


Benvinguts al número 18 d’INFÀNCIA A EUROPA, en el qual plantegem la
importància del «lloc» i la comunitat i la seva relació amb els serveis
infantils, tenint en compte les perspectives urbanes, periurbanes i
rurals, però centrant-nos sobretot en les zones rurals i en el que
podem aprendre del desenvolupament rural.
La nostra editora en aquest número és Bronwen Cohen, cap exe-
cutiu de Children in Scotland, que edita la revista INFÀNCIA A EUROPA

en anglès. Des de fa molt temps, Cohen s’interessa professional-
ment per la relació entre els serveis i les comunitats i pel paper
que aquesta relació pot tenir en el que es coneix com a aprenen-
tatge «a partir de l’entorn» i per al desenvolupament de la comu-
nitat.

En el darrer número d’INFÀNCIA A EUROPA vam examinar els progressos
aconseguits pel que fa als drets de l’infant. Des d’aleshores, s’ha sig-
nat el nou Tractat de la Unió Europea, que hauria d’ajudar a prioritzar
els drets de l’infant en totes les activitats de la UE, incloent els ser-
veis per a la primera infància. En la conferència anual d’Eurochild
2009, els representants dels dos països que exerciran la presidència
durant 2010, Espanya i Bèlgica, van afirmar que treballarien plegats
per desenvolupar una Recomanació de la UE sobre el Benestar de
l’Infant. Podeu mantenir-vos informats a www.eurochild.org. 
Alexandra Marques
Cadernos de Educação de Infância, Portugal
Editora en cap del número 18
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Certament, durant segles la vella Europa ha estat
diversa, però també petita, i ara cada cop ho és més.
La velocitat comunicativa actual comporta avantatges,
però també dificultats, perquè els qui tenen més faci-
litat per fer circular idees, missatges o propostes,
tenen majoritàriament una clara intenció de generar
un procés d’homogeneïtzació, de despersonalització,
de deslocalització.
Com un cant de sirena es promouen missatges vestits
de modernitat, d’eficiència, de flexibilitat, de proximitat,
d’estalvi... Qui no desitja un servei eficient, modern,
proper, econòmic i flexible que s’adapti a les particulari-
tats de cada família i de cada context, sigui on sigui?  
Ningú, i menys encara la majoria de governs que ara
dominen el panorama de l’Europa dels 27 i de la matei-
xa Comissió, en els quals la tendència cap al neolibera-
lisme i el conservadorisme són el dominador comú. Per
tant, el cant del «lliure» mercat entra de ple a l’oferta de
serveis a les persones i també de la infància, fent créi-
xer la uniformitat on havia existit la diferència, i el retro-
cés de la qualitat real s’emmascara amb publicitat. I cal
saber-ho.

Irene Balaguer es presidenta de l’Associació de
Mestres Rosa Sensat i directora de la revista INFÀNCIA

redaccio@revistainfancia.org

Irene Balaguer

Que el sentiment de pertinença és important i que el «ser de» és una qüestió que
influeix en el desenvolupament de les persones i per tant de la infància, és avui una
realitat coneguda i estudiada.
Per tant, és una temàtica sobre la qual cal reflexionar, sobre la qual cal tenir opinió,
i més ara que a Europa poden conviure sentits de pertinença cada cop més i més
diversos, des dels d’aquells que durant generacions han viscut a la mateixa vall, a la
riba de la mar coneguda, o a la ciutat on han crescut i han vist créixer aquells que
tot just comencen a descobrir un nou lloc, una nova realitat, una nova manera de
viure i conviure, fins als dels nouvinguts.
Una realitat en la qual alguns es pregunten molt sovint d’on són, altres potser es
plantegen qui són o què hi fan aquí. Una realitat que més que mai ens interroga, ens
obliga a cercar respostes per construir i reconstruir referents i amb ells, nous sentits
de pertinença.   
I en aquest procés apassionant que s’està vivint en cada punt i racó d’Europa, l’ac-
ció pedagògica serà diferent. Diferent perquè cada context, cada comunitat, ha
estat diferent i també és diferent la quantitat i la procedència dels que cerquen un
lloc en el nou context. I de nou es fa patent un vell valor de l’Europa estimada, el
de la diversitat.
Una diversitat rica i potent, que contribueix en gran mesura a fer créixer el sentit de
pertinença, que durant tot el segle XX ha contribuït a generar una gran diversitat de
serveis per a la primera infància. Uns serveis i uns centres que donaven resposta a
les necessitats del lloc i que amb una extraordinària llibertat es creaven en harmo-
nia entre la tradició i l’experimentació que el context aportava.

Cal saber-ho
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Aquest número considera la importància
del «lloc» i la comunitat i les seves rela-
cions amb els serveis infantils des de
diferents perspectives. En primer lloc
examinem el paper dels serveis per
millorar l’entorn de l’infant i compensar
el que cada vegada més es considera
una reducció del món de l’infant en les
societats industrialitzades modernes.
Rita Haberkorn comenta que en l’actua-
litat els infants no solen trobar-se amb
els seus companys al veïnat immediat.
Les activitats infantils es desenvolupen
en espais que són «illes gestionades per
adults». Demana que les escoles infan-
tils deixin «que hi penetri la vida» i des-
envolupin connexions amb el veïnat i el
poble. Marzena Lotys ens presenta els
comentaris dels mateixos infants sobre
el que poden significar a la Polònia rural
les oportunitats que ofereixen els ser-
veis infantils. En Krzys, de cinc anys, es
queixa que, a diferència del seu cosí, ell
no pot anar a escola perquè allà on viu
no n’hi ha cap i diu que s’avorreix.
Examinem la contribució que poden fer
els serveis perquè els infants desenvolu-
pin una comprensió del «lloc» i la comu-
nitat. Tal com es va assenyalar fa uns
anys en un simposi sobre educació a
partir de l’entorn «l’educació o l’apre-
nentatge a partir de l’entorn» no són
una idea nova. A finals del segle XIX, el
pedagog nord-americà John Dewey des-
crivia el problema de les escoles des-
connectades de les comunitats:
«Des del punt de vista de l’infant, la
gran mancança de l’escola prové de la
seva incapacitat d’utilitzar d’una manera
completa i lliure les experiències que
obté fora de l’escola dins la mateixa,

Bronwen Cohen

L’editora Bronwen Cohen presenta «El sentit del lloc», que explora el paper
dels serveis per desenvolupar i ajudar els infants a comprendre el sentit del
«lloc» i la seva pròpia identitat

En una entrevista per a aquest número d’INFÀNCIA A EUROPA, l’artista John Bellany comen-
ta «M’agrada parlar de la meva infantesa; l’he estat dibuixant tant de temps...» L’art de
Bellany conté un fort sentit del «lloc», des del mar i el paisatge fins a les persones, les
barques i els peixos. Les imatges dels dos pobles pescadors de la costa d’Escòcia on va
passar la infantesa l’han acompanyat fins a molt després que en marxés.
Les investigacions del neurocientífic canadenc Endel Tulving assenyalaven el paper
que els llocs poden tenir com a «marques de recuperació» dels records, fins i tot
encara que no estiguin actives en el present; a través de l’associació amb llocs o fets
concrets al cap de dècades poden recuperar-se un gran nombre de records. El «lloc»
pot servir com una ajuda potent a la memòria.(1)
Els psicòlegs ens diuen que les nostres experiències i comprensions del «lloc», els
entorns físics i les xarxes socials que s’hi associen i els sentits que n’extraiem,
poden, igual que la nostra família immediata, tenir un impacte per a tota la vida.
«Vivim, treballem, aprenem i parlem en una esfera de significat feta per persones que
viuen juntes, comparteixen accions i experiències, traspassen coneixements, tècni-
ques i creences sobre el món de maneres rituals i simbòliques. Els nostres destins
com a individus, els nostres ‘relats personals’ únics, depenen de la salut i l’orgull d’a-
quest compartir, dels afectes i la poesia amb què les nostres famílies i comunitats
ens aprecien i ens recolzen a través de tots els estadis del desenvolupament, i de
què els donem a canvi.»(2)
El «lloc» no és doncs un objecte, sinó un procés, que només esdevé real a través de
les nostres accions i el nostre compromís. Però el «lloc» i la comunitat, igual que les
famílies, poden conformar la vida de l’infant, construint el seu sentit d’identitat, les
seves relacions socials i la seva comprensió del món. Aquest «sentit» del lloc abasta
no només el present sinó també el passat: la comprensió de les «relacions del pas-
sat» mediatitzades per les famílies, la comunitat i els serveis. I a mesura que l’infant
creix pot incloure també percepcions del futur, tant del seu com del de la comunitat
on viu.

De l’aprenentatge a partir de l’entorn
a la regeneració econòmica: per què
és important el sentit del «lloc»

alhora que, d’altra banda, és incapaç
d’aplicar a la vida quotidiana el que està
aprenent a l’escola.»(3) 
Ha acabat per considerar-se un tema
que no només afecta a l’educació de
l’infant, sinó també a les comunitats.
L’ampliació dels anys d’escolaritat s’ha
considerat sovint un problema particular
de les comunitats rurals. Karl Jan
Solstad i Anne Sofie Skogvold expliquen
com el fet d’haver retardat l’edat d’aca-
bar l’escola a Noruega a la dècada de
1970 va fer que es plantegessin fórmu-
les perquè la vida social, econòmica i
cultural pogués formar part del currícu-
lum escolar. Wenche Rønning ens mos-
tra que s’està adoptant aquest mateix
enfocament per als serveis infantils des
que han esdevingut un dret per a tots
els infants noruecs a partir de l’any.
El cas de Noruega és destacable pel
reconeixement que s’ha atorgat a l’a-
prenentatge a partir de l’entorn tant en
l’àmbit del govern nacional com dels
governs locals. Però també a altres llocs
podem trobar nombrosos exemples
d’escoles i serveis infantils que volen
desenvolupar un enfocament semblant.
Aquí n’incloem un que és una descrip-
ció de Will Coleman sobre com una
escola primària d’un petit poble pesca-
dor de Cornualles, al sud-est britànic,
ha desenvolupat el seu propi projecte
d’aprenentatge a partir de l’entorn.
Aprendre sobre el «lloc» contribueix a que
els infants desenvolupin el sentit de la prò-
pia identitat. En els números 12 i 13,
INFÀNCIA A EUROPA explorava què significa la
pròpia identitat per als infants de grups
indígenes i exògens, on el sentit del «lloc»
pot tenir diversos significats. Aquí explorem
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la cultura i la identitat del «lloc» i com es relacionen amb l’in-
fant en molts d’aquests contextos.
A Nova Zelanda, igual que a Noruega, el govern va
fomentar que el currículum a partir de l’entorn formés
part de les reformes educatives de 1989, amb què es
pretenia atorgar un millor reconeixement al caràcter
multicultural del país. Aroaro Tamati i Erana Hond-Flavell
expliquen la tasca d’un centre infantil de llengua maori
on el concepte del «whanau» (que abasta la família, els
membres de la família i el grup familiar més ampli) és el
fonament del treball del centre per «reivindicar la nostra
cultura, el nostre saber històric, la nostra identitat, la
nostra autoestima, el nostre sentit de pertinença».
Chris Pascal i Tony Bertram parlen sobre el projecte
«Infants que travessen fronteres», que documenta els
relats de famílies i infants de comunitats immigrants a cinc
països. Clare Meade i Karen Fairfax-Cholmeley descriuen
un programa d’aprenentatge familiar intergeneracional
desenvolupat a Anglaterra i que se centra concretament
en zones urbanes desafavorides on l’intercanvi d’històries
dins les famílies i entre les comunitats pot «ajudar a
fomentar la comprensió entre cultures». Però assenyalen
que si bé l’aprenentatge familiar pot ser important per
abordar les situacions de desavantatge, «el millor apre-
nentatge familiar és el que parteix del ‘model de riquesa’
que es basa en el coneixement i la riquesa cultural de les
famílies, en lloc del ‘model deficitari’, que considera que
les famílies no tenen la capacitat ni les estratègies per
educar». I un missatge similar és el que es desprèn de l’ar-
ticle de Jagoda Novak sobre un projecte per ajudar a asso-
lir l’èxit educatiu dels infants gitanos de Croàcia.
Els serveis infantils en aquests primers anys de les seves
vides i durant els primers anys d’escola poden tenir un
paper important per ajudar els infants a comprendre’s ells
mateixos i les seves comunitats. Però en moltes zones
rurals i sobretot en les que afronten el problema de tenir
poca població i molt dispersa, l’accés a aquests serveis i
escoles pot resultar problemàtic. Aquí ens fixem en els
enfocaments i models que s’estan utilitzant per superar
aquesta situació. Francesco Di Iacovo explica el nou enfo-
cament que s’està desenvolupant a la regió italiana de la

Toscana, que implica la col·laboració entre la Universitat
de Pisa i la Regió Toscana. Assenyala els beneficis que
poden derivar-se d’una relació més estreta entre les
zones rurals i els centres urbans, així com d’un enfoca-
ment multifuncional i innovador en l’oferta de serveis. Di
Iacovo i Grazia Faltoni presenten alguns dels nous models
i la seva major importància econòmica i social dins la
Toscana, mentre que Anna Pelloni descriu uns desenvolu-
paments similars a Emilia Romagna. Aquests desenvolu-
paments han rebut el suport de lleis i finançament regio-
nals, incloent finançament de la Comissió Europea.
Per altra banda, sentim també de la veu de Pauline
Ansel-Henry com Dinamarca ha resolt un altre tipus de
problema geogràfic: com possibilitar que els infants
urbans visquin l’experiència del camp. Ens explica la his-
tòria de les primeres escoles infantils daneses que es
van establir per donar als infants de la ciutat l’experièn-
cia de jugar als boscos o de cuidar animals, i ens parla
d’una investigació feta a Suècia que demostra com
poden ser de valuoses aquestes experiències a l’aire
lliure. (En el número 19 d’INFÀNCIA A EUROPA examinarem
amb més detall aquest tema).
I què s’està fent a escala de la Unió Europea per resol-
dre aquests temes? Androulla Vassiliou, comissària
europea per a l’Educació, la Cultura, el Multilingüisme i
la Joventut, explica la contribució cada vegada més gran
que la Unió Europea està fent a la formació continuada
tant en zones rurals com urbanes. Un nou marc estra-
tègic adoptat el 2009 identifica l’educació infantil com
un dels àmbits per a la millora i s’han fet també contri-
bucions en el context de la política agrícola i de desen-
volupament, alguns exemples de les quals apareixen en
aquest número. John Bryden, president de la Xarxa
Rural Internacional, pensa que cal fer més a escala
europea per donar suport a uns indicadors dels serveis
que siguin més amplis i més rellevants per a les neces-
sitats locals que els indicadors «excessivament restrin-
gits» dels resultats educatius actualment utilitzats a
molts països de la UE en absència d’altres de més ade-
quats. Els anomenats indicadors PISA, desenvolupats
fora de la UE, influeixen en els serveis infantils i les

escoles, i són, diu, especialment poc
útils en moltes zones rurals.
Aquest número s’ha interessat per com
podem ajudar els infants a desenvolu-
par un «sentit del lloc» i ofereix nombro-
sos exemples de com s’està treballant
aquesta qüestió. Aquests exemples
demostren la contribució que es pot fer
per al desenvolupament econòmic,
social i cultural de la comunitat. Però
per compartir i donar suport a aquests
nous enfocaments transversals es pot i
s’hauria de fer molt més. Potser les
solucions han de ser locals, però l’apre-
nentatge transversal, l’avaluació i la
recerca nacionals requereixen un pro-
grama paneuropeu més sistemàtic i una
millor informació sobre els nivells i els
tipus de serveis de les zones urbanes,
periurbanes i rurals, així com una defini-
ció d’aquests serveis per part de la UE.

Bronwen Cohen és directora executiva de
Children in Scotland i membre de la junta
editorial d’INFÀNCIA A EUROPA

bcohen@childreninscotland.org.uk

Notes:
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«Intuitive Meaning: Supporting Impulses for
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Knowledge, Practice and Language». A Foolen et al.
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Language. John Benjamin.

3. Citat a Arkleton Trust (2004) Place-based

Education and Rural Development. www.arkleton-
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Va tenir, diu, una infantesa «idíl·lica». Tot el poble era
una família, tots ens coneixíem i tenia un munt de
cosins, cosins llunyans i altres... érem una gran família
a Eyemouth i a Port Seton.»
A partir dels vuit anys Bellany va començar a sortir
amb les barques de pesca i a partir dels quinze va
començar a treballar durant les vacances en una con-
servera de peix i va seguir treballant-hi els dissabtes
mentre estudiava a la facultat d’art. «Treballava a la
conservera de Jock Dickson i allà hi feien de tot... Vaig
aprendre-ho tot sobre el comerç del peix, sobre treure
escates, filetejar... La meva feina era fumar el peix,
bacallà fumat.»
Ara Bellany recorda que la vida social de la seva infan-
tesa a Port Seton i a Eyemouth semblava dividida entre
el que era «sagrat» i el que era «profà», d’una manera
que recorda la distinció que el sociòleg francès deci-
monònic Emile Durkheim considerava que es produïa
en totes les societats. La vida quotidiana dels pobles
es conformava en gran mesura segons la religió i una
consciència de la mortalitat que era un llegat inevita-
ble de les comunitats pesqueres d’aquell temps. Port
Seton, amb una població reduïda, tenia, diu, almenys
tretze esglésies, i Bellany assistia a dues escoles
dominicals diferents i a dos serveis: l’Església
d’Escòcia i la Close Brethren, una de les moltes sec-
tes fonamentalistes. El pastor de l’Església d’Escòcia
«era la reencarnació de John Knox... Déu meu, em
posava els cabells de punta».

John Bellany, Bronwen Cohen

L’art ens ofereix moltes maneres d’aprendre a conèixer les nostres comunitats, d’in-
volucrar-nos-hi i d’identificar-nos-hi. L’artista escocès John Bellany explica a
Bronwen Cohen per què la seva infantesa als pobles pescadors de la costa oriental
escocesa ha estat una font d’inspiració constant en la seva tasca artística

Créixer als pobles de la costa oriental escocesa Eyemouth i Port Seton durant els anys
quaranta i cinquanta va proporcionar a John Bellany una gran riquesa d’estímuls visuals:
el mar i els paisatges, i les persones. A Eyemouth, un poble de menys de 2.500 
habitants, hi va passar els primers anys de vida, amb la família materna, que eren pes-
cadors, i hi va tornar molts estius. La resta del temps la passava a Port Seton, costa
amunt, on el seu pare va ser pescador abans d’esdevenir constructor naval. Així, doncs,
potser no sorprèn que els seus primers dibuixos fossin de barques: les barques que la
família construïa i utilitzava per pescar, les barques que veia sortir i tornar al port i les
barques amb què més tard ell també va sortir. Les barques i la pesca eren la vida 
d’aquells pobles, i Bellany ho va saber expressar a través de l’art.
La seva extensa família, molts membres de la qual estaven també familiaritzats amb
l’ús dels pinzells, si bé per motius diferents, es van interessar pels seus dibuixos i
sempre el van animar. «El meu pare i l’oncle Bill feien maquetes de vaixells i en els
descansos entre la pesca de l’arengada i la pesca de cèrcol, tots pintaven les seves
barques i l’oncle i el meu pare pintaven els números de les seves barques.»
Per a Bellany, el dibuix era una necessitat, i explica que de petit dibuixava cada dia,
comprava llibretes i llapis amb els diners que li donava l’àvia en una botiga que es
deia Tait’s. «Hi venien tota mena de coses, des d’una agulla fins a una àncora.» La
seva passió fou també la culpable d’aquell dia memorable en què va tallar a trossos
les cartes de navegació del seu pare per fer-les servir de llenços. «Per fortuna, se les
sabia totes de memòria i en va poder aconseguir més, però jo sens dubte me’n vaig
endur una bona bufa. Va ser la meva gran malifeta.»

La importància del «lloc»
«Dibuixar la vida»: els pobles pescadors que van
conformar la vida d’un artista



Semblava que la mort era sempre a
prop. Bellany recorda pescadors que van
fer-se a la mar i no van tornar-ne mai, i
amb nou anys haver vist un nen de vuit
ofegat al port d’Eyemouth (on encara es
recorden les morts de 180 pescadors en
una catàstrofe a finals del segle XIX).
En l’obra de Bellany hi són presents el
que ha estat descrit com a «al·legories
de la mort» (Janet Mackenzie, 2006: A
Scottish Odyssey / 2006: Una odissea
escocesa) i els artefactes i vides i les
petites faltes d’aquells a qui coneixia i
estimava dins el poble. Va tenir la possi-
bilitat de conèixer les persones d’una
manera diferent quan als quinze anys va
començar a tocar en un grup que feia
música per ballar: «això va fer que la
meva vida prengués una direcció dife-
rent i vaig veure un costat de la vida que
no sabia que existís.»
Bellany ja no viu en un poble de pesca-
dors, però els pobles de la seva infante-
sa no l’han abandonat i constitueixen la
matèria primera de la seva obra: dibui-
xar i pintar «de dins cap a fora».
«M’agrada parlar de la meva infantesa»,
em va dir. «L’he estat pintant tant de
temps...»
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La Reunió de la Capsa, Cockenzie i Port Seton
Al final de la pesca de l’arengada, quan els pescadors
rebien la paga –la «capsa» contenia els documents i cartes
de pagament de totes les barques–, el poble sencer ho
celebrava. Es duia la capsa a l’església i el capellà la
beneïa.
«Es cantaven els himnes amb tant d’entusiasme que
semblava que el sostre de l’església hagués de sortir
volant. Era fantàstic, tothom cantava embogit i estic
convençut que d’allà em ve l’amor per l’òpera, d’a-
quells dies en què tots els pescadors cantaven amb
tot el cor, i al vespre a l’església cantaven cançons
de redempció i el xivarri era formidable. Era molt ins-
pirador. Aleshores els pescadors sortien de l’església
i s’alçaven totes les banderes i, és clar, cada barca
tenia la seva bandera. Les banderes tenien dos pals
per poder-les passejar pel carrer. Les feien les dones
i les filles dels pescadors, eren enormes. I era el sen-
yal per començar a caminar des de l’església i sor-
tien de l’església i es dirigien al pub més proper i les
banderes es deixaven exhibides fora del pub i els
homes bevien i les dones ballaven al carrer amb els
seus vestits de peixateres. Segurament els vestits
passaven de generació en generació, i ballaven el
Highland Fling, el Dashing White Sergeant, totes les
danses que havien après a l’escola, i els infants se’ls
unien i, és clar, hi havia un munt de bandes, una
banda de gaites, una banda de metalls, bandes dels
pobles veïns.» 

John Bellany: Ancestors (1990).
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espais que normalment són tancats i
sota un sostre. Són «illes» gestionades
per adults i on els infants passen un
temps predefinit i amb una finalitat con-
creta. Els espais de vida no definits per
adults pràcticament han deixat d’existir.
Fins i tot quan els infants passen una
estona amb els amics a la seva habita-
ció, estan sota la supervisió dels adults,
que poden sentir el que es diuen.
Els infants molt petits gaudeixen orga-
nitzant trobades amb els seus com-
panys per telèfon i, si se’ls ho permet i
se’ls ajuda, poden desenvolupar habili-
tats per organitzar-se ells sols el temps
lliure. El kindergarten segueix sent un
centre de vida durant un període de
temps en què es construeixen amistats
i en què els infants poden donar forma i
dissenyar el seu propi món, si els edu-
cadors els ho permeten i els recolzen.

Obrir portes i construir ponts
Segons el conegut proverbi ashanti, «cal
tot un poble per educar un infant», en el
sentit que la infància no és una responsa-
bilitat exclusiva de la família, sinó de tota
la comunitat. Créixer resulta més divertit
per als infants quan tenen l’oportunitat de
conèixer altres infants; també necessiten
adults amb qui relacionar-se i que els
tractin amb respecte independentment
d’objectius concrets com el d’ensenyar-
los. Necessiten una comunitat de gent de
diferents edats, amics i companys de joc.
Durant molts anys, a Alemanya, el kin-
dergarten es definia com una illa que
oferia un món pedagògicament ideat per
als infants, aïllat de l’entorn exterior.
Actualment, la seva funció ha variat per

oferir un espai on es poden crear noves
relacions i un lloc d’intercanvi per a les
famílies: el kindergarten ha esdevingut
un punt de trobada per a les famílies en
un poble on els seus infants creixeran
junts. És el resultat de quaranta anys de
reforma a Alemanya, influïda pel peda-
gog Jürgen Zimmer, que va assenyalar
que les infàncies «insulars» no ofereixen
una bona preparació per a la vida. Va
exigir: «Enderroqueu les parets i deixeu
que penetri la vida»!
Què significa deixar penetrar la vida als kin-
dergartens i a les escoles bressol? Pot sig-
nificar oferir activitats esportives o musi-
cals, organitzades per les famílies per als
infants, perquè tots puguin gaudir d’aques-
tes activitats sense costos addicionals. Pot
significar que els mestres busquin situa-
cions reals fora del kindergarten en què els
infants puguin dir la seva sense ser super-
visats de prop per adults. Un exemple el
podem trobar en un poblet alemany del
land Renània-Palatinat, on adults i infants
van fer d’assessors en el procés de disseny
d’un parc local. Activitats com aquesta per-
meten als infants adonar-se que les seves
idees i experiències es prenen seriosament
i que poden contribuir a dissenyar el seu
entorn social.
Obrir els kindergartens d’aquesta manera
permet establir moltes connexions amb els
veïns i la comunitat. Pot ajudar els kinder-
gartens a descobrir i desenvolupar el seu
caràcter local i regional, a convertir-se en
un lloc important per a tota la comunitat.

Rita Haberkorn és professora
d’Educació Infantil
Haberkorn.ista@gmx.de

Rita Haberkorn

L’autora examina les limitacions amb què es troba la infància actual i el paper
que els serveis per a la primera infància i les comunitats poden tenir a l’hora
de contrarestar-les

Els infants han jugat al llarg de tota la història i en totes les cultures, si bé l’espai i
el temps que han tingut per fer-ho ha variat. En el segle XIX, els infants alemanys
passaven una bona part del que ara definim com a infantesa treballant en fàbriques,
mines i a les empreses familiars.
Avui, els infants tenen dret a una educació pública i a partir dels tres anys d’edat els
kindergartens formen part de la seva vida quotidiana, un espai on poden viure, que
se suma a la llar, i on el desenvolupament educatiu és guiat amb la col·laboració dels
professionals i les famílies.

El kindergarten com a espai de vida «estandarditzat»
Els kindergarten siguin on siguin poden ser grans o petits. Els infants que assisteixen
a kindergartens rurals poden tenir accés a un espai exterior més generós i ser més
a la vora del bosc. Però la presència de vies molt transitades poden limitar la possi-
bilitat dels infants d’explorar els entorns, sigui al camp o a la ciutat. I l’interior dels
kindergartens no és forçosament diferent segons el lloc on es trobin, de manera que
reflecteixen, per exemple, les idees pedagògiques dels mestres sobre l’ús que hau-
rien de tenir els diferents espais i compten amb els plànols de prestigiosos arquitec-
tes que dissenyen i moblen aquests espais perquè reflecteixin aquests conceptes,
així com una llarga llista d’aspectes relatius a la salut i la seguretat. Però fins a quin
punt aquest disseny i aquesta pràctica reflecteixen el context local: la història, la cul-
tura i altres característiques? Presenten diferències que reflecteixen els diferents
entorns? Aquests espais pedagògicament estructurats i dissenyats deixen espai per
a la sorpresa i l’inesperat?

Els espais de vida dels infants són illes definides per adults
Avui, rarament els infants es troben amb els seus companys de joc en el veïnat. Les
ciutats es planifiquen al voltant de l’ús del cotxe com a principal mitjà de transport.
Els infants que fan activitats com gimnàstica, futbol o ballet, o fins i tot per anar al
parc, depenen dels seus pares per al transport. Aquestes activitats es realitzen en

Contextos de la infància
Naixem lliures? Créixer avui
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rurals, i comporta, al seu torn, poques
aspiracions educatives i mals resultats
per als seus fills. El principal servei per
als infants de menys de tres anys són
les escoles bressol (zlobkl), però són
escasses o inexistents en la majoria de
zones rurals i hi treballen sobretot pro-
fessionals de la salut. La legislació
actual permet també que uns opiekunki
(cuidadors) sense cap tipus de qualifica-
ció, estiguin o no registrats, puguin tenir
cura d’un infant a casa seva o a la casa
de la família.
Hi ha bàsicament dos tipus d’institu-
cions que ofereixen el primer nivell del
sistema educatiu polonès per a infants
de 3 a 6 anys: els parvularis per a
infants de 3 a 6 (przedszkola) i els cur-
sos de preescolar dins les escoles (odd-
zialy przedszkolne).
Els przedszkola constitueixen el 45%
dels serveis per a la primera infància,
però la majoria es troben en zones
urbanes. La major part dels infants de
les zones rurals depenen dels oddzialy
przedszkolne.
En les zones rurals, un 98% dels infants
de 6 anys assisteixen a aquests cursos
de preescolar, però només un 20% dels
infants de 3 a 5 anys tenen accés a
algun servei educatiu.

pobresa. És menys probable que les
famílies rurals tinguin rentadores o telè-
fon, i només un 29% té ordinador, per
contra del 42%. És més difícil que els
arribin els diners per comprar carn o
peix, que puguin visitar el metge, que
puguin anar de vacances un cop l’any o
que puguin convidar els amics o parents
a compartir un àpat.
En les famílies on els pares estan a l’a-
tur o són petits grangers o obrers no
qualificats, els infants estan majorità-
riament en situació de risc, i és més
difícil que els seus pares puguin pro-
porcionar-los les necessitats bàsiques
d’alimentació, higiene, salut, accés a
l’educació o a activitats com l’art. Un
18% de famílies grangeres viuen en
l’extrema pobresa. Moltes granges
petites depenen en gran mesura del
treball manual i algunes de les feines
recauen en els infants, de vegades
molt petits, la qual cosa no els deixa
gaire temps per estudiar o jugar.

L’accés als serveis per a la primera
infància i a les escoles

Una educació inadequada és la principal
causa de la pobresa de les famílies

Marzena Lotys

Els infants de les zones rurals més pobres de Polònia queden sovint al marge
del creixement econòmic del país. Marzena Lotys ens explica el perquè i parla
amb els infants sobre les seves vides

Un biaix en els nivells de vida

En les darreres dues dècades, Polònia ha experimentat un increment considerable
del nivell de vida. Però moltes comunitats rurals n’han quedat al marge, almenys en
alguns aspectes, amb un PNB per càpita quatre o cinc vegades per sota del de les
grans zones urbanes i amb unes estructures socials i econòmiques molt més
febles.(1)
No és difícil trobar els motius d’aquest desenvolupament desigual: la llunyania, un
mal servei de transport i de telecomunicacions, la depreciació dels actius de capital
públic, un accés limitat als serveis financers i unes empreses poc sòlides i poc com-
petitives. Per a moltes zones rurals es fa impossible sortir d’aquest estancament, que
es veu reforçat per uns nivells educatius baixos que fan difícil, per exemple, que
puguin beneficiar-se de les noves tecnologies. La recerca demostra que una educa-
ció deficitària no només afecta les economies rurals, sinó que té també un efecte
perjudicial en la vida de les persones: en la salut, en les perspectives d’ocupació, en
la vida social i en la comunitat on viuen. Contribueix a una mala gestió de les comu-
nitats i a la ineficàcia de les estructures democràtiques.

La infantesa en zones rurals

Les vides dels infants depenen, en molts aspectes, del nivell d’ingressos de les famí-
lies. A Polònia, els ingressos d’una família rural mitjana són una tercera part menys
que els d’una família urbana mitjana, i més del doble viuen per sota del llindar de la

Els contextos de la infància
Créixer en la Polònia rural
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La vida rural vista pels infants: l’estudi de Barciany

Els anys 2006-2007 es van fer més de 100 entrevistes a infants entre 5 i 10 anys per
encàrrec d’una associació anomenada Edukacja Inaczej (Una educació amb diferència) de
Barciany, a la província nord-oriental de Warminsko-Mazurskie, una de les 500 zones rurals
més pobres de Polònia. La majoria dels habitants de la zona solien treballar en granges
col·lectives subvencionades per l’Estat, que després es van privatitzar i van deixar sense
feina la majoria de treballadors no qualificats. Molts d’ells segueixen a l’atur. Hi havia també
fills de treballadors qualificats, que parlaven més sovint sobre les seves activitats de lleure.
Els índex de migració –permanent, estacional o temporal– són elevats, la qual cosa contri-
bueix a un descens del nombre d’infants i al tancament d’escoles. Barciany té un centre
privat de preescolar i cinc grups de parvulari.

Nivells de vida
Ania, 6 anys
La mare no m’ha comprat tisores, no en té ni cinc. Les comparteixo amb el meu
germà, que ve a la meva classe a buscar-les.

Kuba, 8 anys
Se m’han acabat els fulls de la llibreta. La mare me’n comprarà una quan cobri els
diners dels serveis socials.

Zosia, 6 anys (els seus pares són treballadors qualificats)
Aquest estiu vam anar a la costa. Vam menjar peix, la mare em va comprar un barret
i vaig agafar petxines.

Ocupació
Ela, 7 anys
La meva mare està a l’atur. Quan sigui gran, jo també estaré a l’atur.

Treballar a la granja
Marysia, 8 anys
Ahir vaig ajudar la meva mare a collir cargols. Jo duia un trosset de filferro per com-
provar si el cargol tenia la mida correcta, ni massa petit ni massa gros. Després vam
anar amb bicicleta al punt de compra. La mare va aconseguir una mica de diners i
em va donar dos zlotys.

Czarek, 9 anys
Que què vaig fer ahir? Com sempre, el pare em va dir que donés menjar a les
vaques i altres animals i que els netegés. No tinc mai temps per jugar.

Pares i mares que treballen lluny de casa
Pawel, 7 anys
Ahir el pare se’n va anar per treballar. Vaig plorar. Quan torni em comprarà un 
ordinador.

Ania, 6 anys
La mare ha marxat. Se n’ha anat. La tieta va estar jugant amb mi i em va deixar
jugar amb els gatets perquè no plorés, però vaig plorar igualment.

Educació infantil
Karol, 5 anys
M’agraden els blocs de construcció. El Pawel i jo construïm junts estructures. 
M’agrada.

Krzys, 5 anys
El Bartek, el fill de la tieta Gienia, va a preescolar. Jo no, perquè 
on jo visc no n’hi ha. 
M’avorreixo.

El trajecte a l’escola 
(Més del 80% van a l’escola amb autobús, per a molts és una bona opció que pos-
sibilitat la companyia i el joc)

Ela, 9 anys
Xerrem i fem bromes, i a la parada de l’autobús juguem a fet i amagar. El millor és
quan l’autobús arriba amb retard a l’hivern i podem llançar boles de neu.

Mariusz, 8 anys
Després de l’escola espero l’autobús a l’espai de temps lliure. M’agrada perquè hi
ha molts nens i juguem a pilota. A casa no hi tinc ningú per jugar.

Accés a les arts i els esports
Olga, 8 anys
La dona de l’alcalde del poble obre el centre de dia i juga amb nosaltres. Fem flors
de paper i animals de plastilina, ens ensenya cançons. No ens fa crits.

Karolina, 9 anys
Estàvem assegudes a la parada de l’autobús jugant a fer teatre, però feia fred i la
mare de la Zosia ens va dir que entréssim. Vam fer una casa molt bonica i jo vaig
ser la reina.
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Des de 2008, s’han desenvolupat, majoritàriament grà-
cies a ONG, algunes formes alternatives de serveis per
a la primera infància, on s’ofereixen activitats a temps
parcial una o, de vegades, dues vegades la setmana.
Però el desenvolupament de tots els serveis per a la pri-
mera infància pateix no només una manca d’estructura
física, sinó també la poca consciència dels dirigents
locals i de les famílies sobre el paper que l’educació
infantil pot tenir a l’hora d’igualar les oportunitats dels
infants.
Actualment, a Polònia, l’educació formal comença
als 7 anys. (Des de setembre de 2009 les famílies
poden optar per enviar els infants a partir dels 6
anys, la qual cosa serà obligatòria a partir de 2012.)
Les zones rurals han vist disminuir el nombre d’es-
coles de primària. La disminució del nombre d’in-
fants entre 7 i 12 anys a causa dels baixos índexs de
natalitat i del despoblament ha fet que es tanquin
moltes escoles o que passin a mans d’ONG. La
segona opció representa un desafiament per a mol-
tes comunitats i no és ben vista pels mestres que,
malgrat tenir la mateixa qualificació, es troben amb
unes condicions pitjors que els que contracten les
autoritats locals.

La clau de la prosperitat pot estar en l’educació?

Permetre l’accés de les comunitats rurals a les noves
tecnologies i invertir en el seu futur requereix una
millora de l’accés no només als serveis educatius sinó
també als fonaments de la societat de la informació.
Així doncs, resulta alarmant que només un 76% de les
escoles de primària rurals tinguin aules d’informàtica,
davant el 109% de les escoles de zones urbanes. El
nombre reduït d’infants pot significar que la ràtio pot
ser millor, però fins i tot per a aquells que tenen aules
d’informàtica, l’accés a internet és inferior (778 per
100 ordinadors, comparats amb 1.328 per 100).(2) I
la manca d’instal·lacions artístiques o culturals és

cada cop més gran: les biblioteques, llibreries, centres
d’art, clubs i centres socials van desapareixent poc a
poc dels pobles. I tal com mostra l’estudi de Barciany,
l’accés a aquests depèn d’on visquis i dels ingressos
familiars. Però l’estudi mostra també que fins i tot allà
on els infants viuen en la pobresa i s’enfronten amb
problemes importants, no els viuen com a tals si al vol-
tant hi tenen adults –mares, pares, mestres o dirigents
de la comunitat– que els donen suport i afecte.
L’estudi de Barciany mostra que la manera més senzilla
de millorar les condicions de vida dels infants en indrets
com Barciany pot consistir a donar suport als adults que
tenen capacitat per produir canvis –mares i pares, mes-
tres i líders de les ONG. Als ulls dels infants, el món és
un bon lloc per viure sempre que els adults que els
envolten siguin capaços d’afrontar les dificultats quoti-
dianes.

Marzena Lotys és psicòloga i mestra d’una escola
rural de primària a Moltajny. 
edukacja_inaczej@edukacja.de

Notes:

1. Anuari d’Estadística de Polònia (2007), Varsòvia. Les diferències

són més grans en el nord-oest de Polònia i en les terres frontereres

poloneses de l’est, després del col·lapse de les subvencions estatals

a les granges col·lectives. No sorprèn que el Pla de Desenvolupament

de Polònia 2007-15 doni prioritat a ajudar les zones rurals.

Política de Desenvolupament Nacional 2007-15 (2007), Ministeri de

Desenvolupament Regional, Varsòvia.

2. Resum de l’Anuari d’Estadística (2007), Oficina Central

d’Estadística, Varsòvia.
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Enfortir les comunitats locals en un món globalitzat,
un paper de l’escola?

Karl Jan Soltad

Abans els espais socialitzadors per excel·lència d’in-
fants i joves eren la llar, l’escola, la comunitat i la vida
quotidiana que vivien. Avui, un influx d’informació i
d’estímuls d’àmbit nacional, o més aviat, global, com-
peteixen a l’hora de copsar l’interès dels joves i s’es-
tan convertint en les principals fonts de coneixements,
actituds i valors. A través de la televisió, els DVD i els
jocs d’ordinador, els infants estan exposats i estimu-
lats per les mateixes figures fantàstiques desenvolupa-
des en uns pocs mitjans urbans influents i rics, sobre-
tot als Estats Units. Aquest flux d’informació i d’expe-
riències arriba directament als infants, normalment
sense passar cap filtre per part de les famílies, els
companys o els mestres. Aquesta situació és més o
menys similar a tot arreu, sigui a la ciutat o al camp,
a Oslo o a Atenes.

En la mesura que la major part dels «nous» coneixe-
ments i tendències es produeixen en baluards econò-
mics, polítics i culturals que solen ser les grans ciutats
o, si més no, filtrats pels canals urbans, el que es
comunica a través dels mitjans acostumen a ser els
elements culturals i la forma de vida urbans. Pot dir-se
que les petites unitats socials ubicades en pobles
petits i en les zones poc poblades són les més vulne-
rables a aquesta pressió i les més susceptibles de per-
dre la seva identitat local. I no només ha augmentat la
pressió externa en els darrers anys, sinó que, a més,
cada vegada són menys i més febles les oportunitats
per a les interaccions locals. Les persones ja no tre-
ballen juntes de la mateixa manera i en molts pobles
han desaparegut alguns dels llocs de trobada tradicio-
nals com la botiga local, l’oficina de correus, el bar, el
banc i l’escola.
Malgrat que aquestes tendències s’han accelerat a tot
arreu en els darrers anys, a Noruega ja fa cert temps
que existeix la preocupació per les implicacions que
poden tenir. En la dècada de 1970, després de l’ex-

Aprendre a partir de l’entorn
Aprendre a partir de l’entorn a Noruega

Noruega té força experiència en l’aprenentatge a partir de l’entorn: un enfocament de l’aprenentatge
que utilitza les activitats econòmiques locals i desenvolupa una consciència de la història, la cultura
i els punts de referència de la comunitat per comprometre’s d’una manera més efectiva amb els
infants i els joves. Les escoles i els parvularis, tant urbans com rurals, fan un ús ampli dels entorns
locals. Karl Jan Solstad i Anne Sofie Skogvold ens n’expliquen els motius i Wenche Rønning ens 
descriu de quina manera les granges-escola estan contribuint a que els més petits apreciïn i 
comprenguin l’entorn

tensió de l’escola obligatòria, el nervio-
sisme provocat pel fet que els joves de
les zones rurals haurien d’assistir dos
anys més a l’escola –un canvi pensat
tenint només en compte l’entorn
urbà–, va dur a la creació d’un projecte
a les illes Lofoten que posava l’atenció
en com això impedia que els joves par-
ticipessin en la pesca del bacallà de la
qual depenia tota l’existència d’aquells
pobles. A més, els investigadors van
assenyalar que l’escola obligatòria
estava mancada dels mitjans sistemà-
tics per motivar els estudiants i ampliar
els coneixements de l’entorn que ja
tenien i, d’una manera més general,
d’estratègies per fomentar el tipus
d’actituds, habilitats i sabers necessa-
ris per a la prosperitat futura de les
comunitats a les quals pertanyien. Això
va contribuir a la demanda d’un nou
currículum nacional que estipulés l’a-
profitament dels coneixements i les
qüestions locals. Segons el currículum
de 1987, «La comunitat local, amb els
seus entorns naturals i la seva indús-
tria, és en si mateixa una part essencial
de l’entorn d’aprenentatge de l’escola.»
Actualment, els esforços educatius dis-
senyats especialment per desenvolupar
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actituds, coneixements i habilitats que propicien que
els joves prenguin iniciatives de creació d’ocupació,
solen denominar-se ensenyaments per a la capacitat
emprenedora o per a la innovació econòmica. Avui
sabem que un bon coneixement dels recursos i els
mercats per part de la major part possible de població,
serveixen per millorar les oportunitats de creació d’ini-
ciatives d’ocupació en l’àmbit local. Podem anomenar
aquestes competències qualificacions específiques
d’emprenedoria. Si aquestes qualificacions s’uneixen
amb  el que es poden anomenar qualitats generals
d’emprenedoria, és a dir, creativitat i curiositat, habili-
tats de cooperació i capacitat de treball, tolerància
davant la incertesa, motivació per l’èxit, etc., aleshores
les probabilitats que un individu o un grup emprenguin
iniciatives es veuen incrementades. Fi-nalment, si les
qualitats específiques i generals d’emprenedoria es
combinen amb un sentiment sòlid d’identitat i «perti-
nença» local/regional, aleshores augmenten les pro-
babilitats que aquestes iniciatives de creació d’ocupa-
ció beneficiïn la comunitat local o la regió.
Les tres estratègies o activitats següents que l’escola
pot dur a terme, poden considerar-se particularment
rellevants en la preparació per a la capacitat d’empre-
nedoria dins l’entorn proper:
•L’ús de materials d’ensenyament locals per desenvolu-
par una identitat local i un sentiment de pertinença, així
com per desenvolupar les qualitats específiques d’em-
prenedoria.

•L’aplicació d’enfocaments d’aprenentatge actius, per
exemple, treball per projectes o temes, per promoure
qualitats d’emprenedoria com la creativitat, la curiositat,
les habilitats cooperatives, la iniciativa i la capacitat
d’assumir riscos.
•Les iniciatives dels estudiants poden servir per estimu-
lar tant les qualitats específiques com generals d’em-
prenedoria.

Els anàlisis dels currículums nacionals de Suècia
(Johannisson & Lindmark, 1996) i Noruega (Solstad,
2000) demostren clarament que aquests documents
permeten aquesta mena de prioritats en l’aplicació
curricular. Perquè l’educació compleixi aquest rol, calen
dues condicions. En primer lloc, cal que hi hagi escoles
en les comunitats, i en segon lloc, les escoles han de
tenir les condicions que els permetin treballar de mane-
res que propiciïn la prosperitat de les petites comuni-
tats i de zones poc poblades.

Karl Jan Solstad és investigador a l’Institut de Recerca de
Nordland 
karl.jan.solstad@norsk.no

Cultiven verdures, herbes i flors

Fotos de Eva Hanssen

Producció de «door cats»
Foto de Randi Oskarsen

Visita una granja de cultiu 
de salmons
Foto de Kjell Fredriksen
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«Emprenedoria sense fronteres», un projecte interregional de la UE
Anne Sofie Skogvold

Les regions rurals de Salten, al nord de Nordland, Noruega, i els municipis veïns de l’al-
tre costat de la frontera a Norrbotten, Suècia, es troben ara en el tercer any d’un pro-
jecte de col·laboració que té per objectiu fomentar la capacitat emprenedora als parvu-
laris i les escoles, per animar els infants a sentir-se orgullosos de les societats locals i
veure les possibilitats que ofereixen, i a capacitar-los per utilitzar els recursos de l’en-
torn. L’Institut de Recerca de Nordland va fer el seguiment i l’avaluació d’aquest projec-
te durant el primer any (Skogvold, 2008). L’objectiu principal ha estat motivar i establir
una «manera de pensar emprenedora» no només entre els mestres i els infants, sinó
també entre els directors dels centres i els polítics. Per aconseguir-ho, els participants
han desenvolupat vincles tant dins les comunitats –entre parvularis, escoles, empreses
i organitzacions locals– com més enllà de les fronteres. En el primer any les escoles i
parvularis (infants, mestres i classes senceres) dels municipis veïns –que també per-
tanyen a diferents països? van «travessar fronteres» més de 1.000 vegades. Què impli-
quen les visites? Els infants i professors es mostren uns als altres les pròpies comuni-
tats i paisatges i aprenen no només sobre els llocs que visiten, sinó també sobre el seu
propi entorn. L’entorn coster de Noruega, amb fiords i altes muntanyes, és molt diferent
de les zones boscoses de l’interior de Suècia. Per tal de presentar les seves pròpies
comunitats, els infants havien d’estudiar-les bé. Una mestra noruega explica que els
seus alumnes afirmaven, després de visitar una classe a Suècia, que «nosaltres no
tenim res per ensenyar-los quan ens visitin!» Però després de fer la seva pròpia recerca
van descobrir que tenien moltes coses per ensenyar i per estar-ne orgullosos, i que
tenien molts recursos i possibilitats per desenvolupar en el seu municipi.
A cada escola treballen per desenvolupar les qualitats generals d’emprenedoria, creant acti-
vitats on els infants puguin utilitzar la seva curiositat i creativitat i aprendre com treballar ple-
gats en un entorn on es permet l’assaig i l’error. Els alumnes estableixen les seves pròpies
petites empreses utilitzant els recursos locals. Alguns han fet peix salat, espelmes, melmela-
da o pomada de calèndula, que venen quan hi ha fires o altres ocasions. Algunes iniciatives
ofereixen cursos especials, on es preparen festivals o mercats, o es fan produccions teatrals
en les quals són responsables de tot el procés, des de la creació de la companyia fins al tan-
cament de la comptabilitat.
Un eslògan important que anima l’esperit emprenedor és: «Busca les possibilitats, no els límits»!
No és fàcil per als mestres, que necessiten formació i temps per treballar en equip i donar-se
suport. També és necessària una estreta col·laboració entre les escoles i la comunitat. Pot ser
que sigui més senzill aconseguir-ho en zones rurals, però és important en totes les zones.

Anne Sofie Skogvold és investigadora a l’Institut de Recerca de Nordland, Noruega
anne.sofie.skogvold@nforsk.no

Desenvolupar el sentit d’allò local en
els infants: una educació a partir de
l’entorn en granges-escola noruegues.

Wenche Rønning

En els darrers deu o quinze anys, afir-
ma Wenche Rønning, Noruega ha
experimentat el desenvolupament
d’uns vincles estrets entre les escoles
i parvularis i les granges locals. Les
institucions d’educació superior han
desenvolupat cursos tant per a mes-
tres com per a grangers sobre «la gran-
ja com a recurs pedagògic» per qualifi-
car-los per treballar plegats per oferir
experiències d’aprenentatge valuoses
per als infants. Les granges i escoles
locals han col·laborat per planificar un
seguit d’activitats i experiències d’a-
prenentatge. Un motor important en
aquests desenvolupaments ha estat la
preocupació pel fet que els infants i
joves cada vegada passen més temps
en el ciberespai i perden el contacte
amb la natura i els processos naturals
que abans els envoltaven si creixien en
una granja o a la vora.

Joves pastors condueixen 
les ovelles pels prats

Planten en primavera,
per obtenir aliments
per la tardor 
i l’hivern

Nens preparant plantes en 
l’hivernacle per plantar-les 
en els camps



M
AI

G
 2

01
0

15

A més de la cooperació entre les escoles i les granges
locals, s’han creat cada vegada més granges-escola,
que ofereixen ara uns entorns molt singulars als
infants. A Noruega, els infants a partir d’un any tenen
dret per llei a una plaça en una escola infantil, i les
noves granges-escola han tingut molt d’èxit entre les
famílies que busquen un entorn d’aprenentatge de
qualitat i segur, però motivador per als infants. Anita i
Jostein Hunstad van crear la granja-escola Medås prop
de Fauske, al nord de Noruega, ara fa deu anys. Des
de 1983 duien la granja, però cada cop tenien més
dificultats, perquè per culpa de depredadors com els
linx o els goluts, havien perdut les ovelles durant l’èpo-
ca de pastura estival. L’Anita treballava a temps parcial
com a substituta en una un escola infantil de zona, una
feina que li agradava molt, i va començar a plantejar-
se la possibilitat d’utilitzar la granja com a espai d’a-
prenentatge per a infants petits com a alternativa per
a ella i el Jostein.
Després de força treball de preparació i per aconseguir
que s’acceptés la granja com a escola infantil, la tar-
dor de 1999 van iniciar la nova granja-escola amb sis
infants, i abans d’acabar l’any ja havien omplert les
divuit places. Aquesta tardor, la granja-escola Medås
ha celebrat el desè aniversari, i ara té seixanta-quatre
places per a infants de 0 a 6 anys. Estan treballant en
un nou projecte que els permetrà oferir més de 100
places a partir de la tardor de 2010.

El centre dóna prioritat als infants de la zona a l’hora
d’atorgar les places, però ha esdevingut tan conegut que
reben sol·licituds de famílies d’una àrea força extensa.
La granja està envoltada per camps, boscos, llacs i
altres granges i compta amb un entorn variat amb mol-
tes possibilitats de fer activitats tant dins la granja com
també en la natura que l’envolta, tant per als infants
com per als adults.
La filosofia del centre és utilitzar les tradicions i les
pràctiques de la granja com a entorn natural per a l’a-
prenentatge dels infants. Tenen cavalls, ovelles, gats,
gallines, conills i conills porquins, i els infants partici-
pen cada dia en l’alimentació i la cura dels animals.
També cada dia recullen, netegen i venen els ous que
produeixen les gallines. Cada tardor, quan s’ha fet la
matança de les ovelles, ajuden a treure’ls la pell, tallar
la carn i conservar-la de diferents maneres per tenir
menjar per a les famílies i els infants de l’escola.
Forma part del cicle de vida natural d’una granja i és
per tant una part important de la vida quotidiana de
l’escola, diu Jostein. Els infants també planten i arran-
quen patates i altres vegetals, cullen fruits del bosc
proper i en fan conserves que després es mengen amb
el pa que també fan.
A través de la cooperació amb altres persones de la
zona, els infants tenen la possibilitat de participar en
l’art i l’artesania local i en la producció d’aliments
tradicionals com el lefse (una pasta tradicional que

es serveix amb mantega i canyella), i
en la producció de fil amb la llana de
les ovelles que ells mateixos han
col·laborat a esqui-lar. Fins i tot
actuen com a petits homes i dones
de negocis quan van a la parada del
mercat a vendre les conserves i les
hortalisses. L’objectiu del centre és
oferir oportunitats a uns infants feli-
ços, rics i actius perquè aprenguin a
tenir cura de l’entorn i els animals, a
fer-se els propis aliments i a respec-
tar les tradicions i la cultura locals.
Amb aquestes oportunitats, ajuden a
establir una base sòlida perquè
aquests infants esdevinguin en el
futur adults responsables i cons-
cients del medi ambient, capaços de
veure i utilitzar els reptes i les opor-
tunitats de l’entorn. Aquesta mena
de capacitació és part inherent de la
filosofia del centre.

Wenche Rønning és investigadora de
l’Institut de Recerca de Nordland 
Wenche.Roenning@nforsk.no

Visita a una de las granges 
de producció de llet
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En lloc de limitar-se a assumir que «l’èxit» significa inevi-
tablement deixar el poble, com podria la nostra escola
primària equipar els nostre joves amb els coneixements,
les habilitats i les actituds que els permetin viure, tre-
ballar i contribuir aquí, si és el que trien fer?

3. Quines coses necessitem per tenir una bona vida (i
d’on t’agradaria treure-les)?
Tot i que pot semblar que la cultura consumista dels
mitjans actuals l’ha escombrada, la majoria de joves
tenen una forta consciència social. Qüestions com el
caos climàtic, la manca de recursos i el desplaçament
de la població tindran segurament un impacte molt real
en les seves vides i són temes que els importen (i els
preocupen). Com podria l’escola capacitar els infants
per crear un futur més favorable?

Què hem estat fent?
Els mestres i els infants de l’escola de Padstow han
estat planificant plegats i creant experiències d’apre-
nentatge a partir d’aquests temes (malgrat que la rela-
ció no sigui sempre òbvia!). Moltes de les activitats
han comportat sortir de la classe, algunes han reque-
rit l’ajuda de membres de la comunitat, però totes han
estat grans experiències, grans aprenentatges i molt
divertiment!

Will Coleman

Will Coleman descriu com una escola de primària d’un petit poble pescador
de Cornualles, al sud-est britànic va emprendre un projecte triennal 
d’aprenentatge a partir de l’entorn

«Per a què serveix l’escola?» és la pregunta a partir de la qual vam iniciar la nostra
exploració per crear el millor currículum possible per als nostres infants i la nostra
comunitat, aquí a Padstow, Cornualles, Regne Unit. La idea generalment acceptada
és que l’objectiu de l’educació és dotar els individus dels mitjans per a «l’èxit» per-
sonal. Però, i si l’objectiu de l’escola impliqués nodrir la pròpia comunitat per a un
futur sostenible?
Vam plantejar tres preguntes als infants, els mestres i els membres de la comunitat:

1. Per a què serveix l’escola (i sobre quines coses t’agradaria aprendre)?
És força sorprenent com són els infants quan d’entrada comencen a repetir idees
rebudes sobre la importància del treball escolar perquè «sortir-se’n en els exàmens»
comporta «aconseguir una bona feina»! Però, a mesura que avança el debat, desco-
brim que els infants i els adults creuen que l’educació és crucial per al desenvolu-
pament global de la persona, com a membre valorat dins la comunitat.
El nostre repte: quina és la millor manera perquè una escola primària fomenti el
desenvolupament de les actituds que els ajudaran a contribuir plenament a la
comunitat?

2. Com és la vida aquí (i com t’agradaria millorar-la)?
Padstow, com la majoria dels municipis de Cornualles, ha experimentat grans canvis
en les darreres dècades. Tenint en compte la naturalesa omnipresent d’internet i la
televisió en les vides dels infants i joves, potser no ens ha de sorprendre el poc que
saben sobre el lloc on estan creixent.

Aprendre a partir de l’entorn
Per a què serveix l’escola?



El grup d’infants de quatre i cinc anys van estar encan-
tats amb el Mite de la Sirena de Padstow que els va
explicar un narrador local. Van dibuixar i explicar el conte
amb les seves paraules, van visitar els escenaris del
relat i van crear els personatges amb sorra i altres mate-
rials que van trobar a la platja.

El grup de sis anys van investigar els molts naufragis
ocorreguts en el perillós banc de sorra que hi ha just
darrere el port. Vam representar els nefastos esdeveni-
ments d’una nit de tempesta particular que es perd en
la memòria dels temps. 

El grup de vuit anys han estat descobrint d’on vénen la
majoria d’aliments que prenen; han cultivat aliments i
han descobert com han canviat les botigues de Padstow
al llarg del temps. Els infants van sorprendre’s de des-
cobrir, a través d’entrevistes i visites, la quantitat de
menjar que es produïa localment en el passat i com la
majoria del que mengem avui arriba de molt lluny.

Per contrarestar l’actitud generalitzada que el seu poble
és «avorrit», els infants més grans van treballar en una
guia d’activitats per a infants: una pel·lícula en DVD titu-
lada «Què podem fer a Padstow», que parla de la natu-
ra, els esports d’aigua, la història local i les aficions.
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La Sirena 
de Padstow

«És bonica, però fa
por, com el mar»,
Emily, 5 anys

Venem els aliments produïts per nosaltres mateixos, 
escola de Padstow,  Cornualles

«Les nostres mongetes eren més bones que les dels
supermercats!»
Adam, 8 anys

SORTIM, Padstow,
Cornualles

«Vam trobar tantes
coses per fer que
no les podíem
posar totes!»
Lizzie, 10 anys

I després?

Això és només el començament del pro-
jecte «d’aprenentatge a partir de 
l’entorn» i pretenem seguir desenvolu-
pant el treball transversalment a tot el
currículum en els propers tres anys.
Tres paraules clau ens guien a mesura
que avancem en la planificació:

•«Intergeneracional», en el sentit que
volem que la gent gran participi, com-
parteixi les seves experiències vitals i la
seva saviesa amb els més petits.
•«Capacitació», en el sentit que volem
que els infants i joves tinguin un senti-
ment durador d’èxit i d’orgull sobre el
que han creat.
•«Dimensió global», en el sentit que
volem comprendre de quina manera les
opcions que prenem aquí, en el nostre
racó de Cornualles, poden tenir efectes
a tot el món.

Així, doncs, per a què penseu que ser-
veix l’escola?

Will Coleman, ambaixador per a l’aprenen-
tatge local, director del Carnegie UK Trust,
Companyia per a l’Interès de la Comunitat
de Caliban (Cornualles) www.placebasedle-
arning.co.uk  

Phil Banks, director, escola de Padstow
head@padstow.cornwall.sch.uk

Naufragi al banc de sorra, Padstow, Cornualles
«Jo ni ho sabia que el meu rebesavi 
anava en la balsa salvavides!»
Reuben, 6 anys
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Aroaro Tamati, Erana Hond-Flavell

Els autors descriuen la feina del Centre d’Innovació Te Kopae Piripono, una
escola infantil en llengua maori de Nova Zelanda amb una filosofia basada en
el sentit del lloc

Ko Rangi, ko Papa
Ka puta ko Rongo
Ko Tanemahuta, ko Tangaroa
Ko Tumatauenga, ko Haumiatiketike
Ko Tawhirimatea
Tokona te rangi ki runga
Ko Papa ki raro
Ka puta te ira tangata ki te whai ao,
Ki te ao marama
Tihei mouri ora!

Lloc, cultura i identitat
Un lloc per al Whanau

(Rangi el pare cel, Papa la mare terra
que van criar Rongomatane,
Tanemahuta, Tangaroa, 
Tamatauenga, Haumietiketike
y Tawhirimatea.
Rangi fou empès cap amunt 
i Papa fou empesa cap avall
Perquè tota la humanitat pogués emergir
en el món, de llum,
coneixement i comprensió.
Que es creï la vida!)

Tenei te mihi nui ki a koutou katoa, ki nga hau e wha, ki nga maunga me nga awa
o te ao. Tuia a Rangi e tu iho nei, a Papa e takoto ake nei, e tuia ai ko tatou katoa.
Hui e, taiki e.

(Us saludem a tots vosaltres, els quatre vents, les muntanyes i les aigües del món.
El pare cel està unit a la mare terra i així nosaltres també estem units per aquest
vincle. Que això romangui així molt de temps.)

Tatai Whakapapa
(El nostre lloc a l’univers)

El nom del «nostre lloc» és Te Kopae
Piripono, una escola infantil d’immersió
en llengua maori a New Plymouth, a la
regió de Taranaki de l’illa nord de Nova
Zelanda. Per a nosaltres, el sentiment del
lloc comença amb whanau, un mot que
descriu tant el concepte de família, com
dels individus membres de la família i el
col·lectiu familiar més ampli.
El caràcter del Te Kopae Piripono s’ex-
pressa en el seu nom. La paraula Kopae
és l’equivalent Taranaki de niu, on els més
petits són alimentats i se’ls estimulen el
llenguatge i l’aprenentatge. Piripono
comunica la idea de dedicació i compro-
mís i es pot traduir com una abraçada
eterna i genuïna. 
Cada membre de Te Kopae Piripono té
una important contribució a fer al wha-
nau del centre. La contribució individual
es valora en sí mateixa i tothom se’n
beneficia d’alguna manera. Els Kaitiaki
(mestres) aporten el seu temps, la seva
experiència i el seu saber professional de
reo i tikanga (llenguatge i protocols), i a
canvi, se’ls respecta i honora com a
guies professionals. Les famílies dels
infants hi aporten els infants i la seva
força, coneixement i guia. I els infants
(que assisteixen a Te Kopae Piripono fins
als seus sis primers anys de vida) hi

aporten la seva energia, el seu patrimo-
ni i el seu potencial.
Considerem l’infant en la seva globalitat,
com un individu amb unes qualitats i
unes capacitats úniques, i també com a
membre del whanau. Te Kopae Piripono
no és només el whanau dels infants,
també ho és de les seves famílies. Així
doncs, Te Kopae Piripono no és tant un
lloc on els infants van a aprendre, sinó
que és un lloc per al whanau.

Context històric

Crear un entorn whanau a Te Kopae
Piripono és un èxit per a nosaltres com a
tangata whenua (poble indígena de Nova
Zelanda). Si bé tradicionalment el whanau
ha estat el teixit social, polític i econòmic
de la societat maori -a través de vincles
genealògics–, la realitat és que moltes de
les famílies que assisteixen a Te Kopae
Piripono han tingut molt poca experiència
del kaupapa Maori (paradigma maori),
havent rebut només dels seus pares i avis
els vestigis del patrimoni cultural, després
de sobreviure els altament eficaços pro-
cessos del colonialisme. El desenvolupa-
ment del whanau al Te Kopae Piripono és
el nostre intent de redreçar les injustícies
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del passat en els terrenys psicològic, cultural i educatiu.
L’entorn whanau és propici per a la nostra curació i crei-
xement com a maoris. A través del desenvolupament del
whanau reivindiquem la nostra cultura, el nostre saber
històric, la nostra identitat, la nostra autoestima, el nostre
sentit de pertinença. Ens reivindiquem com a maoris. I
com a maoris, reivindiquem el nostre futur.
Malgrat que la majoria dels membres de Te Kopae
Piripono tenen relacions de parentesc dins la nostra
zona tribal, la nostra és una construcció del whanau
moderna, en el sentit que és la nostra kaupapa
-el nostre compromís compartit amb la revitalització
del nostre poble- el que ens uneix com a whanau.

El Centre d’Innovació Te Kopae Piripono

El 2008, Te Kopae Piripono va completar un projecte de
recerca de tres anys com a Centre d’Innovació. La nos-
tra recerca volia explorar, en profunditat, l’estructura del
nostre desenvolupament del whanau i la nostra pròpia
conceptualització de lideratge a Te Kopae Piripono –el
lideratge considerat en relació amb les nostres quatre
responsabilitats clau (Nga Takohanga e Wha): 

Te Whai Takohanga - Tenir responsabilitat - té a veure
amb la designació de papers i càrrecs de responsabilitat;
Te Mouri Takohanga - Ser responsable - té a veure amb
l’actitud i les accions individuals: ser professional, posi-
tiu i actuar d’una manera ètica; 
Te Kawe Takohanga - Assumir responsabilitats - té a
veure amb el valor, l’assumpció de riscos, amb intentar,
assumir reptes i provar coses noves; 
Te Tuku Takohanga - Compartir responsabilitats - té a
veure amb compartir el poder, els papers i els càrrecs.
També té a veure amb acceptar diferents perspectives i
amb demanar i oferir ajuda.
La nostra visió del lideratge considera que tothom que
forma part de Te Kopae Piripono, tingui el paper que tin-
gui (sigui un mestre, un infant, un familiar, o qualsevol

altre membre del whanau), és un líder. A Te Kopae
Piripono el lideratge individual té a veure amb oferir
suport i, de vegades, amb qüestionar-nos els uns els
altres per reconèixer i assumir les nostres responsabili-
tats individuals i col·lectives de donar suport a l’apre-
nentatge i el desenvolupament dels nostres infants i
també de nosaltres mateixos.
En el nostre estudi vam investigar de quina manera la
por i l’ansietat ens afecten, als petits i als grans, i esde-
venen obstacles significatius per al nostre desenvolupa-
ment individual i col·lectiu. Vam trobar que la por és una
barrera important per a la participació al whanau i
sobretot per a la implicació de les famílies en l’apre-
nentatge dels seus fills i filles. Vam descobrir que aques-
tes dificultats emocionals vénen de molt lluny; són les
conseqüències a llarg termini de les experiències nega-
tives que les famílies han tingut amb l’educació i, com
ja s’ha dit, de l’impacte intergeneracional del colonialis-
me i del muru raupatu (les confiscacions massives de
terres al segle XIX).
Estimular el lideratge a tots els nivells va resultar un
repte fascinant. Però vam descobrir que amb perseve-
rança, cura i empatia, i amb una acció i un suport posi-
tius i constants (sobretot per part dels mestres), els
membres del whanau van poder començar a obrir-se i
sincerar-se els uns amb els altres, a aprendre a confiar
i aconseguir la pau interior. Els efectes transformadors i
dinàmics d’aquest procés són amplis i arriben lluny,
sobretot en el cas dels infants. Quan això passa, els
nostres infants poden esdevenir maoris orgullosos, ciu-
tadans del món segurs i actius.

Aroaro Tamati i Erana Hond-Flavell són membres fun-
dadors de Te Kopae Piripono. La recerca del Centre
d’Innovació va ser finançada pel Ministeri d’Educació de
Nova Zelanda
Les opinions expressades en aquest article no repre-
senten les opinions del Ministeri.    
tekopaepiripono@xtra.co.nz



M
AI

G
 2

01
0

20

Compartir la por - La història de
Sheldon

Quan Sheldon va inscriure les seves
dues filles més petites a Te Kopae
Piripono, amb prou feines hi va posar els
peus. Va arribar a la porta principal, va
registrar les nenes i va marxar, sense
intercanviar pràcticament cap mot amb
ningú. Vam intentar establir contacte
amb ell, però fugia literalment per la
porta. Un matí, un Kaitiaki (mestre) va
aturar Sheldon i li va demanar de parlar.
Ho van fer i vam saber que Sheldon
havia estat educat pel seu avi, que
només li parlava maori. Però quan
Sheldon tenia onze anys, el seu avi va
morir i, segons admet ell mateix, va
«esgarriar-se una mica» i va oblidar tot el
que era maori, fins que va inscriure les
seves filles a Te Kopae Piripono. Ens va
explicar que li feia por arribar a un lloc on
tothom parlava només maori. Estava
paralitzat per la idea de no entendre o de
sentir vergonya. El més fascinant fou que
després d’aquestes converses, Sheldon
va canviar. En paraules de la seva pare-
lla: «Penso que és el temps que vau pas-
sar asseguts amb nosaltres per korero
(parlar) i compartir les nostres pors.
Compartir la por és el que fa que la
superis.» Al pensar-hi, Sheldon va dir que
el que havia marcat el canvi fou la per-
sistència dels Kaitiaki, la seva determi-
nació tenaç d’establir relació amb ell.
Així, doncs, en lloc de sentir-se jutjat es
va sentir animat i reconegut. Després va
afegir: «Però ara sóc a casa. Formo part
del mobiliari.» I els efectes de l’aprenen-
tatge de Sheldon continuen. La seva filla

més gran era tímida i li costava relacio-
nar-se. La transformació del pare ha
estat també la seva transformació.

Totes les aportacions són importants

L’octubre de 2009, trenta membres
del whanau de Te Kopae Piripono van
viatjar a la Gold Coast d’Austràlia per
presentar els resultats de la seva
investigació i per reunir-se amb comu-
nitats aborígens. L’organització d’a-
questa iniciativa va involucrar tot el
whanau en la planificació, incloent
activitats per recaptar fons, la coordi-
nació del viatge i l’allotjament i la pre-
paració d’actuacions culturals. Cada
individu i cada família van contribuir
d’alguna manera. Amb tot, la contri-
bució d’un membre del whanau desta-
ca especialment. Una de les nostres
Kuia (ancianes), Tapakione, no podia
viatjar. Però estava decidida a ajudar-
nos a anar-hi. Quan vam organitzar un
rally local de cotxes, ella hi va ser,
amb el seu equip de seguretat, ano-
tant la marca de cada cotxe; quan
vam celebrar una barbacoa per recap-
tar fons, ella es va encarregar de
coure les salsitxes. Mentre que Kuia
Tapakione treu importància a la seva
contribució, per al whanau ha estat
notable, no només pel que fa a la
seva contribució pràctica per recaptar
fons, sinó, i això és el més important,
perquè el suport moral que ens ha
donat amb la seva presència en
aquestes ocasions enfortia en gran
mesura el whanau i el sentiment de
pertinença i d’entorn dels individus.
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infants per participar activament en aquestes
trobades ha quedat demostrada en la popu-
laritat de la «rotllana» en molts centres d’e-
ducació infantil. La diferència clau és que
pretenem crear cercles en els quals els
infants inicien i generen les seves pròpies
idees i on els diàlegs són simètrics en termes
de la distribució de poder.
Una troballa clau d’aquesta tasca fou
que els infants gaudeixen de les oportu-
nitats d’expressar-se i del sentiment de
ser escoltats. Vam trobar que tenien
opinions i punts de vista ferms sobre les
seves vides, tant dins del centre com
fora, i eren molt conscients de les des-
igualtats, els prejudicis i els judicis que
de vegades marquen les seves experièn-
cies vitals. També vam descobrir que els
mestres necessitaven i volien desenvo-
lupar un nou sentiment de confiança,
competències i compromís abans de
poder començar un diàleg simètric. Amb
tot, el procés de redistribuir el poder va
ser més difícil del que havíem previst i
va comportar una feina inicial de millora
de les habilitats dels mestres per com-
prendre la diversitat, clarificar valors,
gestionar el conflicte i desenvolupar un
enfocament d’escolta activa. Després
d’això, vam presentar un seguit d’estra-
tègies per crear encontres democràtics
amb els infants des de que són bebès,
incloent l’ús de diàlegs estimulats a par-
tir de vídeos, cercles culturals, narració
de contes, realització de mapes i la rea-
lització de fotografies o pel·lícules.
Continuem experimentant amb tecnolo-
gies que ens ofereixen un nombre cada
vegada més gran d’eines i estratègies per
estimular els relats i les veus dels infants.

Interrogants i accions futurs
La nostra tasca en els projectes «Infants
que travessen fronteres» i «Obrint fines-
tres» ens ha mostrat que els infants són
capaços d’expressar les seves opinions
de maneres que ens mostren realment
com són les seves vides i quin sentit els
estan donant. Està clar que donar
suport i captar la veu dels infants és un
procés complex, difícil i amb molts
estrats, que implica un canvi de para-
digma profund pel que fa als valors, les
accions i les idees dels investigadors i
dels mestres. És responsabilitat de tots
nosaltres que treballem amb infants,
lluitar per garantir que el dret dels
infants a participar activament tingui el
lloc que li correspon, tant en la pràctica
com en la teoria

Chris Pascal y Tony Bertram són direc-
tors del Centre for Research in Early
Childhood (Centre per a la recerca sobre
la primera infància) a Birmingham.
drchrispascal@crec.co.uk drtonyber-
tram@crec.co.uk www.childrencrossing-
borders.org/index.html

Notes:

1. Langsted (1994): «Looking at quality from the child’s
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4. Freire P (1972): Pedagogia de l’oprimit. 

Chris Pascal, Tony Bertram

Els autors descriuen com estan aprenent dels infants el que significa 
travessar fronteres

Segons el nostre punt de vista, escoltar els infants és una part intrínseca de com-
prendre el que senten i experimenten i el que necessiten en l’experiència dels seus
primers anys. És important recordar que tots els infants són «experts en la seva prò-
pia vida» i que són «coconstructors actius de sentit». Aquestes idees sobre la infan-
tesa, els drets dels infants, la participació i la veu democràtica, han tingut un efecte
profund en el nostre treball de recerca i desenvolupament. (1)
El repte de posar en pràctica aquesta perspectiva filosòfica i ètica ha estat particu-
larment present en el nostre darrer projecte, «Children Crossing Borders» (Infants que
travessen fronteres), que pretenia documentar els relats de famílies i infants de
comunitats «immigrants» en ciutats multiètniques de cinc països (França, Alemanya,
Itàlia, Regne Unit i Estats Units). L’equip anglès vam ser pioners en documentar les
veus dels infants com una part equitativa i simètrica del diàleg que estàvem fomen-
tant entre les famílies i els professionals.

De la recerca a la pràctica: El programa «Obrint finestres»

Les primeres troballes de la nostra tasca a Anglaterra ens van fer plantejar la creació d’un pro-
grama de desenvolupament professional per aprofundir en un diàleg equitatiu i respectuós en
els centres d’educació infantil, que hem anomenat «Obrint finestres». (2) 
La idea parteix d’una cita de Mahatma Ghandi (1945):
«No vull que casa meva estigui emmurallada per tots costats ni que les finestres estiguin tan-
cades. Vull que les cultures de tot el món bufin per damunt de casa meva lliurement. Però em
nego que cap d’elles m’escombri a mi.» (3)
Ens va inspirar la idea d’obrir els nostres centres infantils perquè respiressin la diversitat de cul-
tures que regna en les comunitats del segle XXI, i de com aquesta obertura a la diversitat pot
de fet enfortir la cohesió de la comunitat i la identitat de tots.
La nostra tasca s’ha inspirat també en l’acció dialògica i reflexiva de Freire a una «pedagogia de
l’oprimit» , on proposa el repte de treballar amb aquells que estan «domesticats» o «silenciats»
amb l’objectiu clar de l’»alliberació».  Aquesta tasca es fa a través de la creació de «cercles cul-
turals» o «trobades» on es fomenta el diàleg simètric de maneres diverses. La capacitat dels

Lloc, cultura i identitat
Obrint finestres als seus mons
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El millor aprenentatge familiar és el que par-
teix del «model de riquesa» que es basa en el
coneixement i la riquesa cultural de les famí-
lies, en lloc del «model deficitari», que consi-
dera que les famílies no tenen la capacitat ni
les estratègies per educar. Els participants
repeteixen una vegada i una altra que els
programes d’aprenentatge familiar els han
ajudat a sentir-se més segurs i a construir
xarxes socials.
Compartir informació sobre la procedèn-
cia de les famílies pot donar lloc a explo-
rar la localitat i ajudar a fomentar la com-
prensió entre cultures. L’intercanvi d’his-
tòries dins les famílies i amb la comunitat
contribueix a estimular el sentiment de
pertinença i d’identitat de l’infant i ajuda
a cohesionar la comunitat.
L’element intergeneracional de l’aprenen-
tatge familiar és el que el converteix en un
instrument de canvi poderós. Cada partici-
pant interpreta les activitats d’aprenentatge
segons les seves experiències immediates i

Clare Meade, Karen Fairfax-Cholmeley

Les autores expliquen que dues autoritats locals d’Anglaterra estan assumint
un enfocament intergeneracional i local en referència a l’aprenentatge

Per bé o per mal, tots som fruit dels entorns en què vivim. Això inclou els llocs on vivim
i les persones que ens envolten. Les oportunitats dels infants depenen de com les famí-
lies, les comunitats i els serveis públics i privats responen als diferents entorns. 
La majoria d’infants tenen les primeres experiències d’aprenentatge al si de la família.
Inicialment veuen els entorns en què viuen a través dels ulls de les famílies, en la mesu-
ra que experimenten la reacció de la família davant diferents situacions. Aquest fet pot
tenir un impacte positiu o negatiu en el desenvolupament i les aspiracions dels infants
de cara al futur. A Anglaterra, en zones on hi ha molt atur i pobresa, les escoles es tro-
ben amb infants de només set anys que ja diuen que no tindran mai una feina perquè
els seu pare i el seu avi no han treballat mai.
L’aprenentatge familiar pretén trencar aquest cercle de pobresa. Funciona en centres d’a-
dults i d’infants amb l’objectiu de canviar les aspiracions i millorar les aptituds de les famí-
lies. Solen ser programes intergeneracionals, amb uns objectius d’aprenentatge i uns
resultats clars per a adults i infants. L’aprenentatge familiar ha estat descrit com un «ter-
cer espai» o un pont entre l’aprenentatge informal a la llar i l’aprenentatge formal de l’es-
cola. Les diferents generacions aprenen les unes de les altres i les unes amb les altres, i
com que l’aprenentatge està vinculat amb l’experiència a la llar, sorgeixen oportunitats per
practicar l’aprenentatge escolar en el món real dins el context familiar i de la comunitat.
L’aprenentatge és actiu i participatiu per fomentar l’exploració i la resolució de problemes.
L’actitud individual i col·lectiva de les famílies vers les seves pròpies perspectives de futur i les
dels seus infants influencien la manera com els infants veuen les seves pròpies oportunitats i
això, a la vegada, afecta l’actitud dels infants vers l’aprenentatge i les perspectives a llarg ter-
mini. El govern d’Anglaterra cada vegada considera més l’aprenentatge familiar com un pro-
grama d’intervenció per avançar en les agendes de mobilitat social i d’igualtat d’oportunitats.
Alguns programes d’aprenentatge familiar se centren especialment en la millora de l’alfabetit-
zació i de les habilitats de llengua i matemàtiques de les famílies juntament amb els seus
infants que estan tenint dificultats a l’escola.

Lloc, cultura i identitat
Aprenentatge familiar: donar suport a
la família com a catalitzadora del canvi

prèvies, i després les comparteix amb les
diferents generacions i tots plegats les rein-
terpreten en un context més ampli que
aglutina el temps, les percepcions familiars
i les influències de la comunitat. Aprendre
junts genera un «aprenentatge familiar» on
la combinació de l’estímul i la implicació en
les activitats d’aprenentatge dels altres crea
aspiracions i un canvi a llarg termini en les
actituds vers l’aprenentatge i les oportuni-
tats vitals. Les famílies esdevenen apre-
nents actius per dret propi i participants
actius en l’aprenentatge dels fills. Ambdós
elements són fonamentals per crear resi-
liència en les famílies, per crear benestar,
prosperitat econòmica i cohesió social en
les comunitats.

Clare Meade
Karen Fairfax-Cholmeley
National Institute for Adult Continuing
Education (NIACE)
Karen.Cholmeley@niace.org.uk

Aprenentatge familiar a Scarborough, North Yorkshire

A Scarborough, una població de la costa del nord-est d’Anglaterra, els problemes profunds i arrelats amb

què s’enfronten tres de les comunitats més pobres han marcat la necessitat de treballar amb les dife-

rents generacions per elevar els nivells d’educació i abordar problemes d’alcoholisme i drogoaddicció,

d’embarassos adolescents i de cultura de bandes.

La majoria dels aprenents adults que participen en els programes d’aprenentatge familiar estan a l’atur

o reben ajudes socials i hi ha moltes persones amb problemes de salut mental. Els cursos d’aprenen-

tatge familiar se centren a elevar els nivells de confiança dels participants i a animar-los a obtenir les

qualificacions necessàries per accedir a l’educació o al mercat laboral. Els infants reben sessions en

grups reduïts amb mestres i els adults treballen plegats per desenvolupar jocs d’aprenentatge i ajudar

els infants a seguir el seu currículum.

Caroline Burnell, que coordina l’Aprenentatge Familiar a Scarborough amb els Serveis per a l’Aprenentatge d’Adults

de l’Ajuntament de North Yorkshire, diu que l’aprenentatge familiar té sentit en comunitats on hi ha una «gran com-

panyonia, on les famílies comparteixen els mateixos problemes. Ara les famílies tenen presents els dies que han

passat amb l’aprenentatge familiar a l’escola i se senten segurs per entrar-hi a prendre un cafè i conversar».

caroline.burnell@northyorks.gov.uk
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El projecte inclou dos elements clau:
en primer lloc, una educació integrada
amb activitats que es desenvolupin en
un entorn on tant els gitanos com els
no gitanos se sentin acollits. En segon
lloc, un programa educatiu multidimen-
sional d’activitats abans de l’horari
escolar, durant l’horari escolar i des-
prés de l’escola ofert per un personal
motivat i ben preparat. El projecte pre-
tenia demostrar que no n’hi havia prou
de permetre que els infants gitanos
entressin en el sistema educatiu; calia
integrar els infants gitanos amb infants
no gitanos en totes les activitats, per-
què es sentissin recolzats, còmodes i
confiats a l’escola. La perspectiva mul-
tidimensional ha significat treballar
directament amb infants de tres a
setze anys a través de programes gra-
tuïts abans de l’horari escolar, tutors en
programes per després de l’escola i la
implicació de famílies tant gitanes com
no gitanes en les activitats de l’escola,
el centre cívic i en un programa de for-
mació ocupacional d’educació d’a-
dults. Pas a pas s’ha desenvolupat un
programa de formació contra els preju-
dicis i s’ha creat un seminari sobre
l’ensenyament bilingüe.

L’avaluació inicial va mostrar que els resul-
tats no són immediats. Es va veure que hi
havia problemes pel que feia a la implicació
de les famílies gitanes i dels directors de les
escoles. En conseqüència, es van fer alguns
canvis. Per exemple, es va animar les esco-
les a implicar tots els mestres no només en
la formació contra els prejudicis sinó també
en les tutories. Per propiciar la integració, es
van incloure més infants no gitanos en el
programa que es feia fora de l’horari esco-
lar i la cultura i la llengua gitanes van esde-
venir una activitat extracurricular en el pro-
grama extraescolar i en la majoria d’activi-
tats d’educació infantil. Es va crear un dic-
cionari gitano-croat amb il·lustracions dels
infants. Actualment, un departament
d’Educació per a l’Ocupació ofereix progra-
mes d’educació d’adults a gitanos sobre
temes que siguin del seu interès, com l’ar-
tesania tradicional, però també tenint en
compte de donar resposta a les necessitats
ocupacionals del mercat local. Això ha aju-
dat a potenciar la implicació de les famílies
amb l’escola i el centre cívic.
No va ser fàcil desenvolupar i finançar el
projecte, però el model que ofereix ha
estat àmpliament reconegut i poc a poc
s’està introduint en altres comunitats,
sobretot en la regió de Medjimurje. És un
petit pas per a Croàcia però un gran pas
per als infants gitanos, que poden mirar-
se el futur d’una manera més positiva.

Jagoda Novak és el director del departa-
ment de Recerca i Informació del Centre
per als Drets Humans de Croàcia i excoor-
dinador dels programes Gitanos i Educació
de l’Institut Societat Oberta.
jnovak@human-rights.hr

Jagoda Novak

Tradicionalment, els gitanos s’han desplaçat molt i sovint no han estat ben
acollits enlloc. Jagoda Novak descriu la decisió de l’Institut Societat Oberta
de fer que els infants gitanos se sentin més ben acollits a les escoles 
croates, cosa que comporta donar-los una millor comprensió i orgull vers la
pròpia llengua i cultura

Els gitanos són només l’1% de la població de Croàcia i la seva relativa manca de
poder els ha mantingut al marge de la societat. En la regió de Medjimurje, l’abandó
escolar a primària entre els infants gitanos se situava entre el 83 i el 92% a causa
d’una educació de poca qualitat i segregada. No va ser fins al 2004, quan les famí-
lies gitanes van presentar una demanda contra aquesta segregació en les escoles
elementals de la regió, que la qüestió va suscitar l’interès públic i es va veure que
els infants gitanos i no gitanos començaven l’escola primària des de posicions dife-
rents. Sovint, els infants gitanos no parlaven el croat i per causa de la manca de
recursos de les famílies no havien assolit les mateixes habilitats i coneixements que
els altres infants. Les dues comunitats vivien pràcticament del tot separades.
L’Institut Societat Oberta, juntament amb un seguit d’altres organitzacions i pedagogs,
van començar a debatre possibles solucions i es van adonar des del principi que la
naturalesa multidimensional del problema requeria una resposta similar. Partint de solu-
cions aplicades en altres parts d’Europa es va veure la necessitat de l’existència d’es-
coles infantils integrades i gratuïtes per als infants gitanos, amb uns «tutors» que tre-
ballessin a més amb ells fora de l’escola, una formació especial contra els prejudicis
per als mestres i directors de les escoles, activitats locals amb la participació de famí-
lies gitanes i no gitanes, centres cívics i altres institucions similars i, finalment, però no
menys important, un compromís clar contra la segregació a les escoles. L’Institut
Societat Oberta va considerar tots aquests factors i amb la col·laboració de persones
gitanes i no gitanes, va desenvolupar un programa pilot. Previst inicialment com un pro-
grama d’àmbit nacional, durant els anys 2002 a 2004 es va desenvolupar a més peti-
ta escala en una sola àrea: Baranja, als afores de la zona de Medjimurje, en un lloc on
tenia el recolzament, fonamental, tant de l’autoritat local com dels gitanos de la zona.

Lloc, cultura i identitat
Desenvolupar oportunitats per als
infants gitanos a les escoles croates



M
AI

G
 2

01
0

24

«aburgesament», i el consegüent abisme
entre els nous i els vells residents, i una
pèrdua dels sabers i les tècniques locals.
El declivi econòmic ha comportat que les
comunitats no puguin permetre’s uns
serveis basats en models urbans. Durant
els anys 2001-2006, el Govern Regional
va adoptar una nova estratègia per des-
envolupar i posar a prova uns serveis
innovadors que implicaven fomentar l’ús
dels models polivalent i dels recursos
locals existents, com l’agricultura. Els

resultats de la recerca duta a terme en
tres zones de muntanya de la Toscana
van servir per crear el pla de desenvolu-
pament rural regional i es van finançar
uns seixanta projectes, amb un cost de
gairebé setanta milions d’euros. Es van
crear més de dos-cents serveis i activi-
tats recreatives per a més de trenta-vuit
mil persones de totes les edats. Es van
propiciar nous models polivalents, utilit-
zant els recursos locals i creant el con-
cepte d’«agricultura social» –l’ús de les

Francesco Di Iacovo, Grazia Faltoni, Anna Pelloni

Sovint, les àrees rurals requereixen uns enfocaments innovadors i polivalents
pel que fa als serveis si volen superar les dificultats que plantegen la 
demografia i l’entorn. A la Toscana, la Universitat de Pisa i la Regió Toscana 
treballen conjuntament per desenvolupar aquest enfocament. Francesco Di
Iacovo, de la Universitat de Pisa, explica aquesta nova perspectiva i subratlla la
necessitat que les zones rurals enforteixin la seva relació amb els seus centres
urbans per tal de superar els reptes que afronten. Grazia Faltoni il·lustra alguns
dels models desenvolupats a la Toscana per la cooperativa social Koiné, i Anna
Pelloni descriu nous models promoguts per la nova llei regional de l’any 2000
d’Emilia Romagna

Francesco Di Iacovo ens presenta l’escena:

Trobar maneres perquè les zones rurals puguin donar resposta a les necessitats socials
i educatives resulta essencial per a la seva supervivència econòmica. En un món cada
vegada més urbanitzat i on la riquesa es concentra d’una manera desproporcionada en
les ciutats, la supervivència i regeneració de les comunitats rurals requereix una agen-
da compartida entre les zones urbanes i rurals. En moltes zones rurals d’Itàlia hi ha una
forta tendència a la despoblació però, alhora, els mateixos habitants de la ciutat estan
redescobrint el camp i s’hi instal·len. Això possibilita un sistema rural-urbà («rurbà») més
eficaçment vinculat, amb uns vincles més forts entre les poblacions i el camp de l’en-
torn i el potencial d’una millor planificació del consum urbà d’aliments, un major con-
trol rural sobre la pròpia agricultura i altres recursos i el desenvolupament d’una agri-
cultura polivalent i «social». La seva implantació exigeix noves perspectives per poten-
ciar els serveis i per recolzar la identitat cultural de les zones rurals. Les paraules clau
són «innovació», «intergeneracional», «intercultural», «multiús» i «multisectorial».
El desenvolupament rural de la Toscana fa temps que sap treure profit del patrimoni
distintiu de la regió, dels seus productes d’alta qualitat i d’un paisatge atractiu. Amb
tot, ha viscut un declivi important i un envelliment de la població, emigració i 

Superar la geografia
De les granges-escola als centres d'acollida: les estratègies de desenvolupament
rural a les regions italianes de la Toscana i Emilia Romagna
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granges per donar serveis que ajudin a la integració i la
reinserció de grups, incloent els refugiats, persones amb
problemes de salut mental, així com un seguit de serveis
i activitats per a infants i joves. Es van avaluar els resul-
tats de la Toscana i altres regions i també de l’àmbit
nacional, que han servit per crear el Pla Rural Estratègic
Nacional d’Itàlia per al 2007-2013.
Aquests nous serveis estan resultant ser una manera efi-
caç de respondre als reptes amb què es troben les
comunitats rurals d’avui. Contribueixen a una perspecti-
va més estratègica i a més llarg termini del desenvolu-
pament rural, que a partir d’enfortir i desenvolupar els
vincles entre les zones rurals i urbanes i entre les
regions, possibilita una planificació més eficaç. Es fa un
ús més eficaç dels recursos locals –com en el cas de l’a-
gricultura social– i es dóna suport a les comunitats per
superar les dificultats amb què es troben en el món
actual a través d’una col·laboració renovada entre la ciu-
tat i el camp.

Cas 1: Centres rurals i cívics polivalents

Han estat creats a través de la col·laboració dels ajunta-
ments locals, associacions voluntàries i sindicats agríco-
les, com a espais polivalents per a infants i joves dels 3
als 18 anys i per servir també per a altres objectius de la
comunitat. Ofereixen ajuda als infants i activitats tant
durant les vacances escolars com al llarg del trimestre i
un seguit d’activitats amb l’objectiu de contribuir al seu
desenvolupament i aprenentatge, per ajudar-los a redes-

cobrir l’entorn i les tradicions locals i a desenvolupar ini-
ciatives d’emprenedoria i experiències laborals innovado-
res. Els centres ofereixen una base per al turisme rural,
serveis d’informació per als joves, mediació familiar,
espais de trobada per a la gent gran i serveis d’informa-
ció comercial, així com un centre de trobada i recreatiu
per a infants i joves.

Cas 2: Convertir una escola en un centre polivalent

A través de la col·laboració entre l’ajuntament local, les
organitzacions i els sindicats agrícoles, les autoritats sani-
tàries locals i associacions voluntàries, es va construir una
extensió en una escola de Cavriglia (Arezzo) per oferir un
centre polivalent anomenat CIAF, que ofereix un espai de
trobada i un servei d’informació per a joves, tallers de tec-
nologies de la informació i de música, servei d’educació a
la llar, ludoteca i espai de pares i mares. L’objectiu és ofe-
rir serveis que, d’altra manera, no existien a la zona, però
també enfortir les relacions entre les famílies i entre els
joves, i dur a terme formació i desenvolupar oportunitats
laborals.

Cas 3: Agricultura social

A Valdera, prop de Pisa, a través de la col·laboració entre
els ajuntaments locals, els sindicats agrícoles, les autoritats
sanitàries locals i les universitats, es pretén codificar i ofe-
rir un seguit de serveis utilitzant l’agricultura local i els recur-
sos organitzatius. Això inclou:

Una nova senyal en el camp 
de Toscana, que indica un centre 
per la comunitat

•Granges-escola per a infants dels 5
mesos als 5 anys amb activitats flexi-
bles amb educadors professionals en
les granges.
•Campi solari (activitats a l’aire lliure en
granges) per a infants de 6 a 11 anys,
on es fan activitats al llarg d’una set-
mana o més amb un grup d’infants amb
l’objectiu de contribuir al desenvolupa-
ment social i de relació dels infants
alhora que es desenvolupa la conscièn-
cia i el respecte per l’entorn i la forma
de vida local.
•Ocupació agrícola: experiència laboral
per a joves entre 16 i 18 anys amb un
entorn laboral protegit per ajudar les
escoles i per ocupar-se dels infants que
han abandonat els estudis.
•Centre d’acollida per a infants amb
problemes, que ofereix allotjament,
menjar i activitats educatives i recreati-
ves a infants que tenen dificultats amb
les famílies o que pertanyen a famílies
sol·licitants d’asil polític.

Francesco di Iacovo és professor
d’Economia Agrària a la Universitat de
Pisa. francovo@vet.unipi.it
http://sofar.unipi.it

http://sofar.unipi.it


Una cooperativa social

Grazia Faltoni

La autora explica la feina de la coo-
perativa social Koiné, que participa
en la col·laboració de la Universitat
de Pisa amb la regió de la Toscana.

Koiné és una cooperativa social amb
seu central al municipi toscà d’Arezzo,
implicada en la planificació i gestió d’un
seguit de serveis que inclouen des de
serveis d’atenció social i socioeducatius
a la promoció del benestar de la comu-
nitat. Hi treballen unes 450 persones i
gestiona més de 70 centres i activitats
diferents on assisteixen més de 1.500
persones cada dia.
Koiné és especialment present en el
sector de la primera infància, amb 40
serveis diferents per a infants entre 0 i 3
anys. Entre aquests hi ha 21 escoles
bressol, una ludoteca, 12 serveis d’edu-
cació a la llar, una "sezione primavera"
(una escola bressol per a infants de 2
anys dins d’un centre per a infants de 3
a 6 anys), dues biblioteques de joguines
i un centre de vacances. Col·labora acti-
vament amb 17 municipis, i a 10 més
que prèviament no tenien activitats
socioeducatives per a infants, els hi ha
proporcionat les tècniques i els coneixe-
ments per ajudar a desenvolupar-los.
Podem entendre la seva tasca en els
exemples següents.
El projecte Isola che non c’è, desenvolu-
pat conjuntament amb l’Ajuntament de
Terranova Bracciolini i el Govern Regional
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Exploració d’objectes

Disfreses

de la Toscana i amb finançament de la UE (POM Project
Park), consistia en la creació d’un model d’escola infantil
que combinés una educació de qualitat amb un horari fle-
xible. El projecte, guanyador d’un premi, va contribuir a l’a-
parició d’una nova legislació en l’àmbit regional (Llei
Regional 22.1999) i actualment aquest model d’escola
flexible i feta a mida s’ha estès.

El projecte Tate Familiari (cuidadors familiars) ha con-
sistit a crear un servei experimental d’educació a la llar
per a infants de 3 a 6 anys, que es pot oferir a la casa
de l’educador o de la família o en algun altre espai
adequat que estigui prop de la família. Aquest ha esde-
vingut el model preferit a la Toscana per donar respos-
ta a les necessitats socials i educatives de la primera
infància en zones de muntanya i rurals.

Koiné ha ideat i dirigeix vuit serveis educatius "híbrids"
de petita escala per a infants de 0 a 3 anys, sis dels
quals es troben en zones de muntanya o rurals, i dos en
poblacions.

La manera com Koiné ha pogut contribuir al desenvolu-
pament de serveis per a la primera infància es conside-
ra important per al desenvolupament d’aquestes zones
rurals. El seu estatus com a cooperativa social l’ha aju-
dat a aconseguir una gran participació de socis i la
implicació de la comunitat i, alhora, amb el suport de la
Universitat de Pisa, ha explorat nous models per oferir
serveis a zones rurals.

Grazia Faltoni és la presidenta de Koiné 
grazia@koine.org



Nous models de serveis: «petits grups
educatius» per a infants de muntanya

Anna Pelloni

La autora explica com una llei regional
de l’any 2000 va donar lloc a nous
models per oferir serveis a les muntan-
yes dels Apenins prop de la ciutat de
Mòdena a Emilia Romagna.

«Tinc dues cabres, un ase, les oques i un
munt de gats. I el Pepe, el meu gos», ens
explica la Lucia, que té 29 mesos, i conti-
nua: «el pare, la mare i ja està.»
La Lucia viu en una casa a la muntanya,
on els seus pares van traslladar-se des
de la ciutat, on encara treballen. En
Marco, de 25 mesos, diu: «Veig la casa
de l’àvia Rina» però «no hi puc anar
caminant: és massa lluny». La Giada, de
18 mesos, ens explica que ella i la seva
germana no acostumen a jugar fora de
casa perquè a la seva mare «no li agra-
da» el barri.
Si mirem enfora per la finestra d’aquest pis
de 80 m2, veiem les muntanyes que envol-
ten el poble, a 1.000 metres sobre el nivell
del mar, en els Apenins. Els cinc infants d’a-
quest «petit grup educatiu», tots entre 12 i
36 mesos, parlen al voltant de la taula men-
tre esperen el dinar.
Les seves famílies treballen en algun
altre lloc, alguns a la plana, d’altres
unes valls més enllà. Estan contents de
deixar els seus infants amb els dos edu-
cadors (pedagogs socials) que porten
aquest servei durant 10 hores al dia.
En aquesta zona d’uns 950 km2, amb
molts petits borghi (petits grups de dues
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o tres cases al voltant d’un pati) dispersos i petites alde-
es, fins fa poc només hi havia una escola bressol per a
infants de 0 a 3 anys. A moltes famílies se’ls feia cada
cop més difícil ocupar-se dels seus fills sense l’ajuda
d’altres familiars. Altres famílies volien la mena d’expe-
riències educatives que solien trobar en les ciutats d’on
venien. Així que van instar els ajuntaments locals perquè
fessin ús d’una nova llei de l’any 2000 del Govern
Regional per finançar noves maneres experimentals de
desenvolupar aquests serveis.
La resposta va ser la creació de nous petits serveis,
anomenats «piccolo gruppo educativo», que s’ubiquen
en cases i donen servei a un màxim de cinc infants
entre 12 i 36 mesos. Són més fàcils de crear que les
escoles bressol, són també menys cares, si bé reque-
reixen alguns reajustos per oferir servei de menjador i
altres instal·lacions.
ELs sis serveis o grups que ara funcionen als Apenins
són de diferents tipus. Dos d’ells estan situats en un
antic petit borgo dins la casa de l’educador i en una
casa propera, tres estan ubicats en diferents pisos
d’una mateixa vil·la de vacances, un és al centre d’un
poble en un pis de propietat municipal.
Dos dels educadors són també els directors del seu ser-
vei; tres grups estan dirigits per un supervisor pedagògic
que és qui contracta els educadors. Tots els educadors
són graduats en pedagogia social com els de les esco-
les bressol ordinàries i la llei regional els exigeix una
experiència mínima de sis mesos abans de poder treba-
llar en un servei a la llar. Tots els serveis tenen acords
legals amb l’ajuntament local que els proporciona finan-
çament i el suport d’un coordinador pedagògic.
A les famílies els agrada que els infants puguin iniciar la
seva vida social en un grup petit i l’estreta relació que
estableixen amb l’educador. Però els avantatges econò-
mics aparents d’aquest model es troben més en l’inici
que a llarg termini, atès que la despesa més important
és la del personal.
Els serveis a la llar corren el risc de quedar-se aïllats.
Aquests serveis tenen una xarxa de suport que els 

permet mantenir contacte amb altres serveis similars i
mantenir la qualitat. Cada setmana, el coordinador
pedagògic passa un temps a cada servei fent observa-
cions, discutint projectes amb els educadors i reunint-se
amb les famílies.
Tres municipis locals van crear una coordinació comuna
per a tots els serveis infantils, que inclouen serveis públics
i privats, a llars i a escoles. Tot el personal es reuneix un
cop al mes per debatre temes i projectes comuns. Tots els
educadors que treballen en serveis a la llar tenen les
seves pròpies reunions amb el coordinador pedagògic per
parlar sobre els progressos de cada infant i es troben
també regularment amb un comitè format per represen-
tants de les famílies, dels mestres i de l’ajuntament, per
parlar sobre l’avaluació de la qualitat i planificar activitats.
Els educadors reben vint hores de formació anuals i els
serveis tenen vincles amb parvularis i mantenen contac-
tes regulars amb altres entitats com biblioteques, centres
d’educació mediambiental, associacions musicals i «gran-
ges d’aprenentatge».

Anna Pelloni és la coordinadora pedagògica de l’Ajuntament
de Pavulla nel Frignano, Serramazzoni, Lama Mocogno, Itàlia. 
primainfanzia@comune.pavullonel-frignano.mo.it

Recollin castanyes amb la família
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independents, associacions esportives i
juvenils, el sector empresarial, i els dis-
trictes i ajuntaments, amb l’objectiu
comú d’una implicació local.
El 1992, amb aquest esquema experi-
mental, es va crear el ja esmentat grup
Portel, originàriament com a «grup horit-
zontal», una de les poques experiències
pilot desenvolupades a escala nacional, i
va seguir així fins al 2006, en què va
esdevenir un «grup vertical». Actualment,
el grup cobreix l’educació infantil, bàsica,
secundària (tres nivells), així com dos
nivells de cursos de formació professional
(cursos adreçats a estudiants amb risc
d’abandó del sistema escolar) i tres nivells
d’educació i formació d’adults. Així doncs,
cobreix pràcticament tots els nivells d’en-
senyament, a banda de l’educació supe-
rior. Un altre aspecte destacable fou la
signatura d’un Contracte d’Autonomia
amb el Ministeri d’Educació (un dels vint-
i-dos grups escolars d’àmbit nacional que
ho van fer), segons el qual s’assignaven
un seguit de mesures i competències per
possibilitar que el grup acomplís la seva
missió més eficaçment, en aquest cas
amb un contracte que establia uns objec-
tius quantitatius i objectius relacionats
amb els resultats d’aprenentatge.  
El municipi de Portel és una zona típica-
ment rural en una de les àrees menys

Luís Ribeiro

Portugal va introduir el concepte de grups horitzontals i verticals d’escoles a
principis del anys 1990. Luis Ribeiro diu que proporcionen un mitjà per tre-
ballar més eficaçment amb les famílies i la comunitat i explica els progressos
del grup Portel que dirigeix

Amb la dictadura portuguesa de 1932-1974, l’educació pública primària fou des-
mantellada i l’educació bàsica per a infants de 6 a 10 anys va quedar reduïda a la
fórmula minimalista d’aprendre a llegir, escriure i comptar. No tornaríem a veure una
intervenció democràtica en aquests nivells del sistema educatiu fins al 1974, amb la
introducció d’una gestió democràtica a les escoles primàries. Fins i tot així, des del
punt de vista de la xarxa escolar, cada escola, independentment de la grandària,
tenia els seus propis ens de govern amb uns poders molt limitats i sense cap pla edu-
catiu que els permetés prendre les seves pròpies decisions estratègiques. Hi havia
també una manca pràcticament absoluta d’infraestructures, tant en l’àmbit local
com regional, que donessin suport a la gestió de l’ensenyament i dels recursos finan-
cers, permetent així un mínim de col·laboració entre diverses escoles.
En un intent de resoldre aquest aïllament en què es trobaven els mestres, molts dels
quals treballaven en escoles unitàries amb molt pocs alumnes, a principis de 1990 van
iniciar-se experiments amb «grups d’escoles», que aplegaven totes les escoles existents
dins una zona geogràfica (normalment un municipi) sota una única direcció amb un pla
educatiu integrat comú. Aquests grups eren de dues menes diferents: d’una banda, els
anomenats «grups horitzontals», que aplegaven totes les escoles infantils i escoles pri-
màries, com en el cas de Portel; d’altra banda, els «grups verticals» que, a banda d’in-
tegrar totes les escoles infantils i escoles primàries, incloïen una escola de secundària
(11-12 anys) o de secundària superior (13-15 anys), agrupant així tots els estudiants
des de preescolar fins al 9è curs. Aquests experiments de xarxes escolars, que es van
institucionalitzar a partir de 1998, es basaven en el principi que les polítiques educati-
ves havien de decidir-se en l’àmbit local, amb pràctiques d’ensenyament on l’infant
sigui protagonista i dirigides a les comunitats on viuen, a través d’activitats i recursos
compartits amb els agents locals com les famílies, organitzacions de benestar social

Superar la geografia
El grup vertical Portel: establir un marc per a les activitats 

educatives en una zona extensa

poblades del districte d’Évora (uns 11
habitants per kilòmetre quadrat), amb
una població relativament envellida on
treballen ambdós membres de la pare-
lla i on els avis tenen menys possibili-
tats que abans d’ocupar-se dels néts.
Hi ha hagut una transició clara de famí-
lies extenses a famílies nuclears poc
nombroses que poden oferir menys
suport. Les activitats econòmiques prin-
cipals estan relacionades amb l’agricul-
tura (vinyes i producció vinícola) i el
turisme. El nivell socioeconòmic és baix,
el nivell educatiu entre la població adul-
ta és baix, i, fins fa pocs anys, l’índex de
repetidors a les escoles era molt supe-
rior al de la mitjana nacional. Gairebé la
meitat dels estudiants rebien ajuda
d’Acção Social Escolar (Programa
Social de Suport a l’Educació).
L’estratègia adoptada pel Grup Vertical
Portel, sobretot des de 2002, ha estat la
d’establir una xarxa municipal de projec-
tes per garantir la major eficiència de les
escoles com a organitzacions socials,
generant noves iniciatives per reduir els
efectes de l’aïllament i promovent l’inter-
canvi d’experiències entre totes les part
involucrades en l’educació (estudiants,
famílies, mestres i auxiliars).
Amb aquesta idea, es van adoptar dues
estratègies diferents però complementàries:



d’una banda, representava una inversió en
projectes que podien proporcionar millors
resultats dels mètodes d’ensenyament, con-
cretament en la promoció de pràctiques
innovadores a les escoles; d’altra banda, en
projectes que fomentessin el desenvolupa-
ment de la comunitat, que abordessin tant
les preocupacions com les aspiracions de la
població.
El Grup Vertical Portel, amb el suport
dels governs municipal i de districte i els
centres del municipi / IPSS (organitza-
cions de suport social), va establir una
xarxa de col·laboració per desenvolupar
serveis de suport familiar a tot el muni-
cipi, que oferien, per exemple, menja-
dors escolars i activitats fora escola per
als estudiants. D’aquesta manera es
van poder reavivar les iniciatives comu-
nitàries que havien estat abandonades
durant molt de temps, atorgant-los el
paper que els corresponia. Es van poder
canalitzar els recursos existents en la
comunitat per donar resposta a les
necessitats dels estudiants i dels seus
mestres d’una manera més integrada:
els recursos humans i materials ja eren
a l’abast, com els àpats oferts pels cen-
tres de la comunitat; el Grup Vertical
Portel podia oferir instal·lacions i materi-
als que incloïen, en alguns casos, per-
sonal de suport per organitzar activitats
socials i educatives; i els governs muni-
cipal i de districte aportaven mobiliari i
equipaments.
Es va crear una xarxa de biblioteques
per millorar els hàbits de lectura de la
població escolar. Els resultats acadè-
mics mostraven que els estudiants de
Portel tenien uns nivells de lectoescrip-
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tura molt baixos. Creades amb el suport governamental
d’àmbit local i nacional, les biblioteques pretenien vin-
cular les escoles amb les famílies i la comunitat. Es van
proposar uns espais de lectura atractius i un ampli ven-
tall de materials per a totes les edats, i totes les clas-
ses, des d’infantil, van rebre uns terminals connectats a
Internet. Els treballs dels estudiants es difonen entre les
escoles del grup a través de la revista trimestral A
Borboleta (Una papallona). S’han fet altres iniciatives
que inclouen un hort biològic i compostatge, classes de
natació, formació de mestres en tecnologies de la infor-
mació i la comunicació i l’ús de l’ensenyament experi-
mental en ciències, llengua portuguesa i matemàtiques.
Una condició per tenir més autonomia en el grup era
tractar les dificultats d’aprenentage i reduir el nombre
d’estudiants repetidors. Portel va fer un esforç en aquest
sentit i el 2006/2007 les xifres de resultats escolars
estaven molt per sota de la mitjana nacional. Això va
donar lloc a molts debats al voltant de perspectives d’a-
prenentatge més individuals i diferenciades. Com a
resultat del Contracte d’Autonomia, el grup Portel ha
pogut definir uns criteris propis per reorganitzar les clas-
ses amb menys alumnes, la qual cosa permet una
major varietat de mètodes d’ensenyament. Ha introduït
també un «sistema de crèdits» del total d’hores d’en-
senyament que permet als mestres canalitzar un suport
tant dins com fora de l’aula per a aquells estudiants
amb més dificultats i permet donar més atenció als indi-
vidus amb pitjors resultats. Aquesta combinació d’estra-
tègies, ajudada per un augment de l’ús de les tecnolo-
gies modernes, va comportar que en només dos anys el
grup va ser capaç de reduir l’abandó escolar a zero,
millorar els resultats globals en gairebé un 20% i con-
vertir-se en un dels grups més reeixits pel que fa als
resultats educatius en l’àmbit del districte.
Aquestes estratègies s’han vist afavorides pels avan-
tatges que ofereix el principi de grup pel que fa a esca-
la i a continuïtat, i per la imatge i l’impacte que tenen
dins la comunitat. La col·laboració constant de les
escoles a tots nivells amb la comunitat ajuda a con-

vèncer les famílies i els mestres que les escoles poden
ser una entitat per resoldre temes locals així com un
mitjà per abordar les aspiracions educatives. Hem
intentat resituar les escoles al centre de les activitats
i els desenvolupaments locals, i d’aquesta manera,
hem contextualitzat els aprenentatges dels infants i
reforçat la identitat local.

Luís Alberto Ribeiro és el director del Grup Vertical
Portel de Portugal
avp.luisribeiro@gmail.com

Hort
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Quan considerem aquests desenvolupa-
ments, tenint en compte les limitacions de les
zones rurals, és important garantir que els
objectius quantitatius (crear més places) i qua-
litatius (atenció infantil dins una xarxa d’activi-
tats locals integrades) estiguin estretament lli-
gats. Ha sorgit la necessitat de desenvolupar
estructures per promoure la professionalització
dels serveis. Basades en un enfocament
col·laboratiu, aquestes estructures van establir
xarxes de professionals de diferents serveis per
animar-los a treballar plegats en qüestions
d’interès comú (supervisió de mestres en
pràctiques, continuïtat de l’atenció, gestió de
grups d’edats mixtos, etc.). Això ha dut a la
creació de grups de projectes encarregats d’a-
nalitzar les pràctiques actuals. Durant un perí-
ode de temps substancial (mínim 3 anys) i
amb l’ajuda i la guia d’un equip de directors i
de diverses persones de suport, aquests grups
ajuden no només a trencar l’aïllament profes-
sional, sinó també a descobrir noves maneres
de dissenyar i d’aplicar l’atenció als infants i
d’implicar les famílies.
Les escoles infantils a Luxemburg sovint tre-
ballen amb grups d’edat mixtos (grups «verti-
cals»), no per raons educatives o socials, sinó
per causa de limitacions de capacitat, d’ins-
tal·lacions i de personal. Aquest fet planteja
sovint qüestions importants als professionals
implicats, atès que no disposen d’unes direc-
trius clares per gestionar grups verticals. En
conseqüència, es va proposar establir un grup

Florence Pirard

L’autora considera que el desenvolupament professional que exigeixen els
nous models de serveis en zones molt poc poblades poden donar lloc a una
major implicació familiar

Els serveis d’atenció a la infància a la província de Luxemburg, al sud-est de Bèlgica
(que té uns 50 habitants per km2) presenten un conjunt de trets típics de zones semi-
rurals poc poblades: famílies molt disperses, distància geogràfica entre els serveis
que pot contribuir a l’aïllament professional, i distància de la majoria de centres de
recerca, formació i documentació. Tot plegat dificulta la ja difícil tasca de professio-
nalitzar els serveis. A més, en comparació amb la major part de zones urbanes, hi ha
hagut un fort creixement de l’atenció de dia familiar (que és d’un 60% de la capaci-
tat dels serveis a Luxemburg, davant d’un 5% a la regió de Brussel·les i un 36% a la
Comunitat Francesa).
Per tal de desenvolupar serveis a la província de Luxemburg i per oferir més atenció en centres,
l’Office de la Naissance et de l’Enfance treballa des de 2004 amb organitzacions locals com
l’associació Promemploi per crear un seguit d’iniciatives, algunes amb programes de la
Comunitat Francesa i altres dins esquemes i activitats concretes de la província. L’objectiu era
desenvolupar i diversificar els serveis infantils, fins i tot en les zones menys poblades. El 2004,
es va informar d’una manca de places d’atenció infantil, amb un índex de cobertura inferior a
la mitjana de la Comunitat Francesa en aproximadament el 50% dels municipis. A més, les
places disponibles no estaven distribuïdes equitativament, i la cobertura variava entre el 0% i el
49,5% d’una zona a una altra. Actualment, el 59% de tots els municipis (davant el 36% de
2004) i el 33% de les comunitats amb menys de 5.000 habitants (4% el 2004) compten amb
almenys un centre infantil a més de l’atenció de dia familiar, i hi ha hagut un increment de ser-
veis infantils flexibles.
Com a resultat d’això, les famílies ara tenen més opcions entre diferents tipus d’atenció, és a
dir, entre l’atenció de dia familiar i l’atenció en centres, l’atenció ocasional o regular, l’atenció
fora escola, l’atenció d’emergència, etc. Actualment, un projecte organitzat en col·laboració
amb l’Agence wallonne pour l’Intégration de la Personne handicapée (AWIPH - Agència Valona
per a la Integració de les Persones Discapacitades) pretén promoure també la inclusió dels
infants amb discapacitat.

Superar la geografia
Desenvolupar i professionalitzar els serveis infantils 
de 0 a 3 anys a la Comunitat Francesa de Bèlgica

de projecte específic que aplegués directors i
cuidadors d’atenció de dia familiar i d’escoles
que treballessin amb grups d’edat mixtos per
analitzar aquests serveis des del punt de vista
dels infants, les famílies i els professionals.
L’estudi vol identificar les condicions que són
essencials per assegurar que cada infant rebi
suficient atenció, que permetin una interacció
positiva entre els infants de diferents grups
d’edat i que permetin als infants dur a terme
les activitats sense ser interromputs, fomen-
tant així la seva curiositat i el seu desig d’ex-
plorar. L’atenció en grups mixtos no és una
cosa que es pugui organitzar en un tres i no
res: les conclusions del grup demostren la
importància d’una bona organització, d’una
planificació prèvia i d’una adaptació constant
a la composició constantment canviant dels
grups al llarg del dia, així com els patrons
d’inscripció, que en les zones rurals tendeixen
a ser menys regulars. Aquesta anàlisi pràcti-
ca, duta a terme per persones que treballen
en diferents institucions, amb l’ajuda de per-
sones d’altres regions, i que va incloure la visi-
ta a altres serveis, anima també noves pers-
pectives d’implicació familiar. Per exemple,
les xerrades informals entre individus han
estat substituïdes per reunions de grup més
estructurades, on es facilita el debat no
només entre les famílies i els professionals,
sinó també entre les mateixes famílies. En
una regió on els pares joves sovint es troben
lluny de la seva xarxa familiar, el centre infan-
til pot esdevenir un lloc per trobar-se i xerrar, i
del qual els infants se senten orgullosos.

Florence Pirardés conseller educatiu a l’Office
de la Naissance et de l’Enfance a Bèlgica
Florence.pirard@one.be
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a l’aire lliure són més curiosos i creatius
i físicament més sans.  
En la dècada de 1970 es van crear els
primers serveis infantils danesos, per a
infants de famílies desafavorides, que
duien els infants de la ciutat al camp.
Se’ls duia al camp perquè poguessin
jugar al bosc i cultivar les seves pròpies
hortalisses; de vegades també tenien
animals. A mesura que va anar augmen-
tant el nombre d’infants que hi anaven,
es va fer habitual entre tota mena de
famílies buscar escoles al camp. Per a les
famílies, veure que els seus infants
podien córrer i enfangar-se era senyal
que gaudien d’un bon dia.
A finals dels anys noranta, quan va aug-
mentar la demanda de serveis, les auto-
ritats locals van establir diversos
models. En alguns, els infants passaven
tot el dia a l’aire lliure, durant tot l’any, i
només es posaven a cobert quan el
temps era realment dolent. En altres,
l’autobús servia d’escola: conservava
alguns seients, però incorporava 

Pauline Ansel-Henry 

L’autora explica de quina manera i per què els serveis infantils de les 
ciutats i els pobles danesos han desenvolupat l’accés al camp

Neva amb força i els 22 infants de 3 a 5 anys estan impacients per sortir de l’auto-
bús i trepitjar la neu. Quan els mestres (a Dinamarca són «pedagogs») anuncien que
caldrà fer a peu el tros que queda fins arribar a la zona de camp, els infants s’emo-
cionen. Dos quilòmetres és una bona distància a peu quan la neu t’arriba als genolls
i triguen una mica a arribar; els infants i els mestres dibuixen àngels a la neu i hi dei-
xen marques de mans i culs.
Quan arriben, molts tenen els dits de les mans i dels peus i els nassarrons freds.
Després de posar-se roba seca seuen prop del foc. Parlen sobre per què la neu es
torna aigua quan l’agafes amb les mans, i de que aquesta és una de les raons per
les quals cal dur les botes i les cremalleres ben cordades.  
Debaten les normes per a les batalles de boles de neu: què passa si li tires una bola
al cap a algú? i, com pots adonar-te que no li agrada? Fan torns per explicar-se les
seves experiències prèvies amb la neu: boles de neu, esquí, patinatge sobre gel. Alguns
dels infants també tenen curiositat per saber si l’autobús els vindrà a buscar més tard
o si hauran de passar la nit aquí. Això els dóna l’oportunitat de parlar sobre les perso-
nes que viuen actualment al camp i com devia ser antigament, quan no hi havia cale-
facció i altres coses.
Aquell dia, la majoria dels temes giraven a l’entorn de la neu. Ho explico per il·lus-
trar un punt central de la tradició de l’escola infantil danesa. Ens agrada «aprofitar el
moment» i les oportunitats que un dia de neu ofereix als infants. La naturalesa ofe-
reix molts moments i experiències com aquesta. El repte és fer també la connexió
amb el currículum.
La naturalesa sempre ha estat important per a les escoles infantils daneses, cosa
que reflecteix la importància que té en la nostra cultura. Però en la darrera dècada,
algunes investigacions realitzades a Suècia han demostrat que els infants que juguen

Superar la geografia
Utilitzar la natura: desenvolupar 
l’accés al camp en les ciutats daneses

lavabos i un espai per menjar i eixugar
la roba si feia mal temps. L’autobús
anava a diferents llocs. En alguns casos
era sempre el mateix grup; en d’altres
es feia per torns.
Actualment, aquesta manera de funcio-
nar de les escoles infantils forma part del
sistema danès per a tots els infants, vis-
quin a la ciutat o al camp, i s’està
començant a fer a les escoles. Algunes
d’elles comencen a utilitzar la natura per
fer classe un o dos dies per setmana, no
només per treballar la biologia, sinó
també les matemàtiques i l’anglès. Les
investigacions realitzades demostren que
aquesta mena de classes a l’aire lliure
donen bons resultats.  És possible que
d’aquí a deu anys la natura formi part de
la vida de tots els estudiants danesos.

Pauline Ansel-Henry és consellera política
a la Federació Nacional Danesa de Mestres
Infantils i Educadors Juvenils
pah@bupl.dk
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escolar, l’índex de finalització dels estudis secundaris,
la participació d’adults en les activitats de formació per
a adults, i la proporció de llicenciats en matemàtiques,
ciències i tecnologia.
Les bones notícies són que, en general, tots els estats
membres avancen en la direcció correcta, i estan com-
promesos a reformar els sistemes d’educació i de for-
mació. Les males notícies són, però, que a finals de la
dècada només haurem assolit un dels cinc punts esta-
blerts: el que fa referència al nombre de llicenciats en
matemàtiques, ciències i tecnologia.  
Els estats membres de la UE i la Comissió Europea
estan treballant per enfortir la cooperació política per
abordar aquests temes. El maig de 2009, el Consell de
Ministres va adoptar l’ET 2020 (Educació i Formació
2020), un nou marc estratègic per a la cooperació euro-
pea en educació i formació. (1) Els quatre objectius a
llarg termini són:
• Fer realitat la formació continuada i la mobilitat
• Millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació i la formació  
• Promoure l’equitat, la cohesió social i la ciutadania activa
• Fomentar la creativitat i la innovació incloent l’empre-
nedoria a tots els nivells de l’educació i la formació pro-
fessional.
L’octubre de 2008 la Comissió Europea va organitzar
una conferència sobre la contribució que l’educació i els
serveis d’educació infantil poden fer per assolir aquests
objectius, i es va considerar que l’educació infantil és
una de les àrees importants per a la millora dins el nou
marc. Aquest estipula que per al 2020 almenys el 95%

Androulla Vassiliou

L’autora, comissària europea per a l’Educació, la Cultura, el Multilingüisme 
i la Joventut, explica la contribució de la UE a la formació continuada

La política educativa és competència directa dels països que formen la Unió Europea.
No obstant,  el Tractat de la Comissió Europea atorga a les institucions de la Unió
Europea un paper de suport de la tasca que els estats membres desenvolupen en el
camp de l’educació i la formació. Però –quina forma pren aquesta implicació de la
UE en l’educació? i, de quina manera pot donar suport a la formació continuada i al
desenvolupament local tant en zones rurals com urbanes?
L’any 2000, l’Estratègia de Lisboa volia convertir la UE en la societat del conei-
xement més dinàmica del món. De seguida es va fer patent que això requeria polí-
tiques més efectives i una coordinació entre l’educació i la formació professional.
Es va establir un nou marc de cooperació entre educació i formació en els estats
membres que es va concretar en el programa de treball Educació i Formació
2010. El programa establia l’escenari per a tota la dècada. Mai abans hi havia
hagut una col·laboració tan estreta dins la UE en l’àmbit de l’educació i la for-
mació professional.
El programa de treball va propiciar una nova manera de treballar plegats, que ano-
menem el «mètode obert de coordinació». Ha demostrat ser una bona eina de tre-
ball i un impuls per dur a terme reformes que es consideren necessàries dins els sis-
temes d’educació i de formació professional de la UE. A mesura que hem anat avan-
çant en la dècada, l’educació i la formació han anat guanyant terreny dins el nucli
de la política de la UE.
Amb tot, si bé l’Estratègia de Lisboa va donar origen a aquest impuls vital de coo-
peració política d’àmbit europeu pel que fa a l’educació, queda encara molta feina
a fer per implantar les reformes necessàries. Ho veiem clarament en els cinc punts
clau del programa de treball Educació i Formació 2010. Aquests cinc punts abas-
ten criteris fonamentals, com la capacitat lectora als 15 anys, l’índex d’abandó

Política europea
Accés a l’educació per a tots: 

com hi contribueix la Unió Europea?



d’infants entre 4 anys i l’edat escolar
obligatòria haurien de participar en l’e-
ducació infantil.
Perquè una societat esdevingui una
societat basada en el coneixement, cal
fer encaixar molts elements. I en educa-
ció, els mateixos estats membres han
reconegut el valor afegit de treballar
conjuntament, d’aprendre dels encerts i
els errors mutus, per aconseguir uns
objectius comuns.
Els reptes a què s’enfronten la UE i els
estats membres són comuns a tots: l’enve-
lliment de la població i la consegüent neces-
sitat de la formació continuada per mante-
nir l’ocupació, la flexibilitat i la productivitat
de la nostra mà d’obra en el segle XXI; la
necessitat de preparar els joves per a un
mercat de treball que es transforma ràpida-
ment, i els canvis en les exigències d’habili-
tats a mesura que es desenvolupen noves
indústries i moren les velles. Els estats
membres, juntament amb la Comissió
Europea, poden aconseguir moltes més
coses si treballen junts que si intentessin
abordar aquestes qüestions per separat.
La qüestió de l’accés a l’educació en
zones rurals no ha tingut fins ara un lloc
destacat en el programa de treball
Educació i Formació 2010. Tot i així, en el
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context de la política de desenvolupament agrícola i rural,
la Comissió ha emprès un seguit d’iniciatives per donar
suport a la formació en zones rurals. Per exemple, un
tema que ha rebut molta atenció és la millora de l’accés
a les noves tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en les zones rurals. Els programes de suport de la
mateixa Comissió, sobretot els del Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural (FEADER), donen suport a
activitats relacionades amb la formació professional com
la formació virtual, la formació continuada, la formació a
distància, sistemes sofisticats de transmissió de coneixe-
ment, totes elles adreçades a persones que treballen en
els sectors agrícola, alimentari i forestal.
Un altre àmbit de suport és el de la formació professio-
nal per a la població rural. Hi ha un pressupost global
del FEADER de 136 milions d’euros (2007-2013) que
es dobla (286 milions) amb la contribució dels estats
membres i fons privats. S’utilitza també per ajudar a la
formació en TIC, per exemple, i pot donar-se de diverses
formes, com la formació en línia i virtual, o, com en el
cas d’Irlanda, per exemple, les solucions mòbils de for-
mació.
Les infraestructures i els serveis d’educació bàsica
també poden rebre suport del FEADER. Les activitats
que ajuda a finançar tenen com a objectiu desenvolu-
par infraestructures escolars i serveis relacionats com,
per exemple, ajuda per al transport o els serveis de
menjador. Es pot donar suport a molts tipus d’opera-
cions, des de la construcció d’escoles de primària a
rehabilitacions i renovacions de mobiliari. En les zones

rurals, els serveis educatius poden desenvolupar-los
agricultors, persones no relacionades amb l’agricultura
i micro-empreses, o entitats públiques i organitzacions
no governamentals (vegeu pàg. 25-27). El pressupost
total del FEADER per a serveis bàsics i infraestructures
és de 2.700 milions d’euros (2007-2013).
En general, estic contenta que l’educació tingui un lloc
cada vegada més destacat en l’escenari de la política
europea. L’educació és una part vital de qualsevol estratè-
gia que vulgui garantir la sostenibilitat a llarg termini de la
nostra recuperació econòmica. És també un element cen-
tral per promoure la cohesió social en les nostres societats
europees cada vegada més diverses i multiculturals.
La tasca de millora de l’accés a les oportunitats de for-
mació a les zones rurals es troba encara en un primer
estadi, però tenint en compte la major atenció que està
rebent l’educació en general, estic segura que aquesta
tasca continuarà i que tindrà efectes duradors en la for-
mació continuada de les persones de les zones rurals,
tant joves com adultes.

Androulla Vassiliou és la comissària europea per a
l’Educació, la Cultura, el Multilingüisme i la Joventut
androulla.vassiliou@ec.europa.eu

Nota:
1. Conclusions del Consell del 12 de maig de 2009 sobre un marc

estratègic per a la cooperació europea en educació i formació 

(‘ET 2020’ 2009/c 119/02) 
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UE s’interessa i treballa activament en
uns indicadors de benestar molt més
amplis -com s’ha assenyalat en un altre
article d’aquesta publicació- i les prope-
res presidències d’Espanya i Bèlgica han
indicat que cooperaran per desenvolupar
una Recomanació de la UE sobre el
benestar infantil. Això obre l’esperança
que els estats membres dirigeixin l’aten-
ció més en aquesta direcció. Però les
zones rurals europees tenen una preocu-
pació addicional. Com ja he defensat
altres vegades: 
La tendència cap a un currículum basat
en estàndards, juntament amb uns
règims regulars d’avaluació dels apre-
nentatges dels estudiants, creen un
conjunt de valors i creences sobre el
que és important en educació. Com
més estandarditzada està l’educació,
menys espai queda per oferir educació
sobre la llengua, la cultura, la història i
l’entorn locals... Els mestres i l’escola,
com a ingredients essencials dins la
comunitat rural, tenen un paper crític en
la defensa del valor del lloc. (2)
La Unió Europea, a través de les seves
polítiques de finançament, ha ofert un
suport valuós a les comunitats rurals per-
què puguin explorar solucions locals. És

John Bryden  

L’autor defensa que les polítiques educatives de la UE haurien de recolzar els
enfocaments locals

La diversitat és un fet en la vida de la Unió Europea, un fet que es reflecteix en la
cura que es pren per no vulnerar la competència dels estats membres en aquest
àmbit. Per això resulta una mica sorprenent que les polítiques educatives dels estats
membres sovint estiguin massa influïdes per una sèrie d’indicadors molt restringits
sobre els resultats educatius coneguts com PISA (Programa per a l’Avaluació
Internacional dels Estudiants), que actualment és el centre de la tasca de política
educativa de l’OCDE i que està molt influenciat pels Estats Units i el Japó. Un autor
ho descrivia en un número recent del Journal of Education Policy (Diari de Política
Educativa) com «la nova tecnologia política de governar l’espai educatiu europeu amb
xifres». (1)
Aquests indicadors, l’anàlisi i l’ús que se’n fa, han estat molt criticats. Però la prin-
cipal crítica ha de ser el fet que es basen en resultats aparentment mesurables (en
matemàtiques, ciència i lectoescriptura) i que no poden en canvi avaluar resultats
fonamentals de l’educació que no són mesurables. Aquests indicadors mesurables
i aparentment comparables constitueixen la «base de l’evidència» que marca les
reformes polítiques. La conseqüència és que les activitats que produeixen resultats
importants no mesurables són expulsades dels currículums, i una part important
dels pressupostos educatius es destinen a unes proves i exàmens cars, i sovint con-
traproduents, que cada vegada comencen més aviat en molts sistemes educatius i
que comporten seleccions i classificacions en infants cada vegada més petits.
Aquest procés cristal·litza l’estratificació social i l’exclusió que altres polítiques estan
intentant combatre. I malgrat que PISA es refereix a l’educació obligatòria pot ser
només qüestió de temps que s’ampliï per sota a l’educació infantil.
I per què és important? En el context en què ens trobem a la UE hi ha dues raons per
les quals no ens hauríem de deixar encotillar per PISA. La primera és que la mateixa

Política europea

Educació per a tots: per què és necessari que la UE 
estableixi un conjunt de polítiques educatives específiques

important que les polítiques educatives
també hi donin suport, però a través de
polítiques que respectin les diferències
locals. Si no, els avenços que han assolit
les zones rurals d’Europa -i el reconeixe-
ment atorgat a les perspectives més
àmplies necessàries per promoure la
inclusió social en zones urbanes i rurals-
corren el risc de ser minades per uns indi-
cadors globals que opten per allò fàcil-
ment mesurable per sobre d’allò social-
ment valuós.

John Bryden és professor investigador de
l’Institut Noruec de Recerca d’Economia
Agrícola i president de la Xarxa Rural
Internacional
John.Bryden@nilf.no

Notes:

1. Sotiria Grek (2009) Journal of Education Policy,

Vol 24, número 1.

2. Bryden J & Boylan C (2004) «Infusing pedagogy

into place-based education». A Working together,

staying vital, Boylan & Hemmings, ed.
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