de Ri al les un cie ls puntals cie la program ació va se r en 
Xesco i per tam veiem, cieu anys després de la seva desaparició, la necess itat 
de fer·l i un homenatge com a precursor cle ls camams-an imadors que clurant 
tants anys han estat els difusors cie les cançons i clanses tracl icionals catalanes 
emre els nois i noies del nostre país. 

En Xesco va prendre part activa (com a animaclor) en Aplecs del Moviment. 
També recorclem lOts els seus conse lls en l 'organització cI ·espectacles. En 
conseqüència volem homenat jar a qui va fer camí amb nosalr.res duram un 
llarg període . 

Ho volem fer perquè en Xesco s' Ilo mereix, tant pel que va fer com pel que 
ens va deixar. Ara , doncs, l i cledicarem el nostre Ap lec'94. Més enclavant ja us 
facil i tarem més informació. De momem, reserveu-vos la data. 

Premi Joan Profitós d 'assaig pedagògic, 1994 
l a Fundació Joan Profi tós, sora el patronatge de l 'Escola Pia cic Catalunya, 
convoca aquest premi amb la fina litat d 'estimular la reflexió sobre aquel les 
accions pedagògiques que incideixen en el desenvolupamctll integral de la 
persona. Per a més informació us podeu aclreçar a: 

F UNDACIÓ J OAN PRO FIT ÓS 

Rda. de Sant Pau , 70, 2n. 
0800 I Barcclona 
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Education 0-6 years 

To a multicultural education 

R(bl l'I LlUO "ml PCJ)a RO~ I EI{Q 

Th is :lI'li l'k h:1 rdkClion on Ihe ec!lIcllOr, 
roll' in lhl' (()J1[ l'X I ot an l ml11h.:r~H lon 111 
crea,,' In Eu wpe To fallllpon tI;e bendi l' 
or li \'in~ in " mll ll il' lIliu ra l SOCkl1 anc! 10 
leach hi Ihe r("peCI 10 Ihe cliffereíll'c, arc 

~_; our pl:lIlnings, IX 'e arc all'arè' tim :i1 l lhe 'o 
,. 9 dat ~1 11l1 educallon:11 ¡¡'"Ut nenl ... concrele 
~ ' ü pro jeCJ> lI'nh Ihe goal 10 lil'e in a IImlcl 
~ , 

pÀG4óJj more and mOfl' pluri cu li ur:i1 . 
, , 
" c: :;; " - When wiU we have a 

regula tion of the TV 

Pa loma DE P;lI\LO 

"IY (Olll rihul C!oi to C!lI :lrge lhl' co mprehen
, ion ol' Ihe re:di ll ' dUI Ihe schoo l a1lLllhe 
familiC's Ir:msmil' 10 chi lc! rcn ami, al Ihe 
>elme I i me, TI i nlrocluces COlllenl.' ancl for· 
m:lIs ahlc 10 spoil seriousl\' Ihei r abi li liC's 
"ncl Iheir per,on:d ilI'. l'hen, in our l'OUlllrl', 
" regulalJon i, neeclecl 10 cOlll rol Ihe 
broaclGl,1 accorcling lO Ihe nunaging Tc/e· 
l'isióll sin !"rOIll('(:J.'i. 

School 0-3 years 

Diary of a warm approach to 
the music world of Joan Miró 

Oriol ROMAN í 

Oriol Romani, musicí:lJl , aclapls his con 
l'en ,El m,in lIlusica l dc } o:/IJ Miró· (The 
music lVorld of Joan Miró) 10 give il lO Ihe 

cI:lS., or Ihe 111'0 vears oid in Salll Pol. Joan 
~lir!Í b Ihe ax is: \\'hm Ihe likeel , lh ings 11m 
he eould lu \'e lislenecl 10. \l'hm llis pa in· 
lings rdl eCl, CIC. To such )'oung l'hildren il 
h necessarI' 10 prepare \Vell bOlh Ihe 11':1)' 
lO illlerprel :\Ilel IVh:1I is going IQ be lolcl . 
And Ihe lllain poi lll . clon'l foresecn a cio· 
,,'li C'\lrUCllI rc, bUI !el Ihe comunicali on 
b" l lVeen Ihe lllusici:ln :lJlcllhc peop le who 
J¡,lcn lO dl'LlCle lhc \\'a y of Ihe concert . 

Kindergarten and time 

,\'Ierct' BASS EDAS 

TIJ1le iS :1 baslc raclOr in lhe organiz3lion of 
Ihe kinderg:ll1l'n, 1I inclucles 3speCls J¡ke 
lhe cak n(J:¡r, Ihe l imetablc. Ihe rh\1hm, 
CiC. The child under lhe agc of lhrec gels 
Ihe nOlion llr liJ1le when he illleraCIS wi lh 
Ihe "urrollndings in cl irrcrelll si lllmion5 
propo\ed. l'aeh ehilel is eliffercnl and cach 
f:l\ll ily has, as \Vel l, ils o\Vn nccels. l'he 
schoo l anc! Ihe educa lOr.s oughl 10 be so 
Ikx iblc aS 10 aclapl lhemselves lO iL 

School 3-6 years 

From the doubt to the 
learning: worlúng projects 

Rosa ARTIG AL and Eu l"lia BmBEL 

\Vi l h Ihe lI'orking projeClS, chi ldren are "~JJl . 
led, frol11 lheir knowledgcs, 10 soll'e their 
doubls. Thi> brings Ihem ne'" knowledge.\ 
Ihat, al lhe S:U))(' lil11c, lhel' can usc in Olher 
silualion\. The alllhorcsses gil'e an example 
wilh Ihe 1V0rk Ihev eJieJ " 'hen lhe killer 
whale UliSSes lefl l'rom Ihe zoo in Barcelona. 
The 10pÍ( is chosen, key quest ions arc 
lllade, inrormarion is searcheel, eJoubls are 
Irying lO be solved aneJ, finally, all is galhe· 

red in an album. Sl' accepling Ihe doubls 
anel Ihe risk of :\Il open \York, ancl as \\'ell , by 
an:t1ysing l'our Olm \York, il is possible 10 ad· 
vanec in lhe eeJuC<llionalwsk. 

Learning 
from the kindergarten 

Jaume CELA 

IX'e neecl 10 approach Ihe different educa· 
lional CI'r1CS 10 Icarn all Ihe illleresling 
Ihings Ihel' hal'e . Obsefl'ing \\'hal is happe· 
ning belwecn Ihe fou r " 'a lls or a kindergar· 
Ien c1assroom is <) l1e or Ihe mOSI slimula· 
ling cxpericnces Ihm cxis!. mainly for all 
Ihe Icachers, who work \\'ilh Ihe big b:lbies 
in Ihe sehooL In some :Ispects, approach 
lhe kinelerganm 10 lhe primary and sccon· 
dar)' .\chool is an exerei.se Ih:u \\'i ll bring liS 

:1 beller qualil)' or Ihe eelllc lliol1 . 

Child and society 

Children's museums 

C:1I111C SArsC HEZ ,I IOIW 

Children's museu iliS slimulale ch ildrcn lO 
learn more aboUl Ihclllse ll'es :mel :lboul 
Iheir su rmunclil1g \l'orld, Ihrough Iheir 
panil'ipmion il1 dirreren! imeraClil'c expc· 
rienees, :JOd :11 Ihe ,ame l ime, lhese mu 
setlms encourage Ihe parems 10 inlcraCI 
Wilh Iheir children, lo gel in as an arreclil'e 
illlermediar\, in Iheir aCli\'ilies and 10 k:ll'n 
ho\\' lO in!erl'ene or \\'ilhdraw when l'hil 
dren iniliate Iheir selr·discovery. 

'Ibe cycle of the adoptive 
families 

Maria HE RNAN QUII<OZ 

The imervellling lask ",ilh Ihe adoPlive pa· 

rems roresccn I herapeul il' I\'orkshops ancl 
famil iar mecl ing,. TllL' chn ical CXpCflC l1 l'e 
illlerl'CllI ion is Ire:llet!lI'i lh Ihe phenonlL" 
110 logical mClhot! ami \\'ilh Ihe suppon ol' 
special ized Iiler:IlUrl' . l'he fi nal aim is 
idelllify 11lL' ph:lscs and Ihe moslusu:11 cri 
sis using a cO l1ceJllu:d m:ll rix . namcd ,l 'iu l 
( l'cie or Ilte :lcl0PI IV(' f:lJlldies" in "rder 10 
cOlllriIJulc 10 prc\'cllIll1e illlrafamili:lr con· 
flit'l s, lI'ilh an inslrumcm tlse ful aS:lIl ant i 
ci¡xuor)' gil idl' . 

Child and health 

Children's paediatric 
attention 

l'uri UINIES 

\Vilh Ihis coJ1\'ers:uion Wilh Ihe paedi:uril' i:\Il 
Jordi Pou, who is in c1wge or Ihe paedialrics 
in 5:1111 JO:ln dc Déu hospilaI.I NF,\NCIA wao· 
ICel 10 :\Ilalysc Ihe prcsem momcnt or Ihe 
paceli:lIric :lIlenliol1 Ih:1I our chilclren l'l'l'ci· 
1'(' , and as \Vell, Ihe main sa nilary problems 
Ih:1I arreCllhem. The soci:IIIXllhologlcs, Ihe 
:lcciclclllS or I he abuse of mcdiC:UllCIllS arc 
somc or Ihe Ir"'lll'd subiecls. 

Prol11otion of the dental 
health 

JO:IJ) R. l'ILLAI.IlI anel Pu ra CASAÑAS 

The clenlal decl\' is Ihe mosl usual hcallh 
prohlèm :lmol1g' lhe school ·childrcn, :md 
il CIO be prcl'emed in mOSI orlhem. In Ihe 
schoo l Ihere :tre :t IOl ol' opporlunilics lO 
prel'én¡ Ihe demal clecay. 11m nOI :dw:Jys 
:Jrt' ¡;¡ken. 1I is ncccss:try 10 go over :I¡pin 
Ihe oppol'lun ilies In :JC! rrom Ihe school. 
va luc 11lL' rcsulls or an opin ion' Jloll in 
schools ol' Barcelona cilI' ancl discuss Ihe 
implil'al ion, or Ilw resuÚs. 
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Didàctica 
BHOCCOLlNI, G.: tl L'aLllOllomia pl'dagogin j e Maria MOlllcssori,., Vi la deli 'in 

ffl llz ifl, I, gener d.: 199-1. pàg. 11_ 17 . 

¡\lIARC Il ESI, l'vI.: O! Le diffi co ll :) di :lpprcndimcnLo in un progeuo di preven
zione-, L 'edl/calOre, 10-I I, gener cie 1994. pàg. 22 ·26. 

PINO, M. N.: - DcI ,lebol al p:lpcl ". e lladen/os de Pedagogia, 221 , gener 
lc 1994, pàg. 38·39. 

llO M Ell , c.: -AI parvu lari ll egim int:lI gcs", Pe,,-pectil'fl Escolar, 180, dese m
bre de 1993 , pàg. 57·,, 5. 

Diversitat 
CARBONE Ll .. F.: «Intcgración cic la di versidad élni ca en "I escue l,¡», Nues

Ira EsCt/eia , 146, clesembre de 1993, pàg. 4-9. 

Literatura infantil 
DI IKAN, T.: - Ll ibres, comes i rondal les, o l 'an de fer pass:" bOll per bèslia 

grossa", FariSlol, l ', dCSl'mbre de 1993, pàg. ) · 12. 
J ANER MA NII"I , G.: -De bell nou, les rondalles", Farislol, 17, desembre 

cic 1993, pll(. 13-15. 
SAI.A13 ERR IA, R.: "'Enlrt.:vist:1 a Concepció C3rreras", Educación J' 8tb/iole

ca, -l O, desembre cie 199:l. p:ig. 6-1 I. 
VENTl lI{l, V.: "Anchc no i scriviamo poesie", /3üI11bi ll i, l a, dese mbre 

de 1993 , pàg. 25 ·27 , 

Programació 
11 ERRERO GONZALEZ, S,: -El proyecto cu rricular ('01110 prOCeSO", ClIader 

// os de Pedagogia, 221. gener de 199" . p:lg. "0-4 I. 

t>sicolnotric.itat 
QUA1TRQCCIII , S.: «l1l11ovimc llIo ne! pr imo anno di vila", Vila del/ 'iu/all 

z in, li , novembre de 1993, p~g . ~3 · 25. 

Salut 
Bt\ IU.ET, X., i R. GRAS : " Erica, tecnologia i dèfici t», Papers, desembre 

de 1994, pJg. 11 5-122. 
CERVFRA. P.: .. L'educaCIó nutricional a C:nalunya", Crònica d 'Ensenya · 

lII e//l, 62 , gener de 199" , pàg. 38-39. 
Monogr:lfic: *Ecole el Sida", Ps)'cbologie & [:;{/ lI catioll, J 5, novembre

desembre cie 1993. 
ROSET, M. A.: «Esco \;¡ i h ~ bit.$ :11 i Il\(.: ntaris», Crònica cl'J.:.:l1se llyament, 62, 

gener de 1994, pàg. '10" I. 

Societat 
Aso IACION E~PAÑOLt\ DE FAUI<JCANTES DEJUG lIETES: «Aprendc r 3 jugar, 

jugar aprend ielldo-, .lI/gI/ eIes J' j ll egDs de EspaI/a, 128, de,elllbre 
de 1995, pàg. 15. 

- «Opinión: una nuent mirada a b infancia», j llg /l e/es J' j uegos de ESfJmia, 
12ti, desembre cie 1993, pàg. !.l -I" . 

CAlH.SSON· PA IGE, N ., i D . LEV IN; "Consl ru ire la p:lce i n [<.: mpi d i vio lell :;.:' », 
!Ja li/bill i, 10, desembre de 1993, pàg. 4- I" . 

GABEI.AS, A.: " I~I tele\'isión en b escuela ", Aula materia l, 18, gener 
de 199" . 

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 ti tular (en cas que sigui un altre que el de la subscripctó) 

Banc o caixa Adreça de l'agència 

Població Provincia 

Entitat Oficina Compte!llibreta 

I I I I I I 11 I I I l " I I I I I I I 
Senyors: Us agrairé que amb càrrec al meu comptelllibreta 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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CENTRE 0-' I)E lJi\HCELONA, Progr a
ma docuUlental 0-3, (\'01. [l. BC/l'celo
n:./: Direcció Gener:d cie rEspon, [995, 

!\q\JeSt',\ p \J b li c Ki o pOS:l ':ll n O:-Ml' : \ \)',\~\ 
les ()bsl· l'\'aciolls i 1:1 d O('U n1Cnt:1C11l re 
co l l ides dur:uJI d os :1 11\~ ~obrt.' ks ¡XI U 
les mot ri us cOll lcmpor!lIlic c.; dels iJl :\I)t ... 

de O :1 ;, ;l ny~ dc B:lrcclon,1 i COIll:uqUL':-; Jl' 
C:II :tluny:l . un es tud i que e .... vol l'XIXlI 1 
dir illlcrn:lcio na l ment :lIl1h un:l 1l1t:iOdu 
lo gia co rnp:ln idJ . Els result :lI" CI':lqUl'St:1 
primera Cl :q,);l clE'lllu::.t l'l'n <.jUL' c:l ld r:1 1'(' 

vi s:¡r ;l1~ lIn", (OJl C'e pll':-' i afirmacio ns de 
Il ibrt.'s de t('xl ~lC tll :¡J.'i cl':1('ort.! ~lIl1h lt.: .... 
tro lxJll c.s reCCIH:::; i prqxlf;lf les pn)fe,:, 
~lO n.., de 1:1 pri1ll1'1':t infàn cia pe r :¡ I ,:,t'~k 
XX I. 

Dl' 1l10mCll1 ens propO.'!:1 Ull ... :¡\ [ qu;lI i¡;¡ 

¡iu 1..' 11 l\:dllGlCiü fi.s ica de O a , a ll \'~ l'~ 
.se nc i;¡ 1 i iust:'par:lhk dt' 1 prucés (.l'~cI()si<l 
inlr:1U lcr in:l - 1ll1' 1H n: (jUL' , l.'n ('o l · labura 
c j{j amh ;lit res paï~o:"l, l: .... ha .... lclx l 'e~ lrLll' 
lura teòric:! i pr3CIICI d ' tllI «CL·mH.' de de", 
en\'olllpame lll hund pil()¡ ,. per :1 1':111)" 
2000 , 

ffI ij)(6 y PKUISlII 
1¡¡,n¡mw,WAlIX!IS 
iJill,j.I.'IEE5!11~If)\1l 

PABLO, l' tic, i B, TIWEI\A, Espacios y 
recursos para li, para mi} para todos. 
Diseii ar ambientes en educación in
fantil , Madrid: Escucla ESlxlIlola, [99-1. 

P:mim de b b:l:"!l' qut.: \:l pbni fi C:l('Ï ò ~ln) 
hicn t31 l~:' ~l' mpn.: din~ll1icl pl' rqul' 2s 
;'; () [ I1lL'S~1 a un procé~ dI,.: c lIwi ¡ :lixò ¡m 
ptiCl un:1 :H.' ¡i¡ud dc n.:flexit> ('OI1!i l :.HlI , en 
.lquCSt:} n hr:l e:-. prc lcll ..,upcf:¡r L'I cont ex t 
pur:lITlt:' ¡)t pt'<.Jagògic per o ferir n.!CUfS05 i 
p:tLltL'S n lwr!t' :- d 'nr!-\3Ilill:lC;O :tll1hicnt.:¡[ 
qlle :lfL'l'[ in 1:111 1 (nntl'Xtos csco1:trs ('om 
f;lIlIil; ;u· ... . lIrh:lll ~, lucl i ('~, !:I(lcw ls, L' te 

Cl>ncrel:ll1WllI, ,lqlh.'~ 1 tn:lxll1 ajud:l :1 v: tlo 
r:lr 1:1 i l1llll ~ nci :,1 que lè 1't' nLo m en <.: I ~ pro 
((.:· ........ 0 .... de th.:sCIl\'OIUIXU11L'fH i ~Ipl'l.:.' nent<uge. 
a lhsscnyar l'org:lIlilz:IC'I() i 1.1 d islr ihució 
cl' e:o;pa i." i dc IIlmeri:ll. ... ml'S iJldiGll S pc r a 
l·att.ïKÍtí l'dllcmi\'~l dels inbnt.'i cntrt.· ¿em i 
.... i'" :111\', .... . :1 erGlr ~llllbi (: nt s i 7.0 I1 C:" d ':1L'1 iviWI 
que ¡)rnll1uguil\ b l'dat in en tre els prOl :l 
goni ... [c, del ... l'SCt' I1;¡rb ra m¡[iar~ i l'scobr~ 
~. per :1( ;Ih;lr , ~¡ ('Xlrl'ur~, dl' iL'~ din.: rsc:, 
po. ....... ihili¡ :u .... que ofert'i x l'eJlh)fn. el .... fl'Cl/!' 
:-.os m ¿ .... :ttll'qU:U_" pl'r a l·ebbur:.tllO de 111:1 
Il·ria l .... sl'n.!i lb . 

EdicirJ i Arlministrm.:iu· A~M)(' i :l ci(l de 1\'-\(,:", (1'(.':-' Rll:-':! ~l'n:-'31. 

Còrsqp . r I OSOOti Illrcd ona TL'I(,·foll 2r O., O I 

Dfr('cció: l n.:nt· B:daguN i RO!'!t: 1" Ro... . CafJde lh'daccro Ibil1lon Pont'lI '·etrelarirl ¡\h,:rc(' ,\I:lr1 b 
COlISell de Redacci6' CUl1cepl'\ó Acedl). En ric B,u i"'le , Ferr:tn C.l~~b . C:¡ rnw CI \1 .. , (0. 11..' 1' ( (: Com:¡::., Jordi 
COIS. ,\ '1. C:lr11lc Diez. RO":J ¡; do,:, RcÏL's. fidel G.Ii'u a-lkrl.lIlg:t. E .. tl·\'l' I G.I~, X,t\'it.'r Gl lllt'nn. Jn .... t?p:l 
GÓl1lt.:I., ROt>t.:r (iómt'.7. , C:lftui,' Go;,H\òl<..:7_, P¡tlr (inr~l)ri,"" \luda .I\\\I\.'I\t.:I., .h \.Il\tlim .llIhen, l(,I\~ ~:\ 
M:\jt'll1, Immacubda ~ \ uyor. l'ep:¡ Òdl' ll:l. All~cb 01 1('. ¡\ \on t. ... L'rr:11 Pcrr.11ll111l. Lurdl':' Rere!'! , .I (J:I 11 RI 
poll. Timl Roig. Ro:,;] ~ \ SCClI fUI1 , :\';l1i Tol'. 

erOjl'(tr gràfic i diss(' IfI de les coberfes rnric ~ ,111It: 

FOia: Fr:lJlct::sc Caul:l -Ruc:I 
C:o lll!)()sici6 i JOfOlits: 1.ihenypt' FOlOmmpl) ... tClO, .., I. Imprem ta I \!\l( luh 
Dipòsit ú~?,a(; U-210l.Jl ~) . ¡"SN·. G2 L2.·-\ ')99 . 

/)fstrihuci6 f SI/ /¡scn/JClU1fS A.'óoc i3C il) de ~k. .. [rt '''' Ros,l "'1..'11",11 Cúr">eg:t. r l UHOOH [k1 rcc lona. 

Prefl de mbscnj)Ció: ;\ .rl,)O P[t'~ I .111\ l }rt~ - 00 pi l'''. 1\ \ Illc l\) .... 



Generalitat de Catalunya 

Perquè tu i el teu ordinador sigueu compatibles 

Poso't e . català ,en pantalla 
_. ._---, 

La Generalitat de Catalunya ha impulsat acords amb les primeres empreses informàtiques 
perquè puguis treballar amb el teu ordinador en la teva llengua. 

Ara, et facilita l'intercanvi gratuïtdels teus disquets originals 
del MICROSO~ WINDOWS™ 3.1 i del SISTEMA 7.FM d'APPLE®, 

en qualsevol llengua, per la versió en català 

Per fer lïlllercanvi adrc a'{ a: 
Direcció General de Pol ílica Lillgüíslica, Mallorra. 272·274, 9è, OSU.i? BARCELOKA 

Servei d'llIronllació i OrgallilZatió de Barc~lona, passeig de Gr.íri;' 94. U800S BARCELON,\ 
Servei rerrilorial d'Indúslria i Energia, gran l"ia dcJaume I. 41, 5è, 17001 GIRO~¡\ 

Servei Terrilorial d'lndúslria i Energia, av, del Segre, 7. ljll07 I.LEIDA 
Servei TerrilOrial d'lndús"ia i Energia, Castellarnau, 14.4100. TARRAGONA 

Si ell telis II lla versió anterior en qualsevol idioma o uo leliS MICROSOn ' WI.~DOWS~ J. I o 313TE\I,\ 7.1 N d't\!'PI.E' , 
1101\ adquirir·los ell qu./serol distribuidor autoritza! Microsoft li Apple a IIn preu mmatiós. 

Per a més informació: tel. 484 36 36 

ANIREM 
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Onda 
A LA UNA, 
A LES DUES, 

LES 'filES! 

QUADERNS DE TREBALL 
Quaderns per estimu/Ilr 

li') ['({paCilftlS flsiqUI'S, njèctivesJ 

¡nfel/l'erllals i socials de !'in font . 
• EN PICA-POC (3-4 anys) 

• QU INA COLLA! (4-5 anys) 
• SOPA DE SAVIS (5-6 anys) 

RACONS 
I)er /I('OlllP'f1IJ'I'" {rlcció educativa 

amb materials que l'ajudin 
i lafàrin possible . 

• T IUPIJOCS 
• A LA UNA, A LES DUES, 

A LES TRES! 
• l'EIUPÈCIES 

MATERIAL D'AULA 
jJn jill'jfilrlr Ii.'quipmnent 

tir ffl classe i crear 1(1/ ambient ajècúu 

entr(' ('Ls ¡'?fàllfs i els mestres. 

LLIBRE DEl MESTRE 
'f()[ aixà I[COmpaNya! d'llU Llibre 

que ajudarà eL mestre 

II orirlllllr les activitllts 

dels in¡àllfs. 

PQ~~0Ig d Gr6c¡n l?O 
08008 &mcelono 
Te 41 50212 




