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NO HI ÉS! Després cie l 'aprovació cie la LOGSE, amb el progrés que en 
In concepció de l 'educació inf:lntil representa , però també amb els 
int erroga nts que deixava p lanant damunt la rea li ta t, cal ia esperar 
l'inici de la seva aplicació per poder veure i va lorar les respostes, 

-O .-
L.. 

E .-
-O 

Q) 

Pe l que fa al segon cicle, l'extensió de l'oferta ha arribat al 100 % en 
,!Igunes poblac ions, i corn a oferta al 100 % es presenta a la proposta 
cie Mapa escolar, cie manera que el parvulari cie tres graus és ja una 
rea litat important quantita ti vament; qual iwtivamem no S'h" aconsegui! 
encara per a tors els seus mestres la formació especialitzada que per
metri :1 fer un eorreC!e projecte educatiu de parvulari, ni el suport del 
quan , ° quana mestra , a e lda escola, Però el camí s'ha iniciat bé, 

l'ci que fa al primer cicle, des cI'aquestes planes hem aborcla! la planifi
cació, i n'hem coment,1I elements que ens semblen fonamentals: 
--Quantitat. com e, determinarà r "alendre la demanda''? 
--Qualital, qual1les unita ts per a cada escola' amb quanL, infants? amb 

quants mesu'cs? 
-- ontinuïtat com s'establirà la relació amb el segon cicle, per a la 

coherència de l'ela pa' 
--Proporció, quin'l proporció d'cscola pública hauria d'haver-hi per per

metre l'opció clels parcs? 

Però heus aquí que en el moment de reb re la proposta dc ~ l apa 

escolar de Cata lunya que fa la Conselleria, ens trohem que ci primer 
cicle d'educació infanti l. l 'escola bressol, no hi é" Se'n fa referència a 
la introducció, que deixa la seva extensió per a més endavant. però 
ni tan sols es clúna la llista cie Ics escoles hressol pühliqucs -prop de 
cinquanta de la Generalita! i més de cen t dds municipis-, ni pri\'acles, 
moltes més, enca ra que no totes siguin autoritzades, I a fe que, quan 
l'estudi de la sitUJció de l'educació infa lll il ,'ha pogut fer en col'labo
ració <:ntre un "junt,ullen! i la Conselleria, com és el cas dc b ciu!at 
de l3arcelona , la descoberta ha dona! prou sorpreses, i s'ha mostrat 
imprescindible per fer cimés mínim P'IS enda\'ant. 

l'er això és encara més greu que al Mapa escobr cie Catalunya no hi 
hagi l'escola bressol. Precisament l'escola on no baixa la demanda, amb 
la baixacl;l de na talitar: al contrari , any rere any, puja, Sún diverses les 
raons d 'aquesta pujada, però curiosamenl, i afortunadament. b més 
gener;,!1 és la consciència generalitzada qUè el> nens més petits també 
tenen dret a l'educació, 

Des d'!NFÀ,ClA recla mem b incorporació cic l 'escola bressol al Mapa 
escolar, Ca l que hi sigui , per poder afrontar amb dignitat el segle :\,,(1. 

< 
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O En homenatge a un mestre i amic 
O 
e 
O -o... 

Avui ens trohem aquí. en el marc de h1 
XXIX Escob d 'Estiu de Rosa Sensat per 
rccordm i ret re homenatge a un pro
fessor i amic: Loris Malaguzzi . 

J ens trobem entre ~ lIl1ics, (J.n t d ,') que 

escollen com els que ens ha tocat avui 
prendre la paraula per reconstruir per 
mitj ,¡ del record col'kct iu qu è ha 
representat el Seu pl'nS~lIne11l i la Seva 

acció p (,! f a nosalt res, mc~lrt's dels més 
petits. 

Mal;¡guzzi és una de les figu res més 
bri llam" de la ped,,¡(o¡(i;¡ contempor:l
ni", en ell. el dü¡ leg cntre teori" i pràc
tica es clona l ' a de m"nera natural. "pa
ren t ment es pon ttlnia , i L' fa ~I pnnir 
d'aqu est di;l leg que construiria el seu 
penS3ment pedagògic. 

La seva pcrsonalil::1l trencava, o ",upc-

rava. la idea de l'estudiós O del peda

gogog clàssic. Era en certa maner.t un 
agitador. un provocador, un mobilitza
dor, un moror dc can vi dïnnov(lció 
educa tiva. La SCV,l cu riositat envers els 
canvis socia ls i els clcscobrimt:nls cien
tífics i tecnològics, la seva voluntat cie 
comprcndre'ls per posar-Ius al servei 
de la infància i la seva educació, feien 
d 'ell i dc la seva pedagogia una teoria 
i un~1 acció excepcionals. 

En la persona ue :Vlalaguzzi. pedago
gia , poesia i polít ica es fonien i pro
duïen idees i acc ió en favor dc la 
innncia . 

La pedagogia de Malaguzzi es fona
mcn!;1 en una confiança absoluta en 
les capaciwls clcb infan ts. Capacita t de 
crC:lr, d 'inventar. dïm:lginar. de com
prendre, d'expre:-.sar. de descobrir. 

/ 

·0 

d'estimar. de relacion;lr i reb cion:H-se, 
de divertir i ue divertir-sc de mil i una 
maneres diverses, 

És una pedagogia que es II1t'ravella 
da vant de la diversitat i I·acull. que 
s'esrructur~1 per facilitar a cacla infant 
quC' esdevingui ell mateix un ésser 
social i sociable, 

UI seV:1 pedagogia é, complexa. cerca 
la seguretat a pal1ir cic la insegurelat, 
cerca l'individu " partir de la cul· lecti 
vitat. cerca l'entusiasme a partir de 
l'exigènc ia ... És co mplexa ta mbé 
perquè és real, cuncn..' ta, pràctic !. 

La política de Malaguzzi s'ha fon:lIl1cn
tat en esta r al costat dels més dèbils: 
:wui resulta difícil dissociar si d pcns:\-

ment polític l'ha ponar a pensar en els 
infanL"i o si ¡Jl:nsar en els infants l'ha 
pon at " fer polí ti ca. Des cI'aques ta 
perspecti va ha esdevingut un infa tiga
ble defensor cic 1:1 inf,¡ncia. dels seus 
circ!.,;; i cic la seva valor.1Ció, 

Mabgu7.7.i era capaç d 'explicar i cuns
fruir l'I .seu pensa ment i la seva acció 
de for ma poètic3 . La bel lesa estava 
sempre en ci seu disn!n;¡ i en b realitat 
dc les escolcs en Ics qual, trehallav,.\. 

Feia poesia dura com \·act..:r en 
l'exigència i el rigor amb què treballa
\ 'a: rei:l poesia tenclra i ;¡]egre en J:¡ 

11l ~ l nt' ra d\?'scoll :tr i rl'descobrir c:l ela 
infanl. poesia intel 'ligent i crea tiva en 
b manera d'explic:lf el ~eu pensament 
pc(bgògic, 



l.a nostra vincul'l ció pedagògica amb 
1I:lIia no és nOV:.l ; té una llarga tradició 
a C:n:llunya . La vinculació de Maria 
Montessori amb la renovació pedagò
¡(ica del país ha inlluït profundament 
la prà cti ca edu cativa al parvulari . 
Durant b rL'pres;:l , als ::11l }IS scix :::lI1ta, 
Rosa Sensa t j:1 en d s seus in icis va 
est:lblir re l:!ció amb membres it,dians. 
recordo la Teresa ll:ib:lggio, en Fioren
so Alrieri , Fr¡¡ncesco Tonucci. .. i des de 
poc després treballem eSlrcramel1l amb 
Reggio Emíli:! i molt especialmel1l amb 
Loris Malagu7.zi. 

En aquel ls anys tot era cl:l J1clc:stí. les 
reunions, les escole d'estiu, la m,~ació 

de les primeres escoles bressol O tre
ba llar al pa l'vul:tri d'una \llanera dife
rent. Aquella re:dit:1t entusiasmà M:lla
guzzi en Ulla doble perspectiva: la que 
li permetia lIuilar :Imb nosaltres cont ra 

la dictadura i la que li possibilitava 
treballar i incidir en una real itat pro
fessional receptiva i entusiasta , 
La influència del pensament pedagò
gic de M:l laguzzi i la rea lita t de les 
escoles de Reggio és tangible en la 
nOS I(;1 acc ió pedagògica , AI llarg 
d'aquests quasi vint anys ci treba ll dut 
a terme amb mile rs de mestres en 
cursos. sem jn~lris i visi tes ha esdevin
gU I \lna part impo rtanr del teixit 
pedagògic del nostre país. Amb la 
dcrnocr:ici:l , la nostra relació es conso
lidà i ens permeté de eol'laborar en 
imporwnts esdeveniments pedagògics, 
com leS dUl:s exposicions de L'occia se 
salla el l/li/ ro a I:larcelona i a Madrid o 
les inici<ll ives conjuntes dïntercanvi 
de mestres en ci m:1 re de la xxv Esco la 
d'Estiu , 

Irene Balaguer 

o 
t: 
(l) 
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O Reflexions a corre-cuita 
O 
e 
O -Q. 

Els mestres som Ulla comunitat extre
madament "activitalitzadora ". A l'escola 
programem pensant en ~Ict i vi t.a ts: una 
gran part del nost re temps, el dedi
quem a preparar aqu estes activitats; 
una altra gran pan de l temps, el 
pas:;em rcm Ics activitatsl i finalmenl 
també ens preocupem d'avaluar LOm 
han anal aqUl:SIl!S act ivitats . 

I amb tanta act ivitat. resul ta que bcn 
poc temps ens queda per pensar. si no 
és dins dd C()L,\(:' mt.:ntre anem a treba
llar o al llit abans d'adormir-nos. 

Lla vors ens pass:l , doncs. 4ue fem les 
coses a corre-cuita, sovint sense saber 
per què, i encara més sovint reduïm 
Ics idees i filosofies de fons a meres 
activitats. S~ nú \cul. per exemple, com 
hcm reduït ci dleul mental a la classe 
(que. quina ironia , hauria d'enSen}'3r 

els nens a "reflex iona r" dava nt de 
situacions de la vida) a la programació 
regular de rep~liti ves sessions de reso
luciú de lIisres de problcmes que c> 
contesten individualmènt i per escrit. 
O bé com caricaturilzem el constructi 
visme en l illlil ~l r- l o a la conrecció de 
llistes i més lIisres de noms (és que jo 
treballo amb el "mètode" constructivis
ta, eh'). O quan senrim parlar de pro
jectes i rà pida meni ens apunrem al 
ca rro de ls projecl istes programa nr 
sempre abans de cada tema (ai, perdó, 
projt.!cle) una avorridíssima sessió on 
una vintena dè nèl1S i nenes han 
dïnventar què saben d'algun tema. O 
com busquem un infinitiu (perq uè els 
ohjec t iu~ va n (! Jl infinitiu , oi?) qU ~1I1 

programem Sl:gOJlS la reforma , i ens 
quedem només (1mb cb seus aspectes 
superficials i Sense enlendrL: ni el fun
CiO",llll<.:nl del llibre groc. 



Perquè el problema quc s'a fegeix 0s 
que si els mestres estem sempre entre
tinguts amb les act i vila\.~. hi h~l d'haver 
una ~lt ra comunitat que sigui cmincnl
mcnl re fl exi ,'o i q ue es dediqui a 
pensar per a nosaltres, 

I"''l:rò el divorci cntrc "pensadors" i "acli
vi lzodors" és c,' id" n!. Els quc els 
paguen pcr pensa r han rCI un lli bre 
moll bonic, amb idees molt bones, però 
on els que ens paguen per 'fer" !robem 
molts probleme" prklics, malgrat qUl' 
posem tOla la nostra bona "oluntat per 
entendre'!. La repetició evident entre 
conceptes i procediments, e ntre el 
primer nivell i el segon, entre objectiu, 
i contingut.'>, é~ una difcrcncbciú força 
subtil que queda molt bé a erectes de 
classificació en ci llibre, però que és 
molt pOl' pràctica per a la gent que , 
~ense temps rèr pens:! r, enca ra en 
tL:nim menys per l'''icriurc tant. 

Fin s i lOt de vegades el trcl)all al s 

claustres cm ra pensar en el conte El 
l 'estil 1/011 de t emperadol; perquè tots 
e ns omplim la boca amb paraules 
boniques sobre la necessi ta t del segon 
ni,'e11 de concreció quan seríem total
ment incapaços de fer-ne un que no 
sigui una còpia més o menys perfecta 
de l'exemple que van pensar per 
nosaltres. Per no quedar com a inepres 
t"lS diem que ,í i des del s cicles o els 
departaments, "mh l'~xcus,, de perso
n" lilzar aquest segon nivell, fem la 
nOSI r~1 peti ra a portaci6 a la destrossa 
del ll ibre del currículum, 

Crec que és fonamenw l que aconse
guim una mica de temps per reflexio
nar sobre la 110:;,lr:1 tasca. per intercan
viar idees i pensament amb els nostres 
companys dc feina sense presses ni 
pressions , Segurame nt , " la lla rga , 
aquestes estones resultarien una bona 
in \'e rsió, ja qUl' l!llS pOl1aricn a e.s lal-

viar temps en d'a ltres tasques que fem 
per inèrcia. sense cap raó. 

Ens pod ríe m plant eja r coscs tan 
simples com per què fem L1 nteS fitxes 
repetitives que no aponen res de nou 
al treball més dinàmic qu e ja fem 
sense paper, per qu i: rem :Li guns 
d'aquells treballs tan típics a pa rvulari 
(Ics indispensables fiLxes de traços ben 
compl icats i tota la parafernii li" que 
componen, els conceptl" fi dalt-a baix 
o prim-g ruixut que sobre un paper no 
tenen ni cap ni pcus, etc.), què prete
nem en fer tantes seriac ions amb 
gomcts de colors, o per què qu:m els 
nens ja c:, coneixen el nOITI continuem 
posa nt un dibuixct al costat del penja
dor. Perquè. a més, sovint en~ agracia 
trehall ar molt en va, I així passem 
eSlOnes i estones pin tant , reta llant , 
pl:tstifican t i posant a Jlunt uns mate· 
rials d 'utilita t dubtosa i que d~s prés 

queden empolsinats per algu n racó de 
ks nostres classes atapeïdes, fins que 
arrih" un altre mestre (que porta les 
seves pròpies andròmines) i els llença 
s\.'nse remordiments. 

En conj ul1l. pensem p<X' i rem mass:1. 
pOlser algun dia , si ho anem recla mant, 
des de l'Admin istrac ió ens poden 
donar una mica més dc temps per 
pensar (això vol dir trebal lar més , 
aleI1:I). però les ganes ens han cic venir 
cie nos:t1t res mate ixos, que hcm dc 
('anviar de concepció i acostu mar-nos a 
rel' :-.crvir més el cap i meny~ les m:IOS. 

Potser trobareu l'article com una ca ri 
Gllllr.t ck la real ita!. Bé, pOlser ho és, 

I qu è pre ten ia. doncs? Ni més ni 
menys que aportar un element de 
reflexió qut! se m'ha acuuil enlre acli
d Ial i act i\'it3l. 
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ROSER ROS i VILA i\'OVA 

A Anur t.bnordl L'Il ~H .. lue~1 an~ 1?-) I que li ha e.sl:n consagral. Car 
:"Iques! mcsm' ~t'm~' parió ens convit!:1 :I no descurar el comt'u dd 
llenguatge p:lrl:tt . 

fl ixí com l:,' dl' 10lhom conegud:1 aquella vel la d ila que f'l "qui canta els Stus 
mals espanw" - sobre el signific:ll dc la qual no ens caldrà pas insistir-, així 
també, humilment, m'agradaria posa r-ne en rodalge una altra que podria scr for
mulada J1lé~ o l1lenys :lixí: "q ui parla cb seus sons esvenla ": la seva presència 
enlre nos;lltrcs hauria de servir per rccordar-nos la imponància del llenguatge 
oral i la indefugible responsabilitat que tenim els pa rlanLs d'una IIcngua en el 
conreu d'aquells sons que li són propis i específics i. sense cls quals, la nostra 
parla leix:lri:1 de ser I:r )lOSlra l "Però en referir-nos al llenguatge parlat no volem 
dir ja la depura ió del lèxic i I:r conslrucció correcta d 'acord amb el geni i la tradi
ció de la nOStJ~1 Ikngm, perquè aquests són :lspectes que més O menys ja inten
tem l'afinar quan parlem, CnC3r"d que no ~lInb lanta tenacitat com quan es tracta 
del llenguatge cscrit. { .. ,{"2 Parlar dels sons d 'una llengua Cns obliga, sens dubte, a 
fcr referència a tot ci cara mull de mots i pa rau les que constitueixen, segurament, 
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una ue les SC\'CS Illé~ gr31ls riqueses pl'r respecificitll ac(¡stico-lll llsiC:11 qlJl' li pro
porcionen. Dc feL. és potser per nixi>, que ci pron' , d':ldquisició d'cmJ llengua és 
llarg i clificuhó,: és un aprenelll:tlge que requereix per p~lrI nO,I[;I un gr:1I1 (',rarç 
quan , inr:lm, enGlr:l. fem cls nnslres primers passos pels c:l mins cie b p:lrla. "Us 
heli :l(U ral mai" pens" r el lreba ll enurme que ¡" un in[:lnl per descohrir ci mec]
nisme cie la pronunciació' Heu con,ider:tI :r1gun:r veg:rd:l el conju nl innombr:rble 
de pro\'atu res que ha dc fer un pelil pIT :lrrib:lr " Irohar la posició dels Ib\'is , i de 
la llengua i de les denl>. i la imen enci" del nas i de la gO~:1 per produir, per 
imirar CX(l C(~lJ11e nt els sun.s que produeix b se,':l Ill~tre. el ')cu pare. el .... "l'liS 
germans i els éssers que l'en\Ulien' Aquesls sons. propis dc cada lI engu:l , :1mb 
diferènc ies r elilc, de \'egades d'cln:r llengua" UI1:l :l11r·:I. però prou ma rc:lcles per 
caracteritzar un idioma. en la maj()ria <..k·ls caso" nO\1\t:s ~:; poden adquirir t!xaCla

mel1! el1 l'is primers temps dc! la nu.stra jnfante~a. quan encar:l no hem <llJlom:Hil
zar el lIIoviment dels nost res mú~cub. quan enC:II'a tot ci sistem:1 org:inic <¡ut' 
inrervé en la form:¡ció dels sons é". per dir-ho :lmb un mOl slIAAt:ridor, lèndrc i 
dúcl il i es l'OI :rdaplar a Ioles léS forllll".' i posicion,,'" 

I si bé és cbr <i"e :1mb la parl:l cic c lda dia n'hi 11" prou per fer qlle el noslre 
menut es turn i un bon pml:lire, què Ille'n dieu si rC:ssi rn un p:lsscig ent re alguncs 
dC' Ics moires peliles peee, or,ds. ,""h Ics qu:ds la Iradici(¡ i el sell :! Ii:n. d Iem ps, 
ens demoslrcn COlli. sall:lm cic- boca" orell:! . lenen enelr:I, a hores d·"",. J:¡ deci
dida volum:u d'agradar a les orelle, deb menllb. a4uesls pelil.s bordegassa, llami
ners cie paraule., . Escol leu CO Ill f:r aqués!:l : 

l{ak~l, r;l!el. 

pam dineret! 

o bé aquel la ,dir;¡ que diu : 

Ib I. 1':11 

paga la .... ~II : 

ralel. l':lkl. 

paga ci dinen . .: !. 

I mireu si en dcuen ésser dc bt'nsonanls :tqucsts ingenu ,~ i humils jocs de p~tr~llI 

Ics 4ue. fins i ¡OI un poela de l':llçad:r de Josep C:!fI1er. s'hi 1':1 deixar bressoJ:¡r les 
orelles i en va (eerea r J:¡ melodia: 

Ral. !<Ilct 

p¡tr:l, p:11':1 dinc,.:rl.:1. 

Mam:t:1 hl:tnc:l , 

manel;1 rosa 

penol camina 

penol c:- P I 1'>.1 



tot lm n.:giï.1 

del seu indret 

ra l, rak:t 
paï.l , p:tr.¡ dineret, 

així anar seguint. Per no allargar-me ga ire! m'aturaré només amb un altre 
exemple: la poesia popular ens ha llegat cantare lles poètiques com la que s'a cos
luma a ca mal' quan ens visita una marieta: 

Maricw, vab , vob. 

IU qUè pones camisola 

si m'c.:nsen)'é:-' el Cimí elL'! cd 

el dun:tï.l pa i mel. 

Però la poesi ~, cuit;, no es qued;, enrera; escolteu sinó aquest poema que devem 
a la sensibilitat cI 'en Mique l Desclot: 

j\ t:lricta, vol:l. vola, 

:unb 1:1 ca pa de selí. 

L'enciam i l'escuo\:¡ 
c::1 l'oldrien per robí, 

No cal clir quin és el seu o rigen .. 

"EI conreu dels sons propis del nostre idioma hauria d 'ésser per a cada un de 
nosa ltres alguna cosa sagracla, hauríem cie tenir un doble orgull clels nostres sons 
i hauríem de po.-;a r una cura especialíssima a conrear-los, a emprar-los amb preci
sió i a no permetre que, per falta d'atenció nostra, s'a nés perdent l'ús cI'algun so, 
que sc n'a nés limitant l'extensió i que es recluís de tal manera que fos possible en 
una data no llunyana la seva desaparició." 4 

I, què tal si ho fèiem també posant a l'abast cie les o relles de la nosrl<' mainada 
peti ta (pcr menuts i nO pas pel seu va lor) poemes que el nostre planter de poetes 
va tenir el bon encen de crear. Vet-ne aquí un, per mostra: 

1':1 M,¡rin:1 i\lg:1 :11 sol 

amb b closca d'lIll cargol: 

s'h:1 volgut tombar d'esquena 
i [roba un cranc a 1'3ren:1. 

El cranc és petit, 

li puia pel elit, 
li P;\SS:l pel r1:lS, 

li baixa pel bmç, 
el cnlnc s'ha CSp íl nt:ll 

i ja s'l1:1 amaga!. 

I 

I 

Aquesta deliciosa composició que bé es mereix el dohle qualificariu cie poètica 
musical és de la poetessa Olga Xirinacs. 

ts clar que, comptat i debatut , de ben res li serveix a una llengua tenir moixai
nes, jocs de falda , poemes, cançonetes i tot ci bé de Déu que vulgueu de peccs 
bensonant¡,¡ si els seus adults, és a dir !TIarcs i pares , educadors i rnC:-\lres, àvies i 
avis, tietes i padrins, no col ·laborem en la seva difusió. No oblidem que aquesta 
humil tasca és bàsica per a la sensibilització auditiva de menuts i menudes; i pri
mordial és que sigui conreu ada clurant e ls primers anys de vida de l'i nfant que 
tenim a l'abast. Hem de pensar que, precisament , per ser una cosa que es fa de 
bon començament, la seva empremta no s'esborra així com aixÍ; ans al contrari, el 
seu record qued<l lan gravat en la memòria d'un mateix que després, de gran, 
sense com ve ni com va , hom es troba ca ntant, ioguinejant ¡ passant bellament 
l'estona que dediquem a la infància en companyia de Ics cançonetes i poemes 
del temps de la nostra infamesa. ¡\ qui no s'ho vulgu i creure. sc li poclen recoma
nar dues coses: que ho vagi a comprova r al costat de qualsevol dels adults que 
comparteixen el seu temps amb la mainada; i, també. que interrogu i el seu propi 
p<lssa l i e l fe t cle l seu propi present 
.Ja veieu, doncs, com de CCrta i indefugible és l'obligació que tenim de millo rar, 
enriquir i alimentar el magatzem de sons de la nostra parla . "Deixa 'm sentir com 
parles i et diré com ensenyes a par1ar! ~' 



'? 
' ü 

rJ\G 8~ 
-" C: S'-
~ 

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® 

Ah! Però que ningü no es prengui :lCluest deure com una rasca feixug<1 i despla
enl. Que la bona parla, allò que se'n diu el gust pd ben parlar, és una cosa 'llle 
sol anar en companyia d'estar de bon humor: de fel. va sempre dc bracet amb la 
capacitat que tenim de poder (i saber) fruir del con\acte sovintej:\[ (sinó diarI) 
amb els infants; per si fos poc. és vcïl1:l de les ingènues i pintoresques maneres 
de dir això i allò que té la mainada: i, a més a més, té molt a veure amb l'oïda 
que gasta cadascú de nosaltres en el nostre constant an::ll' i venir pel n1ón. 

Per acabar. res mi llor que fer-ho amb :Iquests mots que manl levo del poeta .Ioan 
Brossa, per conèixer la Seva panicular versió cic! funcion;lInenr dc l'or:\litat i del 
lIengu:1tge parlat: 

El I!t:'ngualgo...: devia tenir molt~ ~mhl<lnç<l :IIYlb d 1.:: \11\, ¡1\.:n'¡\.lè k:" mrd!l dcb mo1.S demo:-.ln:n 

que, a la primeria. le~ l<.kl's de les m~c:,¡ c()incidien .nnh la ~l'n:-ació qlle clu.savcn. 

aquests altres, furtat s d'cm altre pOCta . .Joan Sa lval-Papasseit. de qui . lambé 
enguany. celebrem el centenari del seu na ixement: 

En el començ COtU<::IW 

fOLI la GI Il~'Ó primer: 

U t:U treballant Glnt:"!\ ':]. 

R.R.V. 

I. [ pensar qUi..' l..'nC1r:.I hi [ :!1lI~ i [ants ;1duh!'> qllt' s',¡dreccn :lI ... mf.u1t::. amb frases tlll t's[úp¡dl.',s com 
"mir:\, el gua\1 dd nl.! l1c·· , "fiO t(Xl\.1b. G iCa-. O que permeten qut: lïnf~ml ~I.:' l:, ,¡dn:'ci diem ~ 1ll:lIn:l 

¡l'L(' pupa" i no t:m :o;.üb això ... inó <.iut: :,'hi complaut:ll. li nuen \:¡ gr:ldcc! i li f.dmqllen :1 1l)!cb 
una resposta dc b m:ueix:! ca tegoria! :\r:l hé. Sl t.'x:1min:lvem 1:1 .'.;eV:I parla d':l.du l1 :1 ;H.lult no,sc SI 
en sOl1iria pas gaire ben p:lr:lda ." 

2. l~mgment dd ¡t'X I (\1,:1 discur~ que Ar1ur Slanord! \ ':1 prtl1llll1ci:tr amb IllOTIU dt' b rl'lt'hr:¡óó dd 
VIII Concu rs de LeCll/r:l I F . .;criplura C:u:11:m:l . Citat :11 Blllf/eli del Co/-leRi Oficitlt cif' !4tory i LIi
cel /elms et! Filosofia i Uetres i en C¡'() 'ICÍ(~S dC? C(/{(/!unyo. n(¡m. H9. juliol dt: 1991. 

3. Vegeu nO(:1 2. 
I. Vegeu nota 2. 
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M. CJ\R¡\¡IEN DÍEZ 

Preguntar, després de vint-i-quatre anys de professió , pel meu desig d'ensenyar, 
resu!m una mica xocant, ho reconec. I, lanmateix, heus-me ací, intencanr aclarir j 

posar en ordre el que durdnt aquests anys he pensat, sentit i escoltat d'altres per
sones al voltant d'aquest tema, perquè el ce'l és que aquestes coses em ronden 
per dins. per aquest pis de baix que tots tenim i que és on es couen les emo
cions, els desitjos, les pors i tantes coses ... I és que és ara , pel fet d'haver optat de 
manera completamcnt seriosa per l"1;' escola en la qual les relacions siguin el 
motor (r:. rrencacb de l'aprenentatge , on els afectes hi sigu in presents , on es 
tingui en com ple a Glclascú en la seva diferència particular i magnífica, on tinguin 
cabuda els dcsitjos. els dubtes. les alegries o les pencs ... quan veig c1aramenr 
l'absurd quc scria donar pas al desig dels infanrs i a tot el seu univers sentimen
ra l, i excloure aquest desig-ciment. aquc.<I desig-fonament, que és el que ens va 
fcr arribar aquí. en ci lloc dd mestre, a la tarima del "saber", al lloc suposada
ment prefercnt de b relaciÓ pedagògica. 

AI cap i a la fi , lïnbm va a escola perquè l'hi pOrlcn . Però, i nosaltres, els 
mesi res? Comencem a anar" escob cies de bell petits, i ells hi afinquem a poc a 
poc. com si fos nostl<1. I si ens pregunlàvem sobre el perquè cI 'aquesta afecció' 
encara que sigu i en veu b3.ixa , encara que sigui amb por, encara que sigui per 
curiosit:Jl? 

És possible que en aquesta rell cx ió hi hagi més preguntes que no respostes, 
perquè, si les clonés. scrien les meves, i no es Iracla cI 'aLxò. L'objectiu , crec, 
d'aquest aturar-se a pensar, no és caçar-se els error i castigar-se'n, ni anar a la 
rccerCl de les millors respostes. Només és pe r saber què hi fcm, aquí, vestits de 
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mestre, dia rere dia. any rere any d\m bon tros cie hI vida. \'erquè quan sc li pur 
posar nom a allò quc se sent. als dubres. " les angoixes. als m,lIesta rs, sembla 
com si es fessin petits, com un glaçó fora de la nevera. com un nus que es desfà, 
com un forat negre que es \Orn:! més clar, més suportable, més mane¡:lble. 

Ensenyar què? 

La mate ix,l paraula ensenyar ens arriba ca rregada d'oJ1l nipo!ènci:l , de pes. í:s 
marcada per un dit que assenyala Unsig llillre: assenyalar). en una direcció: "cle 
dalt a haix", pl:r un poder (quin atrevimcnl el nostre. en vanla r-nos d'un s:l her 
que no ten im[). L·Ac\riana. un:l menud;1 Ixrnotxa cic quarre anys m'ho 1':1 explicar 
una vegada c\ar~m1ent: "Mira , és que jo no vul l que m't:n~en y i s les coses, que jo ja 
sé aprendre suia". 

Com es pot veure, ells si que sahen ci que volen i què els Gil :lprendre i. curio.')<l
ment. no és ni la t,mlor ni 1:1 primavera. Ans al cuntrari: aprendre :I perdre, a 
esperar, a escollir. a acceptar, a no ten ir-ho rur. a pcns:1r, a l'iure .. 

Després d'aquest bany de vnirars reCOnfO[1anr.s. el que porser ens \rauríem de 
preguntar. quan un Illenut aprèn algunn cosa, t:s pL'r què ho aprèn. I. si nu ho 
volgués "prendre, nOsaltres "conscguiríem "ensenyar-li-ho'" Com podem "abel' 
què aprcnclr'lJ1 realment! Com podem escoltar per saber què volen ap rendre? 
Aconsegui rem ca prar els scus clesirjos, muir més amplis, flex ibl es i ncs que Ics 
nostres (unes i simples pro¡;ramacions globalitzades, per molt "reformacles" que 
estigui n? 

1::1 cert és que tot això ens és bastant cosrós, sobretot si p:lr1im de la nostra pròpia 
ignorànci:l, perquè) cum podem pUS~lr- n()s :1 e l1 :,e l1 Fl f si cb. primers que no 
s~lbe lll res som nosaltres? Recone ixem-hu. No s:lht1l1 c il iar. no sabem ~lCc(' plar els 
errors, no sahem l:$(oltar. no s:,h\.:.'1ll respeCla r. no :->abem si :lIlò quI..! inlcnh::m 
transmetre "arriba" o 110 als inf~lnt.s, si els intere.,;s:I, si ho assi milen, o si . si mpk.:
ment. els !X1SSa de llarg. Si :lllJ1enys f(i-.sim prou discrets i .... apiguéssim clt1V i ~lr de 
paper i tOrn:lr-nos Co1ll una Illc.:na d':H.:ompany::m\::-. .. . 

Acompanyar els seus desitjos de saher, :Iprendrc: ;)mh ells. scrb massa difícil? 

Mestres o acompanyants? 

Un mestre, tothom ho sap. és ci "cap", el "din.:c!or'· , d que L'nscnya. l"èXPl'11, ci 
guia. Així cn:-, ho han dit M .. 'mpre . Fins i lut l'I diccion:lri ho diu així. I, rn~t1 gr:lt tot, 

un :lcompany:Jn! (de CU Il/ : ::Imh i pa l/ i.\~ pa) és ci que menj:t L'I p:l a1l1b un a1tn.: , el 
company, amb d qU:l! C~ com parteix qUl'lcom . • 1mh d qua! hom c~ l'dadon:.! . 



Seria com posa r a "menjar junts"' dos desitjos, els dels nens i nenes -que és 
l' impu ls fort i natu ral per saber- i els nost res, els dels mestres -que seria aquell 
"desig cl'ensenya(' que dom va nom a aquest escrit. Deuen ten ir alguna cosa a 
vcure l'un i l'allre' És que no queda ni que sigui una gota d'aquella curiositat ines
gotable, d'aqucll instint de palpar, de descobrir, d'indaga r, que els infants estrenen' 

Pensem-hi un moment, perquè és impot1am que cadascú s:l piga què hi fa , aquí, 
afincat en aquesta professió d'aparador, de generosita t, d'apostolat. de solució 
econòmica, dïmerès pel saber, d'admi"lció envers el món infa ntil. de refugi , de 
poder. d'eslim:lció, de professionalitat, de tantes coses ... 

Quina seria la nostra resposra particular a aquests interrogants? Per què volem 
ensenya r? Què lenen els infants quc fa n que amb uns estiguem bé, i amb uns 
al lres no ra ni , que a uns els facilitem la feina o les relacions, i a d'altres no tant' 
Quina cabuda donem al món afecliu en relació amb la tasca quotidiana' 

Podríem formular-nos aquestes preguntes i moltes altres, i, segurament, les prime
res respostes gi rarien al voltam de Ics nostres pròpies circumstàncies personals, 
és a dir, cic la nostra història. 

Una història amb el seu inici, els canvis, el moment actual. el pronòstic de futur ... 
Ilauríem d'intenwr "lIegir-la" d'una manera que no fos excessiva ment perifèrica. 
Allò d'''Eren uns estudis cuns"; "No tenia cap al lra sonida", "Els meus parcs m'ho 
varen aconsell :lr" ; 'Sempre m'han agradat les criatures·· ... és ci que se'ns acut 
primer. Però després podríem seguir amb "Què t'impulsa a queda r-t 'hi''', "Què et 
lliga a aquesta professió'" o "Què t'ompl c?" 

I una al l"l tancb de respostes: "1\ la meva edat. ja no puc canviar"; "El factor 
econòmic pesa", "Estic cansada , però no puc oplar per cap altra cosa": "M'interes
sa"¡ "Em fa estar al dia": "Em diverteix"; "M'empenya investiga r. a aprendre" ... 

I, endinS:lI1t-nos ell ci registre afectiu, ci pis de baix que dèiem, què és el que "mou" 
cie verilal' Quina gr:ltiflcació (del t.ipus que sigu i) en trec pcr a mi' Quins temes, 
situacions o conflictes voldria apanar lluny de mi en lloc d'alxlfdar-Ios' Per què? 

Les següents respostes han estaI tretes de diversos seminaris i xerrades: 

~I':lgr.lda m:m:lf, per :tiXi'l ~Tll v:lig pos:!. r :I kr <.k' ml'slra. De pel il;! . ja em \'aren manar prou, 

QU:lIl un nen em \1:1 pregullI:u sobrL' la 1110n, no fa ~p ire, no vaig saber què dir i em vaig sentir 

t:m ma ]¡t lllcnt 'Ili!.! d~ vaig cnvbr lots :11 p:lIi: ('l'en do::- quans de deli del matí ... 

El que jo nu vull é~ que se'm vegin ci.'; dt.:fL't1L'!i, num~s vull mOSfí.lr d que sé. l'L'I1S<1f que t:1ll 

puc equivocar davalli de l e~ cri~tures , núltcra. 
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L'educació del consumidor: els aliments 
Proposta de treball per a l'Educació Infantil 
Rosa M. Pujol i altres 
Co l·]ecc ió "Dossiers Rosa Sensat", 49 
PVP: 1.950 ptes . 

AC( uesta proposta didàctica ass u Ill e ix 

un tripl e re pte: definir e ls cunceptes 

de consulll . consumir. ser consulllidors; 

donar e ls cri teris bàs ics sob re e l que 

ha de ser l'ed ucac ió de l consumidor 

a l'esco la. i. en concret. en re lac ió 

a l currícululll d ·Educaci6 Infan til . 

i sugge rir es tratèg ies i act ivitats per 

n e ba 11 a r e l tema de 1 s a li Illen IS. 

Aquest mate rial ha rebut el primer premi nacional "Educación 
y Sociedad ll

• 1993. sobre mat.erial didàctic no edita t, atorgat 
pe l Mini srerio de Educación y Cie nc ia. 

Distribucicí: Trialiglc S.L. CI de Lepanto. 135- 137 o OSOI3 BARCELO NA 

TcI.IY3)21,SIS 2 1 oFax(91)265 IS94 

OÇ4 Associació de Mestres Còrsega 271 , baixos - Tel. (93) 237 07 01 E N Rosa Sensat Fax (93) 415 36 80 

A T 
BBSRS (93) 41 5 67 79 
08008 Ba rcelona 

Em sento f0J1~1 ~~ la dass(:, segur.l. còm()(b, millor que ;ullb d~ ,ldult\. 

Jo no pUC" parlar <.'n públic. nome5i ho puc fer amb L"b ncn~. 

Jo crt:c que la curiositat l:~ el que em V:l fer i t"1l\ fa L'sl:lr de ~USl en aqlJt;!~l olki Eb nen" t:l ml~ 

ho volen saber toL 

Em ~cntu bé en nOl:lf que d s nt"llS IlÚ~'-;IIIl1~n Són!;l1l aft'cltus i <lgrall'i, qUè em ::oell10 t.:.'stJJtlacJa 

i acomp:!nyada. 

Qu,m els nens e.'iC'u llt:n alguna Cü.'i'! l UIl t !lIer, un malcriaL L'I l.) éll1 mo lc:-'l:l Illo lt que proposin 

coses diferents de lt:~ qlll' ju voldri3 . Se que í:s ulla ("(.lIltï.ldicció, però ... ;14uí estic. _ 

A Illl cm preocupa molt quan hi ha un d ·a qu e~t::. nt"tl~ qut' es 1ll00 Jt:1l :.t:!1::.e p<Lrar. perquè em 

pusell nerviosa. Lhlvor:;; st"lIlpre est ic pendent d't'll i fins i tOl \'eig que li :1(':1"0 3g:I f.1l11 tina mic l 

cie mania. 

POlSer aquest planteig re,uhi una mica desagradable. 1'0L,er recorda un examen 
de consciènci,t. El que és clar és que trenca bastant b itmlge del mest re ideal. 
aquest reconeixement del fct que el me,lre -com qualsevol altrc- pot tendir (i 
rendeix) <l ser una mica manai re. o insegur. exhibicionista , presumit , exigent, 
infantil : au to ritari , a¡x1tic. e lC. 

La meva intenció és. senzillamCt1l. a IXtt1ir del qu~ hi ha. saber quin tcrreny lrepil
gem cadascú de nosaltres. fer conscients "les nOSlres coses" per poder-nos quedar 
en aquest ball ofici (r ··e nse ny~llll.s- acompallyallts". o per anar-llos-CIl si no 
l'aguantem més. 

Si ens hi quedem, alerta a les manies i enclavant a veurc si trobem la mancr:! 
de treurc'n profit. Si partim clel que hi ha i no dds somnis o cic Ics purcs obli
gacions tor és bastant més fàci l, perquè et sems com 101ho l11 . li mitat o omnipo
rem o omnisa pienr; per rant. més humà , amb dret a errar-la i. doncs. més tran
quil 

l , a més a més. rens gane:; de saber què passa. com va, com in\'(..' nt:tr coses noves 
i no amb la sensació qUl' tOl eSl3 fet i sabul , t tnGtI. acabal. immòbil Així que. 
menys angoix:t i mês bon humor. 

M.C.O. 
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introducció 

Pcr les " 1<"10 clels ncns i nenes cie l'escola bressol passen constantment tota mena 
cie materia ls cliferents, Ells ens han permès cie clescobrir-ne les ca racterístiques 
princip¡ds, i ta mbé rebre el m<1xim cic sensacions possibles, 

Els menuts man ipulen i alhora invest iguen, Si els ho permetem, util itzen tO[ el 
cos, Per això hem volgut fabrica r-nos un material propi que ens vincul i a totes les 
cxpcrimentacion:; anteriors. Ens ha ca lgut, a més de mostres dels materials cone
glnS, ampolles , ca ixes i pots cic vicl re o plàstic, 

El resulta! ha estar un~ activital que ha generat lOla mena de descobriments 
observables, 

Pensem que, en la me ura que sigui possible, nens i nene han cie poc1er panici
par en b conkcció cie materials nous i cleixar per als educadors el paper de 
mO[ivar aquesta t:lsca, tot procuranl que s'adonin del respecte i la cura que han 
de tenir tolhor:1 per uns objectes amb els quals tenen ocasió de jugar i aprendre, 

Comença l'activitat 

Hem posat a l'abasl dels inrants materials COm sorra (seca i humida), pasta i sa l 
(per fer dinare!S a la cuinet"), paper de seda (per estripar-lo '1mb els dits, i escol
t:rr ci soroll que fa qua n l'arruguem), fa ng, pasta dc pa i d'altres , en un intent 
d'apropar als infants el coneixement cie les c1ifcrenL' textures, 

A l'h ra de treballar a la classe, procurem generar l'experimentació dels malcria Is. 
Després organitzem sessions que comporten una activi tat més concreta1 com :ua 
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manipular i 10Glr només amb Ics mans. l'ús de la pinça (mOlricil31 fina). ensumar 
o tastar, coordinació òculo-ll1:tnual. etc. 

Per cert. que en tina (,",lquestes sess ions mé, específiques vam incloure l'activi· 
lat de con, l ruir Lln malcria I sensorial amb c1iferen ls texltlr"s que lingués la pro
piciat cic ser enriquidor menlrc el construíem i tamhé després. a l'hora de jugar 
amb ell. En aquesl cas (;s tracl,lva de reconèixer pelires most res dels diferents 
malerials cxpo:-;ab, i dcspr(:" de manipular- Ius nOV~lmen t i i nl~ racciona r- I o~ 

amb elements com aigua i colorants, posar-los en rots de pJòistic o vidre. Les 
l ransparèncic~ del vidre i l' I pl:hlic són import :lnls. ja que ens permet ell 
reconèixer els material., que C011l(;nen , i. alhO"I, el vidre i el pl:lstic ofereixen 
unes sensacions diferc11ls al lacre (m~s fredor i més Gr1 idesa, respenivame11l). 

La classe com a laboratori 

UI mateix3 classe en~ pOl servir de bbor~l1 ori. )lccessitem t:lLJ 1L's i cadires per a 
tothom, i t'lmoc taules annexes per poder deixar ral1 delmatcrial. 

Sempre que sigui possible nen, i nenes haurien de ten ir pwu espai per [mstejar i 
manipular clmalerial , com també rer ;Iixecar-se, si ho necc,sitcn. 

El material es pOl d isrosar en recir ients manipulahles i f:1cils de portar pels 
infant'. Com que en algun mument utilitzarem aigua O d'altres líquid<, cal que 
preparem dra ps per eix ugar Ics taules i [O\',lIoles per eixugar-sc Ics mans. 

Llista de nia /cria I 

Mostres, ·Soml 
·Sal 
.l'aper de seda 
.Paper de plaL.1 
.Aigua i oli 
·Colorants Iiquids 
·Arròs 
·Cafè en gm i mòlt 
.Serï.ldure.s 
-Farina 

Estris, ·Culleres grans 
' Cu lleres petites 
-GolS lrJnsparems 
·Plats fons 
·Embuts 
·Pots de pl;lslic 
.Ampolles de vidre 
'Ampolles de plàstic 
-Capses transparents 
·OidpS i tov:llloJes 

Els n<.:n, i les nenes de 1<r classe cul· laboren en J;¡ laSCI d'anar a buscar les culle
res i els plats 'I I;¡ cui na de I·escola. 

En plena activitat 

ObselVClció delllla/erial: La pre'l'nlació dels materials és impol1:ml. Cal presenwr
los un per un i dona r lemps als in fa11l, perquè cls ol1s<.:I,' in i ens puguin dir de 
quins materials es tracta . 

Cal fer prcglln l e~ o recordar altres scs::iions pèr veure si I,'n recordt·o Hlgunes 
ca nl<:terístiques. 

MCllu{mlació del IIIfllerial: Els recipients es dislribucixen per k, lau les, i també 
les culleres, els l'IaiS i l'Is embut" de numer:I que l'activ ital que es descneaclena 
dóna peu, també, a nous dc,eubrime11ls (per L'xemple: d paper no pass:1 per 
l'embut . però ,i fem bolcles amb el paper de pl,u:1. aquesles ,í que passen pcr 
l'embuI). 



CO J1se /'vació del malerial: Cal preveure que, en la tasca d'investigació dels 
infants , molt material queda escampat per tcrra o en desús. Per tant hem de tenir 
una reserva d'aquesl material per poder-lo embotellar qua n el temps dedicat a la 
manipulació i descoberta s'hagi esgota!. D'altra banda, la manipu lació de plàsti cs 
i vidre demana un !.raCle especial , i ca l explicar als nens corn utilitzar i ren ir-ne 
cura. 

IIIIemcci6 dels lIIaleriaL,: Si es traclen els materia ls amb aigua i colorams líquids 
crearem noves textures (per exemple: cafè mòlt amb aigua) o un estímul visual 
diferent (sal amb colora ni blau: es formen extractes de sa l amb betes de color 
blau). Cal fomentar el gust per l·experimentació. 

La inlervenció cie l'eclucador;¡ 1H1 cie ser puntua l, enGlra que necessa na en 
moments en què ca l tenir un control de determinats materials, o a l'hora de fer 
més evident un descobrimenl , per exemple: hi disposició per capes de l'aigua i 
l'oli en una mateixa ampolla. 

D'alml b:lIlda. els int" nls han cie ser els protagonistes cie Iota l'activital i sentir-se 
úli!s en aq uesta confecció del nou materia\. 

Quan ja tenim els recipients plens de materials, els tornem a observar i els diposi
tem en una caixa g"lIl (de bOies), que folrarem amb els nens i neneS. Es poden 
enganxar lrossets dc material per fora de la ca ixa, cie manera que sigui més J~kil 
identifica r què hi ha a dins quan la ca ixa sigu i al prestatge. La finalitat és que els 
nens puguin jugar amb b. caixa quan en tinguin gílnes, i que tractin aquest nou 
joc amb respecte, la qual cosa està força assegurada, perquè se" la senten seu. 
Les ampolles que continguin líqu ids s'hauran d'enganxar amb una cola especial 
perquè no vessin . 

A tall de conclusió 

Perquè les sessions en les quals tr" ctem les textures clels materials d'una manera 
concreta i entaulada siguin més significatives, és important haver fel , prèviament, 
unes sessions d'investigació dels marer;"ls en el propi cos. 

La confecció d'uns recipients que conlenen petites mostres dels malcria ls és una activi
mt concreta i de recull de les anteriors, però tor i que sembli una activimI de c\oend:l , 
no és així. Pot"lef ara ens tronem davant d'una nOva roda d'expeIiències i sensacions. 

Els nostres nens i nenes saben que aque\la caixa fol rada amb paper de xarol , 
que té grans de cafè enganxats conté totes aque \les ampolleles de colors que tant 
els agrada mirar i tocar. 

-Aquesta l' he fel jo -ens diran. 

- Això és aigua amb oli, veus' -s'explica ran, asseguts en un rdconet de la classe 
mentre treuen recipient per recipient, tOL seguint un ritual d'agafar l'ampo\la o la 
ca psa amb compte, obrir la mà a poc a poc i mirar-se-la, alçar l'ampolla a contra-

llu m, sacsejar-la, llepar el vidre, ordenar-les, i establir un dià leg amb el company 
o la companya , evocar allò que van fer aquell dia, jugar-hi , tornar a jugar amb les 
sensacions. 

La nostra feina és aconseguir que els infants s' in teressin per activitats com 
aquesta, en les quals cal observar, manipular, investigar i poder arriba r a alguna 
conclusió, i sobretot tenir cura i estimar el material. 

s,v. 
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BREUS REFLEXIONS 
SOBRE lA PROGRAMACIÓ 
A L'ESCOlA BRESSOL 

L'objectiu de la reforma és canviar la manera de programar? 
Què vol dir programar bé? Programar és un objectiu o un 
mitjà per treballar millor? Només hi ha una manera "bona" 
de programar? Aquestes són algunes de les qüestions que ens 
suscita el tema de la programació, tal com s'està vivint des 
d'algunes escoles bressol. 

CARME TH IÓ 

Des cie la creació de les primeres llars d"infants fin s ara , les institucions dedicades 
als infa nts de O li 3 anys han experimentat ¡mportanls canvis de concepció i de 
funció. Canvis que han comportat maneres diferents cic treba llar. cI 'orga nitzar i 
planifica r la vida de nenes i nens en els centres. 

Des d'una concepció de servei a la L\lníl ia necessitada o treballadora, que atorgava a 
aquest tipus d'insti rucions la funció de custòdia o guarda de lïnf'lnt en substirució de 
la família: s'ha anat passant a entendre-les COl)) a in sti\lJc10n S amb una funció educa
tiva, en gran part gràcies al treball cic 1I10l ts parcs i educadors cies de les seves 
escoles. La LOGSE ha cO[Toborat oficialment aquesta funció, en integl:lr les escolc.s 
bressol en el sistema educatiu i considerar-les el primer graó del procés. 

En el decurs d'aquests anys, però, no lOt han esta t passes endavanl. Els avenços 
gairebé 111G\ i no són lineals perquè, en els processos de canvi, la neccssit:n de 
posa r l'accent en els aspectes que ca l modificar sovint causa oblit O desva loració 
d'altres també importams. 

En l'àmbit que ens ocupa , per exemple, el IXIS d'una concepció assistencial a una 
concepció educativa ha comportar, en algulls casos! una sohreva loraci6 d'un cert 
tipus d'activitats en detri ment d',Jl tres tam o mé:s impOT1ants i educatives per a l~ 



nens i nenes d'aquestes edats; em refereLxo a les activitats quotidianes com el 
menjar, les activitats d'higiene o, fins i tot, de joc. S'han introduït a les escoles 
bressol maneres de fer que no els són pròpies i s'han proposat als infants activi
tats que tenien molt poc en compte les seves necessitats, els seus inleressos o els 
faclOrs que intelvenen en el procés de desenvolupament-aprenentatge. 

Així, en algunes escoles es va n prioritza r les activitats "copiades" de les escoles 
cic nens i nenes més gl:l11S: fitxes i IJebalb amb paper i llapis, per sobre del joc, 
per exemple. 1 les activilats d'alimentació, d'higiene, etc., es continuaven fent 
perquè no hi havia altre remei (a mb els nens petits ja se sap), però sense aprofi
lar-les i, encara menys, proposar-les com a si tuacions educatives. I el joc es per
melia o proposava com un simple entreteniment, i no com una siruació d'apre
nenlatge. 

Quan es parlav'l de la necessitat de professionalitzar la taSGl d'educar els infants 
cie O a 3 anys, més d'un va entendre que es tractava de "jugar" menys i "treballar" 
més. 

Segurament és per aq uest motiu que, anant per les escoles, va esdevenir un fet 
for a habirual trobar-sc educadores que se sentien frustra cies en acabar la seva 
jornada perquè "aquell clia no havien fet res amb els nens '. Aquell res significava 
res d'important' i es referiH norrn:dment a Glp activitar "escolar", ja quc, evident
me11l , les criarures havien jugal, menjal , dormit, s'havien rentat.. . i [ot juntament 
amb l'educadora . 

Aquest sentiment, ~I més de ~e r injust, denotava la poca o nul·la valoració (potser 
no tanl de I"educadora mateLxa com del seu en lorn) de coses ta n importants com, 
per exemple, haver afavoril l'aprenemalge d'habilitats necessà ries per a l'autono
mi3 dc lïnfanl (cordar-se la bata , posar-se les sabates, eixugar-se el culo rentar
se les mans); C0 111 haver introduït acrituds de tolerància i solidaritat en haver tallat 
l'act.ivilat per atendre aquella criatura que s'havia fet pipí i se se mill malament; 
CQm haver reforçat l'a utoestima de/s infants en valorar les seves aportacions, 
escolta11l i teni11l en compte les seves demandes, consola11l aquell que s'havia fet 
m,li ; com haver reforçat la seva identitat organitzant l'espai perquè cada nen i 
cada nena tingués un lloc propi per als seus tresors i les seves coses; com haver 
potcncial el joc dels infants col'laboranl a resoldre els petits emrebancs: com 
haver contribuïl a ampliar els coneixements dels infants parant atenció al color 
deIs miljons, el gusl dels al iments, la pluja quc tm ho mulla , la joguina que s'ha 
trencal , etc. 

Però potser precisament ac¡ucSlcs confusions ens han estimulat a aprofundir en la 
reflexió sobre el fel edllnnill , cosa que ellS ha ajudat col· lectivament a avançar; és 
a dir, a comprendre millor el procés dc desenvolupament-aprenentatge dels 
infants, (1 conèixer millor les seves necessi[ats i els seus interessos i, en definiti va, 
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a adonar-nos més cI 'allò que és prioritari per a l'infant per poder créixer amb har
monia i viure un present dl: qualiut. 

Arll , amb l'aplicació cie la reforma, es produeix també una cena confusió i, fins i 
tot, una cena conrradicció emre el que és la teoria o fi losofia ue la l.OGSF i \'apli
cació pràctica a Ics escoles, 

La Llei ha ratillcat moltes de les coses que, més o menys inluïtiva ment, havíem 
anal descobrint en la reflexió de la nostra pràct ica educativa , però també ens n'ha 
ponat de noves i, sobretOl, ens permet d'entendre com a educatives les situ:!cions 
de la vida quotidiaml i de ¡oc i considera r continguts d'aprenentatge valors, act i
tuds i procediments, juntament amb els aprenentatges de fels i conceptes, que 
eren els que tradicionalment s' havien valorat. 

L1 l.lX:S' ens parb de la construcció del coneixement i de la individuació de les 
estratègies i dels mètodes per al uesenvolupament de les capacitals i l'a prenentat
ge, ens parla dels diferents ritmes de desenvolupament i (l'aprenentatge i fa una 
proposta obena perquè cada escola elabori el seu projecte curricular. tenint en 
compte les persones (gran; i petites) concretes i ci context de l'escola, 

La proposw és cla r" i coherent, La confusió comcn\'a quan, en la pràctica, hi ha 
qui estü plantejant la reforma com una n13nc:ra d~tl:rrnimlda de programar, i no 
pas com una manera d'educar els infan tS. 

Aplicar la reforma vol dir, entre altres coses, tenir en compte caua nen i cada nena, 
amb les seves necessiwL'\, el seu ri tme, els seus interessos; lenir en compte la neces
siwt d'eswblir un vincle afectiu amb cada un d'e lls; tenir en compte la seva necessi
tat d'interacció amb les persones i '''l1b el seu entorn; tenir en compte que el ¡oc (:s 
una activit:ll essencial per al seu desenvolupament i aprenentatge; ten ir en com ple 
les tres àrees de coneisemcnt; valorar els aprenenwtges d'acti tuds i valors, i també 
cls de procediments o \"adquisició de coneixements cic fets i conceptes, 

Aplica r la reforma no l'ol dir que cada un uels educaclors i educadores hagi de 
progr3m~lr de la mateL'\a manera. Això scri::1 incoherent amb la teoria que sustenta 
hi lOG~E: "cadascú construeix la seva pròpia CSIr3Il:gi3 L,.r . Però. a més. seria con
fondre els objectius amb els mit¡"ns per aconseguir-los, 

L'ob¡ecti u no és programar bé (què vol clir programar bé'), L'objectiu és educar 
bé, La programació és un instrument que ens ajuda a fer millor la nostra tasca 
d 'edllcaclOf~ , Un miLi:I, si es vol necess~l ri , però mai Ull objectiu . 

El nou c~t.i1 de programació que se'ns proposa funl'iünar~1 en la mesura que ajudi 
:I aclarir més la nostra tasca, a COnl:LXCr millor els infants, 3. pbnificar i organitzar 
millor <:Is contextos educatius, J prioriTzar Ics nCl'c~::i i tat~ dels infant') i t.enir en 

compte les diferències individuals, ~ pen':,,' d s continguts euuGllius de manera 
global, i no funcionari! si el qlle f~ és :1l\¡mY:Ir-no, de la realitat o pervenir cls 
objectius de treball , 

En aquests mom nrs, molt; equips es troben :lIlg0ix'lls perquè "no saben progra
mar"' i sc senten pressionats a elaborJr progr:"nacions ("n ci nou esti\. S'estad 
donant més imponància a la form:l que al cont ingut dc les programacions' 

El nou model de programació és formalment compl ic; ll , l'er a alguns èducaclors i 
educadores ho està resultant rant, que b uificult;1I els bloqueja i es veuen inca
paços d'entrar-Iii. i continuen programant a J:¡ seva manen 

Són per això pitjors educaclors que aquell, que dominen la forll1ubció, però que 
volen imposar allò que ha n progr:1l11;ll , tant si \'ols CO Ill si no, sense tenir en 
comptc la disposició dels infants, les seves po,ssibilil:lts, les seves ganes O els inci
dents que sempre passen qmn es tracta ue ("(i:llur", d'aquestes edats' 

Quan programar seguint el nou model pona a confond re rigor amb rigidesa de 
plantejaments o amb plantejaments fora de lloc, cal deturar-se i ana li17.a r què e,t;i 
passa nt. S'està rea lment explicant i entenent bé J:¡ reforma' l'erqu~ no s'ba dc 
perdre de visra que el que és més imponant 0s ajudar eb educadors i educadores 
a progressar en la sc\';) feina , 

A la pregunta actual més freqüe nt "programo bé''', la respu,ta no pot ser ~ lt ra 

que "¡"a¡ucla a enl enure't millor :1mb cls inf:Jms? A organi tza r millor la seva estada 
a l'escola' ¡\ aclapt'" millor les propostes als , eliS interessos, possibilitats i diferèn
cies individuals? A acollir les seves nC('l:.:;si t:IlS? A e .... timul3f la seva activitat física i 
menlal' A afavorir la interacció i la relació amb eL- :Iltre,'" 

1\'0 ~; haurien de proposar mai mètodes de !reb"ll COll! ,i fossin dogmes de fe, 
TOt.5 S:IOCIll que el millor mètode 0s :!quell que millor ;,((lapta a la maner.:! cic fer 
de cadascú, 

I si bé és cen que el nOli !l1qdel apona ,, \'anlargl" rc,pl'cte als anteriors, ja que 
ajuda a acla rir i diferenciar concL"rtcs. a adon~l r-n(l~ mé.:; c.ho.' tot el que pot apren
ure un infa nl en una situació detcrmi""d:1 perquè té en compte Ior tipus de con
tinguts cduGHius, queden encara t11olt~ interrogant..., i : 1 :-. rL"ctl'~ no resolLs, Què en., 
ajuda més. en la nostra tasca, programar at:ti\ il3 1S, :,itlJ:lcion.:; o cont<..' ~lOs educa
lius' Ho podem progflll11"r lot per end:l\'an¡'l Podem definir els oh¡ectiu,' dd , 
infant. ... ? Com progr:¡lll~m les acti vi tat .... lliures () la Jlil)('~ I1 ;lt C.I':H'('Ü·) de nens i llellL' ... ? 

En "L,ò treba llem, 

CT, 
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L'''Allegro'' del Concert 
en Mi M. La Primavera 

.JA VE LA PIU¡\¡lJ\VEI~A! 

De ben segur que Vivaldi se n'ha assabentat i ens ho fa saber 
~lInb 1"'Allegro" del Conce.t de la primcl/Jerct, un dels fragments 
més coneguts de l'obra i plenament descriptiu dels elements 
més típics d'aquesta estació de l'any: e ls ocells, e ls rius que 
baixen p lens d'aigua , les tempestes i, per descomptat, l'alegria 
de la primavera , el lema principal que es repeteix al ll arg del 
fragment en forma de ri/ornel/o. 

KlIW:1i GYQKU[)O' EIJ¡m/! de la pnmm'Cffl 

Cal destacar la imitació del cant de ls ocells que fa el vio lí 
solista , acompanyat de l'orquestra, i també l'ús efectista de les 
cordes greus per a evocar els trons, mentre el solista "lIampe
ga" brillantment. 

L'aigua que baixa pel ri u ens sorprèn suaument embolcallada 
pe ls instnlITI\;nts de corda . 

Al pa rvulari , quan representem La p rimavera de Viva ldi , treba
llem el vol dels ocell s fent vole iar globus; utili tzem rei es de 
color blau enmig de les quals ens submergim com si fóssim 
l'a igua del riu . mocadors grossos de colors visrosos pe r disfres
sar-llos c.l'ak:gres primaveres i) per descompral, fem servir 
l'expressió enfadosa del nostre rostre qua n fem de llamps i 
trons. 

Míriam Navarro 
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PROJECTE ELS CASTELLS 

MERXE MARCO i ANNA CUTILLAS 

Aquest projecle es va desenvolupar a les aules de ci nc anys d'educació infanlil 
del col'legi Eugeni d'Ors a Elx dura nt el curs 1992-1993, 

La idea de Ireballar els castells \'a sonir a pan ir de l'observació que Ics mesi res 
vam fer de quins eren els int (;n;~sus dels nostres alumnes en aquell moment. 
Així ens vam adonar que els seus jocs al pati. els Se LIS come11laris i la seua moti
vació girava al voltant del tema dels G1S H.: IlS. Aprofitant aquest cnlu~ i as l11L' vam 
vcure que podia ser un projecle de Ireba ll i es va fer la propusla als xiquets de 
les dues classes, Es va fer una votació i lots va n eSlar d'acord a Ireballar aquesl 
lL' llla . 

Idees prèvies: què volem saber? 

L'experiència obtinguda en lrcballar altres projcCles ens havia demust ral que, per 
conèixer les idees prèvies dels xiquL'ts i d que volien ti: lbcf. era molr més fücil si 
se'ls in troduïa primer en el lema , perquè a partir de l'observació de fotos, ll ibres, 
etc. , sortirien Ics converses. dbclIssions. i con t1 ictes que ens servirien per saocr 
d'on partien i què era el que els il1lcn.:sSJ\'a . 



Començ:)rem nosallres a portar a classe llibres amb imarges, foros de castells, etc. , 
i rambé se'ls va dema nm a el ls que portaren tor el que tingueren refe rent al tema. 
Es va fer a la classe un racó on vam col'locar rota la informació que portàvem i 
on ells pod ien am r sempre que volien per veu re els llibres, les foros, etc. 

Com jn S'h:IVi" fet en allres projeCle5, algú va proposar escriure una calta als 
pares i mares per informar-los de què anàvem a esrudiar: perquè així ens podrien 
ajudar. Vam treballar l'est ructura de la carta . 

Algel també va re l' la proposta d'a nar a visitar un castell , idea que ens va entusias
m:lr a tOts . Es va decid ir rer aquesta act ivitat al principi del projecte perquè vam 
pensa r que ens serviria per introduir-nos més en el tema. Podem dir que dintre 
del gran projecte que havíem començat, en va sortir un altre de més menut que 
era el de la planificació dc l'eixida al castel l. 

Les mestres ens trobàvem un poc descentrades respecte a la iclea que teníem en 
un principi de què podia ser el projecte , però una vegada més ens adonàvem 
que el millo r em deixar que fo ren e lls mateixos els que portaren el tema cap on 
vu lgueren. Nosallres, el que havíem de fer eI<1 'JjlJdar-Ios a donilr resposta a les 
seues necessilats, que en aqueS! momem era la planificació de l'excursió. 

1..1 visita al castell , l'observació de ll ibres, fOIOS, diapositives, e tc., ens havia intro-

eluït en el lema i havia generat una sèrie de pregunles qLle l'enectien el que volien 
sa ber del lema: 

- Qui vivia alie 
- Per què tenien eixes rin estres' 
- On feien pipí i caca' 
- Com vestien? 
- Què i com menjaven' 
- Com lIuiwvcn' 
- Per què hi havia tantes portes per en(rar? 
- Per què era tan gran' 
- Per què tenien una bandera dalt' 
- Què reien all í dins' 
- Cum es divel1ien? 

Cadascuna d'aquestes qüestions es van escriure en una targeta de cartolina per 
posar-les en un planS que tenia clues parts: 

J. Què volem saber' (on enganxàvem les targetes amh les pregunles per resul
dre). 

2. Què hem esbrinat? (on escrivíem la resposta a la pregunta i si era posible un 
dibuix o una imarge). 
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A l'hora (¡-ana litzar les preguntes ens vam adon'tr que els imeressos dels xiquets 
anaven , per una banda, cap a tot el que feia referència a la vicl'l i cls costums dels 
que allí vivien i, per altra , a la construcció cleI castell en si, és a cl ir. a l'edificació. 

Com que no volíem que el projecte es limiranl (com ja ens ha via passat en 
cI 'altres) simplement a don:lr informació, sinó que preteníem que hi haguera una 
major participació per pélI1 de lOIS) es va pensar que una manera d'aconseguir-ho 
era ce lebrant la festa dels ,miversa ris (projecte transversal que es fa al final de 
cada mes) cOm si d'una fesw de l'eclat mitjana es tractar..l. Vam fer la proposta als 
xiquets i va resultar una idea acceptada Pt..:f tül.'.i i molt rnotivadora. 

ESlava clar que, per poder organitzar la fesla. necessiràvcm conèixer moltes coses 
del tema i clonar resposta a les preguntes que ens havíem fer, principalment a Ics 
que feien n.:::.fcrèm..:ia 0:\ la vida i els cosll1ms. l d'aques\;1 n1anera va sonir b neces
sitar de la recerca dïnformació. 

Recerca d'informació 

Es va fer en tre tolS una llista (I la pissa rra (després es faria individual) on vam 
apuntar com a fonts d'informació: 

- L1ib,.es de Cistells que ja teníem a classe; 

- l3usca r lIib,.es a la bibl ioteca del col ·lcgi: 
- Preguntar a T0I113s, el pare d·Àngela. Algú va apuntar aquL'sta font dïnforma-

ció perquè el pare d'Àngela ens havia portat di ,tpositives del tcma i una 
maqueta d'un castel l. cosa per la qual se SUpOS;IV" que sa bia dcl tcma. Decidí
rem escriure-li una cana perquè ving\lcra ;1 contar-nos coses dels taste: I\,. 

Activitats 

El projecte anava dcsenvoluralll-sc per dues bandes: 

1. Donant resposta a algunes cic Ics preguntes qlte teníem forml)l ;tdes al pl;tfó. 
Pcr obtenir aqllest;'l informació busc{lvem als lIihre:, que tenÍèm i V.1111 n . .:c6rrcr 
a la xe rrada que ens va fer el parc ll'Àngela. Això C.' feia o bé en grups menuts 
(cie qu:1tre O cinc xiquets) o en activitat ml·kctiva. Després es plasma,'a al 
plafó i en un full individual que s'havia preparat . 

2. Organ itz;tció cic les a(ti"irats cie b fest;l. 

Despré, de xerrar, observar i llegir molts llibres ,'ant fer una llisw dL' les ;tu ivitats 
que podíem fer per celebrar la fest :t: 

- L1isw dels personatges que anaven ;11 castell i disrribució entre els alu ntnes. Els 
que van acord;lI' eren: el rei , la reina , el príncep i I;t princesa. « tv;ll lers. criollS, 
invitats, vigilants, bufons i l'ós quc acompanyava els bufons. 

- Estudi del personatge. Es V3 crear un taller dirigit on per grups menuts (cinc 
al umnes) es feie n estuclis dels pcrson;ltges que :ln;¡ ven " representar: vesti
menra. actuació. etc. Es van utilitza r tol'; els llibres qu~ teníem al racó qu~ vam 
configurar per ~I la infonmció referent al projecte. 

Una vegada tot decidit al vol tant del p:lper del personatge , cadascú havia de 
dibuixar el seu n'lodd cie vestir. compk:merns, CI C .. i escriure \0\ ci que necessita
va per confecc ionar la seua disfressa. 

- Taller de confecció del vestit. Amb papers de diferent.' classes i tclcs que 
havien portal comença ren a confeccionar· lo. Despré:, radornaven amb 
gomets, sanefes, etc. 

- Taller cie complements. Amb difercllls materials de rebuig es feien braça lets. 
polseres l corones. el.s cavalls per ~iI lorncig, escuts. banderes. cIC. 

- Decidírem fer un ball per a l ~l fesra . Buscàrern i cscoltélrt'11l música mcdiL'v~d 
per seleccionar-ne una per ~¡[ bal l. Demanàrem l'ajuda a b mestra clt' música. 

- Decoràrem el corredor i l'entmda de la nostra classe simul:t1lt un Clstel l. Entre 
tots vam decidir qu ines parts del castell poclíem fer :t1Ií: sol; I;r part exterim, la 
llluralla amb els merlets i clucs lUrres . 

- Si teníem un casrell necessitàvem un escuL Vam hll~c(lr models i. en grups 



menuts, v~n dissenyar-lo, Pos,lrem a la porta ci més vOlat La classe ara resul

tava ser un castell. 
_ El r:lCÓ de plàsliGI 1':1 eSIiIf uecl iGII , IOT el lemps que durà ci projecle, a la 

conslrucció lliu re de castells amb diferenls tipus de mate!ials, Aquest racó va 
sonir cI 'ells mateixos, 

_ A més a més vam fer els tallers on es desenvolu pen les activitats pròpies 
del projecte transve rsa l dels aniversaris, com la decoració dels mantells per 
fi les taub, l'elaboració del pastís. la confecció cie targetes de fe licitació, 
etc, 

D i.a de la fes ta 

Vam col- Ioc:!r les La uks en forma d'U i. al mig, la califa, Les taules es van cobrir 
amb el> ma ntells feLS per ells i els altr':5 mobles de la classe es va m apartar i 
tapa r amb tdes , Vam de ixar la classe a fosques, col' lod rem les espelmes 
enceses i posarem música de l'època , Cadascú es va veslir amb els seus veslits i 
complements, 

A 1'.:nlr:!cI:t. els vigilants anunciaven l'arribada dels invitats, que eren rebuts pels 
reis, Quan estigueren tots asseguts, els criats servi ren les tau les i ro lS menja ren, 

Una vcgada menjats, els bufons i el seu ós van fer l'acntació que havien preparat, 
amb Ics riallades conseqüents, per part de tots, Després, els cavallers van fer un 
torneig amb els seus cavalls i CSC lHS. 

l'CI' finalit zar vam fer la clansa que durant tant de temps havíem estat preparant. 

Planificació de l'excursió: v isita a un caste ll 

- Fem un recull dels castells que coneixem, 
_ Localitzem :lI mapa les localita ts que sabem que tenen un GtstclL 
_ Mirem quines eStan prop de hi nostra loca litat i decidim quin anem a visita r, 
_ Una vegadH decidi t que anem ~t1 castell de Santa Bàrbara d'Alacant en 

~tU tobús, busquem a les pàgines grogues una agència d'autocars, Cridem per 
descobrir el cost del viatge, 

_ Escrivim ci nom ck l'agència i ci número del telèfon, (A part ir d'aquesta activi
ta t es decideix escri ure en un fu lL al costat del telèfon de b cbsse, tots els 
números d'imerès com aquest.) 

_ Decidim, mirant el ca lendari, quin dia ancrn d'excursió. Contem els dies que 

fa lten i anem t<t tl J:¡ nt G!da dia, 
_ l'cm una llista dels xiquets que va n d'excursió, Els contem per veure de 

qlw nres pl:tces hem de conl r:!ct" r l'autobús, 

_ Cridem per telèfon a l'agència per contractar l'autobús el dia 
havíem establert , 

_ Fem una llista cie les coses que portarem a l'excursió, 
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Durant l'any 1993 se celebrava el centenari del naixement de 
Frederic Mompou i vaig pensar que era un bon motiu per 
iniciar un treball sobre l'obra del nostre compositor. L'objec· 
tiu era intentar apropar als infants el llenguatge sonor de 
Mompou per poder gaudir de la seva música. Les obres que 
vaig seleccionar foren les Cançons i danses. L'experiència 
estava dirigida a infants de segon nivell de parvulari de l'edu
cació infantil; és a dir, parvulari quatre anys. El treball fet 
amb les "Cançons i Danses" es va desenvolupar durant el 
primer trimestre del curs escolar 1993-1994. 

MARTA BADIA 

De l'obra pianística de Frederic Mompou, vaig seleccionar les Cançons i danses. 
En les Ccmçolls i dames Frederic Mompou recrea les melodies tradicionals catala
nes, envoltant-les d'un nou univers sonor. Hetards en les notes, ecos juganers, res
sonàncies ete rnes, harmònics quasi impercept ibles ... Tot un nou llenguatge 
sensual, tranquil i moil intens que no desvirtua la melodia tradicional iJ per tant, 
la fa reconeixible. 

El treball musical que he fet amb els infants parteix clel reconeixement d'aquestes 
melodies tradiciona ls per intentar un apropament al seu llenguarge intimista i a la 
sensibilitat de la seva música . 

Durant els mesos d'octubre i novembre, els nens es van famil iaritzar amb les 
melodies origina ls, bé sigui amb enregistramenrs, pel que fa a les danses, o escol
t.1nt les CltnçOns en viu , que cantava jo mateixa. Para l·lelamenr es va rreballar la 



- - ..... -

història que hi ha en el text de: la cançó. en cop els nenS ,'an 5cr capaço, d~ 
reconèixer b melodia de les GlI1çon, ,en,e el leXl, va ig presentar la Iiguf:1 de 
Mompou i 101 ,eguill'audirió dc il's Callço lls i da/lses. 

El primer objectiu er" reconèixer a quin:! can\'ó O 'I qu ina dansa feia referèn
cia Mompou e:n ca da Glnçó i d;l1lsa, i el segon, gaudir del lI~ngua l ge sonor que 
Mompou construeix partint d'aqut!st~s lonadt:s tan nOSlr\.!~. 

Seguidament expl ico com "aig dur a lermc aquesl Ireba ll. 

1. Introducció 

EvideIlll1lenl. el trebal l ,obre l'obra Ca /l çO/ls i dC/lises dc rrcde:ric 
Mompou. amb els infant, de: I""vubri , ha,'Ía de ¡",ssar pel coneix~
ment previ de les mdodies popula rs que les van inspi,,'" Aconseguir 
reconèixer la melodi;l de La filla del CI/r/l/csi o dc L 'bere/l Riem, crec 
que és ind ispensable pèrquè eb perib oïdors puguin gaudir de Ic, 
diferents sonoritats amb le, qua ls, d'una nX"'cra senzilla i agosmad;l, 
Mompou vesteix la melodia popular. Nomé, a parlir de la identifi ca
ció cie la cançó o de I:i dansa, podia inlenlar que el~ nens s'endinses, 
sin en et lIengu3.tge sonor, d:\ matisos, lc~ rcs~onànc\es . Ics \mit,\
cions, els acords ... És " partir del coneixemenl Ic la líni,1 melòd ica 
de la cançó, que podia fer escoltar, sense temor a què es perdessin , 
la riquesa dc les hJrll1onilwcions de Mompoll . la seva peculiar suno
rita!. 

2. Condicions prèvies 

El grup d'infanls amb el qml havia de treballar ~ra el mateix que havia 
tingUI ci cu rs anterior. 1992-1995. al nivcll de pa rnlla l'i Ires anys. Això 
compol1llva lloa sèrie d'avan tatges prou irnpOI1 ~\n I S com ci fel d'estar 
Ircb,IIlats en l':imbil Illusica l d'una maner:¡ força com pleta. Són nCI15 i 

nenes que tenen adqu irit l'hàbit d'escoltar d'una maner:! activa, amb un repertori 
d'audicions força ampli pcr a b seva edat; aCOSlumals a b:llbr, a identificar f,,,scs 
l1lusical.s amh frase:, dl: moviment, ;1 c"cohar la músic:l I el' acoplar-hi ds movi
ments aprcso~ , a seguir dins d'una audició d iferent!) timbre", d'instrument .... , o 

melodies, o rilme,:, quall acomp:myt:11 en forma (robstin~lIo ; acostumats :1 Glnlar i 
habitualS a escoltar tcs cançons traclicionab que. de maner:l siSlelll:ltica, C:lIl to al 
llarg cic tOl el cLlrs. 

Així doncs. el grup dïnbllS. tOl i s~r pelib en ètlal, partia d'un Ireha\l musical 
bàsicamenl sensurial força ampli . 



Amb lOt, el que era més important per al treball que anava a comença r era 
trobar-me amb nens acostumats a escoltar i amb un bon regui tzell de cançons tra
diciomls c ualanes conegucles. 

3. La selecció 

De Ics ca torze COIIÇOIlS i dm /ses que Fredcric Mompou va escriure al llarg cie la 
s va vida, en v:lig seleccionar set a partir dels O'iteris següents, 

En primer lloc, calia poder ca ntar al:; nens la cançó tal i com tradicionalment 
s'h:1 conse rvat. En el cas de les da nses, les que no es poguessin ca nla r, caldria 
fer-les escoltar en b versió original. és a dir, tocades per l'agrupació musica l 
pCl1illl' nl. 

ALxí m:lleix, va ig tenir en comple que la melodia original es pogués seguir d'una 
manera clara i sense problemes, 

1.:1 durac!:t de les peces fou un ll hre dels criteris per a la selecció, 

Vaig inlentar no sepa rar cançó i dansa quan em fou possible; crcc important faci
litar ab nens, sempre que es pugui , l'audició sencera de les peces, ra l i com Ics 
va concehre l'auror, dins d'u na glohali!at, on la melodia d'una ca nçó concrCla 
d6n:t pas ~I b rne /odia d'tlml d::ll1s:J rambé concrCGI. 

T"mb(' vaig tcni r en comple incorporar Ie,.; ca nçons tradicionals que els nens ja 
~a ¡'i (:n , j~l quc Ics havi:! c::tntat l'any anterior corn a audicions vives. 

Les al/çO l/s i dal/ses sek ccionades foren: 

- Cal/çó i dOI/sa I/ Iím , 1 ( La)illa del Carlllesí - DallSa de Castellterçol, 1921) 
- Cal/çó i dallm I/Iím, 2 (Isabel - Galop de co/1esia, 1918-1924) 
- Callçó i da l/so I/Iím, 3 (Ellloi de la mare, ] 926) 
- Cançó ído l/sa II IÍ 'I/ , 4(l:."I lI/a.i lle.: 1928) 
- onçó i dallsa I/ Iím, 7 (Mllllta llyes regalades - L 'berel/ Riera. ]944) 
- Cançó i dansa ,"ím. 8(El testall/ell t d'A mèlia - Lafiladora, 1946) 
- (lI/ÇÓ IIlí ll /. 9WI rossi llyol, 1948) 

4, Treball s is temàtic 

Aqul..:st:t era una ~I Cli v it:::1t especial que feia amb els nens i com a lai vaig destinar
hi un" eston:r fora de l'espai dedicat "I llenguatge musical. el qual va scgu ir el 
seu plantc jamcl1I normal de curs, 

El treba ll a l'aula fou el següenL Cada dia , en la franja horària d'll ,30 a 11 .45 
fèie m audició, Els nens, disposats en semicercle, escoltaven Ics cançons que havia 
selecciona!. Vaig tenir molta CUflr a cxplica r ta nt ci text de les ca nçons i la història 
que narren com le para ules, expressions i girs lèx ics que pod ien dificu ltar la 
comprensió de l'argument. Vam observar que hi ha cançons que lenen una 
tornada amb un text específic que es repeteLx al final de cada estrofa , 

De Ics ca nçons finalmel1l seleccionades, n'hi havia cinc que ja eren conegudes 
pels nens: Muntanyes regalades, L'lJere/l /l iera, El /'loi de la mare, El mtllú¡er i 1:.'/ 
ro,~,ill:yol, que les havia cantat duram el curs anterior, Eren toralment desconegu
des HI testament d'Amèlia, El galop de co rtesia, La f iladom , Isabel, Lt/ }illa del 
Ct/ rmesíi la Da/1Sa de Castellterçol , 

Cada setmana ca ntava una cançó nova~ que alternava amb ,'a udició de Ics 
cançons ja conegudes pels nens, Passaven els dies i l'estona dedicad<l a l'audició 
efll ga irebé un ritual. Després de pujar dc! pali, es renIaven les mans, la cara i 
seien lra nqui! 'lamcm a l'espai destinat a la camada, 

A mesura que els nens escoltaven, memoritzaven part de les lletres, sobretot Ics 
tornades, i fin s i tot n'hi havia que dc tanl en tant s'hi "regien, 

Quan em va semblar oportú, ",,, ig cornenpr a trcba lbr I:. melodi;¡ de les ca nçons 
sense ci text, L'objectiu que perseguia era la identificac ió de la línia melòdica 
amb la cançó a la qual penanyia, 

Va ig començar per les més conegudes, aquell es que cm semblava que els nens 
tindrien m~s ben apreses per assegurar la respost¡¡, Amb la Ilaula dolça soprano 
vaig interpretar la primera estrofa de L 'bere/l Riera, En ,!Cabar vaig demanar si 
algú reconei.xja la melodia. Si sabien endevinar quina cançó h(wia local la flauta . 
D'una manera tmalmenI espontània va sortir un "tra ia raia, tralarala .. , .. COlonat amb 
l'afinació de la tornada cie L 'hereu Riem , Vaig haver d'insisti r perquè recordessin 
el títol de la cançó, però la melodia havia estat reconeguda sense ca p mena de 
dubte, 

Exercicis com l'anterior es van succeir amb rotes les ronades que havia seleccio
nat. De vegades les interpretava amb la nauta , d'a lt res amb la vcu rot fem una 
síl 'laba nCulra , de vegades utilitzava algu nes de les harmonitzacions per a gu itarra 
cic 1.I0bet, etc, AI principi escoll ia la meloclia de les estrofes, però després també 
va ig wral·leja r les tornades, que eren igualmenl reconegudes pels nens, 

Pel que fa a la DOllsa de Castellterçol, única dansa de les escollides que no té 
texl, vaig fer escoltar dins de la classe cic música l'enregistramenr de la cobla La 
Principal de la llisbal. Ens vam fixar en el so cmaCteríslic cie la cobla , formada en 
la major part per instn lJ11enrS dc vent, i en el caràcter cerimoniós de .Ia Da lisa, 
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El lreball musie<d eSlava assolit. TO\ i que de vegades els nens nO encertaven el 
títol de l'obra o de la can\,ó, sabien donar deralls de l'argument o recordaven la 
melod ia de la tornada o algun verset de la lletra , 

5. Parlem de Frederic Mompou 

!-Iavia arribat el moment de presentar Frederic Mompou, Tot just començava el 
mes de desembre quan vaig reunir els nens i cls vaig explicar breument la vida 
del compositor i com era de perit. La seva delicada salut , els estius a casa els avis, 
el seu larannà distant i reSe rv~lt , la foneria cie ca mpanes. I"enamoramcnl i casa
ment amb Cannen Bravo, b seva e~lança a París, el reconeixement de la seva 
obra, els records dc la infantesa .. , Els vaig ensenyar fotografies, la sev;1 signatura i 
una ca rta que Joan Miró li va enviar (havíem treballar Miró ci curs anterior). 

En altres xerrades breus, vam parlar del piano, l 'instrument de Mompou, de l'ofici 
de composiror i d'intèrpret., i de la manera com la rècnica ens permet reproduir a 
la chlsse una grav:Ki ú anterior. 

Després d 'aquestes xerra des, vaig iniciar la segona pan del treball musica l: 
l'audició de les CC/l/çons i dC/nses interpretades pel mateix Mompou. Va ig mamen ir 
la fórmula i l'horari quc havia seguit per presentar les cançons. Es tractava d'identi 
ficar a quina cançó [Jertanyia la melodia cie la interpretació de Mompou, qu ina 
cançó recordava Mompou en aquella obra musica l. El treball antcrior clut a terme 
amb les cançons va fer possible el reconcixemem immcdiat de les melodies. 

Però encara havi;l d 'intentar anar més enll à: així que, un cop reconeguda la cançó 
i recordada la seva hisròria , vaig demanar als nens que escolressin com Mompou 
harmonitzava aquella melodia, Com, cie vegades [Jer SOta , urilirza nr sons més 
greus, de vegades per damunt , amb sons més aguts, teixia un entorn sonor al 
voltant de I;:t melod ia . Vaig inlenlar qu e els nens captessin la serenor i 
tranquil'litat que sorgeix de lo interpretació cie les seves melodies; que espercssin 
amb atenció els retards dels fin;¡ls de frase, que gaudissin de les ressonàncies que 
els acords [Jrojectcn abans d'aparèixer el silenci final.. 

Un cop aconseguit l'interès dels infanrs i la seva pred ispos ició per escoltar, vam 
anar trona n i les repeticions, el.s ecos. Ics melodies senceres, les que només sïni
ciaven. 

A la classe, vaig penjar un::. ampliació d'una fOlügrafia cic ¡\Ilompou i vaig preparar 
un ll ibrer amb la música i la lIetl<' de les cançons que havíem escoltar per a cada 
nen. 

L'audició de la Cançó l'uitl/ . 3, El noi de la mare, va concloure l 'experiència, 

Evidentment, al parvu lari hi ha mom Cnt s en què, per diverses I<,ons, ci treball 
planifica t no es pot c1ur a terme i cal reconduir la sessió prevista, Això no ha de 
com[Jortar anul ,lar aquella activital : només cal rCI:lrdar-la ; s:lber trobar éI moment 
adequat i aconseguir que els nens estiguin a punt. És important no sobrepassar 
aquella estona d'atenció limitada, fora de la qual l'activitat que sigui es w nvcrteix 
en una prova de resistència entre els nens i la mestra, Per això cal tenir ben 
mesurades les paraules i allar directe al gnt, sense ;!Ilargar amb expl icacions inne
cessàries aquells aspectes que la mÚSiGl ja il ' lustra , 

Per escolrar Mompou pots er cal un gra u cI 'a tenció , dc concent ració i de 
tranquil 'lilal superior que per escoltar qualsevol fra gment barroc o qualsevol 
dansa renaixentisra, El piano, el tempo, els retards, el sincretisme de les harmo
nies mompounianes, ci ca ràcrer intilll ista dc la música, demanen un estat de 
serenor i d'atenció per poder-la escoltar. 

El coneixement previ de les melod ies i l'hàbit t l'escolt:,r adquirit amb un Ireba ll 
sistemfnic m'han permès constata r com infanls de ¡xllvulari són capaços de gaudir 
amb Ics CCI17ÇOl IS i danses de MOIl1[JOu. 

La curiosital envers el fet sonor, ci plaer de reescoltar aquell fragment endevinat. 
es tradueixen en ordre i silenci, actiluds necessà ries pel a qua lsevol treb,,1I i indis
pensables per analitzar, cerc" r o g:tud ir cic les melodies. 

M.B. 

Aquest treball Iu e5t¡1\ fCI al C I. P. Pa.\ dc Tarr:lgQn¡¡ dUïJl1t el ClIr.:. 199j- 199-' ¡I!llb els nt.:n~ i 1\ I;'I1t:S 

de 1;1 cbs:;¡(: Les palaIes. OL'S d'aquí I:t IllL'V;1 gratitud. 

Bibliografia 
Per c1abo].lf I e.~ act ivitats he COJlsu lwl: 
J."Nt:.S . Clara: Federico "'Ull/poll: l 'ida. textos y doc/lll/ema:;, 1\<l:ldrid: Fund;¡ción 13;¡Il( u Exterior, 

Mel1lorias de [a 1v! (¡siGI Españob. I 98i. 

Les gravacion,., eSCülmcles són: 
Mompou illfefpreta ,\1umpolf. ¡.es a ll/çO llS i d{/J/S()~~ En,')<L}'o. E!1 )'-704. di3C "l. IJblribllir per Hcller, 

SA 
Com", Lo\ PRINCII'AL DI: 1..,\ 13ISBA I.: O(lI/sa de Caslelllf'rçul. /;/ r¡.slO. AlILliuvbuab de S:l rrEl SA 



ornades emàtiques 
I Congrés de la Renovació Pedagògica 
SOCIETAT I EKOLA 6 DE l1li6 SANTA mOMA DE GRAMENET 
PROJEmS EDuunus 12113DE MAIG VAllÈS OCCIDENTAL 
PARTICIPACiÓ 20 DE MAIG VENDREll 
ALUMNAT 4 DE MARÇ BARCELONA 

I D'ABRil BARCElONA 
6 DE MAIG BELLATERRA 

INNOVACiÓ EDUCATIVA 27 DE MAIG BARCELONA 
CURRíCULUM 6 DE MAIG BARCElONÈS 
NORMAliTZACiÓ liNGüíSTICA 516 DE MAIG TERRES DE l'EBRE 
VALORS 26 I 27 DE MAIG RIPOll 
PROFESSIONAlITAT DOCENT 19120 DE MAIG llEIDA 
ADMINISTRACiÓ 13 DE MAIG BELLATERRA 

EL PRIMER CONGRÉS DE LA RENOVACiÓ PEDAGÒGICA ÉS UNA 
INICIATIVA DEL CONJUNT D'ENTITATS QUE REPRESENTEN LA 
COMUNITAT EDUCATIVA CATALANA, QUE TÉ COM A OBJECTIUS: 

• RECOlliR I DIFONDRE LIS EXPERIÈNCIES DE MILLORA EDUCATIVA 
QUE ES FAN I PROMOURE'N DE NOVES. 

• OFERIR ÀMBITS DE COOPERACiÓ I INTERCANVI ENTRE TOTES 
AQUELLES PERSONES, ASSOCIACIONS I ENTITATS QUE, DES DE 
QUALSEVOL SECTOR DE LA COMUNITAT EDUCATIVA, PROMOUEN 
AQUESTES INICIATIVES. 

• PROMOURE LA REFLEXIÓ COL.LECTIVA, AMB UNA VISiÓ 
CONSTRUCfJVA I POSITIVA QUE PORTI A L'ELABORACIÓ DE 
PROPOSTES D'AVENÇ I DE MILLORA. 

UN CONGRÉS FET A MIDA PER TOTS AQUEllS QUE 
TREBALLEN PER MILLORAR LA QUAlITAT DE l'EDUCACIÓ. 

ENCARA ETS A TEMPS DE FER LA TEVA APORTACiÓ: 

• INSCRIU LA TEVA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA 
• FES APORTACIONS AL DEBAT DEL CONGRÉS 
• PARTICIPA A LES JORNADES TEMÀTIQUES I A LES JORNADES 

FINALS 
·INSCRIU·TE AL CONGRÉS 



IMPORTANT NOVETAT EDITORIAL 

Projecte de Religió Aldebaran 
per a l'Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) 

Direcció tècnica i pedagògica: Antoni Salas Ximelis 

El projecte de Religió Aldebaran per a l'Educació Infanti/, 
pioner en aquesta etapa, voi despertar la sensibilitat 
dels nens i de les nenes vers l'univers d'allò religiós, 
i per això, ha tingut molt presents les seves possibilitats 
i experiències. Aquestes són les que ens facilitaran 
aprenentatges vertaderament significatius. 
Es tracta d'un projecte realitzat en coherència amb el 
desenvolupament posterior a l'Educació Primària . 

Educació Infantil 

Religió 3 anys 
Religió 4 anys 
Religió 5 anys 
Material de suport didàctic 
per 3, 4 i 5 anys 

. , 
Re\i9'° 

. ",,,,,ba,.,,,, 
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Eo ",taotí 
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....... -. ...-,.--~" ... 

Edicions Gdí. S o 1. 
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EL GRAN JOC DEL PLANETARI 

MARTÍ VILANOVA 

~lir.l , mira ... un estel! El (OCO i es mOli . Faig dibuixo:" amb els estels i descobreixo noves 
hi~!òric!), dl' c:lçadors, d 'Ó5SC~ , de princeses anligues, de lleons ... 

El propòsit de cma als nens i nenes que es troben en l'elapa escolar d'educació 
infa11li! és fer una aproximació a l'aslronomi3. 1 sobretot en la seva part més lúdica , 
per ral d\:ngrcsGlr-los, d'una ba nda, a lJn ~1 participació acti va en la sessió i, de 
l'a h ra, motiva r-los" mira r ci cel quan es fa fosc i descobrir-hi tot el que han vist 
en el planetari. l'er assolir aquesta fita comptem amb un pla netari mòbil que es 
pot instal ·lar en qUèdscvol lloc, sempre i quan hi hagi una presa de corrent, 
necess:lria per connectar el projector i el petit ventilador que farà que la cúpula 
clel planetari es ma 11lingui alçada. Així la infraestructura mínima per poder portar 
a terme l'acti vila t és un lloc pl a de 6 x 6 m i 3 d'almra (o scgons l'època cie l'any, 
a l'exterior) i una prcs" de corren!. No necessitem rcs més per cmpendre el 
nostre viatge p;lrI icular als estels. 

Però en el cel no solament hi ha estels, també hi trobem d'altres astres: els plane
les, i la lluna quc canvi:1 de forma cada ni!. 
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Tot això i molt més és el que descobrirem junts si ens voleu acompanyar al pla
netari. 

Què és això' Per on hem d'emrar' Què hi ha dimre d'aquesta "pilota '" Fa mal 
entmr aquí' Aquestes preguntes són les primeres que es fa n els infan ts quan han 
d'entrar dins de! planetari, ja que aquest no és res més que un gran globus de 
plàstic inflat d'aire, en el qual hi ha una Cllpub on es projecten els estels, i un 
túnel que fa la funció de passadís o d'entrada, Aquesta apa rent fragilitat del pla
netari té l'avantatge de poder-lo traslbdar còmodament a qualsevol lloc (un 
gimnàs o el pali de l'escola són els llocs ideals per muntar-lo) a la vegada que 
permet al nen tocar-lo i semir-sc'l seu, sense por a fer-lo ma lbé o trencar-lo, 

Entrar dins de la "gran pilora" que és el planetari és la primera aventura que els 
espera, D'un en un entren sense saber ga ire on, per un túnel que es tanca rera 
seu, memre l 'a ire de l'interior, que surt amb força, espanta els més porucs i 
exci ta els aventurers, Després de creuar ci túnel de quatre porcs, entren directa
ment a la panxa del gran globus on tindrà lloc la sessió del planetari, Un cop 
tots asseguts fem rotllana a la cúpula esperen amb impaciència veu re els estels, 
De mica en mica un d'ells aba ixa la llum, que represen la el sol, i aquesta es va 
fen t més i més tènue nns que aconseguim que es raci de nil i surtin a poc a poc 
els estels: primer un, després un altre, i de sobte apare ix un oh! d'admiració 
davant del panorama que renim sobre els nostres caps. Allà on només ra UllS ins
tanls no hi havia res ar:'1 hi apareixen milers d'estels, que ens envolten per t ()te~ 

bandes i quc ells poden tocar, i fins i Ior, en acabar la ,essió, emportar-se'n un 
per tornar-lo a llenç", al cel quan es fac i dc nit i d'aquesta manel:1 tenir-h i ci seu 
propi estel. 

Un cop ha passat el moment inicial de sorpresa i admiració comencem ja a assen
yalar i a crear tots junts noves figures (1mb grups d'esrels que elmoniror assenyahl 
amb el llapis de llum: aquest grup semb\;¡ un colbret o un caramel, aqucst altre 
sembla un penjador. aquest altre una cadi ra, i així, jugant jugant , ",ribem a l'Óssa 
major i els preguntem quina l'Orin:¡ els recorda: 

- Mira. mira ... ci carro -diu un. 
- :-Jo home, quc no veus que té forma de paella' -diu un altre, 
-A ctisa em van dir l'estiu passa! que era l'Óssa Illajor i qUè n'hi havia una allra 

de més pet ila -fa un tercer. 

S'introdueix el concepte de constel '\ació i es "crida" l'Ó,,a major, que molts 
encam que nornés sigui d'oïda ja coneixen i que a més t0 l 'avantatge quc és molt 
fàcil de localitz:lr al cel durant gairebé rot ran y. i quan ap: tn.: ix per sobre els seus 
caps, producte d'un", tr.msparèncics que u til it7~1 ci monitor (quan cls nens són 
més grans són ells mateixos qui ho ran ), i se 1:r col' loca " ''casa'' seva provoca la 
sopr<':s:l de veure com uns quanls estels forlllen una ngur:¡ viva que ells poden 



reconèixer f:kilment i que els resulta familiar .. . Al costal de l'Óssa gran lrobem la 
scv~ fi lhi, l' .<S:I pClila, que fugell 10lCs ducs d'Orió. el caç,1dor. 

De¡xnel1l del grup, i segons el parer del meslre i dels monitors. els nens i nenes 
s':¡¡xequen i loqucn un esu·el. el que Ien en més "prop seu. per comprovar si es 
mout:n () no. J)t: soble 10rs comencen a cridar i a explicar cap on va el seu estel. A 
uns els va cap a la drela , a uns ahres els va cap a ba ix, fins que el perden, mentre 
que :i uns lerccrs d s eSlcls els pugen la nI al cel que ja no els poc1en seguir. 

- Així doncs, 1015 cls eSlels es mouen' -pregutlles sabenl ja el que el cotlles!aran-. 
N'eslcu ben segurs' -Iornes :i pregutllar mentres anem gira nI el projeclor més i 
'''' ~S r:lpicbmcnl i els eSlels V'ln apareixen I i desapa reixetll formam figures cie 
llum. Fins que ,11 final un exclama: 

- N'hi ha un que no es mou, allà, a Ja cua de l'Óssa pelita -menlre l'assenyala 
amb éllbpis de ll um. 

Acabem de -descobrir" l'estel l'ob rI 

Emre descobrill1cnl i descobriment aprofilem per cridar dos animals perillosos: el 
Lleó -c13v:1I11 b qU:ll cosa IOlS cantem per dir-li que no ens fa por i que esrem dis
posats" restar allí esperam que vi ngui i es col·loqui a la seva "cas,,", és a dir, dintre 
de J:¡ seva consle/ 'lació, menlr" que els més agosara" demanen que el Lleó es 
IXlSsegi pcr IOl el cel per poder-lo acariciar- i l'Escorpí, amb la seva cua verinosa. 

AI I1n:11 cie b nil Il:m "Ixllòxer '" lluna , que és 111011 vergonyosa i només vinclrà si li 
dcm:H1cn com GIL éS ;;1 dir. c¡lJ)l:.lnl. J n'expliquem Ics diverses fases (lluna nova, lluna 
cr~Lxl.! nt , lluna pl~na i lluna decrei..xcnt, o dit d'un3 altra manera, la lluna es va engrei· 
xanl cngreLx:1111 fins que 31Tiba a ser rodona i s'aprima s'aprima fms que desapareix), 
d'una nJ:lller:1 111011 pbnc", i si ja coneixen les lletres, Ja D i la C concrelamenl, expli
quem una petitl enck:vinalla per reconèixer si creix o decrc' jx respectivament. 

Emre dl!scohrimcl1ls, llegendes, cançons ... se'ns ha fcr cie dia i, pcr tant, el sol ens 
ve " veure :1 poc a poquel i els cSlels van desapareixem fins que els retrobarem 
de nou a b nil re:l\. quan IOlS inlentarCm veu re al ccl tOlS els nous personalges 
que hem con ¡tUl : les ósses. Orió ci caçador, Taure, les Plèiades (si ens trobem a 
l'hivern), ci Lleó (:1 Ja primavera) O l'Escorpí (a l'esliu). 

Com ja hem dil abans, el que inl en!em amh el planclari en aquesles edats. més 
que cJOIl ~lr c!ack.::-: cienfífiquc.s o explicacions lcòriqu cs de difíci l cornprensió: és 
encuriosir els n~ns) motivar-los i sobretot despertar- los el desig de mirar cap 
~Im lllll en Ics nils cla re$ per descobrir i ohsclvar uns nous amics, els estels. 

M.V. 

in-fàn-ci-a 
viatja a 

BARCELONA 
de 1'1 al 3 de juny de 1995 

Butlleta d'inscripció 
Nomicognoms: ______________________________________ ___ 

Adr~a:-----------------------------------------

Telèfon: Fax: 

Dijous, 1 de juny Divendres, 2 de juny 

D GRUPA Espai Familiar del Bon Pastor Parvu/an de l'Escola del Bosc. 
Parvulari de l'Escola Casas. Escola bressol Foresl¡ef 
BilJlloteca. 

D GRUPB Espai Familiar de Ciutat Ve/fa . Escola bressol Rocalonda 
ESCOla bf"essol Cadi Parvulan Germanes Bartomeu 

o GRUP C 

Centre de Recursos Pedagògics. 

Espai Familiar de la Zona Franca, Escota bressol el Cangur. 
Parvulari Tres Pins. Parvulari Salvador Uobet. 

O GRUP D 

Centre de Recursos Educatius tC AEDACl 

Escola bresSOl la Trepa. Escola bresSOl el CargoJ. 
Parvulari Sant MiqueL Parvulari Arc Ins. 
Movibaix. o GRUP E Escola bressol Guimbó. Parvulari del Sagrer. 
Escola bressol Esqwrol. Escola bressol Palomar, 

O GRUPF 

Ludoteca Pelita Infància, 

Centre esportiu can Felipa Escola bressol la Mar 
Escola bfessol Roure, Parvulari Alexandre Ga~ , 

D GAUP G 

Movlbaix. 

Parvulari de l'Escole fa. ParvularI BafT1Jlet 
Escola bressol la Gespa. Escola bressol Pau 

O GAUPH 

Taller Triangle d'educació plàst1ca, 

Parvulari Nabi, PalVulari Barkeno, 
Escola bressol Gargot. Escola bl'essol CoIicef'ola, 
Taller Triangle d'educació plàstica, 

Apunteu tres grups (1, 2 i 3) per ordre de preferència on us vulgueu inscriure. 

Dissabte, 3 de juny 
Itineraris culturals de coneixement de Barcelona (organitzats pel Servei de Co
neixements de la Ciutat de l'IMES). 

Preu: 6.000 ptes. a pagar per Iransferencia al compte núm. 2f 00-0832-
0200326197 . amb el nom de qui ho envia. 

Els interessats heu d'omplir aquesta butlleta i trametre-la. per correu o per fax , 
abans del t O de maig de 1995, a l'adreça següent: 

INFÀNCIA: A. M. Rosa Sensat. Còrsega, 271. 08008 Barcelona. Fax: 415 36 80 
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CREAR ESPAIS I TEMPS 
DELECTURA 

seva marc), Un dia destrossarà conscientment uoa joguina davant la SCV3 mare 
abans de demanar-me que la repari, Sobre un imalgia ri , busquem les eines que 
ens caldran per refer-I:! , Fu llegem, descobrim el llibre, Dura11l les ~ession s, la 
lectura es caveneix en un plaer per a Cal idou, 

Com que les visites es concerten demananl hora prè\'Íamenl, és difícil de formar 
un grup per explicar o llegir, IIcI'at del períocle cic Ics vacances escola rs, Ll:rvors 
lorno a veure els "a11l ics", Es precipi ten sobre els llibres: "V:rja, en Iens de nous! 
Però on és el mcu' Saps aquell parlava de".'" Freqüenlmenl, aquests retroba
ments són elements morors per consri1uir un grup: però ..:Is ml:s tímids :lCtllcn a 
clist:i ncia o fu llegen altres llibres, amb un aire dc no ser-hi. Després, quan marxen 
els primers, s'acosten, Els proposo de rellegir el llibre de b bruixe" "No, ja ci 
coneixem, ens l 'acabes cie llegi r. " Semblava que no hi eren, però en real it:n 
estaven la mar d':-Hcnts! 

Després del primer semestre, es constata un CIO\ 'j de compol1<-lmcnt dels infan t~, 

que van més fkilment cap als llibres que cap a les joguines, i també Ulla més 
gr:111 part icipació dels pares. Durant mesos i anys, cls infa nts es troben tan bé en 
aquesta auivitat que volen quedar-sc més eSlOna a I:t sal:! d'esper:I després dc la 
consulta. Algunes famílies ponen cI; 11115 únicament per la lectu..:!. altres -massa 
pocs enc¡¡ra- freqüenten la hiblioteca. Alguns compren llibres o manifesten la 

YVETTE MI::HCIER intcnció de fer-ho, 

L'abril del 1988, l'equip de de,envolupamem social del barri cm va demanar que 
posés en marx:! algune, aClivilatS d'apropament als llibres a les sa les d'espera 
dds ped iatres dds centres d'atenció primària ( l'~II ), 

La sala d'espera é, un lloc pri vilegial per ITobar-se amb pmes i infanls, ja que hi 
estan disponibles. 1:1s llibres sUlten d'una petila inslal 'lació confortable i vialgen 
de mà en mà, Sovint , però, c d un apropanK:nt individualit zat. M'apropo a l'infant, 
inslal·lal a la falda dc >:1 mare, La sa luclo i després em dirigeixo al menul pcr 
acollir-lo i presenlar-me, Després, li mOSlro un llibre i l'hi explico, L'infant hi par
ticipa a través dc la mÍlnica, I<..:s mirades, agafa el llibre,. La mare dcscobreix 
l'inlerès dd seu petit : d plaer de mirar imalges, dc girar les planes, de tasta r la 
m:igia dd llenguatge de I:! narració, 

Aquest acostamcTlI individual és n1l:S necessari que mai amb els infants més 
grans, nous al I)arri. Ai xí. primer cal jugar amb YOllsseL construir un edifici i 
després veri ficar en el llibre L'obra quc la nostra construcció sigui conforme al 
!llode\. abans de poder-lo interessar per altres històrics, 

Calidoll al1ibcra rú la SC \ 't! ;lgrl:~S ivjl~H o b ~t'va por maltractant els ll ibres durant 
diverses sessions (els llibres li recorden l'escola quc és un lloc de "doma", diu la 

El dia dels llibres al parvulari 

Com que aquesta activitat només era coneguda pds usuaris del centre mèdico
social. vàrem fer una exposició de fOIOS, Allí, una meSlra d'un palvubl; del barri em 
va explica r que e>l:Iva engegam el que ella anomenava el "projecte llibrc", D~ fel. 
consl1tem b maleixes CÜSe>;: la majoria de les famílies no coneixen el ll ibre infanlil; 
cls pares ignoren quin interès pal lenir un llihrc alx1I1s de l'eebl de saber llegir. 

1;1 nosl ra idca comú seril obrir l'escola als pares ja que si el ls panicipen en una 
activitar. i hi vcucn els seus fills implicats. ci miS::ialge arriba millor. Així doncs, 
convidem els pares i marcs a venir cada quinze dics a llegir llibres als infants, dc 
8,30 a 9 h, Qualre parcs i mares s'ofereixen a fer-ho, Ires hi panicipcn realmenl. 
Perquè sàpiguen com posar-s'hi, per guiar-los una miqueta, cm conviden durant 
les hores que són allà , com una convida cia de fora habituada a practicar I:r inicia
ció al llibre. 

Adopto la mateixa actitud que a I<..:s sa les d'espera de les c()n~ulte::i: m·:.t. ... sec per 
lerra amh un ll ibre. Quan els infams arriben, els invilcm a escolli r un llibre i a 
dur-lo a l'adulI quc d is escullen per Iai que ê1s l'expliqui. Duranl Ics primeres 
~essions , els infants estan unil mica int imidats. sorpresos per la presència inhabi· 



lual d'adulis. Les mares quc els acompanyaven S110 miren de lluny, després se'n 
van. Dels vim menuls i menudes que hi ha, només quatre escolien i panicipcn. 
Els alires p: '1xl lloncgen d 'un grup a l'altre amb Un:l mena d 'escolw fugissera, però 
miren, fullegen .. , 

AI ca p d':llgunes ~essions, les ma rcs s'aCOSlen. cada cop són més els infant> que 
esco llen, que mani fesLen ci scu interès: un 
ensenya un llibre a un :litre i li explica una 
hislòria amb \':ljul cic Ics imalges, un tercer se'ls 
:ljUI1l:l i c~coli a. 

Ducs llIares h:ln husC:lI consell per comprar. 
d 'a lires voldrien anar a \:¡ biblio!cca del IXlrri. 
Org:lnilZenl tres sonidesl a raó cI'una per Illes, 
:unb nou o deu parcs i mares per I<lnda. El qw 
preocupa sohrelol a la major pan dels pares és 
11 conèixer ci lloc. En companyia nostra, tras· 
passa ran 1:1 pona del "Temple del Llibre" sense 
haver-hi de p:Hir m:lss: .. Ca l explicar-ne el run
cionanrcl1I per Ia i que c:ldascú pugui demanar 
un llibre en préSlec. Hom convida a parcs i 
mareS a torn:lr cls llibres lots sols i a prendre'n 
cl':lli res abans de la propera sunida. 

DL: S de la terce ra sortida, són els lnatcixos 
infanls els qui donen el seu carnel a \:¡ biblio
Icc:i l'Ía i endrecen cls llibres, gui~lts pel color. 
Els pares eS lroben com peixos a l'aigua. Quan 
s'acah:1 ci curs e.scolar¡ s'organitza unll visita a 
I ~I meeli:ileca i IOtes Ics famílies hi ~ón rep re
scnl:reles, amb el fill. 

Al comcnç:lInenl dcl nOli curs, la meSInl, que 
continu:1 w.: it..:n t els seus anLics alumnes, consta
t;¡ qUL' ci 63 nó \':r rcgularmenl a la biblioteca. 
El seu ', )l'ojeclc llibre" seguei., .. 

Y,M. 

Article lrct de (Jetite I!I!frmce. êllCif rJ/lx stwoirs, P:¡rís: J\'linisren d~ Tn:ball. d'Orup,¡ció i de b Prumo
ci Pro cssiol1a\, La Documt.:nt;l1lon Françlise. 1992. 

7;"(J(luccf6: Roser Ros 



Propostes per a la renovació de l'ensenyament 

COL.LECCIÓ GUIX 

• A L'ESCOLA AMB EL COS 
Moviment de Cooperació Educativa 
III pàg. (20 edició) 
PVP 1.200 ptes 

• UNA CAPSETA BLANCA QUE S'OBRE I 
NO ESTANCA 
Montserrat Correig I Laura Cugat 
112 pàg. (Sa edició) 
PVP 1.200 ptes 

• CONTES PER FER I REFER / 
RECURSOS PER A LA CREATIVITAT 
D. Badia I N. Vilà I M. Vilà 
96 pàg. (50 edició) 
PVP 1.200 ptes 

• TU-RU-RUT / 
CANÇONS PER A NOIS I NOIES 
J Donés / M. T. Giménez / 
T. Giménez / M. A Guardiet I 
G. Sampere 
95 pàg. (30 edició) 
PVP 1.100 ptes 

~Ó 

• TU -RU -RUT (CASSETE) / CANÇONS 
PER A NOIS I NOIES (3 A 14 ANYS) 
(30 edició) 
PVP 1.1 00 ptes 

COL·LECCIÓ INSTRUMENTS 

• 101 JOCS I 
JOCS NO COMPETITIUS 
Rosa M. Guitart 
SO pàg. (7 o edició) 
PVP 1. 200 ptes 

• 11 PROPOSTES PER A L'EDUCACIÓ 
FíSICA 
Jaume Bantulà / Conxita Busto I 
Marta Carranzo 
S3 pàg. 
PVP 1.200 ptes 

COL.LECCIÓ PUNT I SEGUIT 

• AI, QUIN RIURE! / 
RECULL DE CONTES HUMORíSTICS 
Grup Cocabamba 
71 pàg. 
PVP 1.200 ptes 

• SOCA-TIRA / PSICOMOTRICITAT. 
DINÀMICA I DANSA A L'ESCOLA 
M. Anton I M. Barbol I P. Godalli 
J Segarra 
93 pàg. 
PVP 1.320 ptes 

COL.LECCIÓ EL LLAPIS 

• RACONS D'ACTIVITAT A L'ESCOLA 
BRESSOLI PARVULARI 
M. José Laguía / Cinta Vidal 
95 pàg. (20 edició) 
PVP I .320 ptes 

• COLÒNIES ESCOLARS I 
ORGANITZACiÓ, ACTIVITATS I 
RECURSOS 
Artur Parcerisa 
95 pàg. 
PVP 1.320 ptes 

• ENSENYAR LLENGUA 
Daniel Cassany I Marta Luna / 
Glória Sanz 
560 pàg. 
PVP 3.S50 ptes 

COL·LECCIÓ OLLA DE 
GRILLS 

Cançons i danses per 
celebrar les testes. 

Cassette + guia: PVP 1.500 ptes 
cada títol 

• EL CARNAVAL 

• SANT JORDI I FESTES DE PRI MA VERA 

• SANT JOAN I FESTES MAJORS 

• LA CASTANYADA 

• NADAL I REIS 

COL.LECCIÓ MIE. 
MATERIALS PER A LA 

INNOVACiÓ EDUCATIVA 

• PEDAGOGIA DE LA SEXUALITAT 
Pere Font 
(Coedició amb l'ICE de la 
Universitat de Barcelona) 
167 pàg. 
PVP 1.625 ptes 

EDITORIAl . Art, 81 - 08041 Barcelona Sol·liciteu catàleg al telèfon (93) 435 23 11 



.- QUÈ MENGEN .-
e ELS NOSTRES NENS? 

.p 
e .-

Buscar una resposta a aquest interrogant que tant preocupa a 
mestres, pares i sanjtaris i oferir, sobretot a les escoles, una 
base per treballar l'educació nutricional, van ser els motius 
fonaJuentals per a l'estudi que sobre els hàbits alimentaris 
dels escolars va dur-se a terme a Mataró. 

M. EUGÈNLA. SERRA 

Introducció 

L·elapa <,s,o l:l r és un període de la ro nl1:l ,iú de lï nbnl en el qual adquireix uns 
hàbils que possiblement es manti ndran al llarg de 1:1 seva vida. La receplivilat q ue 
1110$t ren en :lqU<..::-;ts anys, $Obretol en l'inici cic l'educació prim:1 ria , pOL facilitar b 
incorporació de paules s:dud:.tblcs d'alimentació , tut i que els conclicionants 
soci:tls t'n què estan immersos gt'neren interferències per a b. incorpor:lCió 
d'aquestes P:1Ll I t:S. 
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Quin paper pot fer-hi l'escola? 

l'ol fer-hi i hi fa cies de b I"mps un l'aper importam. En els primers :Inys d'esco
larilzació cid nen conl1ueixen ll11 Sef(uil de ¡'\Clors que poden afavorir la rasca 
dds meslres: una rdació forçl eSlreta amb b famílies . lïnici dc rescolariUl -amb 
d que COmpOI1J clïnlcrès i n()v"t'lI-. la necess itat cic protecció dd nen , comrols 
sanit:lris més fn . .:qücnl.s, t' te. Tor plcg~! t marca una vi; t que seri:l bo seguir i que. 
en aquest moment , és afavorida per Ics línies programàl iques dels depal1aments 
de Sa nitat i Ensenyamenl . en el primer cas per mi tjà del l'la de salut cic Ca lalu nya 
que situa 1.,;\$ hàbilS 3IiIT\~ ntaris (om un pUI1l prioritari en l'àmbit de prevenció de 
la salut i, en ci cas d'Enseny:1iT1em, per la reforma educativa que incorpora l'edu
cació per 1:1 S:¡JUI en el currículum escolar i que, mitjançanl el Programa d'educa
ció per la salul a rescola. ha d'ajudar a aplicar-la. e ,l comptar també amb els 
diversos reCursos personals que a e lcla cenlre i a cacla municipi Ireballen per 
aconseguir aquestes millor('s. 

I aquest I rdx¡J I l'OI ser més eficaç si p:l1teix d'u nes dades concrete, i reals per a cada 
cenlre escob ,. que conftrmin o desmenteixi n les impressions. a veg~des suhjectives, 
sobre què nlcngen el:-- infant::-. i quc siguin la base per :;1 les actuacions pusleriors. 

Enquesta alimentària 

A Malaró, les hipòlesis dI.! treball eren que els escolars consumien un excés cie sucre 
i '1ue la seva ali1l1enljció no incloïa suf¡cienb prlxluctes làctics. \'erclurcs i fruiles. 

Mitjanç3nl un qüeMiol1ari t:~ \'a va lo!';}!" quins eren els al iments consLll11ir.'i 3mb 
més fn.:qü0nc i ~l . q lljrl.~ l'b agradaven més i tamhé es dem3n;) inrürm:K ió d'alguns 
1J ~'l bits quotidi:ms l"<.:b cinn:lI :-. alllb 1 ' 31it1lc nt ~J ció: lloc dc dinar. hOr3ri dI..! llevar-se i 
an;Jr l i dormir. ('O!l .... UIll dt' 'I\' , activitats ext r:lí.;:;t:übrs, ~n1re cl":¡[ ¡res. 

Adr~çal als alumnes de primer creducació prillüria (1 '1'), quan i setè CrEGU, el van 
rc~p(Jndrt: un tora l de 1,gl)<) t'scobrs, pel1anyents a totes les escoles de I ~ t ciutal. 
Dl' prill1èr d'EP. va n "UIl1:lr ï27 alumnes, d~ p;lres elels qll<d.s vall ser n.:.sponsahle," 
dc con testar l'enquesta. 

Què mengen als s is anys? 

llei i prodll(/eS lúclics 

• E.l tló % pren ller di:hbmL'nt. L~ I l'orina més h:lbiru,¡] és amh C I C lll . 

• Prenen fOflll :uge c lda di:l, un 12 nlJ , Iogurt, un 50 n·f). Cn':Il1L's i nJ111,"!) un 9 O/U , El 
iogurt més ('o n ~ul11it t.,;-¡ el dl' fruita . 

Fr1l il es 

• Cada dia prenen una () més pec~s de fruira. d 6H °'0. 

• Sucs nanlrals. el 23 1"1/0, 

• Pomes, peres, l:Ironges , mandarines, meló i ,ímJriCl , són I ~s fruiles més habiluals. 

Verdures 

Només el 30 % menja am:1n icla di:irial1lcn!. No hi 11:1 diferències en l'acceplació 
cic k s diferents verdures crueS, 

• Dc verdura cuita. la meitat d'aquests nens en menj;1 un:1 o més vc.:gades :.I la 
Sl!Imana, Un 32 % no en menja mai. 

• El consum sctmaml dc IIcllIies, cigrons O mongeles se'l uc, és del !l'i %. Els 
pèsols, però. són poc :Iccept:lts: la meitat dds escohl1's ell- si:; :In)':; nu en 
mengen mai . 

OliS. cal'l/ i prix 

• El 87 % d'aquests escolars Illengen truita una o 111(':; \'egadel" :1 la setm:¡113 , ts 
ci tipus de cui nat més usua l. més que ds ous feIT:I!s, 

• UnJ quarta p::l1l c! 'aquesl'S nens prenen productes d rn ics dues o més vegades 
al dia . La C;lrn més LOn;;umida és la de pollastre. El 18.5 % mcng~n embotit, 
caela elia. 1)" pernil. un 9 Oio. El consum d'embolits augmel1la amb l'cela!. 

• El 66 % prenen diverses vegades a la ,Clnun:1 peix . Una cI'ell", és g:¡j rl.!bé 
sempre arnb l'arròs () b casso\3 dc cada setl11aT1:1. 

Pa ifècll les 

• e n 85 % pren IXI " Ida dia. 
El consum més hahirual (r~lrròs i paste:-; ~s d'Ull:( veg:lda :1 la S(·lm:lna. 

• Una quana part consumdx pizzes :drnt!nys una veg~ld :.\ :1 b sctman:l , 
• El 83 % 11ll.,;nja pataIc .... di\'erse,..; vcg:lde,..; :1 la selill:¡n:l. El cuinat més freqüent 0:-. 

fregicll's, L"n 3t ¡ % mai no menja pat.:lIes hull ides, 1 g:¡ircb(' un ~H Olt, consumeix 
p;¡tJtes .\"lj)S una () més vegades ~I la St:llnana, 

Pastisseria i dolços 

• Prenen pasri"st'rb ca da dia. el .33 nll, El productt' Jlll'S consumi t són leS 
g:.i1ercs. seguit dels c ro i SS~ln ts i t...'ns ~l ïm ~tdl's i del~ dOH I/IS. ho!licaos i si mi · 
i:J rs. 
QlI : l ~i el 90 % d'aquests escobrs de sis anys prenen do l(o~ i l!amin:lcJlI1'eS més 



dc duc,; vegades a la setmana. Di,h iamel1l, el 36 OIo . Prenen cada dia , talli 
xidets com caramels, b qu:wa p:1rl dd s nens i nenes. 

Begudes r~rresca llls 

Cacla dia en prenen ci 14,5 OIo del [Otal. El scu consum s'incrementa sensible
mel1l amb l'cdat. Més de la meitat (60 OIo) dcls infal1ls de sis anys prenen refres
cos de cob :tmb freqüència diversa. 

Què els agrada més? 

Els ali ments que aquests infants de sis anys van triar com a preferits, en primer 
lloc estan enc;tp\'alats per les pastes. scguides per la llet, el pollastre, la carn. cls 
ous i la fruit.a. 

Valoració dels resultats 

Aquests resultats globa ls. prcsel1lat' en aqucst cas de manera resumida, són la 
descripció d'ulla situació. que en relació amb la hipòtesi de treball plantejada i 
amb Ics reconlJnacions per a una alimel1lació equili brada contingudes en el 
Llibre bla llc sobre /:Iòbils t/ lill/eu/aris publicat l'any 1988 pel Departament de 
S:II1itat i Seguret" t Social cie b Generalitat cie CilIal un ya. ens mostren el següent 
un consulll elevat de IIct i derivats . força correcte el de fruita , però no suficient, 
baix cI consum de verdures i elevat el consum de productes ensucrats, com 
Ulmbé ci cic d rnics, el qual caldria disminu ir en favor clet peix. i potcnciar igual
ment ci ¡¡l'Up del pa i Ics fèc ules. C:d recordar que, per ¡ds nens i els aclults, la 
millor bcgud:! és sempre l'aigua. 

Una m:lI1l!ra eficaç de promocionar una alimentació ::iana i de prevenir errors 
futu rs, scri:! tenir en compte aquesta enquesta als nens de sis anys a l'hora de dis
s<!nym els continguts d'educació :dimcnrària a l'escol:i infant il. 

M,E,S. 

• una elna per 
a mestres 
i educadors 
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Q) -e La Paula 
O 
u i els ganivets 
Q) 

- Paula , p" ra la taula . 
-No vull , que tinc feina! 
- I quiml fe im tcns. si cs pot saber' 
- E,colt 'lr ci que diuen cls ga nivets. 
- Vaja! Que interessanl' 

, . 
r- ... 1. ... 

.1 " t 
/ , 

En ekcte, escoltcu el que diuen els gan ivcts: 

S 1\1 , som. som e ls ga nivets 
ve lls amics de ls esmolets. 

Tot ho esbocinem: 
us ll esquem e l IXI, 
u'ossegem bistecs, 
nns pe lem patates, 
cehes i tomates l 

Som, 50111 , som e ls ganivets 
e ll s amics e1e ls esmolets. 
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~J h--~ 
Dé spbt~, se sent un owl .t: 

J. , \l./: 1 
-H1iiü! Hiiiii! 1",·.' ;. 
- QúïJ¡l sqroll se sent ~~¡"i¡:¡ ? 

- I-liiiii. Hiiiii! \ •• (. 
-Q >' - . • 11 ' ) k" 

'1 19 <;:'~c q ' ~sta ta an . .,' 1'J. ~ 
-s - '. ' VE ~ '¡<'j" fí---- rrl \'-!J~" oc ~Q. w. "",a Upl... ~ 
-Qui??? ~ ~ \ 

j 
• 
" 

I • ,. 
- L'amic Ta llafí:i!?e r.~ lt.lvi r. 
- l'erò, qui ets, 'f'a ~ .fí?)' \N\ ... ,:- ••. ~''':'' 
-Sóc un ganivet, n\ lt smolat 
i un hon tros entrem r t\ 
-Ai, ai, ai ,. ue e .. S'ip tir. .. ~ ......... 

~~r ... ~ [1.,..' / ;) 
Solo d'en Tallafí: ¡.-::. ~ '~ ... 

~ , 

Sóc de ta ll fi , p~' . 

_ _ o 

~ 
~ 

t ls altres ganivets continuen d ient: 
J \ t 

SO~1, som, som e ls ganivets 
ve lls amics de ls esmolets. 
l'Ol ho esboci nem: 

.. ~ '~,., "" 
'.r' 
- Ta lla fíí 
- Sí? 
-No hi tens res a dir' 
- Sí! Quan jo e ra petitet 
el meu av i m'ho va dir: 
"Qui de l ganivet 
no se sa p servir 
ja podeu ben dir 
que no va l un pet! " 
- Tallafí! 
-Sííí??? 
- Vine cap aquí l 

- Hííí!!! 

-

R.R.V. 
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NO VET A T 

Associació de Mestres 
Rosa Sensat 

Còrsega, 27 1, baixos' 0800a Barcelona 
T.I. (93) 2370701 • Fax (93) 4153680 
BBSRS (93) 415 67 79 

••• 

Sèrie: LA COOPERACiÓ ENTRE ELS POBLES: UN FUTUR POSSIBLE 

Desenvolupament, 
subdesenvolupament? 
Guió: Josep Corominas' Realitzador: Agustí Corominas 
Durada: 18 mlnuls • Format: VHS • PVP: 2.900 pIes. 

Davant de les contradiccions de l'actual model de desenvolupament, 

cal definir-ne un de nou que respecti la diversitat i els límits del planeta. 

Aquest vídeo presenta una sèrie de materials, tant històrics com 

actuals, per treballar des d'una perspectiva educativa els aspectes de 

la distribució de la riquesa i la igualtat d'oportunitats en el món. 

Altres titols de la col.leccl6: 

• Un món plural 

• Educació I participació en la democràcia. (En preparació) 

Amb la coHaboració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

Distribució: Triangle S.L CI Lepanto, 135·137 • 08013 Barcelona Tel. (93) 265 18 21 • Fax (93) 265 1594 



Llibres a mans dels infants 
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Una àvia tal com tots la voldríem o 
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PRIM, Eslhcr: COllies clp l'Àvia Pepa, \larcelo
na: Publicacions de l'Abadia de MOnlse
rrm, 199- ; il -lustracions dc .loma . 

Aplegals dins un boni c es[oig i be n 
lIig:ll'> amb una beta vermella . hi troba
reu ~ is contes, .s is, protagonitzats per un 
mateix personatge encisador. Es traela de 
nvia Pepa , una bona ve lleta que 1'i1 ·lus
u'ador h ~1 tingut cural a lores les porta
des, dc mos[rar-nos- la ben abocada :lI 
balcó. pOlser per indicar-nos la mena de 
persona que és ella: una dona oberta a 
totes les avenIU res i totes les cuses quc 
la vicia qUOlidian;1 li pot oferir. 

Una clona de qui no coneixem ben bé 
els néts, però sí una munió d'amics. tant 
del regne animal com del gènere humà o 
Gns i tOl del gènere fa nt istie. com és el 
cas d'en FumerrI. ella s'hi encisa, amb 101 
el que se li planta al clavant, i tant li I;, si 
és un inven[or de sorpreses, un cocodril 
que vol ser tren o un cisI ell cie móres. A 
ella, enclreç,da i policia com és, li pbu 

un punt de desorclre i de "no pOl ser!" 
clins la flIlina diària clcI seu viure sol itari 
de jubilacla. I hi respon amb enn,siasme, 
perquè la vicia és bella i plena de sorpre
ses. 

l'er això, els contes de l'àvia Pepa ens 
sembla que escauen als infants, perquè 
és cen que, com la seva vida mateixa, 
sòn plens e/e sorpreses. I perquè és bona 
la mena de barreja cransgeneracional que 
cadascun e/els contes ofereix al lector. 

Val a e/ir que el cmlc[er vital d'aquestes 
hi stò rie s prové, segurament , del fel 
d'haver estat, en primer lloc, guions de 
teatre de titelles dels Aquilinos . I l'àvia 
Pepa és una de les vecleltes del seu 
espectacle. Passa poc sovi nt que, dins la 
cullllra per a infants ele casa nostra, hi 
hagi eixos transversals entre els diferents 
suport comunicatius. Per raons press LI 
postàries, rara vegada assolirem que un 
lext infantil esdevingui guió cinematogrà
Fic O televisiu . L'avinentesa, doncs, d'unir 

teatre i llibre dc capçalerd, ens sembla, 
conseqüentment, e/ igna d'elogi. 

Un elogi que fe m extensiu [ambé a 
l'encert de lïl ·lustr"dor per donar una 
escenificació espaia I i una corporeïtat de 
ninoi als personatges i als gags. No per 
res en Joma exccl -Ieix com a ninotai re. 
D'entre tots cls llibres, pel que fa a la 
il ·lustració, voldríem que pareu especial 
atenció, i que observeu la perspicàci'l 
cie ls vostres infants, en l'aventu ra de 
L'àvia Pepa i ell Fumera, on la cuina i el 
rebedor de casa 1',1via Pepa ens són moS
trats en un habil íssim pla picat, cosa gens 
uswll dins la il 'lu stració per a infants, 
que en aquest Cas ens sembla completa 
ment reeixida cic ca ra a la millor com
prensió del text. 

Un text que, compoSilivêl lTICIH, podria 
potser (i és més una suggerència que no 
pas una crítica) evitar els par<lgrafs massa 
ll args i les línies que in terrompen el 
discurs per on bona meni els [oca per 

) 

JJ 

qüestions d'amplada , ca r no n'hi ha prou 
amb el fet que un [ext sigui escrit en 
ll et ra cursiva perquè els infants no hi 
trobin dineu/rats de comprensió. 
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Lliurament del XIV Premi Rosa Sensat 
de Pedagogia E 
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El propassat dia 16 de descmbre es lliurà el 
XIV Premi Rosa Sens31 dc Pedagogia. CQ rWO

ca l per la nostra Associació conjuntament 
amb el Ministeri d'Educació i Ciència, Edi
cions 62 i EditOrial Celeste. 

Entre les accions i investigacions promogu
des per l'A, M, Rosa Sensa!. el Premi de 
Pedagogia representa una mOStra més del 
treba ll a ravor cie lo qual itat educativa, com 
els grups i seminaris cI 'imercanvi i debat. 
cursus i trobades. edicions diverses, etc., 
amh l'ohjectiu dc renovar i mi llorar la pnic
tica educativa quotidiana de cada professio
nal i de cada cemre. 

Les obres que participen <':0 el Premi són 
un hon cxcmpk de lreba ll professional 
qualitatiu, rigorós. l;Jl( us iasta, perseve
rant: que es construe ix en equip , per 
mi tjà de la discussió i el di,ileg; que fa 
del centre eduC<lliu un lloc de cult ura i 
participació. d'a prenentatge de coneixe
ments i va lors. en lloc, en definiti va, de 
convivència i form,\ció de la personali 
tat . 

En :14uesta convocatòria el jurat va alOrgar 
cI premi t'.\' aeqllo per unanimitat a Ics 
obrl::' ::.egüents: 

Gl' rt ÉRREZ I\'IETO, Càndiclo: t'I asocit/ciol/i,-
1110 jl/vel/i! COIIIO alternativa de CillI/hio 
social. "NI/eva .fl/vel/tl/d de Trille", l/l/a 
expeliel/cia de desarro/lo COIl1l/lIitaria, 

AqueMa obra descriu una experiència inl~

ressant i si ngula r sohre la creació i el 
desenvolupament durant deLI anys d'una 
associació juvenil a panir clds problemes 
sòcio-Iaborals d'un barri de Cadis, analitzats 
cies de la ren ex ió, acció, construcció, crítica 
i transformació, 

A l'actualita\ \é creades dllcs cooper:nives 
amb cinquanta joves, un grup d'aninlílció 
,òcio,culiural. un grup cI'animaci ó de 
presons, pisos d'aco ll ida, reinserció de 
joves i un centre autònom de desintoxica
ció. 

HUG'" i 1',:n.I.F, Angeb: Projecte solm~ el 
IrClCf(.{menl del cos, el movimf!J/1 i IfI sevfI 

ct/pacitat e,\preSSil'(/ i c011l1/llicali¡r(1 fi 

l'edl/cació ill/cmtil, 

És un \renal! oben i pr:lcLic sobre una expe
riència feta a Barcc1on:I

T 
en l'etapa d'educa

ció infantil. al voltant del moviment. l:t 
comunicació i l'exp rcs:, ió. Es ba~:] en la 
importància del coneixement i l'ob!iervació 
del propi cos en Ics accions diàries. Pretén 
millorar el repertori no ,'erhal del nen i de 
la nena com a pUnl de panic];, d'una acció 
ed ucat i"a gl oba l, de de,envolupamem 
hílfmònic de la persoll(l, 

L'a utora co ntcxtualilz;t l'experi ènci:l :1 
l'entorn geogràfic i ~òc i ü -cl'onò mj c, al 
grup-classe i a l'escola, :d~ s~us objectiu~ i 
funcions, També descriu amb detall i a\'alua 
la programació seguida. 

1,1 participació en el Premi I{osa Sensal de 
Pedagogia s'ha increment:iI any rer.l :111)', En 
I:t present edició hi han panicip:n 24 ohres, 12 
de les quals pertanyen a :lllto" (;1[a1:l0.\ i b 
~l ltrts l2 3 autors d'altres cOl11unit:ns illllòno
mes (Andalusia, Aragó, Castelb, Extremaduc,l, 

Galícb, ~ Iadrid i el Pa;' Ib sc), IIn tOlal de 53 
profes,ion:lls de l'educació (mestres, peda
gogs i psicòlegs) amb una sòlidJ experi0ncia, 
maiorit;l liamcll1 a l'ensenyament públic. 

l{especte a les Icm:i[iques cal de,u car IIna 
not:lh!e diversitat (avaluació, bilingi..Hsme, 
comuniclció. creativitat i pcn.):tlllèllt direr
ge nt, educació c:,pccial. inserció sòcio
!:thora l, organi tzació, pedagogi:1 ,ocial. 
dC.), t.:mmarcades tamhé ell una :impli:1 
di\'ersitat dc nivells () rnod:ditats èclucati\'c.:: 
(educació infanti l. prirn:i ria. :,ccundària obli
gatòria, ,ecundària postobligatòria, escola 
rll ra l i educació no rormall. 

Els ¡reha!!'!" prcSCI11ati<l dt:IllOslren un inòlj

m:lhlc esforç de docuil1ent:lció, rècopil:tció, 
sis¡ematitz:lció, obscf\";¡ció, reAexió i formu
lació clara de k;-, cx¡:x: rí èncÍl'!) pròpies. 

Des de ]{O~:1 Sensat volem animar tOles les 
pcr~üne:, vincul:ldc.", al món educatiu a par
tic ipar :l !!lh il 'lu;-¡ió i en ILJ !->ia:' J1H,,' l:11 la 
propera eonl'oC:ilòri:1 del Premi Hosa ScnS:iI 
de Pedagogia, 
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IV Premi Ramon Trias 
Fargas d'investigació 
sobre la sindrome 
de Down 

b Fundació Cnt:liana Síndrome de Down 
convoca ci IV Premi 1~ ;lIno n Trias Farga~ 

d'investigació amb 1:1 finali tat de recompen
sar una tasca d'investi gació científica o un 
treba ll experiment:1i referent a aspectes 
gCl1 èt ic:-,. perin:ltològics o mèdics ~n 
general , relacionats amb la sínd rome dc 
Down, 

lli podr.m optar Ics recerques realitzades a 
1'8t:ll esp:myol (hll:mt els darrers tres anys, 
escrites en qualsevol de Ics llengües ~fi 
ci:lis de l'Estat, Caldra presentar-ho abans 
del 30 de jun y d ' e n~u any a l' adreça 
següent : 

Secreta ria de la Fundació Catalam Síndro
me de Do",n 
València, 229, pmL 
08007 Barcelom, 
TeL (93) 215 ï 123, Fax (93) 215 76 99 

La Casa dels Arbres 

Jugar, imaginar, inventar, progressar, són 
coses que els infants de menys de 3 anys 
poden fer a la Casa dels Arbres. 1 els adults 
que els acompanyi n podran aprendre a 
jugar-hi , a resoldre els dubtes de com tenlr
ne cura i a compar1ir les experiències i els 
desigs amb altres famílics. Això, amb supon 
i a;sessorament professional i en un espai 
pensa! especialment. 

Més informació 

La Casa dels Arbres 
CI Aprestadora, 49 
L'Hospitalet de Llobrega! 
l'el, 422 66 31 

Fe d'errates 
A b pàg. 19 del n(lI11e1O anterior de 
la nostra revista (núm. 82, de gencr
feb rer dc 1995), va n aparèixer les 
bones pensades sense firma , quan 
haurien d'anar signades per Míriam 
Navarro. -
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Educotien 06 yeors 

The one who taIks scattcrs rus souods 

!{oS<.:r Hos I VllAM1\A 

'Ille process of acquisition of Ianguage is 
long and difficult. To help it \vc have gOl 
a 101 of lap's games, raems and songs, 
preparcd for the '1Uditive sensihilily or rhe 
small ones. FUl1hcrmore, their prim is not 
era<;ed e:lsily, l3ut ,Ioull'i have tO colla bo

ra le on dlcir c! ilTusion. \Vith goocl hUI11()ur 
anc! fL'Cling like enjoying Ihis contac!. 

The wish 10 tcach 

M. Can1len f) iEZ 

Tcachcrs arc nQl ohligcd to go tO schooi. 
as children are. \X~ly do lhe)' gol l'rom 
rhis qu~'Stion you ask which lheir role is. 
\Vhat rhey have to teach. Do ch ildren 
\Vant lo he wughl or do Ihey kno\V to 
learn by thern<;elves " Ircad)" 'I l le 'Iulho
rcss proposes Ihe le" chers lO aCCOll1pany 
them, in a human \Vay. kno\Ving lhal 
they cm be wrong. 

School () 3 yeors 

Manipulat.ing matcrials 

Sllvi:t V E(it\ 

'l1lrough Ihe h,rnds ol' the children in the 

kinderganen go constamly many different 
kiJ1CIs or materials. nley maniplllatc ,rnd 
investigate \Vilh all rhe body. And lhi> 
hrings them to make discoveries. 'I hey 
have tO be able lO participare in the pro
duaion of n 'IV materials and leaving to 
the educarors lhe motivaling role ancl 
lrying thai ch ildrcn rea lize the respcct 
and COlre lo CJke \Virh all rhis. 

Short retlections on \he programme 
in \he kindcrgartcn 

C I1l1le 'nuo 
ls t.he aim of the !{l'Io rm to change rhe 
way or progr;:¡mll1ing? \Vhal does il rnean 
to programml: \Vell? Programming is a 
goal Or a \l'a)' to \Vork bcncr' ls ¡here 
only onc "guod '" \vay to programrne? 
'I l lese are some or the questions aroused 
hy dlC programmc's ropic, as it is livccl in 
some kinclcrgartens. 

School 3-6 yeors 

Project thc castles 

Merxe MARCO ' lIlc1 Anna er -111.1A' 

The ¡eIL::1 10 work lhe caslles came Oul 

of lhe obSC¡y alion Ihal leachers dic! of 

children's inrerests. I300b and clifferenl 
malcria ls werc broughl ancl chi lcl rcn 
\Vere askecl to collen lhem as \I·eli. The 
projeCl IVas 1V0rked globally, with activi
li~s of ptasl ic. rhe:Llre, Illusic. allel eren 
\Vith a medieva I p;;lIly and a \,¡sit 10 a 
caslle. 

Frederic Mompou 

Ma lla I3AI)I-\ 

During the 1993 it \Vas celebratccl Ihe 
ce nren:! ry of lhe birth or Fred eri c 
Momrou and il \Vas a goocl motive 10 
SIMI a work on rhe composer's pieces. 
The aim \Va s lO tr )' lO gel chilclren 
c10ser ro th .. sonorous language or 
Mompou in order ro be able lo enjo)' 
his music. Thc selected pieces \Vert .. ' 
Cançons i danses. Thl! cXpL'rit.'nce ,,"as 
adcl ressed lO the fou r-year o lcl chil 
dren. 

Chikj ond soc:iety 

Creat.ing spaces and rc",ling t.ime 

Yvetw MFRCIFR 
In April 1988 lhe aUlhnl cs., ' l :mec! lO 
\\'ork '\vith 3ppro:ICh:lhlc ;\ctivüies to rhL' 
books in fhl' w;¡ iting-rcK>ITI:i of rhe p:le· 

d i~l tricians in ¡he primary CMC CL'nters, 

H lis hrought her to \Vork it in :1 kincler
ganen. ¡\ml lhanks 10 the imeresl showecl 
hy pments, she org:1I1izcd V¡SILS to lhL' di~· 
!liu libr::u)'. 

'!l,e big game of \he planetari,"11 

M,u1i VlL~'OV" 
Thc instalblion of an innalable pbnet:r
¡ium, th:]] Glll be gOlle up on Ihe pb y
grouncl or in the gymna,illm of Ihe 
:><:hooi. it is uscful for drilclren in order 10 

have an 'Iet i\'e :1 ppro:rch lo lhe astro
nom)' and lO be ll101iv: IlCcI 10 look al the 
sky al dusk. 

Child on heolth 

Whal do our d,i1drcJ1 eal? 

:\ I. Eugèni:1 SFI{R,\ 
Finding an ans'\\'cr to thi.., qUl.' ... tion lh:1I so 
!lluch worric~ tea cher:-.. p:¡H;nts and 
he:rllh ,crviecs and olkring. mai ni)' lO lhe 
school.". a bast' tO work thL' nut ri,¡onal 
(,-'<.Iuc.¡tion. \\'en..: Ihe ~.:~l'nl b l 1ll00Ï\'L'S for 
Ihe snlCI)' lh;1l :IIXJUl reeding h:rbib or lhe 
school -chi ldren \l'er" carr ied Oul in 
¡V!ataró. 
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Creativitat 
BORGIII , B. Q.: "L'albero delia famasi,," , Tre/Sei, 4, octubre de 1994, 

piig. 37-42. 

Didàctica 
AGLI. ~., i A. Manini : "Espericnze matematiche con le fil astrocche". 

Il/lèmzia, l , setembre de 1994, pàg. 26-30. 

Butlleta de subscripció 

Cognoms Nom 

Adreça 

c. P. Població 

Telèfon 

I I I 1-1 I I I I I I I 
Famílies Se subscriu a In-fàn-ci-a per a l'any 1995 16 números) 

I:l ASSEDA>. E. : "La comunicación entre familia y escuela" , Aula de Import: 4.150 ptes. Preu per exemplar: 750 ptes.IIVA inclòs) 

/¡/II ollación Ec/ucatilla, 18 (suplernem), setembre de 1994, pàg. 
12-14. Pagament 

Lectura i escriptura 
SOLE. I. i T. COLOMER: "Leer bien, clave para aprender", Aula de I¡¡no

Ilación Ed l lCCl li lla, 13 (suplement), abril de 1993, pàg. 7-9. 

Literatura infantil 

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

Butlleta de domiciliació bancària 

PEI.EG IUN, A.: "Literatura oral in fantil : las retahilas", Peo nzCl , 50, rC_Og::."_o_m_s _ __________ _ _ _ -.N_om _ _________ -, 

oclubre de 1994. pàg 14-20. 

Matemàtica 
13,,,co. A.: "Número e rempi a 3 anni", Tre/Sei, 4, ocrubre de 1994, 

p:\g. 33-36 

Psicologia 
BI ~IEs. l'.: "Estíl11u los para los sentidos", COII/l/l1ic/ad EscolC/1; 469, 

oClubre de 1994 , pàg. 20-21. 

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

Banc o caixa Adreça de l'agència 

C. P. Població 

PsiconlotriciL.'lt Entitat Oficina Compte/llibreta 

Dive rsos autors: "Psicomotricitat a l 'esco la infantil " Guix, 204 rl-'I-'----'--' 
(munogrMic), octubre de 1994, pàg. 5-33. 

I I I I 

Societat 
Diversos autors; "Convivir con la te1evi.s ión", Aula de lnnovación 

Edllca/iIlCl. 25 (suplement ). abril de 1994, pàg. 7-9. 

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

IFirma) 
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El libro y la lectura, Ililal/cia y socie

daci. 21-22. Madrid: Direcció General 
del ¡\ l cnor del Nl in isre ri cI 'Afers 
Socials, 199), 

Aquest nÚ1llLTU de la re .... i.:,t:l lI/fill/ L'Ja Y '()t iedad 
le t'o! 'laoor<ll'ions de jX'!'sones 1:111 (h\'l'r~<.'~ (0/11 

Ca rml'll Jj f<I\'o- \'ij[a~:lIHc ¡\ren.l~ (mona ¡:l), 
¡\ ¡frl'do Fkrro H:ljardL PJhlo B.m~'!l.l G.uCI:l, 
BbnGl L lho A\on:-.o-Cnn0 .. , M. ~\!)nhl'rr:1l 'S:l nü 
Cal1(;'!. An\ClIlIQ 133 ... :1n l :1 Jk)'t''' ' Jairw.: G:Hda 
P:H!nno i P:ttrkb 1:k¡rb;tchl1o Gn íl:i n. 

r si Ul l l'r~¡,;~ .,ún k .. plomes que hi l',n;Ut 'll. di\'\.:r
i>e:-. "ún Iambe lc::- [c'm,i li qut's qut' 111 Ir:lch' 11 
l'erqu~ p:lr!ar dd ... IHlm:'> ¡ dl' [,I h . .'CI'Ur.l r." pOl fl!f 

des de pLlnI:-, ue \ iSl a i <:nf(X':tml'nts mult dife
rems, ja que ci ICIll:1 dón:¡ Pl'f a :¡IXÒ i molt l1lê~ 
Però cI que ens f:t reco1l1.1n:tr MIlleS! nÚllll'ro 
1I1onngdtlc :t les pbnc~ de b !lo:-.lr:l 11:'\·ist:1 ( '<; quc 
molts deb :nl!ors dl'ls an iclL:., coillndel,(l'll ell 
qÜt::'~[k"b h:J.,iqut.:,; l:t impO!1,inci:l d\..· u ·\..':t!" II.ihih 
lectors des que I"mf:1I11 01> I"l\:n menut: la n.lrr:ll·ió 
eh: rond:lJ[e~ com .I de:-.\\:!Il:!dtlf cll'! pbl'r dI.: la 
leCluTa: IJ nl"(t"b~úria cO(JperaClo ~n lH' CI~:I i 
I·e~cob en el f()!Ilt ·n l <.1<: b 1l'ctllf:t i en b p:I~~i(1 

pd J[ibr~. 

Bibliotccas para los mas pe(luciios 
(O a 6 ai\os) , Edllcació" l' Bibliote
ca. ~6. abril cie 1994. 

lJlbliott'que~ pl.:r .d~ que t'n(;¡r:1 no ,,¡hL'n llegir? 
I.hbfl:.'S pel ab (Iut: enCIT;1 nu l'h podl'll .1~ ll:l!1t:¡r? 
Puesi~~ i !"t'b!., Ix:r , ¡[ ~ q\l~ d\.'sconci.xc.:n la ndgi.l 
dI..' les p:lr:.IUIt!~~ ¡\ I:! [t'\ bw !::.'tl/icaciol/.I' B(bIiOfe· 
[(I \1.111 c.: b bur: 11 Ull d u,~ic.:r com :1 r,,::spo~I:l ,I 
:Iqu~.'b problcl1Il"" i Ix'rquL' crl'UI..'O quI..' i:.'i Jlo,~i
hil..' un:! pn llu:.: r:.1 ,¡prmamacio ,lI lIibrl' per Ill!lj:i dj.'1 
JO\., \:.·1 dc.::-.tohrilll\.'1! [ ¡ la im:lgin:tció. 

Compti :lIl1h un:1 lI \1rodul"no !(,:orka ,I cfllTl:( de 
M [Ja z TOffl..' <; i .dgunl':-> l'~pt:rt<.:nnc'i dlltl" .1 
t ~nllt' ,I dl \ 'CTSL'~ bibll(){l:que~ 1Il1":lnllb del P.l í!> 
B: I ~l", \ l.idrid , C:I\:l1u(1)':1 i (;1:-'1\.'11:1-1":1 t-.l:IO'\.I, (llit' 
IlIh • ..:n lCIl ~\J.'!~t·rir Idct', .1 aqudlt::-. peNlI1\.'~ intl" 
lü,":ldl'.' ,I ne:!r Ull .'0\.'1"\' \.'1 blbliot(\·:lri pcr .tI .... I n0~ 
pl'!It~ . T,Ull':I LI in!onn.ldó UIl,I ~dL'ccid de Ihlm;,,') 
pl..'r :1 11\.'n .. i tlllJ blbIID}!r:lfl.t h:l ~ira dir¡giel,1 ab 
1l1 .. :~ln ... ·', d~ bibI!Olc.:Glri~ I d:-. p.u\.':-. 

F:.'cltci6 i At¡'l/ illi~ïmció: A~'oc i :lc ió de {I.·Ic'lrt:" I{ü:-.:t ~L' [b:H 
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INSTAL.LACIONS PER A JOVES 
On són i què hi trobareu 

Informo-te'n a: 

Diputació de Barcelona 
Servei d'Acció Territarial 

Oficina del Pla Jove 
Tel. 402 22 22 lexl. 7320) 

XALET DE COLL DE PAL 
(Guardiola de Berguedò) 

A 1.900 m d 'alçada i dins 
el Parc Natural del Cadí-Moixeró 

Allotjament i alimentació 

Escola de Natura a còrrec de biòlegs 

Itineraris pel Parc, amb guies 

Lloguer de material i cursets d'iniciació a l'esqui 

RECTORIA DE SANT JOAN DE FÀBREGUES 
(Rupit i Pruit) 

A 3,5 km de Rupit i en l' entorn de les Guilleries 

Allotjament i alimentació 

Circuits d'educació ambiental 

Excursions amb bicicletes de muntanya 

Visites a granges 

Esports d'aventuro 

Piscina municipol o Rupit 

RECTORIA DE CASTELLAR DE N'HUG 
AI centre de la vila, antiga rectoria 

totalment restaurada 

Allotjament i alimentació 

Ci rcui ts d'educació ambiental 

Excursions a les fonts del Llobregat 

Polisportiu municipol 

SANTA MARIA DEL PRIORAT 
(Castellfolli t de Riubregós) 

Conjunt medieva l dels 
segles XI i XII a 300 m del nucli urbà 

Allotjament i alimentació 

Excursions guiades 

Polisportiu i piscina municipal 

............. 
= 

{$} 
Diputació de Barcelona 

Servei d 'Acció Territorial 

Oficina del Pla Jove 
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A.soclacló de Mestres 
Rosa Sensat 
Còrsega, 271, baixos 
Tel . 2370701' Fax 415 36 80 
BBSRS 4156779 
08008 Barcelona 

• Congrés d'Infància. Volum I. Educar de O a 6 

Col.lecció "Temes d'Infància". Número extraordinari 

Amb la col.laboració del Ministerio de Educación y Ciencia 

340 pàgines. PVP : 3.500 ptes. 

El primer volum del Congrés d'Infància recull una mostra de la màxima 
actualitat de 43 experiències interessants en Educació I nfantil , amb els seus 
corresponents marcs teórics , en una rica dialèctica entre pràctica i reflexió que 
configura un teixit de qualitat pedagògica. 

• Congrés d'Infància. Volum Il. Accions i polítiques educatives 

Col .lecció "Temes d'Infància". Número extraordinari . 

PVP : 2.000 ptes. (en preparació) 

Amb la col.laboració del Ministerio de Educación y Ciencia 

Parlaments i ponències que, en el marc del Congrés, van apuntar una visió de 
futur àmplia de les iniciatives sòcio-polítiques en favor de la qualitat d'atenció 
a la infància. 

• Vídeo Se sent un color? 

Idea original, fotografia i text: Claus Jensen 

Producció: CAT· Format: VHS • PVP: 2.900 ptes. 

Document àudio·visual que ofereix models qualitatius d'espais, estils i serveis 
d'atenció, tipus de formació, activitats quotidianes .. . en Educació Infantil de països 
de l'Europa Comunitària. 

Distribució: Triangle S.L 
CI Lepanto, 135·137 • 08013 Barcelona' Tel. (93) 2651821 ' Fax (93) 26515 94 




