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Editorial
Benvinguts al número 21 d’INFÀNCIA A EUROPA amb què celebrem el 10è aniversari
d’INFÀNCIA A EUROPA. Celebrem una dècada de col·laboració i d’aprenentatge
mutus que han situat la revista –que actualment es publica simultàniament
en 15 llengües per tot Europa– com una font important d’informació, de
reflexió i d’inspiració sobre nous desenvolupaments i noves iniciatives per
millorar les vides dels infants.
En aquest temps, un dels nostres objectius principals ha estat oferir un espai per
a l’intercanvi de pràctiques i d’informació, i aquest número, que dediquem al
debat sobre les competències, no n’és cap excepció.
Un altre dels objectius ha estat desenvolupar polítiques i pràctiques d’àmbit
europeu i nacional. I aquí tenim un nou motiu de celebració, perquè ens arriben
notícies encoratjadores de la Unió Europea. El divendres 20 de maig els governs
de la UE van acordar prestar una atenció especial als infants més petits d’Europa,
amb l’objectiu de proporcionar-los una educació assequible, accessible i de
qualitat. Això representa un pas endavant en relació amb els objectius de
Barcelona, i clarifica que es refereixen a una atenció de qualitat a jornada 

completa. D’acord amb la Comunicació sobre Educació i Cura de la Primera
Infància de la Comissió Europea, les Conclusions proposen una visió global de les
polítiques de la primera infància.
De manera que al llarg d’aquest període tots (professionals, famílies, polítics) hem
esdevingut més competents pel que fa a l’educació de la primera infància. Aquest
número d’INFÀNCIA A EUROPA parla de les competències des de la perspectiva de
totes les parts implicades, incloent els infants, és clar. Actuem com un amic crític,
considerant les competències no com un conjunt d’habilitats que s’han de
mesurar, sinó com el fonament perquè tot educador sigui capaç d’oferir a cada
infant la millor oportunitat de realitzar-se i desenvolupar el seu potencial.
Trobareu part del rerefons d’aquest debat en l’article de presentació dels nostres
editors convidats, que en aquest número són Jan Peeters, del Departament
d’Estudis de Benestar Social de la Universitat de Gant, i Stig G. Lund, conseller
especial de BUPL i cap de l’edició danesa d’aquesta revista.
Confio que les aportacions dels nostres autors us ajudin en la vostra tasca, i us desitgem
tot l’èxit en la lluita per unes institucions de qualitat per als infants en el vostre país.

Helena Buric, Editora en cap
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El tema de les competències no es pot limitar a aquest
punt que és possiblement el més rellevant, perquè seria
deixar-lo a l’acció individual o col·lectiva d’un petit grup
de mestres què són tan competents en la seva feina
que cap dificultat els fa renunciar a treballar de manera
competent amb els infants.
El fet és que tots els infants són competents en algun
aspecte de la vida i no ens podem permetre perdre’n
cap. Així, des de la perspectiva d’aquest número
d’INFÀNCIA A EUROPA es reclama un Sistema Competent
per poder garantir a tots els infants l’oportunitat d’esde-
venir el màxim de competents amb les seves potencia-
litats.
Un Sistema Competent que faci accessible una educa-
ció de qualitat a tots els infants. Un Sistema Competent
coneixedor que la formació inicial i continuada dels
mestres és l’element fonamental, com ho és l’estabilitat
en els equips i les estretes relacions de complicitat amb
les famílies.
El nostre país ha complert amb escreix els compromisos
de Lisboa en l’oferta d’educació infantil: en pocs anys
més d’un 30% d’infants de zero a tres anys estan esco-
laritzats i el 100% de tres a sis anys també ho estan.
Però el compliment quantitatiu, lluny de ser positiu, pot
ser una tragèdia si no va acompanyat d’un Sistema
Competent que garanteixi la qualitat de l’educació, sem-
pre i a tots, i més en un període de crisi com el que s’es-
tà patint, perquè el futur de la competència del país
està en joc avui.   

Infància

Aquesta és una temàtica de moda o d’actualitat en la nostra petita realitat, per tant
ens agrada pensar que el contingut d’aquest número d’INFÀNCIA A EUROPA que tens a
les mans podrà ser d’utilitat a tots aquells que, ho vulguem o no, estem immersos
en el debat i el treball sobre les competències.
Com acostuma a passar amb els números d’aquesta la revista, es fa evident la diver-
sitat d’idees, d’enfocaments i de pràctiques que coexisteixen en aquesta realitat en
procés de construcció que anomenem Europa. 
Per tant, la revista ofereix, des d’una atalaia, una visió diversa sobre la temàtica de
les competències, una diversitat que ens pot ajudar a comprendre la complexitat que
es produeix a l’hora d’establir orientacions polítiques comunes, si cada un de nosal-
tres ens aferrem a la nostra realitat com a quelcom inamovible.
Però, sobretot, la revista pot ser per a nosaltres una valuosa font d’informació, de
coneixement sobre el que es fa i es pensa en altres països del nostre entorn proper
o a les nostres antípodes, tant si físicament estan a prop com molt lluny.
Del contingut d’aquest número considerem rellevant destacar que s’hi tracten evi-
dentment les competències dels infants, però també les dels mestres, les de les
famílies i les del conjunt de la societat.
Potser en aquest número hi ha excessives recerques; algunes d’elles, com veureu,
fan aportacions d’interès per enfortir la nostra realitat, altres, per la nostra història,
que en molts aspectes és molt més rica del que molts pensen, descobreixen el
Mediterrani, però també ens és útil saber on som en relació amb el conjunt de tre-
balls i de conceptes que es recull en aquest número.
Que els infants de zero a sis anys són competents, els que treballem al seu costat fa
temps que ho sabem, i si aquests infants poden conviure en contextos en els quals es
construeix coneixement esdevenen més competents perquè se’ls dóna l’oportunitat d’ad-
quirir noves competències. Un cercle virtuós amb el qual tothom podria estar d’acord.

Competències
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Jan Peeters i Stig G Lund

Els editors convidats Jan Peeters i Stig G Lund presenten aquest número 21
d’INFÀNCIA A EUROPA, que tracta el tema de la competència en l’atenció 
i l’educació de la primera infància: Capacitar els infants, les famílies i els 
professionals

Sovint s’utilitza el concepte d’aprenentatge permanent per descriure el procés pel qual els
éssers humans milloren constantment les seves competències. En el passat, l’aprenen-
tatge permanent i les competències han estat subjectes a múltiples significats i interpre-
tacions. En els anys 1970, per exemple, la UNESCO defensava l’aprenentatge permanent
com una eina per al desenvolupament social i cultural de les comunitats i els individus. 
Però a partir dels anys 1990 estan començant a predominar unes definicions més
específiques. Des d’una perspectiva econòmica, l’aprenentatge permanent és una
inversió en l’èxit futur i la competència una qualitat, alguna cosa que l’individu pot
adquirir a través de la formació. En aquesta restringida definició, la competència en
la primera infància es redueix sovint a les habilitats i els coneixements que necessi-
ten els mestres o educadors. Millorar les competències dels infants enfatitza la
importància d’uns mètodes d’aprenentatge on el mestre dirigeix el procés amb molt
poc espai per a les experiències dels infants. Però, tal com mostren Marie-Laure
Cadart i els coautors del seu article, aquesta perspectiva pot influir sobre la manera
com els governs consideren les competències dels pares, i aquells que no assumei-
xen la norma prescrita poden veure’s obligats a formar-se. 
En aquest número plantegem aquest debat i considerem de quina manera es poden
estimular les famílies, els infants i els treballadors de l’àmbit infantil perquè millorin
les seves competències i siguin actius per aprendre els uns dels altres les compe-
tències que tots necessitem.
Tothom necessita competències per a la feina, però també necessitem competències
que ens permetin gaudir de l’art, la literatura i la música, o ser creatius i capaços de
mantenir interaccions socials positives.
En un llibre recent, el professor danès Knud Illeris presentava un concepte ampli de
la competència per a totes les edats. Les activitats per millorar les competències
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poden començar des d’una perspectiva
restringida (coneixements, habilitats,
presa de decisions) o des d’un concep-
te ampli (empatia, fantasia, creativitat i
visió crítica).
En aquest número, Michel Vandenbroek
i Mathias Urban defensen també una
perspectiva més àmplia i se centren en
aspectes sistèmics. Van coordinar un
estudi de la Comissió Europea sobre les
competències requerides en l’atenció i
l’educació de la primera infància (CORE)
en col·laboració amb altres xarxes rela-
cionades amb l’educació infantil: INFÀNCIA

A EUROPA, DECET i ISSA. Tots els resultats
assenyalen la mateixa direcció: una
pràctica competent no només necessita
educadors competents, sinó també sis-
temes competents de suport pedagògic.
Per il·lustrar això, Jan Peeters i Steven
Brandt presenten les respostes dels pro-
fessionals d’un dels casos estudiats. Els
professionals diuen que aprenen més
quan existeix una cultura d’aprenentatge
comú, en què es vinculen estretament la
teoria i la pràctica. Destaca també el fet
que els professionals que treballen en un
context de diversitat afirmen que el con-
tacte amb famílies i infants «diferents»
han millorat significativament les seves
competències en l’atenció i l’educació

Les competències a debat

de la primera infància. Això reflecteix les
conclusions de Paul Leseman i Pauline
Slot, que defensen que en lloc de cen-
trar-nos en l’àmbit professional de cada
cuidador o educador individualment,
hauríem de centrar-nos també, i potser
sobretot, en el nivell professional de 
l’equip i del centre en general.
Dawn Tankersley, Tatjana Vonta i Helena
Buric hi estan d’acord, i defensen que
les comunitats d’aprenentatge profes-
sional són molt efectives per transformar
la pràctica pedagògica. Es podrien
adquirir moltes competències en l’àmbit
de l’equip a través de la reflexió sobre la
pràctica, guiada per uns principis
comuns, com la definició de qualitat
pedagògica de l’Associació Internacional
Step by Step. Això també concorda amb
les conclusions del projecte CORE, que
revelen que una pràctica guiada per uns
principis professionals, basats en uns
valors ètics, contribueix a la transforma-
ció de la pràctica en l’atenció i l’educa-
ció de la primera infància. Els autors
defensen un aprenentatge conjunt dels
educadors en el qual puguin examinar
les teories reflexionant sobre la pràctica.
Ferre Laevers i Bart Declercq consideren
que el benestar emocional i el sentiment
de pertinença dels infants que participen
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en l’atenció i l’educació infantil també
s’haurien de tenir en compte com a fac-
tors que ajuden a desenvolupar compe-
tències. Quan els infants tenen satisfetes
les seves necessitats se senten a gust,
actuen amb espontaneïtat i es mostren
vitals i segurs, la qual cosa fomenta la
participació, que també és una condició
essencial per a l’aprenentatge.
Tenim exemples d’Itàlia i Croàcia sobre
com millorar les competències dels
infants. Laura Malavasi afirma que és
important crear situacions que plantegin
reptes als infants, que despertin la seva
curiositat i el seu desig d’aprendre, i que
els facin prendre consciència de quins
són els seus punts forts i els seus punts
febles. Després d’avaluar les seves prò-
pies competències, els infants poden
demanar ajuda, i reforçar així les seves
competències socials. Edita Slunjski
afegeix exemples on els infants no són
receptors passius de coneixements sinó
creadors de competències importants
per a la vida quotidiana. Considera que
les competències de recerca i de refle-
xió són crucials per al desenvolupament
de la pràctica educativa, perquè perme-
ten que els educadors atorguin als
infants un paper actiu.
El terapeuta familiar Jesper Juul també
creu en l’infant competent, però li preo-
cupa el nou rol dels pares ara que les
relacions entre adults i infants han esde-
vingut més democràtiques. A partir de la
seva experiència professional, defensa
que cal reinventar la paternitat, i acon-
sella els pares sobre la manera de viure
amb infants competents. Denise Taylor
ens ofereix el seu testimoni de com, a
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Austràlia, les famílies reben suport per trobar, reconèixer
i utilitzar serveis d’atenció infantil de qualitat en un
terreny dominat pel mercat, permetent-los exigir una
atenció i una educació de qualitat.
Tant Juul com Taylor tenen en ment pares "competents"
capaços d’informar-se per poder fer una "bona" tria per
als seus fills. No tots els pares tenen les mateixes opor-
tunitats. Existeix el risc que aquests enfocaments esti-
guin adaptats a les famílies de classe mitjana i siguin
difícils d’aplicar en els casos de famílies en situacions
desafavorides. L’interessant article de França explora de
quina manera poden desenvolupar-se les competències
d’aquests pares. Com a reacció davant les accions del
govern, que semblava que culpaven els pares d’entorns
desafavorits del mal comportament futur dels seus fills,
a França es va endegar un projecte d’Universitats de
Pares (UPP) per implicar els pares, que després es va
iniciar també a Alemanya i Bèlgica. L’objectiu és possi-
bilitar que els pares, particularment aquells a qui no
acostumem a sentir, expressin les seves opinions sobre
la paternitat. Aquest projecte ha despertat l’interès de
professionals i polítics, que han demanat a les
Universitats de Pares que s’impliquin en la valoració de
programes que promouen, per exemple, l’èxit escolar o
la formació dels mestres, i que participin en congressos
i conferències sobre paternitat.
Al febrer, la Comissió Europea va celebrar un congrés sobre
atenció i educació de la primera infància a Budapest, cen-
trat en la necessitat de professionals competents. Es va
publicar la Comunicació de la Comissió sobre Educació i
Atenció de la Primera Infància, i al maig, el Consell de
Ministres va adoptar les Conclusions de la Comunicació:
tots dos documents afirmen la importància de comptar
amb uns professionals qualificats. Adam Pokorny, de la
Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió
Europea, explica de quina manera l’educació i l’atenció de
la primera infància pot contribuir de manera significativa a
assolir els objectius Europa 2020, gràcies als beneficis que
genera a llarg termini per a l’aprenentatge futur, el desen-
volupament personal i la integració social i l’ocupació.

L’article de Pokorny indica un gir de la postura de la UE
sobre els serveis infantils bé com a opció d’atenció o de
preparació per a la primària cap a un enfocament integral i
holístic que prioritzi els interessos de l’infant.
L’article d’Adam Buckingham proposa un enfocament
per la sostenibilitat dins la comunitat i el sector educa-
tiu. Buckingham va viatjar per Nova Zelanda i va docu-
mentar com els educadors masculins transformen
materials de rebuig en eines d’aprenentatge estimu-
lants. Mostra uns científics i enginyers molt joves com a
aprenents competents i plenament implicats, i com els
educadors masculins poden fer una contribució especí-
fica a l’enriquiment de l’entorn educatiu.
En conclusió, la competència és més que una qualitat
que s’adquireix a través de la formació. Els autors 
d’aquest número defensen des de diferents perspectives
que els gestors polítics i les institucions per a la primera
infància han d’invertir en sistemes competents per a 
l’aprenentatge permanent que creïn un entorn estimulant
on els infants i els adults se sentin a gust i participin, que
els estimuli a aprendre i dirigir el seu desenvolupament
personal en un context social.

Jan Peeters és coordinador del Centre de Recerca i
Recursos per a l’Atenció i l’Educació de la Primera
Infància del Departament d’Estudis de Benestar Social
de la Universitat de Gant i editor de l’edició flamenca
d’INFÀNCIA A EUROPA

jan.peeters@vbjk.be

Stig G Lund és assessor especial del BUPL –el sindicat
danès dels educadors de l’àmbit de la infància i la joventut–
i editor de l’edició danesa d’INFÀNCIA A EUROPA

sgl@bupl.dk
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Claire Cameron

L’autora repassa les diferents visions sobre el paper de la competència en la
qualificació professional i la pràctica a Anglaterra

La tasca educativa amb infants és, i ha estat sempre, molt complexa, i aquesta com-
plexitat és cada vegada més reconeguda.1,2 Descriure la tasca dels educadors i mes-
tres i la capacitat que han de tenir –la seva competència–, esdevé una tasca cada
vegada més intricada, en la mesura que prenen més protagonisme en l’educació
infantil qüestions com el suport a les famílies, la implicació en la comunitat, el tre-
ball amb infants amb necessitats especials, la diversitat i la immigració, a més de la
promoció del benestar dels infants, el desenvolupament i l’aprenentatge primerencs. 
Aquesta tasca de descriure o avaluar la competència és encara més complexa des
d’una perspectiva transnacional, atès que s’insereix en els valors de cada país sobre
els infants i la infància i els seus objectius en relació amb les escoles infantils.
Aquest article és una breu reflexió, des de la perspectiva anglesa i amb exemples
d’Anglaterra, sobre el debat en torn de la competència dels treballadors de l’àmbit
de la infància. Si bé aquest debat és similar a tot el Regne Unit, hi ha diferències
pel que fa a la implementació. Amb tot, el debat és important per dues raons. En
primer lloc, és fonamental per a la qualitat l’existència d’uns treballadors compe-
tents. Diversos estudis demostren que els centres on el personal està més qualifi-
cat presenten també un entorn més estimulant i de suport als infants i millors resul-
tats en el desnvolupament3,4: la competència està íntimament lligada a una major
qualificació inicial.
En segon lloc, el debat sobre la competència té a veure amb la manera d’entendre
i de dur a terme la pràctica. A Anglaterra (i en altres països anglòfons) la prescripció
de nivells o estàndards neix en gran mesura de la idea que la competència té a veure
amb l’acompliment. Té a veure, diu el prefaci de McKenzie et al.,5 amb «aspectes
pràctics de l’aprenentatge, podria dir-se que en detriment del saber, la comprensió i
un desenvolupament global». Per contra, en molts països de l’Europa continental, la
competència té un sentit més relacionat amb el desenvolupament, en relació no
només amb els coneixements o les habilitats, sinó també amb la capacitat de donar
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resposta a demandes complexes en un
context concret.6

Tenint en ment aquesta distinció, és
probable que en les polítiques i pràcti-
ques angleses es consideri que una
pràctica és «prou competent» segons
uns ideals preestablerts i externs sobre
el que això significa. Un exemple d’això
és la prescripció d’objectius en docu-
ments curriculars com l’Early Years
Foundation Stage (EYFS – Estadi
Fundacional dels Primers Anys), l’assoli-
ment dels quals és el que mesura una
inspecció externa. Malgrat els 69 objec-
tius d’aprenentatge que planteja, l’EYFS
va rebre el suport dels professionals de
l’àmbit infantil perquè promovia un
enfocament centrat en l’infant i en el joc
que es corresponia amb les visions dels
professionals sobre l’aprenentatge
infantil.7

En una revisió recent de Clare Tickell
(2011), els objectius de l’EYFS s’han
reduït a 17, agrupats en tres «àrees
bàsiques»: desenvolupament personal,
social i emocional; comunicació i llen-
guatge, i desenvolupament físic. Els
professionals també tenen l’oportunitat
de valorar «com aprenen els infants» en
tres àrees: joc i exploració; aprenentat-
ge actiu i creació, i pensament crític.8

Competència: què cal saber i què cal fer

Però amb tot, l’EYFS revisat estableix
un sistema de mesurament a base de
«marcar caselles», on es demana als
professionals que avaluïn si els infants
que acaben el cicle infantil han asso-
lit en cada un dels objectius un nivell
de competència «incipient», «previst» o
«en escreix». La revisió Tickell repre-
senta menys receptes per a la pràcti-
ca dels primers anys, i atorga més
èmfasi al judici professional i contex-
tual. El judici dins el context de l’exer-
cici –que significa tenir en compte els
diferents contextos i la individualitat a
l’hora de prendre decisions–, és
essencial per treballar amb la comple-
xitat; però no només això. També és
molt important perquè els professio-
nals se sentin gratificats en la seva
tasca amb els infants, i valorar el cri-
teri de cadascú és important per man-
tenir el personal.2 Costa molt més
mantenir el personal en les escoles
infantils en el cas dels llocs menys
qualificats, com els auxiliars en les
escoles, que en el cas dels mestres
infantils amb més qualificació de les
escoles públiques, la qual cosa reflec-
teix una esquerda conceptual i admi-
nistrativa històrica entre la diversitat
de qualificació.
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El govern laborista (1997-2010) va 
introduir un nou perfil professional a
Anglaterra per millorar la qualitat de 
la cura i l’educació. El Professional de
la Primera Infància (Early Years
Professional - EYP) podia treballar tant
en centres infantils del sector públic
com en altres serveis del sector privat
i voluntari, i l’objectiu era que el 2015
hi hagués un EYP en cada centre (un
objectiu que el nou govern entrant el
2010 va abandonar). L’EYP compta
amb una titulació de grau que s’adqui-
reix a través de quatre possibles itine-
raris i es considera equivalent a la del
mestre qualificat, malgrat que, en rea-
litat, no hi ha un mètode per assolir la
paritat en les condicions salarials. El
model es va dissenyar per dirigir la
pràctica en la implementació del currí-
culum Early Years Foundation Stage,
per donar suport als professionals i per
servir com a model de conducta.9 El
gener de 2011 unes 10.000 persones
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havien aconseguit el títol d’EYP o estaven estudiant
per aconseguir-lo, un inici impressionant però encara
minoritari si considerem els 280.000 treballadors de
l’àmbit de la primera infància que hi ha a Anglaterra.10

Les primeres indicacions ens assenyalen que el model
EYP millora la confiança dels treballadors i la seva
percepció de l’estatus professional. Segons un estudi,
«els treballadors consideren que té beneficis pel que
fa al seu propi coneixement. Pensen que comprenien
millor la teoria i com aquesta s’aplica a la pràctica.
Per exemple, després d’haver-los estudiat, són capa-
ços d’identificar els estadis de desenvolupament dels
infants. Diuen que se senten més ben preparats per
explicar el desenvolupament a les famílies després
d’haver adquirit el llenguatge teòric. Aquests coneixe-
ments fan que treballar amb les famílies resulti més
fàcil i més agradable.»11

Aquests comentaris mostren que els mestres entenen i
assumeixen la complexitat a través de relacionar la teo-
ria i la pràctica. Amb tot, les primeres promocions d’EYP
estan formades per persones amb més anys i més expe-
riència, que sovint ocupen llocs de direcció, de les quals
ja s’espera un cert nivell de bones pràctiques. Caldran
nous estudis per avaluar si les generacions posteriors
d’EYP continuen tenint el mateix impacte a l’hora de tre-
ballar la complexitat en la pràctica.
En general, el canvi de govern a Anglaterra ha comportat
un canvi ideològic, i es produeix un allunyament de l’enfo-
cament basat en objectius així com un compromís decla-
rat d’exigir qualificacions de grau als professionals de l’àm-
bit de la infància de 0 a 6 anys, si bé hi ha incertesa sobre
el finançament públic d’aquesta formació. Malgrat tot, la
manera en què es construeixen l’educació i la formació, i
la forma en què s’avalua la pràctica, segueixen basant-se
en un model d’estàndards prescriptius que es deriva d’una
idea de la competència com a acompliment.

Claire Cameron és professora de la Facultat de Salut i
Serveis Socials de la Universitat Anglia Ruskin
claire.cameron@anglia.ac.uk
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Una pràctica competent necessita
sistemes de suport competents
L’informe CORE confirma les recomana-
cions d’anteriors documents (vegeu la
bibliografia complementària del final).

En línia amb aquests, l’informe CORE
assenyala la importància de tenir com a
mínim un professional amb un nivell
d’estudis superiors (nivell 5 de la
Classificació Internacional Normalitzada

Michel Vandenbroeck i Mathias Urban

Investigadors, professionals i responsables polítics estan d’acord que la qua-
litat dels serveis per a la primera infància –i els resultats per als infants i les
famílies– depèn d’un equip «competent». Michel Vandenbroeck i Mathias
Urban es plantegen què defineix la competència d’un professional de la 
primera infància

El mes de juny es va publicar un nou informe europeu sobre els requeriments de
competències en l’educació infantil (CORE), on s’estableix la millor manera de des-
envolupar i mantenir la competència a tots els nivells i es plantegen unes recoma-
nacions polítiques concretes per treballar en aquest sentit.
La recerca, encarregada per la Direcció General d’Educació i Cultura  de la Comissió
Europea i dirigida conjuntament per la Universitat d’East London i la Universitat de
Gant, explora la «competència» i la professionalitat en la pràctica, i inclou una
exhaustiva ressenya de publicacions, una anàlisi per part d’experts de 17 països, i
l’estudi detallat de set casos.

Competència i condicions
Hi ha acord general que la competència del personal és un dels indicadors més
importants de la qualitat de les escoles infantils. Aquest nou estudi suggereix que la
qualitat del personal ve determinada per diversos factors, que impliquen individus i
sistemes d’organització competents. Els factors clau inclouen bones condicions labo-
rals que redueixin la mobilitat del personal, un suport pedagògic permanent per
documentar i reflexionar sobre la pràctica d’una manera crítica, i la coconstrucció
pedagògica a través del diàleg entre la teoria i la pràctica. Si bé és important poder
recórrer a un cos de coneixements i habilitats pràctiques, els professionals i els
equips també necessiten competències de reflexió en la mesura que treballen en
contextos complexos, imprevisibles i diversos.

Calen sistemes competents
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de l’Educació-CINE) en cada grup d’in-
fants, que comparteixin responsabilitats
amb altres membres de l’equip, alhora
que les relacions recíproques entre la
teoria i la pràctica són essencials per
donar suport a la capacitat de reflexió
dels equips.
L’estudi del cas d’uns professionals que
treballen per assolir una qualificació supe-
rior al Collège Coopératif Rhône-Alpes de
Lió posa en relleu l’alternança entre teoria
i pràctica, mentre que l’estudi sobre el
paedagog danès mostra vies per incloure
la formació pràctica dins les institucions
educatives a través d’activitats i assigna-
tures culturals. La tasca dels coordinadors
pedagògics, tal com es documenta en
l’estudi sobre la ciutat de Pistoia, al nord
d’Itàlia, és un exemple d’estímul d’una
professionalitat reflexiva en la pràctica.
Tots els casos del CORE fan patent la
importància d’un desenvolupament pro-
fessional i un suport pedagògic continus,
que poden a més facilitar una mobilitat
laboral horitzontal i vertical. 

Auxiliars invisibles
Tots els professionals necessiten uns sis-
temes de suport competents, i aquests
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constitueixen una condició sine qua non per a una pràc-
tica de qualitat. Tot i això, els documents i les estratègies
de qualificació obliden sovint una part significativa del per-
sonal de les escoles infantils de molts països europeus,
que són els que el CORE anomena els “auxiliars invisi-
bles”. L’informe CORE revela que en molts països una
gran part del personal són auxiliars amb poca o cap qua-
lificació. En la majoria de països de la Unió Europea, els
auxiliars menys qualificats tenen menys accés a la forma-
ció en el lloc de treball que els seus companys més qua-
lificats. Els diferents casos estudiats han mostrat exem-
ples interessants sobre com donar-los suport. En alguns
casos s’han desenvolupat vies específiques per permetre
a aquests auxiliars combinar la seva feina amb una for-
mació superior, com al Collège Coopératif Rhône-Alpes o
a Dinamarca. En altres, per exemple a Pistoia i Eslovènia,
aquestes vies s’inclouen sistemàticament en la planifica-
ció, la documentació i l’avaluació de les activitats peda-
gògiques; o, com a Anglaterra, s’introdueix un estatus de
professional graduat que reconeix les competències que
els professionals han adquirit en la pràctica.

Competències (inter)institucionals
Un descobriment clau de l’estudi CORE és que la «compe-
tència» en el context de  l’educació de la primera infància
s’ha d’entendre com una característica de tot el sistema de
la primera infància, més que com un conjunt d’habilitats,
coneixements i actituds d’un professional concret. El siste-
ma competent es crea a través de relacions recíproques

entre individus, equips, institucions i el context sociopolític.
Un tret clau d’un sistema competent és la manera com
ajuda els individus a desenvolupar les seves capacitats per
dur a terme una pràctica responsable i receptiva que donin
resposta a les necessitats dels infants i les famílies en uns
contextos socials que canvien a gran velocitat. Així doncs, en
la base de les recomanacions que es poden extraure de les
conclusions de l’informe CORE, hi ha un gir del punt de mira
de la idea de la competència individual a la de la 
competència sistèmica. Les recomanacions inclouen la
necessitat d’un temps remunerat per a la planificació, la
documentació i la reflexió; la participació en formació entre
companys (per exemple amb col·legues d’institucions veï-
nes); la combinació de la feina amb l’assistència a formació;
i la participació en projectes de recerca-acció o de recerca
pràctica. Aquestes condicions es refereixen a tots els pro-
fessionals, al marge del seu nivell de qualificació formal.
Les visions sistèmiques de la competència i la professio-
nalització van més enllà de cada centre infantil. Promouen
una col·laboració estreta amb altres centres, que pot pren-
dre diferents formes segons el context local i les realitats
dels infants i les famílies. Poden incloure col·laboracions
entre institucions infantils locals (per exemple, el paper
dels pedagogistes de Pistoia), entre centres infantils i
altres tipus de serveis, com els de salut, de protecció a la
infància o serveis socials (per exemple, els Children’s
Centres d’Anglaterra), entre centres infantils i escoles d’e-
ducació primària per facilitar la transició (per exemple, a
Eslovènia), entre centres infantils i institucions de formació
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(per exemple, a Lió), o entre centres infantils i els respon-
sables municipals tècnics i polítics (per exemple, a
Polònia, Pistoia i Gant). 

Una direcció competent
La gestió, la política i la direcció en general són aspec-
tes importants dels sistemes competents. Tots els
exemples reeixits documentats en els casos d’estudi
del CORE s’emmarquen en una política pública cohe-
rent. Els sistemes competents sorgeixen sota una
direcció de l’educació infantil que es construeix tenint
en compte l’opinió de totes les parts implicades,
sobretot en l’àmbit local. Els intents de regular el sec-
tor, o el “mercat” al qual pertany, tendeixen a compor-
tar una discontinuïtat en els programes de qualificació
a diferents nivells del sistema, i per conseqüència no
arriben a professionalitzar tot el sistema d’educació de
la primera infància. L’informe CORE revela també la
importància d’uns marcs curriculars o perfils de com-
petència (formació), però no en termes prescriptius
restringits. Els marcs pedagògics generals fomenten la
coherència del currículum de formació, ofereixen vin-
cles entre la formació inicial i l’ocupació, i donen
suport tant a la col·laboració entre companys com
entre la pràctica i la formació professional inicial. Cal
assenyalar, però, que un currículum prescriptiu detallat
comporta el risc de limitar la discreció professional de
les institucions educatives així com la possibilitat de
criteri dels professionals, i pot posar en perill l’experi-
mentació i la innovació.

Oferir unes condicions laborals adequades és un altre
dels aspectes importants de la gestió de la qualitat del
personal. Inclou el sou (que ha d’apuntar a la paritat
amb els mestres de l’escola obligatòria), representació
sindical i associacions professionals per crear identitats
professionals fortes.
A partir de les conclusions de l’informe CORE, dema-
nem que la Comissió Europea defensi una educació
de la primera infància de 0 a 6 anys de qualitat com
a bé públic i com a part integral dels sistemes educa-
tius dels estats membres. En conseqüència, cal ator-
gar a la qualitat dels serveis tanta atenció i suport
com s’ha atorgat a la quantitat en els darrers anys
(per exemple, en els objectius de Barcelona). La
mesura de la qualitat hauria d’incloure referències a
la competència del personal des d’una perspectiva
sistèmica: no només a escala del professional, sinó
també a escala de les institucions i de les polítiques
locals, regionals i nacionals.

Michel Vandenbroeck treballa al Departament d’Estudis
de Benestar Social a la Universitat de Gant 

Mathias Urban treballa a la Cass School d’Educació i
Comunitats a la Universitat d’East London. 
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L’estudi CORE ha estat realitzat per
Arianna Lazzari de la Universitat d’East
London i per Jan Peeters i Katrien van
Laere de la Universitat de Gant en
col·laboració amb xarxes europees.
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L’estímul de les competències: centrat
en l’individu o en l’equip?
La qüestió central és de quina manera
podem millorar les competències pro-
fessionals dels educadors i mestres de
l’etapa infantil. Diversos estudis han
mostrat que el nivell de formació gene-
ral i específica en l’educació dels
infants, estan relacionats amb la quali-
tat del procés i amb els resultats acadè-
mics i de desenvolupament desitjats. Hi
ha força consens que els educadors i
mestres de l’etapa infantil haurien de
tenir una formació de llicenciatura i
acreditar cursos específics en l’àmbit de
l’etapa infantil. Amb tot, les proves no
són concloents: Early et al.5 van trobar
efectes mixtos en la qualitat del procés
segons els diferents nivells de formació
general. Els educadors i mestres amb
una titulació superior a la de llicenciatu-
ra presentaven una qualitat de procés
superior a la dels que tenien una titula-
ció inferior a la llicenciatura, però no hi
havia diferències notables entre els que
tenien una llicenciatura i els que tenien
una titulació inferior. Igualment, la for-
mació específica en l’àmbit de la prime-
ra infància tenia rellevància en el cas
d’educadors i mestres amb un nivell
d’educació general inferior, però no en
el cas dels llicenciats o superiors.

Paul Leseman i Pauline Slot

Tot l’equip ha de tenir les eines per reflexionar sobre la pràctica pedagògica, 
consideren Paul Leseman i Pauline Slot, dels Països Baixos

La qualitat pedagògica s’associa sovint amb una ràtio baixa d’infants per mestre, una
formació inicial superior i uns millors salaris, però en realitat la relació d’aquests
aspectes estructurals amb la qualitat del procés és feble. Existeix una baula inter-
mèdia inapel·lable: es tracta del mestre o educador, del que fa i de com interactua
i es relaciona emocionalment amb els infants.

Qualitat estructural i qualitat del procés: la baula perduda
Els efectes beneficiosos de l’educació per al desenvolupament de tots els infants 
–i els efectes compensatoris per als infants desafavorits en particular– depenen 
d’unes interaccions de qualitat entre els professionals i els infants, caracteritzades
per uns processos de guiatge i d’estimulació predominantment verbal, amb segure-
tat emocional, sensibilitat, suport, no-intrusisme. Com més, millor.1

Les proves indiquen que implementar un programa educatiu concret o adoptar un pro-
jecte pedagògic determinat no sol produir pràcticament cap efecte en els resultats de
l’infant.2,3 D’això se’n diu manca de compliment del tractament, però diversos estudis
revelen grans diferències entre els educadors i mestres de l’etapa infantil a l’hora 
d’oferir activitats i una interacció de qualitat, encara que treballin en el mateix centre
amb el mateix projecte o currículum i hagin rebut la mateixa formació inicial.
Vam observar mestres de l’etapa infantil en centres per a infants de 2 a 4 anys
durant 4 dies, prenent nota del temps que dedicaven a les diferents activitats.4 Vam
veure que els mestres, tots ells formats en un currículum especial per estimular la
preparació per a l’escola d’infants de classes desfavorides i de minories ètniques,
dedicaven de mitjana un percentatge molt petit del temps a activitats de joc dirigit
amb contingut acadèmic –llenguatge, alfabetització i matemàtiques, en concret. Es
perdia molt de temps esperant o fent coses sense sentit, la qual cosa indica una ges-
tió ineficient. Tot i això, alguns mestres aconseguien fer-ho molt millor. A més, les
diferències entre els mestres estaven significativament relacionades amb el desen-
volupament prematemàtic i de primera alfabetització dels infants.

Potenciar la competència de l’equip 

Podem trobar diferents explicacions a
aquests resultats mixtos. En primer
lloc, hi ha també altres característi-
ques de la qualitat estructural –per
exemple, la ràtio– que són importants
per a la qualitat del procés, si bé no
mantenen una correlació amb el
nivell de formació. En segon lloc, la
formació professional dels educadors
i dels mestres d’infantil potser no és
prou especialitzada per treballar amb
infants en grups, encara que sigui
una formació de llicenciatura o de
màster. En tercer lloc, a més de  la
formació prèvia, alguns centres ofe-
reixen una formació i una supervisió
addicionals en el mateix lloc de tre-
ball, sobretot per a personal amb una
formació inferior i no específica, men-
tre que altres no ho fan. Una forma-
ció continuada en el lloc de treball
que incorpora mecanismes de feed-
back, i l’ús de sistemes de monitorat-
ge de la qualitat dins dels centres
infantils, poden constituir característi-
ques de qualitat importants per elles
mateixes.
Als Països Baixos es va desenvolu-
par un estudi pilot entre 35 educa-
dors i mestres de l’etapa infantil en
15 centres, per tal d’intentar deter-
minar fins a quin punt els centres
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autoregulaven de manera sistemàtica la qualitat del
procés. A través d’un breu qüestionari, es demanava
als mestres i educadors que puntuessin amb quina fre-
qüència havien participat en sessions de planificació i
avaluació amb els seus col·legues i la direcció del cen-
tre, amb quina freqüència duien a terme una reflexió
crítica de les pràctiques del seu grup a través d’obser-
vacions estructurades, amb quina freqüència partici-
paven en cursos especialitzats i feien lectures en grup
de publicacions professionals, i amb quina freqüència
es debatien en l’equip els objectius pedagògics del
centre. Basant-se en les respostes es va dissenyar una
escala que representa l’autoregulació de la qualitat del
procés, i que revela enormes variacions en les pun-
tuacions de diferents centres. Si relacionem aquesta
mesura amb la qualitat del procés obtenim un panora-
ma interessant. La qualitat del procés pedagògic no
depenia ni de l’ús d’un currículum educatiu concret, ni
del nivell de formació inicial dels educadors i els mes-
tres (que varien des de titulacions inferiors a llicencia-
tures fins a màsters), però sí que estava relacionat
amb el grau d’autoregulació del procés dels centres, i
de manera substancial. A més, el nivell de satisfacció
amb la feina –basada en qüestions com el grau en què
els educadors i els mestres se senten valorats, apre-
nen habilitats noves, experimenten un creixement per-
sonal i professional, i se’ls dóna autonomia–, també

està estretament lligat amb l’autoregulació de la qua-
litat en els centres.

Conclusió
És necessari que tots els educadors i mestres que tre-
ballen en l’etapa infantil es formin a nivell de llicencia-
tura o superior? Això pot no ser factible en la majoria
de països europeus, si més no en un futur proper. A
curt termini potser seria més realista l’estratègia de
millorar la formació inicial a tots els nivells. A més,
hauríem de potenciar l’autoregulació de la qualitat i el
compliment de la implementació en els centres infan-
tils, la qual cosa inclou donar més possibilitats perquè
el personal amb menys formació pugui aprendre en el
propi lloc de treball dins un sistema efectiu de regula-
ció de la qualitat. En resum, en lloc de centrar-nos en
el nivell professional de cada educador o mestre indi-
vidualment, hauríem de centrar-nos també –potser en
primer lloc– en el nivell professional de l’equip i del
centre en general.

Paul Leseman i Pauline Slot són investigadors a la
Universitat d’Utrecht
p.p.m.leseman@uu.nl 
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dins aquesta cultura de l’esperança, ha
d’haver-hi a més un espai per expressar
els pensaments i els sentiments negatius.
Els professionals han de tenir la possibilitat
de parlar obertament sobre els seus dub-
tes i els seus temors sobre les situacions
en què han de viure els infants i els adults.
Aquesta possibilitat i la idea que un centre
pot oferir oportunitats tant als infants com
als adults són una font important de moti-
vació per als professionals.

L’aprenentatge neix de la reflexió
sobre la pràctica
Dins un equip ha de desenvolupar-se
una visió de la formació que respongui a
l’estil d’aprenentatge del professional.
En aquesta visió, la millora de les com-
petències comença amb la pràctica: a
través de la reflexió sobre situacions
reals amb les famílies i els infants es
poden construir nous coneixements.
L’objectiu és que els professionals siguin

Jan Peeters i Steven Brandt

Aprendre dels col·legues pot ser una manera molt efectiva de desenvolupar
competències per als professionals de l’educació dels infants

En un estudi del projecte CORE, es va preguntar als coordinadors pedagògics i als
professionals de centres infantils de barris desafavorits de Gant sobre el context i les
circumstàncies en què adquirien competències al llarg de la seva carrera.
Els assessors pedagògics consideren que la creació d’una cultura comuna en la insti-
tució és el factor principal perquè millorin les competències de l’equip. Aquesta ha de
descansar en una visió clara i un sistema de valors en relació amb la feina que es fa
amb les famílies, els infants i el barri. Emfatitzen que tot l’equip ha de tenir l’oportuni-
tat de desenvolupar i avaluar aquesta visió,
que esdevé la inspiració de la qual parteix la
política de competències de la institució i és
la base dels temes de debat en les reunions
d’equip i en la formació continuada.
Destaquen també la importància que els
membres de l’equip comparteixin els matei-
xos valors sobre les escoles infantils. Quan
se’ls va demanar que donessin un exemple
d’això, van coincidir que és important que els
professionals estiguin convençuts que cada
un d’ells pot ser important per als infants i les
famílies, i també per als companys. Aquesta
creença neix de la premissa que és possible
sortir del cercle d’un context desfavorable
mitjançant un fort compromís de l’equip amb
els infants i les famílies de grups desafavo-
rits, i amb els col·legues de grups clau que
estan rebent formació en el lloc de treball.
Però els assessors argumenten també que

Com es poden ajudar els professionals els uns als altres
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capaços d’argumentar per què han pres una deter-
minada opció. Un professional ho formula així: «Hem
de ser capaços de passar de la pràctica a la teoria».
La tasca de l’assessor pedagògic és ajudar els 
professionals a traslladar els elements teòrics a la
pràctica, i animar-los perquè expressin idees teòri-
ques utilitzant com a punt de partida les seves expe-
riències pràctiques.
Segons els assessors pedagògics la formació inicial
no hauria de centrar-se en les competències tècni-
ques, perquè aquestes s’aprenen fàcilment en la
pràctica. Estan convençuts que la formació inicial
s’ha de concentrar a desenvolupar les competències
generals que modifiquen la pràctica pedagògica.
Tots els professionals subratllen la importància de
compartir coneixements i de demanar consell als
companys. Prefereixen un desenvolupament profes-
sional a través del que s’anomena «grups de com-
panys», on poden intercanviar experiències amb com-
panys de diferents centres sobre temes de la vida real
que tenen a veure amb els problemes amb què s’en-
fronten en la seva pràctica diària. Els treballadors de
l’etapa infantil que tenen una formació de nivell uni-
versitari són crítics amb els coneixement adquirits a
través dels llibres o de cursos més teòrics. Volen
superar les limitacions dels cursos teòrics a través
d’una formació informal entre companys, en què
debaten casos concrets relacionats amb la pràctica
diària per intercanviar coneixements i experiències.
Consideren que aquest aprenentatge informal és tan
valuós com els cursos. Un professional ho explica 
d’aquesta manera: «Com que els professionals de
l’àmbit infantil treballem permanentment en equip,
hem de confiar els uns en els altres per ajudar-nos
mútuament, i aquesta actitud de treball en grup
determina l’estil d’aprenentatge que preferim».

Més atenció a l’aprenentatge intergeneracional
Els professionals joves o inexperts es beneficien de 
l’aprenentatge entre companys d’una manera diferent
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que els treballadors de més edat o més
experimentats. Els col·legues joves apren-
dran més dels professionals experimentats
que al revés. Els companys més joves
mostren un gran respecte per l’experiència
i les competències dels seus col·legues
més grans: «Com a treballador inexpert de
l’àmbit infantil no pots aportar cap feed-
back al que fan els companys més experi-
mentats ni pots canviar una pràctica 
concreta».
Un professional de més edat que és molt
respectat pels seus col·legues més joves
planteja el següent: «Has de deixar que
els joves facin el seu camí, intervenir
només quan tenen dificultats». Els pro-
fessionals més experimentats han de
crear un ambient obert que possibiliti
noves iniciatives per part dels més joves.
Un assessor pedagògic barreja en el
mateix grup professionals més experi-
mentats i altres de més joves, perquè
puguin aprendre els uns dels altres en un
clima obert i de diàleg.
Hi ha una diferència en la interpretació
que fan els mestres de més edat i els
més joves sobre la professió. Els més
joves se centren en aspectes tècnics
pràctics de la feina, amb l’accent en
qüestions sobretot d’organització, higie-
ne i cura. Per als més joves la comuni-
cació amb les famílies té a veure amb
informacions pràctiques: hores de son i
hàbits de menjar. Els professionals més
grans o més experimentats semblen
oblidar-se de mencionar aquests aspec-
tes més tècnics: utilitzen aquestes con-
verses com a oportunitats per construir
una relació amb les famílies. Els treba-
lladors més experimentats consideren
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la tasca amb les famílies com una font
de coneixement pedagògic més que
tècnic. Destaquen la importància d’es-
tablir una comunicació significativa amb
les famílies, i han desenvolupat compe-
tències que integren el coneixement,
els valors i les actituds sobre l’educació
en el sentit més ampli, les maneres
d’entendre la paternitat i el rerefons
cultural. Són sensibles al que les famí-
lies volen comunicar, als senyals que
donen sobre el que els molesta: se cen-
tren en una comunicació més profunda
amb les famílies.
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Atendre els senyals de famílies amb situacions
diverses millora les competències
Una altra afirmació important dels professionals té a
veure amb la diversitat de les famílies i els infants
amb què treballen. Els professionals i els coordina-
dors pedagògics que treballen en contextos de 
diversitat –per exemple, amb infants amb necessitats
especials, infants i famílies pobres, o famílies de
minories ètniques– comenten que la seva professio-
nalitat ha augmentat a través del contacte amb famí-
lies i infants en situacions molt diverses. «Treballar
amb la diversitat és potser el que més m’ha fet des-
envolupar les meves competències com a treballador
de l’àmbit infantil.»

Els centres de Gant per a infants de 0 a 3 anys compten
amb uns coordinadors pedagògics amb titulació de llicen-
ciatura que s’ocupen d’establir una política coherent de
desenvolupament professional a nivell institucional i 
d’ajudar els mestres a reflexionar d’una manera crítica
sobre la seva feina. Els mestres que treballen amb els
infants tenen una titulació de nivell secundari en educa-
ció infantil, i en la majoria de centres hi ha estudiants
sense titulació que reben formació per a adults en edu-
cació infantil. A principi de setembre es van iniciar els pri-
mers estudis de llicenciatura en pedagogia infantil a les
tres ciutats principals de Bèlgica: Brussel·les, Gant i
Anvers. Els nous llicenciats seran els encarregats d’oferir
suport als professionals menys qualificats.

Jan Peeters i Steven Brandt són investigadors de la
Universitat de Gant 
jan.peeters@vbjk.be 
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Dawn Tankersley, Tatjana Vonta i Helena Buric 

Facultar els educadors perquè participin en la presa de decisions sobre la seva
pràctica pot ser una via per transformar tant les institucions com també la globa-
litat de la comunitat. Els membres de l’Associació Internacional Step by Step Dawn
Tankersley, Tatjana Vonta i Helena Buric comparteixen les seves experiències

Es parla molt sobre la necessitat d’establir les competències d’un educador que pro-
moguin la qualitat dels centres infantils per donar a cada infant la millor oportunitat
per desenvolupar i desplegar el seu potencial.
Això no obstant, l’Associació Internacional Step by Step considera que la qualitat no es
pot assolir si els educadors no tenen les competències per veure i promoure els drets i
les veus dels infants a l’hora de desenvolupar el seu potencial. Aquestes competències
s’adquireixen a través de la pràctica, treballant segons uns principis, una reflexió i el
suport de la comunitat professional, sobretot quan als educadors se’ls dóna la possibi-
litat de participar en la presa de decisions referents a qüestions professionals.

Millorar les competències dins l’àmbit de l’escola infantil: l’experiència croata
L’escola  Malešnica de Zagreb va utilitzar els Principis per a una Pedagogia de Qualitat,
desenvolupant els punts forts dels mestres i establint col·laboració i confiança mútua
a través d’una reflexió, un feedback positiu i un diàleg obert. Es va crear un equip de
millora de la qualitat que incloïa educadors i coordinadors pedagògics. Cada any van
participar en el procés de tutoria un terç del personal. Al cap de cinc anys es va formar
un grup de debat per valorar si el procés havia millorat les seves competències.

Els Principis per a una Pedagogia de Qualitat
Els mestres van dir que els Principis els havien ajudat a millorar la seva capacitat
d’autoavaluació i reflexió, de planificar els seus objectiu i de definir una visió del seu
futur desenvolupament professional.

Un camí per millorar la competència

«Malgrat que el 2004 havíem iniciat
un debat per crear criteris de millora
de l’entorn educatiu dels infants,
seguíem estant insatisfets amb els
resultats. Sempre acabàvem tenint
les mateixes discussions perquè no
érem capaços d’explicar el per què de
les nostres idees o de quina manera
sabíem que el que estàvem fent era o
no correcte. Sentíem que encara ens
faltaven algunes peces fonamentals,
com la interacció dels criteris.»

Equips d’aprenentatge professional
La base d’aquest treball és l’aprenentatge
cooperatiu. Durant les sessions de reflexió
conjunta, els mestres interactuaven «afi-
nant» la seva filosofia educativa i 
els seus valors, i la seva imatge dels
infants, les famílies i el seu propi rol. Per
tal que aquest procés sigui positiu, és
fonamental la motivació de tots els mem-
bres de l’equip.

«El treball en equip és molt estimulant
i sovint la composició de l’equip defi-
neix la línia d’acció i el resultat d’un
equip concret.»

«Resulta més senzill quan tens a la
vora algú que pensa d’una manera
similar a la teva.»

«De fet, no n’hi havia prou d’estudiar
els estils d’aprenentatge i adquirir
noves perspectives sobre l’aprenen-
tatge dels infants; realment vam
aprendre junts a través de compartir
els nostres coneixements i les nostres
experiències.»

La millora de la qualitat de la feina
en una àrea està relacionada amb el
desenvolupament en altres àrees
L’equip triava de manera independent una
àrea de treball que volia millorar al llarg
d’un curs escolar. L’objectiu era augmentar
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la motivació dels membres de l’equip i aju-
dar-los a posar-hi més atenció. Es va fer
patent la interconnexió dels elements: la
qualitat de la feina en una àrea es reflec-
tia clarament en una altra, la qual cosa
evidenciava la interrelació de totes les
àrees de qualitat.

Síntesi de les propostes de «reflexió
sobre» i «reflexió en» l’acció
La proposta tenia dues dimensions:
«reflexió sobre l’acció» (per exemple,
analitzar vídeos o plantejar un debat 
crític sobre alguns articles) i «reflexió en
l’acció» (que incloïa observació i anàlisi
de la tasca realitzada). Els mestres van
considerar que la síntesi d’aquests dos
enfocaments havia contribuït a millorar
la seva comprensió: de fet, pot ser difí-
cil interioritzar coneixements obtinguts
només a través de la lectura, i cal que
els posin a prova en la pràctica. També
estan més disposats a modificar la seva
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consciència de les capacitats i habilitats d’un infant
quan analitzen situacions en un vídeo.

Els educadors tenen l’autoria
Inicialment els mestres van poder triar què volien treba-
llar. Així que tenien el protagonisme del procés de des-
envolupament continu de la seva pràctica educativa.
La recerca realitzada ha demostrat repetidament que els
canvis en què els mestres no intervenen com a autors
fracassen invariablement.

Ampliar les comunitats d’aprenentatge més enllà
de cada centre: l’experiència eslovena
Més recentment, van adonar-se que l’aprenentatge
s’enriquiria si s’ampliaven, així que els centres van
començar a interactuar entre ells. S’amplia la xarxa
d’escoles, implicant 800 mestres i 36 directors de cen-
tre. Es troben en el segon any d’aquest procés, ja per-
ceben canvis en la tasca dels equips dins els centres pel
que fa al grau de participació individual, al nivell de
comprensió i a la intensitat de la feina d’equip.
El Centre de Recerca del Desenvolupament assenyala
que aquest nou treball en xarxa de les institucions ha

augmentat la intensitat de les reunions professionals;
els mestres han considerat més útils les reunions i s’ha
enriquit el procés d’adquirir experiència pràctica sobre
com modificar la pràctica. Tot plegat ha tingut a més un
impacte en la cooperació professional entre els centres,
en la mesura que el procés evoluciona en profunditat,
però alhora amplia el seu abast.

Conclusió
Crear comunitats d’aprenentatge professional és una
forma molt efectiva de transformar les pràctiques dels
mestres en els centres infantils, cosa que comporta un
augment de la qualitat i unes interaccions més demo-
cràtiques, alhora que dóna més participació als mestres
en la presa de decisions sobre qüestions professionals.
Amb aquest increment de la seva participació en els
processos de presa de decisions, els mestres esdeve-
nen agents de canvi, millorant la qualitat de l’educació
per a tots els infants i promovent els principis democrà-
tics en la pràctica.

Dawn Tankersley és especialista en programes de
l’Associació Internacional Step by Step,
dtankersley@attglobal.net; 

Tatjana Vonta és professora adjunta de l’Institut de
Recerca Educativa, on Step by Step d’Eslovènia hi és
com a Centre de Recerca del Desenvolupament 
per a Iniciatives Pedagògiques d’Eslovènia,
tatjana.vonta@amis.net; 

Helena Buric és coordinadora del Programa de
Preescolar de l’Open Academy Step by Step, Croàcia,
helena@korakpokorak.hr
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Per saber com li va a un infant en un
centre qualsevol, en primer lloc hem
d’explorar fins a quin punt s’hi troba a
gust, actua espontàniament i es mostra
vital i segur. Tot això indica que el seu
benestar emocional és bo i que les
seves necessitats bàsiques estan cober-
tes. El segon criteri, la participació, té a
veure amb el procés de desenvolupa-
ment i exigeix que l’adult estableixi un
entorn estimulant que afavoreixi una
activitat concentrada i intrínsecament
motivada. Les escoles bressol i els par-
vularis han de centrar-se en aquests dos
aspectes: no n’hi ha prou de posar l’a-
tenció en el benestar emocional i un
ambient positiu, si bé els esforços per
estimular la participació només tindran
impacte si els infants se senten a gust i
sense pressions emocionals.

La participació, paraula clau per
potenciar les competències
La participació no té a veure ni amb unes
conductes concretes ni amb uns nivells
específics de desenvolupament. La
poden compartir un bebè que juga amb
la seva veu i un adult que intenta formu-

lar una definició. Una de les característi-
ques principals és la concentració: la 
participació es dóna en la «zona del des-
envolupament pròxim» i ve acompanyada
d’una forta motivació, una fascinació i
una implicació absoluta. Una anàlisi més
profunda revela un sentiment manifest
de satisfacció i un corrent d’energia posi-
tiva a nivell físic. Però no tot encaixaria en
el nostre concepte de participació. No és
un estat d’excitació que l’animador acon-
segueix fàcilment. El punt essencial és
que la satisfacció prové d’una font: de
l’impuls investigador, de la necessitat d’a-
bastar millor la realitat, de l’interès intrín-
sec per com són les coses i les persones.
No trobaríem una condició més favorable
per potenciar les competències dels
infants. Si volem un aprenentatge pro-
fund, no podem deixar de banda la parti-
cipació. 

Un aprenentatge profund
El concepte «aprenentatge profund»
expressa la preocupació per un enfoca-
ment crític de l’avaluació de l’educació.
El procés de desenvolupament no és una
mera addició de coneixements a un

El benestar i la participació

Ferre Laevers i Bart Declercq

Els infants que se senten a gust, segurs i protegits són més receptius a
aprenentatges més profunds. Centrar-se en el benestar emocional i en el
nivell de participació pot aplanar el terreny per al desenvolupament de les
competències, afirmen Ferre Laevers i Bart Declercq

Què fa que els infants aprenguin en els centres infantils?
Des del punt de vista dels pares o dels responsables del currículum sovint es respon
a aquesta qüestió amb expectatives pel que fa al context educatiu i a l’acció dels
mestres; des del punt de vista de la política i del govern, es fa referència als resul-
tats previstos del procés d’aprenentatge. En el mig hi trobem el mestre, que viu i tre-
balla amb els infants. De quina manera pot vincular context i resultats?

La qualitat de l’experiència
Un punt de partida evident per avaluar la qualitat d’un centre educatiu és valorar el
grau de benestar emocional i el nivell de participació. Ens ajuda a percebre si el que
fem –en altres paraules, el context–, ens està duent allà on volem anar, als resultats!

BENESTAR PARTICIPACIÓ

RESULTATS

Objectius
Resultats

PROCÉSCONTEXT

Context
Mitjans
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repertori existent. Al contrari: cada actua-
ció depèn d’una estructura subjacent
d’esquemes fonamentals. Aquests ope-
ren com a programes bàsics que regulen
la manera com processem els estímuls
que ens arriben i construïm la realitat. Així
és com interpretem noves situacions i
actuem, o no, amb competència.
Determinen quines dimensions de la rea-
litat, i de quina manera, poden ser arti-
culades en la nostra percepció i cognició.
La base d’això és el nou paradigma sobre
competències, segons el qual els resul-
tats en el camp del desenvolupament es
basen en un marc holístic que no depèn
de les actuacions puntuals.

Implicacions en la pràctica
Les accions següents ofereixen un marc pensat per poten-
ciar el benestar i la participació, sense perjudici de la ini-
ciativa del mestre, atès que aquest ha de prendre decisions
contínuament tenint en compte el que cada intervenció
provoca en l’infant.

1. Reorganitza la sala en zones de joc atractives.
2. Comprova els continguts de cada zona i substitueix
els materials poc atractius per d’altres que ho siguin
més.
3. Proposa materials i activitats nous i no convencio-
nals.
4. Observa els infants, descobreix els seus interessos i
busca activitats que encaixin en les seves orientacions. 
5. Dóna suport a les activitats que s’estan desenvolu-
pant a través d’impulsos estimulants i intervencions
enriquidores.
6. Amplia les possibilitats de tenir iniciatives lliures i els
dóna suport establint normes i acords raonables.
7. Explora les relacions amb cada infant i entre ells i
intenta millorar-les.
8. Proposa activitats que ajudin els infants a explorar el
món de les conductes, els sentiments i els valors.
9. Identifica els infants que presenten problemes emo-
cionals i elabora intervencions de suport.
10. Identifica els infants que presenten necessitats de
desenvolupament i elabora intervencions que generin la
seva participació en l’àrea en què tenen problemes.

Impacte en els mestres
Els mestres consideren positiva la participació com a ele-
ment estimulador i útil per millorar la qualitat de la seva
tasca. Aquests conceptes encaixen amb les intuïcions de
molts professionals i els ofereixen una confirmació amb
base científica: quan aconseguim que els infants estiguin
en aquest “estat de fluïdesa”, les competències s’han de
potenciar i es potencien dins l’àrea o les àrees que trac-
ta l’activitat. En contrast amb les variables relacionades
amb l’efecte, les variables relacionades amb el procés

ofereixen un feedback immediat sobre la qualitat de les
intervencions i ens informen sobre el seu impacte poten-
cial. Els resultats reals només s’aprecien a llarg termini. A
més, posar en primer terme la participació i el benestar
com a indicadors del desenvolupament de competències
engendra molta energia positiva i sinergia: les respostes
entusiastes dels infants són molt estimulants i donen al
mestre una satisfacció profunda tant en l’àmbit profes-
sional com personal.

Impacte en la política
L’impacte també es pot mesurar a gran escala. Si es
mesuren el benestar i la participació en un test previ i
un de posterior, es pot respondre a la pregunta clau de
si el que estem fent –per exemple, la implementació
d’un programa de formació determinat–, està tenint els
resultats esperats. Les investigacions realitzades tant al
Regne Unit com a Bèlgica mostren una millora impor-
tant en el benestar i la participació al llarg d’un curs
escolar. Aquesta millora està estretament vinculada a
millores en l’entorn d’aprenentatge, com per exemple,
en l’oferta de materials i activitats, la manera de fer de
l’adult, el grau de llibertat dels infants i l’ambient.

Conclusió
Considerar el benestar i la participació com a punts de
referència en la guia dels professionals fa que sigui possi-
ble respectar la manera de funcionar del mestre i el cen-
tre, vinculant totes les limitacions a la situació real. Aquest 
és l’impacte real: el benestar i la participació mobilitzen i
potencien l’energia de les persones i creen una espiral
positiva que engendra un aprenentatge profund. Només
així podem fer que els centres infantils siguin més efectius
i prou forts per donar resposta al repte de l’educació. 

Ferre Laevers és el director del Centre de Recerca per a
l’Educació Experimental i Bart Declerck és investigador
de la Universitat Belga de Leuven.
bart.declercq@ped.kuleuven.be
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Mesurar el benestar i la participació
S’ha desenvolupat una escala de cinc punts –l’Escala Leuven– per mesurar
tant el benestar com la participació. L’escala conté una sèrie d’aplicacions per
a l’(auto) avaluació, el seguiment dels infants i la recerca científica.
Per fer el seguiment dels infants s’utilitza un sistema de monitoratge de l’infant
basat en el procés. A través d’un procediment de garballada, els mestres 
puntuen tant el benestar com la participació segons les seves observacions
durant un període d’unes quantes setmanes. Aquesta garballada és el punt de
partida d’una anàlisi posterior centrada en els infants amb nivells més baixos de
benestar i participació per tal de comprendre per què no se senten a gust dins
el centre o per què no s’impliquen en les activitats. Aquestes anàlisis consti-
tueixen la base de les intervencions adreçades bé a infants concrets o al con-
text general i/o a l’enfocament del mestre.

Benestar

Quan els infants i els adults...

• se senten a gust
• actuen amb espontaneïtat
• estan oberts al món i comunicatius
• expressen pau interior i relax
• mostren vitalitat i seguretat en ells mateixos 
• estan en contacte amb els seus sentiments i emocions 
• gaudeixen de la vida 

…sabem que la seva salut mental està assegurada.

Participació

Quan els infants i els adults estan...

• concentrats i centrats
• interessats, motivats, fascinats
• mentalment actius
• experimentant plenament les sensacions i els significats
• gaudint de la satisfacció de l’impuls investigador
• operant en els límits de les seves capacitats

...sabem que s’està produint un aprenentatge profund.
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Ho veiem clarament amb els infants de
l’etapa infantil, que inicien i organitzen
activitats pel seu compte –per exemple,
jocs simbòlics–, en les quals mostren uns
coneixements que mai no se’ls ha ensen-
yat de manera directa i que sobrepassen
les nostres expectatives sobre les seves
capacitats. En aquestes activitats prenen
vida un seguit de competències socials,
lingüístiques, matemàtiques, organitzati-
ves, i moltes més.
Si tornem a l’escena de la botiga, podem
concloure que el joc prové d’experiències
de la vida real que les nenes processen
en jocs simbòlics, que entren en la cate-
goria de coneixements i idees «ocultes».

Els coneixements, les idees i les compe-
tències «ocults» dels infants poden ser un
indicador per a les nostres deliberacions
sobre el procés educatiu. Amb tot, sovint
no poden ser mesurats amb instruments
estàndard com el que fan els infants
d’una manera previsible, quines pregun-
tes són capaços de respondre o quines
tasques són capaços de completar. En
lloc d’això, necessitem observar-los i
escoltar-los amb atenció. No ens podem
estalviar una bona comprensió dels
infants i dels seus coneixements i com-
petències si volem construir un bon siste-
ma educatiu als centres infantils.
En una dotzena de centres de Croàcia
es va realitzar un estudi per tal de des-
envolupar, entre altres coses, estratè-
gies d’observació i escolta dels infants
que permetessin comprendre millor el
que saben realment i com adquireixen
coneixements i competències.
En el procés educatiu, permetem que
els infants tinguin prou respecte per si
mateixos, prou confiança en si mateixos
i prou iniciativa?
Quatre infants estan mesurant el perí-
metre d’un arbre del pati. De seguida
accepten les idees i els suggeriments
d’un nen amb un nivell de competència

Edita Slunjski

L’autora es qüestiona si posem prou atenció a observar i donar suport als
infants per ajudar-los a desenvolupar tot el seu potencial

Quatre nenes de 3 anys juguen a botigues. Discuteixen preus amb seguretat utilitzant
nombres de dues xifres. La nena que fa de caixera passa els productes per una caixa
improvisada, passa la tarja de crèdit per la ranura i dóna el producte a la clienta. Ho fa
tot tractant la clienta amb respecte, preguntant-li «Necessita alguna cosa més?»
Aquestes accions –escaneig dels productes, pagament amb tarja de crèdit, una
comunicació educada amb els altres– excedeixen les nostres expectatives per a una
criatura de 3 anys. Qui els ha ensenyat tot això?!

Com adquireixen els infants «coneixements que valen la pena»?
Els temps en què vivim sovint requereixen uns coneixements diferents dels que hem
adquirit en la nostra formació. S’ha escrit molt sobre què i com haurien d’aprendre
els infants. Això no obstant, el fet que els infants utilitzin coneixements i competèn-
cies que han desenvolupat fora de l’escola, no com a resultat d’uns esforços 
d’ensenyament planificat, suggereix que s’espavilen per descobrir quins coneixe-
ments són útils i com adquirir-los. Potser els mateixos infants ens poden ajudar a 
dissenyar nous enfocaments per a la seva educació.

Ajudar els infants a adquirir coneixements 
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matemàtica notablement més baix que el d’altres
infants que hi participen. Això no obstant, aquest nen
porta la iniciativa, repartint les feines específiques i diri-
gint el desenvolupament de tota l’activitat. Malgrat que
no té competència amb nombres de tres xifres, escull
altres infants que considera, o sap, que poden resoldre
els problemes que ell no pot. Podem preguntar el
següent:

• Quina mena de competència permet que el nen tingui
tanta influència, tant sobre els infants com en l’orga-
nització d’una activitat en què n’hi ha d’altres de més
competents?

• Què impedeix que infants amb un nivell de competèn-
cia matemàtica clarament alt assumeixin el lideratge
per organitzar activitats relacionades amb les mate-
màtiques?

• Com s’ho fa el nen per avaluar les habilitats dels
altres infants i utilitzar-les de manera eficient per
resoldre problemes d’una àrea en què són més
competents?

La capacitat d’un infant de completar una tasca o 
resoldre un problema sovint ve determinada per una
combinació de coneixements i competències que se
superposen. És per això que resulta difícil establir les
veritables competències d’un infant si en considerem
una de manera aïllada. Les competències més difícils
d’establir –per exemple, les habilitats organitzatives
del nen– poden ser les que tinguin un major impacte
en el seu èxit. És més senzill establir el nivell de com-
petències matemàtiques i lingüístiques que, per exem-
ple, d’autoestima, autoconfiança o iniciativa. Però això
no significa necessàriament que aquestes siguin
menys importants: al contrari, poden ser un catalitza-
dor per al desenvolupament de totes les altres com-
petències i caldria tenir cura de potenciar-les en el
procés educatiu.

Basem les nostres deliberacions sobre el procés
educatiu en el passat (de l’infant) o en el (nostre)
futur?!
En una altra activitat, es van oferir a infants de 5 anys unes
lletres fetes de materials diversos i ells havien de reconèi-
xer la primera lletra, o totes, d’una paraula donada i rela-
cionar-les amb una imatge. Un nen està assegut una mica
apartat, no mostra cap interès i es nega a participar. Al cap
d’una estona, quan se li pregunta què és el que més li
agrada fer quan és a casa, el nen explica que li encanten
els jocs d’ordinador i anomena alguns dels seus jocs pre-
ferits. Quan se li pregunta qui li dóna els jocs, contesta que
se’ls baixa ell mateix d’Internet, i fa la llista de les seves
webs preferides. S’assegura d’explicar-nos que hem de
picar tres vegades la lletra «w», malgrat que aquesta lletra
no existeix en l’alfabet croata. El fort contrast entre el
coneixement d’aquest nen de 5 anys i el nivell bàsic del
material proposat explica totalment per què ell no s’havia
afegit a l’activitat del grup.
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El que per a alguns infants pot resultar
motivador per aprendre, pot no ser prou
motivador per a d’altres. Infants de la
mateixa edat cronològica poden tenir
capacitats de desenvolupament i compe-
tències diferents, i aquestes diferències
s’haurien de tenir en compte quan s’orga-
nitza la seva educació. En algunes àrees,
els infants poden ser més competents
que els adults. La consciència d’això pot
tenir un impacte crucial en el disseny de
l’educació. La nostra tasca no és preparar
els infants per al passat, sinó per al temps
en què ja viuen, i molts adults encara han
de formar-se per a això.
Caldria parar especial atenció al reco-
neixement i l’estímul de competències
que constituiran un marc per al desen-
volupament de totes les altres. Construir
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l’autoestima, l’autoconfiança i la iniciativa, així com rea-
firmar l’autonomia en el procés educatiu, representa un
repte especialment important per als adults. Aquestes
qualitats, combinades amb l’instint investigador dels
infants i el seu desig inesgotable d’aprendre, poden ser
un bon punt de partida per a l’aprenentatge permanent.
Comprendre els coneixements i les competències que hi
ha en els infants, i estimular-ne el desenvolupament
futur, depenen de la visió i el grau de comprensió que
en tenen els mestres. Hi ha una forta correlació entre
les competències dels mestres i el desenvolupament de
les competències dels infants. Estimular coneixements i
competències implica escoltar i observar els infants amb
atenció i fer interpretacions significatives de les seves
activitats, sobretot les que inicien i organitzen ells
mateixos.
L’estudi mostra que per a una pràctica educativa 
centrada en el desenvolupament de coneixements i
competències de l’infant resulten essencials les compe-
tències de recerca i reflexió del mestre. Aquestes ajuden
el mestre a reconèixer i avaluar la qualitat de l’escola
infantil i el seu propi rol. Per tal de transformar les esco-
les infantils en indrets on els infants puguin realment
adquirir un «aprenentatge que valgui la pena», cal for-
mar els mestres en una autoavaluació sistemàtica de la
qualitat de l’ensenyament i millorar la seva capacitat de
comprendre la forma natural que tenen els infants 
d’aprendre i de valorar els seus punts de vista a l’hora
de dissenyar el procés educatiu.
Això es pot aconseguir en escoles on els mestres com-
prenen bé els infants i confien en la força del seu instint
investigador, sense la cotilla d’un pla preestablert sobre
quines coses haurien d’ensenyar.

Edita Slunjski és professora adjunta de la Facultat
d’Humanitats i Ciències Socials de la Universitat de
Zagreb
eslunjsk@ffzg.hr 

O
CT

U
B

RE
20

11

23

10 Edita Slunjski.qxd  05/01/2012  11:28  PÆgina 23



Infants hàbils o infants competents?

Laura Malavasi 

L’escola infantil pot ser un dels espais on els infants aprenen competències per
a la vida. La pedagoga italiana Laura Malavasi explica de quina manera els
adults poden ajudar-hi

El tema de l’adquisició de competències i coneixements està íntimament lligat a la
qüestió del mètode i les estratègies d’ensenyament i d’aprenentatge. Les compe-
tències són el resultat d’un procés de construcció social en què participen tots els
individus i en el qual els aspectes contextuals juguen un paper crucial. En aquest
sentit, l’adquisició de competències planteja qüestions sobre la qualitat de les pro-
postes, dels contextos, dels espais i els materials: en última instància, reflexionar
sobre l’adquisició de competències significa reflexionar sobre els contextos educatius
en els quals es construeix el coneixement. Quan parlem d’aquest tema és important
diferenciar entre habilitats i competències, perquè massa sovint s’utilitzen aquests
dos termes com a sinònims, malgrat que fan referència a processos molt diferents.

De l’adquisició d’habilitats a la consolidació de competències
Les «habilitats» són un conjunt de qualitats que permeten que algú realitzi una acció
específica en un moment donat, mentre que les «competències» fan referència a
tenir consciència que es posseeixen unes habilitats concretes, que es validen dins
un context determinat. La competència no és una cosa que pugui ser descrita només
des de fora, per exemple, per l’adult; al contrari, és necessari que el mateix infant
identifiqui la seva pròpia competència, és a dir, que sigui conscient del fet que és
capaç de fer bé una cosa determinada.
Treballar l’adquisició de competència significa invertir temps, energia i reflexió, per tal
que els infants prenguin consciència dels seus punts forts i, alhora, comprenguin els
seus punts febles, en els quals poden demanar l’ajuda i la intervenció d’un company o
d’un adult. De manera que la competència es va perfilant com la capacitat d’actuar
amb iniciativa, responsabilitat, creativitat, utilitzant recursos de relació, d’organització,
de tècnica, en un context específic capaç de reconèixer-la. Quan ens trobem davant de
tots aquests elements podem parlar d’un context que afavoreix el desenvolupament de
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la competència. Resulta força evident quan ens centrem
en la figura de l’adult educador, que ha de ser capaç de
crear situacions i proposar experiències que promoguin el
desenvolupament de competències socialment reconegu-
des. Són propostes que es poden i s’han d’articular al
llarg de tota la jornada educativa, que no sorgeixin només
en l’àmbit d’un projecte o una activitat concreta; s’ha de
superar la idea errònia que l’aprenentatge té lloc nomes
dins l’àmbit d’un projecte, d’una activitat o d’un recorre-
gut: cada moment del dia esdevé una oportunitat per
construir competències.
Qualsevol moment del dia esdevé una oportunitat per
desenvolupar-les. Tenint això en ment, algunes situacions
són alhora estimulants i ens ofereixen punts de partida
per a un gir de perspectiva de l’adquisició d’habilitats a la
consolidació de competències: és el cas del joc lliure,
sovint fora de la vista dels adults, en què els infants lliu-
rement esdevenen facilitadors de relacions i narradors
d’històries: en aquestes situacions els infants són reco-
neguts i valorats per les seves capacitats i els seus conei-
xements específics. El temps que es dedica a la cura per-
sonal, per exemple al bany, presenta també oportunitats
per consolidar competències, específicament les vincula-
des amb l’autonomia, l’autoconsciència i la consideració
vers els altres. Els adults han de desenvolupar una capa-
citat d’observació molt afinada que els permeti reconèixer
els progressos i les dificultats dels infants. A través de
l’observació perceptiva, l’adult pot fer que situacions en
què l’infant es troba amb alguna dificultat es converteixin
en oportunitats d’aprenentatge. Així doncs, un infant és
hàbil o competent?  

Una interacció complexa
Sens dubte la competència implica estructures processuals
i identitàries ulteriors en la mesura que incideix fortament
en el concepte d’autoestima i de reforç pel que fa a la per-
sonalitat; la competència sorgeix com a interacció entre
«saber que ho faig bé» i el crèdit que et donen els altres en
aquest fer-ho bé. És a dir, l’infant ho sap fer bé, sap que ho
sap fer bé i els altres li reconeixen aquests sabers.

11 Laura Malavasi.qxd  05/01/2012  11:30  PÆgina 25



La qualitat i la diversitat de propostes i experiències que
l’infant troba en un context didàctic o durant una activitat
ens permeten distingir entre habilitats i competències. I
encara més, donen suport a l’evolució i el pas d’habilitat a
competència en permetre que els infants descobreixin
competències que senten que tenen i que després es
reforcen socialment. I encara més interessant, fomenten
un procés molt important d’autoavaluació.
Aquest aspecte de l’autoavaluació és d’una importància
clau tant per a l’educador com per a l’infant, i forma part
activa de qualsevol procés d’aprenentatge. Des de la
perspectiva de l’adult, permet a l’educador reflexionar
sobre la qualitat del projecte en posar l’atenció i l’èmfa-
si no tant en la quantitat de jocs i activitats amb vistes
a aconseguir determinats objectius, sinó en la creació
de situacions que afavoreixin un desenvolupament autò-
nom i unes competències i sabers autèntics i originals.
Des del punt de vista de l’infant, l’autoavaluació fomen-
ta el desenvolupament de l’autoconsciència i de la
consciència de les pròpies habilitats, cosa que els per-
met realitzar una mena de metalectura raonada i refle-
xiva sobre els seus progressos acadèmics i educatius
(Què he fet a l’escola aquests anys? Què he après?
Quins llenguatges he experimentat? Què sé fer –i sé fer-
ho bé– i en quines coses trobo més dificultats?)

La narració és essencial per als infants, ja que inventen i
construeixen històries que esdevenen teories i donen
suport a les seves competències. Explicar aquestes histò-
ries a tot el grup d’infants, per enriquir-les i utilitzar-les
com a base per a noves propostes de joc, significa treba-
llar alhora aspectes cognitius, emocionals i  de relació, i
ampliar així la possibilitat i l’oportunitat de construir nous
coneixements.
Per això és important oferir als infants reptes inte-
ressants; és fonamental aprofitar la seva curiositat i
els seus interessos, que mouen el seu desig d’a-
prendre i de conèixer. En donen testimoni aquests
fragments que reproduïm a continuació, on el tema
són les formes de les coses i les teories que els
infants desenvolupen per respondre a les seves prò-
pies preguntes.
Potser una cosa que no té forma no existeix? Res no
existeix si no té forma. (Giulia, 4 anys i 9 mesos)

Les formes no tenen per què ser sempre iguals, poden
canviar. Si les gires canvien, però si les gires una mica
més tornen a ser com eren. (Maurizio, 4 anys)

Els cercles són divertits, perquè tenen costats, però no
hi són! (Giulia, 5 anys i 3 mesos)

Si una cosa és baixa vol dir que una altra cosa és més
alta, hi ha coses baixes i coses altes... Una cosa és
segura, si les coses són massa petites i baixes, no es
veuen. (Matteo, 3 anys i 11 mesos)

Les coses poden canviar de color o de «sensació» si
canvia el color. (Alessandro)

Contrari significa a l’altra banda, les coses sempre
tenen una altra banda. (Matteo, 5 anys i 8 mesos)

Allà: significa prop, separat de mi.
Prop: prop significa aquell costat de la paret, però és
lluny de l’altra paret.
Lluny: no és prop de res, o és prop de totes les coses
que són lluny. (Giulia, 5 anys i 3 mesos)

La competència com a col·laboració de reforç mutu
Aquestes reflexions pareteixen del concepte de la forma,
que esdevé una excusa per discutir diferents punts de vista
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–de vegades amb un elevat sentit filosòfic–
i per parlar sobre sentiments i emocions
relacionades amb l’experiència.
El fet de sentir-se competent en algun
aspecte fa que augmenti l’autoestima,
millori el benestar i també les relacions
amb els altres. Així la competència es
pot analitzar com una interessant sim-
biosi entre els dominis emocional i cog-
nitiu, basada en accions relacionades
amb els altres així com en la necessitat
que els altres validin el que sabem. Des
d’aquesta perspectiva, l’adult assumeix
cada vegada més el paper d’un col·labo-
rador que ajuda a comprendre qüestions
cognitives i relacionals, algú amb qui
compartir sabers i sentir-se còmplice en
el procés del coneixement. La compe-
tència de comprendre el món és una
metacompetència transversal que l’in-
fant adopta i es fa seva en relació amb
el grau de curiositat i desig que mostra
l’adult que l’acompanya en l’exploració i
la comprensió del món. Es tracta d’un
adult que no en té prou amb la seva prò-
pia idea del món, els seus coneixements
i els seus interessos, sinó que vol i
intenta sintonitzar amb els interessos
dels altres per construir relacions ines-
perades, que intenta ampliar els límits
dins els quals té lloc l’ensenyament,
amb la responsabilitat i el coratge de
reconèixer que parlar de competència
significa parlar més sobre oportunitats
que sobre objectius d’aprenentatge.

Laura Malavasi és pedagoga de la coo-
perativa social Argentovivo de Corregio
laura.malavasi@coopargentovivo.it
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tiques divergents en l’educació i la cura
dels infants, com per exemple les que
són més comunes en famílies d’origen
estranger. L’informe proposa vies per
donar resposta als pares que, diu, «ja no
són capaços d’exercir la seva autoritat»:
donar accés generalitzat a sessions de
preparació i cursos per a pares, i unes
sessions de formació obligatòries, la
duració de les quals variaria segons les

Marie-Laure Cadart, Michelle Clausier, Emmanuelle Murcier i Ellen Rutgeerts

Igual que en molts altres països, França compta amb una societat canviant que
s’enfronta a problemes socials complexos. Les autores ens mostren una nova ini-
ciativa que considera els pares no com a problema, sinó com a part de la solució 

Durant anys, diversos estudis publicats a França han vinculat els problemes en la
infància amb la delinqüència en l’adolescència, i han qüestionat el paper que juguen
els pares en l’educació dels seus fills.

La delinqüència comença als tres anys!!!
En dos d’aquests estudis, publicats el 2004 i el 2005, Jacques-Alain Bénisti, mem-
bre de l’Assemblea Nacional Francesa, va utilitzar una corba única per traçar el des-
envolupament d’un infant que s’allunya del «bon camí» i cau en la delinqüència. El
procés, segons ell, s’inicia ja als tres anys d’edat, amb dificultats de llenguatge i
manca de disciplina. Els pares abdiquen la seva responsabilitat quan l’infant té al vol-
tant de set anys; aleshores arriben els incidents violents a l’escola i els conflictes
amb els pares; i la delinqüència comença cap als dotze o tretze anys. L’estudi subrat-
lla la importància de fer un control sistemàtic als tres anys d’edat per detectar els
primers signes d’alerta, i parla de certs «trets de caràcter com fredor emocional, ten-
dència a la manipulació i cinisme», i es refereix a la «possibilitat d’heretar dificultats
de conducta, rebel·lia, manca de control emocional, impulsivitat i uns estàndards
morals febles».
A aquest estudi en va seguir un altre, publicat a principis del 2006 sota la direcció
de Marie-Thérèse Hermange, membre del Senat Francès. S’hi recomana fer controls
per detectar factors de risc fins i tot abans que l’infant abandoni l’hospital, basant-
se en una valoració de les capacitats i les condicions de vida dels pares. Altres 
estudis i lleis referents a les famílies, defensen també realitzar controls dels infants.

Pèrdua d’autoritat per part dels pares?
Un d’ells, l’informe Bockel, es referia fa poc a la «pèrdua o manca relativa d’autoritat
per part dels pares» com una de les causes seminals de la delinqüència. Suggereix l’ús
d’un nou concepte, «la paternitat de la República [és a dir, de França]», que no defi-
neix, però que probablement vol representar un estàndard únic per minimitzar les pràc-

De culpabilitzar els pares a considerar-los investigadors

dificultats que s’haguessin identificat.
L’estudi es posiciona clarament a
favor de les sancions penals. Un dels
capítols, «Un nou sistema de san-
cions per a la mala paternitat», conté
una escala proporcional de mesures i
sancions.
Fent-se ressò d’aquests estudis,
s’han adoptat diverses lleis basades
en el mateix principi. Per exemple, la
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llei sobre la igualtat d’oportunitats inclou un «contracte
de responsabilitat paterna» que estableix obligacions per
als pares que es considera que estan fracassant en els
seus deures i que s’han de complir o l’infant perdrà els
ajuts que rebi. La llei sobre prevenció de la delinqüència
introdueix els nous Consells per als Drets i les
Responsabilitats de les Famílies, establerts per les auto-
ritats locals per fer recomanacions als pares amb vistes
a «prevenir formes de conducta que podrien posar l’in-
fant en situació de risc o causar problemes a tercers».
També poden establir contractes de responsabilitat
paterna o cursos de paternitat.

Etiquetats de ben petits
Aquests estudis demostren que s’està estenent la
influència d’un enfocament determinista, que estableix
connexions automàtiques entre la conducta d’infants
molt petits i els resultats futurs. Des d’aquesta perspec-
tiva, els infants sotmesos a un control predictiu poden
ser etiquetats de ben petits, segons uns criteris con-
ductuals, sense deixar lloc a la possibilitat de millorar. 
És també clar que problemes socials com la delinqüèn-
cia s’estan contemplant ara en termes individuals.
S’assenyala i es culpa només els pares, negant així el
paper que hi juga el sistema social, cultural i econòmic.
En aquest sentit, és força simplista i du a mesures
massa simples i, per tant, ineficaces (per incrementar
l’autoritat dels pares, per exemple, no es tracta només
de donar informació sobre els costums nacionals o de
castigar els pares perquè exerceixin més autoritat).
Aquesta visió nega la dimensió humana i redueix l’indi-
vidu a la suma de les seves conductes.

Les Universitats per a Pares de l’ACEPP
El 2005 l’Association des Collectifs Enfants Parents
Professionels (ACEPP) va demanar als pares, particular-
ment a aquells a qui no acostumem a sentir, que s’im-
pliquessin en una recerca sobre paternitat com a part
del projecte Universités Populaires de Parents. L’objectiu
és permetre que els pares (actualment hi participen

250) expressin les seves idees sobre la paternitat. Duen
a terme una investigació sobre algun tema en particular
que trien ells mateixos, i organitzen debats amb altres
pares, professionals d’aquest àmbit i polítics per discu-
tir els resultats i treballar plegats per desenvolupar idees
sobre possibles iniciatives locals.
Entre els primers temes que es van escollir hi havia el
dels estudis, la transmissió de valors, la coherència en
l’educació, l’autoritat i la paternitat en els suburbis. Els
resultats demostren la importància de considerar la
paternitat dins el context i com l’educació dels fills es fa
més difícil a causa de la influència de la societat. Per
exemple, els pares van explicar que se sentien debilitats
per les crítiques que fan els mitjans de comunicació de
la seva manera d’educar a més de dictar unes instruc-
cions que no sempre es corresponen amb el que ells
volen transmetre als seus fills. Aquestes instruccions
poden ser contradictòries: els pares haurien d’acom-
panyar els infants i fomentar la seva autonomia, fomen-
tar experiències independents i protegir-los i posar-los
límits. De tot plegat conclouen que aquesta societat
demostra que està perduda pel que fa a les opcions
educatives i que la responsabilitat d’això es carrega
damunt els pares.
L’any 2008 la xarxa europea Diversity in Early Childhood
Education and Training (Diversitat en l’Educació i la
Formació de la Primera Infància – DECET) va adherir-se
al moviment de les Universitats de Pares, que va consi-
derar una manera innovadora d’establir diàleg amb els
pares, de prendre-se’ls seriosament com a principals
educadors dels infants i de valorar el seu saber, les
seves experiències i les seves competències.
Dos membres de DECET de Bèlgica i Alemanya van tras-
lladar la idea de les Universitats de Pares als seus contex-
tos i el juny de 2010 més de 200 pares dels tres països
es van reunir a Gant per parlar sobre els resultats de les
seves recerques: de quina manera s’estan implicant els
pares en l’escola i els estudis dels seus infants? Quins
passos han de seguir per trobar l’ajuda adequada per a
infants amb dificultats de conducta i desenvolupament?
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Quina relació hi ha entre pobresa i educa-
ció: per què els pares amb pocs recursos
econòmics són considerats mals educa-
dors? Com és l’experiència de créixer en
un barri socialment vulnerable on hi ha
famílies joves però són invisibles?
Aquestes preguntes són universals: les
fronteres no aturen les preocupacions,
les dificultats i els dubtes que tenen els
pares a l’hora d’intentar educar els seus
infants en una societat complexa. Les
Universitats de Pares han aconseguit
que els instituts de recerca «reals» inclo-
guessin en els seus programes els
temes que interessen als pares i les
seves anàlisis sobre els problemes a què
s’enfronten en relació amb els fills, i això
té una importància enorme.
Les idees sobre la infància han evolu-
cionat en els darrers anys. Ja no es trac-
ta de com canviar els pares, sinó de
com treballar amb els pares i, per tant,
de com els pares poden iniciar el canvi.

Marie-Laure Cadart, Michelle Clausier
i Emmanuelle Murcier són membres de
l’Association Collectifs Enfants Parents et
Professionnels, París. Ellen Rutgeerts és
educadora a Vormingscentrum Opvoeding
& Kinderopvang, Gant. Per a més infor-
mació, visiteu www.pasde0deconduite.org
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(anerkennung), l’autoestima i una major
responsabilitat existencial.

És molt més fàcil descriure els principis de
viure amb infants competents que trans-
formar aquests principis en una conducta
quotidiana i precisa, però aquí els teniu:

• Sigues tan genuí i autèntic com sigui
possible en la teva manera d’estar i
en el feedback cap als teus infants:
és a dir, tan fidel als teus límits,
valors i emocions com sigui possi-
ble. No utilitzis el naixement del teu
primer fill per representar un nou
espectacle o una excusa per inter-
pretar nous papers. El teu fill neces-
sita tant de contacte i intercanvi
amb el teu jo «real” com sigui possi-
ble per tal de sentir-se segur i prote-
git, i arribar-te a conèixer millor enri-
quirà la teva vida i les teves rela-
cions amb altres persones.

• Sigues curiós, obert i tingues interès
a l’hora de conèixer el teu fill –no
només durant els primers mesos,
sinó sempre. Practica i entrena la
teva capacitat de veure i experimen-
tar la vostra vida en comú des del
punt de vista de l’infant, així com la

consciència dels teus propis pensa-
ments i reaccions.

• Recorda que educar el teu fill és un
procés d’aprenentatge mutu. Fes el
que penses que és correcte i aprèn
del feedback verbal i no verbal del
teu fill. En cas de dubte, consulta el
teu fill o altres pares.

• Respecta els límits personals del teu
fill i recorda que els infants no tenen
un coneixement conscient de les
seves necessitats. Només coneixen
els seus desitjos, i saber diferenciar-
los depèn de tu.

• Des del naixement fins als 4 anys, el
teu infant no necessita una educació
proactiva, sinó simplement una guia
empàtica. Mentrestant l’infant absor-
birà la teva personalitat, els teus
valors i desitjos i farà tot el que esti-
gui al seu abast per complaure’t en la
mesura del possible sense sacrificar
massa la seva pròpia integritat.
Reconeix i celebra els esforços del
teu fill tan sovint com puguis.

• Dels 4 als 12 anys el teu fill neces-
sitarà una educació més proactiva i
un guiatge adult, i a partir de la
pubertat seràs més necessari com a
adversari –un parent empàtic que

Jesper Juul

Crear infants competents significa prendre’ls seriosament i tenir cura de tota
la família

La idea que els infants són molt més competents del que solíem pensar va sorgir de
diverses fonts en la dècada de 1990.
La frase «El fill competent», que vaig utilitzar com a títol per a un llibre el 1996, va
esdevenir una mena de símbol d’aquest nou paradigma que encara no comprenem
en la seva totalitat. Va coincidir amb un desig comú de democratitzar la relació entre
els adults i els infants en general, per exemple a les escoles i les llars d’infants, i
sovint encara es confon amb aquest moviment principalment polític i ideològic. 
Per a les famílies, la descoberta que els infants són «persones reals» des de l’inici ha
resultat molt significativa, malgrat que ha representat també un repte enorme que
ha obligat a reinventar la paternitat «de cap a peus», com descriuen Daniel Siegel i
Mary Hartzel en el seu llibre Inside Out («De cap a peus»). Ara, setze anys més tard,
la majoria de les meves conclusions i suposicions han estat confirmades per la neu-
rociència i la nova psicologia del desenvolupament iniciada per Daniel Stern i altres
científics d’aquest camp.
Irònicament, el gran repte és la funció automàtica –és a dir, no educada– del nostre
cervell. El cervell tendeix a pensar en contraris, com calent/fred, mullat/sec o lloan-
ça/crítica. Aquesta és segurament la raó principal que l’etern debat sobre l’educació
dels infants, així com la pedagogia, tingui tendència a mantenir-se dins els dos con-
traris clàssics: d’una banda, l’autoritari, i de l’altra, el «lliure” o laissez faire. És una
llàstima, en el sentit que ens cal realment pensar i actuar alternativament davant la
nostra tradició, i no només en oposició o amb un desig amable i fins i tot romàntic
de modernitzar i humanitzar el que vam fer en el passat.
Centenars de pares han reeixit a desenvolupar una nova conducta molt més cons-
tructiva, una pràctica diària que no només és més amable amb els infants i millor
per als pares, sinó que sobretot construeix una relació completament nova entre tots
dos que garanteix una millor salut mental i psicosocial a través del reconeixement

Viure amb infants competents
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ofereix el màxim de resistència i ocasiona el mínim
dany.

• Durant tot el temps que passis amb el teu fill, de
petit, d’adolescent i d’adult, sigues conscient i inten-
ta mantenir un equilibri sa entre el que fas i dius per
tal de mantenir o millorar la teva imatge o autoimat-
ge i el que sigui millor per a l’interès del teu fill.
L’equilibri hauria de ser de 60:40 a favor de l’infant.

• Com a pare o mare aprendràs molt sobre tu mateix de
la interacció amb el teu fill, i la personalitat, el caràc-
ter i la manera de ser del teu fill enriquiran la teva vida
i la teva manera de ser. Recorda’t de fer-li saber quan
i de quina manera està enriquint la teva vida.

• Fes-te responsable dels teus errors quan en pren-
guis consciència i perdona’t.

Hi ha diverses raons per les quals tot això pot ser difícil.
La més important és que tots hem après com estimar els
nostres fills a través de la manera com ens van estimar i
educar els nostres pares. Fins i tot quan no era agradable
ens manteníem fidels als nostres pares part del temps. La
segona raó és l’absoluta manca de tradició en la nostra

cultura de prendre’s els infants seriosament, i quan ho
fem, sovint ens sentim irresponsables. La tercera raó és
que sovint tenim els mateixos objectius que els nostres
pares, si bé potser volem assolir-los d’una manera dife-
rent. Si no canviem els objectius de «amable, educat i
obedient» a «sa» ens sentirem decebuts. La nostra tradi-
ció fa que sigui difícil o gairebé impossible creure que un
infant sa pot ser també educat i cooperatiu, però és del
tot possible.
Per tal de respondre a les necessitats bàsiques dels nos-
tres fills és essencial que tinguem cura de la nostra vida
de parella i personal. Això és el que els infants volen i
necessiten més que res. La manera com els infants són
quan tenen 20 anys és més una conseqüència de la nos-
tra vida familiar en general que de l’«educació» que els
hem donat. Educar els infants d’una manera adequada
significa tenir cura de tota la família i no convertir els
infants en el centre d’atenció permanent. 

Jesper Juul és danès, autor i terapeuta familiar de
Family-lab International
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benestar dels infants i les famílies tant en
el moment present com en el futur.
Hi ha moltes maneres de definir la qua-
litat, però s’està creant un fort consens
que considera que els professionals, el
currículum i el contingut dels programes
són components centrals, així com els
sistemes. La Comunicació té en comp-
te aquestes qüestions i proposa que els
estats membres cooperin per explorar
bones pràctiques i per trobar idees i ins-
piració sobre com poden millorar els
seus sistemes en termes d’accessibili-
tat i qualitat. Defensa un enfocament
centrat en l’infant que tracti d’una
manera integral tot l’espectre de neces-
sitats dels infants: emocionals, cogniti-
ves, socials i físiques. Amb aquest
objectiu emfatitza la necessitat de la
integració de la cura i l’educació en tota
mena d’institucions d’educació de la
primera infància.

Accés universal
Atès que l’educació infantil aporta
beneficis importantíssims a tots els
infants, és fonamental esforçar-se per-
què tots hi tinguin accés. Reconeixent
el paper essencial de la família en els
primers anys de vida de l’infant, la
Comunicació defensa que és també

L’accés sense qualitat té poc mèrit
La qüestió de l’accés a l’atenció infantil
s’ha debatut a escala europea des de
l’establiment dels objectius de Barcelona
de 2002, quan el Consell Europeu de
Barcelona va establir que per al 2010 els
estats membres haurien d’oferir places a
jornada completa en institucions infantils
almenys per a un 90% dels infants entre
3 anys i l’edat d’escolarització obligatòria
i un 33% dels infants menors de 3 anys.
La idea principal d’aquests objectius –jun-
tament amb altres mesures en relació
amb polítiques de baixes per paternitat i
maternitat, de flexibilitat laboral i de com-
partir les tasques familiars entre homes i
dones–, era la d’ajudar les famílies amb
infants petits, sobretot les dones, a conci-
liar la vida laboral i familiar. Si bé van tenir
un impacte important en la creació de
més places d’escoles infantils en els
estats membres, els avenços han estat
desiguals. A més, cada vegada es fa més
patent que l’accés sense qualitat té poc
mèrit. Aquest va ser el missatge clau que
va sorgir d’un simposi de recerca organit-
zat per la Comissió l’any 2008. No n’hi ha
prou d’augmentar el nombre de places:
els serveis han de ser de qualitat i han
d’anar més enllà de consideracions sobre
el mercat laboral per tenir en compte el

Adam Pokorny

La formació permanent ha estat en l’agenda política europea almenys durant
quinze anys. Si bé es tracta essencialment de la importància de l’aprenen-
tatge des del bressol fins a la tomba, sovint s’ha utilitzat com un altre terme
per designar la formació adulta, i l’etapa d’educació infantil ha esdevingut la
baula perduda

El primer estadi de la formació al llarg de la vida
L’educació i la formació juguen un paper central en l’agenda Estratègia Europa 2020
de la Unió Europea, i l’educació infantil pot contribuir en gran mesura a aconseguir
alguns dels objectius principals, com reduir l’índex d’abandó escolar i pal·liar la
pobresa. Cada vegada més, la investigació i la pràctica mostren que l’educació en
els primers anys pot aportar beneficis a llarg termini per a l’aprenentatge posterior,
el desenvolupament personal, la integració social, i la possibilitat de trobar feina en
el futur. Pot també ajudar a evitar accions correctores posteriors, que poden resultar
molt més cares i no sempre donen resultats.
No és estrany que aquest terreny rebi cada vegada més atenció política. El 2006,
els ministres van mostrar molt d’interès per la versió de la corba Heckman publica-
da per la Comissió, que mostra que l’educació infantil presenta els índexs més alts
de retorn a la inversió educativa i els beneficis més elevats per a les famílies en situa-
cions desafavorides. Els anys 2008 i 2009, els ministres van demanar a la Comissió
que emprengués tasques de cooperació política en aquest àmbit.
La Comunicació de la Comissió del febrer de 2011 és la primera part de la nostra
resposta. Estableix, segons l’opinió de la Comissió, quins són els temes clau de 
l’educació de la primera infància on la cooperació europea podria aportar un valor
afegit.1 La Comunicació es basa en treballs com els de l’OCDE i l’UNICEF, i els 40
objectius per a l’educació de la primera infància de la Xarxa Europea d’Atenció a la
Infància, i les conclusions tenen el suport de l’estudi de la UE Working for Inclusion:
the role of the early years workforce in addressing poverty and promoting social 
inclusion (Treballar per la inclusió: el paper dels professionals de l’etapa infantil en el 
tractament de la pobresa i la promoció de la inclusió social).2 Finalment omple un
buit en la formació contínua al llarg de la vida.

Nova orientació en política de cooperació europea 
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crucial que hi hagi escoles infantils a la
vora, amb preus assequibles i amb dis-
ponibilitat de places. Això és especial-
ment important per als infants d’en-
torns desafavorits, que són els qui es
beneficiarien més de la cura i l’educa-
ció en els primers anys, tal com
demostren les dades del darrer informe
PISA, però que sovint és menys proba-
ble que hi assisteixin. Un estudi recent
de la Xarxa Eurydice de la UE ofereix
una visió global dels sistemes d’educa-
ció infantil com a plataformes per mirar
de resoldre les desigualtats socials i
culturals.3

Crida l’atenció el fet que els països que
obtenen millors resultats en les taules
de l’informe PISA tendeixen a ser els
que compten amb els sistemes d’edu-
cació infantil més accessibles. Els nois
de 15 anys que havien assistit a cen-
tres infantils estaven de mitjana un any
més avançats que els que no hi havien
assistit.
Uns serveis de qualitat i universals contri-
bueixen també a reduir la bretxa produïda
per situacions de desavantatge en termes
socials. Poden ajudar els infants immi-
grants en el seu desenvolupament, o els
infants amb necessitats especials a inte-
grar-se en el sistema educatiu general.
Això no obstant, els serveis infantils no
poden compensar completament la
pobresa o la mala situació socioeconò-
mica de les famílies. Cal millorar l’en-
torn de l’infant, en primer lloc oferint
més suport a les famílies i vinculant 
l’educació infantil a altres àmbits de la
política, com l’ocupació, la sanitat i
l’habitatge.
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Un currículum de qualitat
És cert que els primers anys són els més
importants per a la formació de la vida de
la persona, i la Comunicació destaca la
importància d’oferir en aquest període el
tipus d’educació i de cura adequats.
L’aprenentatge dels primers anys ha d’a-
nar molt més enllà del desenvolupament
de les habilitats cognitives, posant
almenys el mateix èmfasi en elements no
cognitius com la perseverança, la motiva-
ció i la capacitat d’interactuar amb els
altres, tots els quals són essencials per a
tots els aprenentatges futurs i la inclusió
social. L’aprenentatge s’ha de donar
d’una manera adequada a l’edat, posant
molt d’èmfasi en el joc com a forma
essencial i atractiva d’aprendre.

La qualitat dels professionals
El ventall de tasques que realitzen els pro-
fessionals de l’educació infantil és clara-
ment més ampli que el dels mestres d’e-
tapes educatives posteriors. A més, com a
conseqüència dels importants fluxos
migratoris que estan afectant molts països
membres en els darrers anys, i la hetero-
geneïtat creixent de les societats, els pro-
fessionals de l’etapa infantil es troben
davant el repte d’interactuar amb infants
d’orígens molt diversos. La Comunicació
defensa que s’acceleri el procés de pro-
fessionalització de tot el personal, incloent
un augment de salaris, una millora de les
condicions laborals i un reforç de la forma-
ció inicial i continuada. Insta també a des-
envolupar polítiques per formar i mantenir
professionals adequadament qualificats i
per atraure més homes a aquesta profes-
sió. La Comissió Europea ha realitzat un
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estudi sobre els requeriments de competències per als pro-
fessionals a tota la UE desenvolupat per un consorci dirigit
per les universitats de East London i de Gant com a base
per a la creació de polítiques.4

Una direcció de qualitat
La Comunicació defensa que uns bons sistemes d’edu-
cació de la infància han de basar-se en una visió cohe-
rent dels primers anys, que traspassi barreres sectorials
i impliqui un gran ventall d’actors, incloent, sobretot, les
famílies. Aquest enfocament permet donar una millor
resposta a les necessitats locals, així com una definició
més clara dels rols i les responsabilitats a nivell central
i local. Ajuda també a facilitar la transició entre la famí-
lia i les escoles infantils, així com entre les escoles
infantils i la següent etapa educativa. Finalment, apun-
tala uns mecanismes efectius per garantir la qualitat.

Què farà la UE
El mes de maig, el Consell de Ministres va adoptar les
Conclusions de la Comunicació sobre Educació de la
Primera Infància,5 i va recollir les idees dels ministres sobre
les qüestions tractades i les prioritats de cara a treballar en
el futur. Es reconeix explícitament la necessitat de potenciar
la col·laboració a escala nacional, regional i local, dins 
i entre els estats membres; un increment de la inversió; i
més recerca i col·lecció de dades d’àmbit europeu per
enfortir les polítiques i els programes. A finals d’aquest any
la Comissió començarà a treballar a través del Mètode
Obert de Coordinació per ajudar els estats membres a iden-
tificar, analitzar i intercanviar bones polítiques i bones pràc-
tiques en l’educació infantil. A més, la UE donarà suport als
estats membres a través de programes d’inversió com  el
Programa d’Aprenentatge Permanent, el VII Programa Marc
d’Investigació i Desenvolupament, i els Fons Estructurals.

Adam Pokorny és subdirector d’Unitat, Coordinació
d’Aprenentatge Permanent de la Direcció General
d’Educació i Cultura de la Comissió Europea
Adam.POKORNY@ec.europa.eu

Notes
1. Comissió Europea (2011). Comunicación de la Comisión:
Educación y cuidados de la primera infancia: ofrecer a todos
los niños la mejor preparación para el mundo de mañana
[COM(2011)66].http://ec.europa.eu/education/school-educa-
tion/doc/childhoodcom_es.pdf
2. Children in Scotland (2008–2010). Working for
Inclusion: the role of the early years workforce in
addressing poverty and promoting social inclusion.
www.childreninscotland.org.uk/wfi
3. Unió Europea (2009). Tackling social and cultural
inequalities through early childhood education and care.
Xarxa Eurydice.
4. CORE Review (en preparació).
5. Conclusion on Early Childhood Education and Care
del Consell de la Unió Europea.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st09/st09
424.en11.pdf
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Adam Buckingham

L’autor ens explica les seves idees sobre l'ús de material reciclable i de 
l'entorn domèstic per estimular l'aprenentatge dels infants en els centres
infantils

La sostenibilitat és un tema important per a la societat i per al sector educatiu.
M’agrada trobar maneres creatives de reutilitzar les deixalles. Els recursos innovadors
que he dissenyat i construït per als infants estan fets bàsicament amb material de
rebuig. Es tracta de transformar les deixalles d’algú altre en experiències d’aprenentat-
ge per als infants. És important tant per als infants com per a la comunitat que els
envolta. El projecte ha fet que persones externes establissin un vincle amb l’entorn
infantil, sabent que contribueixen perquè el seu material de rebuig es transformi en
alguna cosa útil. Aquests recursos ofereixen als infants la possibilitat de manipular i
explorar objectes del món real. S’incorporen elements de l’entorn domèstic i del món
exterior per estimular i enriquir l’aprenentatge dels infants.

Joc, curiositat  i fascinació
Quan una colla de joves científics i enginyers es reuneixen per desmantellar el motor
d’un tallagespa, xerren entusiasmats, utilitzant eines reals per fer una feina real,
assumint el paper d’aprenents competents i absolutament compromesos. Aquest joc
aparentment simple crea un vehicle valuós per al desenvolupament social i físic, per
a l’adquisició del llenguatge i l’expressió, genera un sentiment d’acompliment i auto-
estima, i premia les habilitats vitals de la curiositat i la fascinació.
Joves actors i dramaturgs creen mons de fantasia tot remenant materials de la vida
real, com volants, cadenats, endolls, agafadors o cadenes. Aquests contextos ofe-
reixen oportunitats per al joc cooperatiu amb final obert, requereixen molt poca o cap
inversió econòmica, són una manera fantàstica perquè els pares i altres membres
del whanau aportin coses d’una forma que els faci sentir còmodes, i són un exem-
ple molt real per als infants de reciclatge de materials.
Un valor afegit d’aquesta tasca ha estat la implicació de les famílies, i sobretot ha
estimulat la relació amb els homes. Ajudant a aconseguir recursos o construint 
materials, els pares s’impliquen amb el centre, i aquesta mena d’activitats fan que
l’educació infantil resulti més atractiva per als professionals homes.
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Consells pràctics per convertir el
material de rebuig d’algú en un tresor
per a algú altre

• Gaudiu aconseguint els materials 
i convidant altres persones a ajudar.

• Improviseu amb els materials, observeu
com els utilitzen els infants i aleshores
adapteu les vostres idees.

• Presenteu els recursos de manera orde-
nada i feu que als infants els resulti
atractiu explorar-los. Feu que sigui senzill.

•Recordeu de donar als infants el
temps i la llibertat d’explorar, desco-
brir, manipular i provar el funciona-
ment dels objectes reals.

• Tingueu en compte qüestions com
l’espai físic, la ubicació, l’organització,
el magatzematge i el manteniment
dels materials.

• I utilitzeu els noms correctes de tots
els objectes.

Adam Buckingham és educador 
de l’Associació d’Escoles Infantils
d’Auckland.
Per a més informació i imatges vegeu
www.reuse.schoolnet.co.nz
adam1joanne@hotmail.com

Focus en...
Reciclar per crear tresors
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És una publicació conjunta d’una xarxa de revistes de
set països europeus que se centra en els serveis i el tre-
ball amb els infants d’entre 0 i 10 anys i les seves famí-
lies. Tot i que la majoria d’articles provindran dels països
participants, Infància a Eu-ro-pa és oberta a qualsevol
aportació d’arreu d’Europa.

Els objectius d’Infància a Eu-ro-pa són:

• Proporcionar un fòrum per a l’intercanvi d’idees, 
pràctiques i informació.

• Explorar la relació entre teoria i pràctica.
• Contribuir al desenvolupament de polítiques i pràctiques 

en l’àmbit europeu, nacional, regional i local.
• Celebrar la diversitat i la complexitat.
• Reconèixer la contribució del passat en el present.
• Aprofundir el coneixement de la infància a Europa, 

passada, present i futura.

infànciaaeu-ro-pa Bambini in Europa, en italià:

Bambini - bambinieuropa@edizionijunior.it

Viale dell'Industria

24052 Azzano San Paolo, Bergamo, Italia 

Tel.: +39 035 534 123

Børn i Europa, en danès:

Born & Unge - boernieuropa@bupl.dk 

BUPL, Blegdamsvej 124 

2100 Copenhagen, Dinamarca

Tel.: +45 354 65000 

Children in Europe, en anglès:

Children in Scotland - info@childreninscotland.org.uk

Princes House, 5 Shandwick Place

Edinburg, EH2 4RG, Escòcia

Tel.: +44 131 228 8484

Copii în Europa, en romanès:

Copii în Europa - mariana_norel@unitbv.ro

Bd Eroilor 29

500036 Brasov

Tel./Fax: 0040 268 475 716

Djeca u Europi, en croat:

Pucko otvoreno uciliste Korak po Korak - 

helena@korakpokorak.hr

Ilica 73

10000 Zagreb, Croàcia

Tel.: +385 1 48 54 935

Dzieci w Europie, en polonès:

Fundacja Rozwoju Dzieci - im. Jana Amosa Komenskiego

frd@frd.org.pl

Flory 1/8, 00-586  Warsazwa, Polònia

Tel.: +48 22 881 1580

Enfants d'Europe, en francès:

A Bèlgica: 

Observatoire de l'Enfant - observatoire@grandirabruxelles.be 

Rue des Palais, 42

1030 Bruxelles, Bèlgica

Tel.: +32 028 008 358

A França:

Les Amis du Furet  - lefuret@noos.fr 

6, quai de Paris

67000 Strasbourg, França

Tel.: +33 038 821 9662

Géfires, en grec:

Doudomis - info@doudomis.gr

60 Mavromihali Str, 

10680 Athens, Grècia

Tel.: (0030) 210 3632647

Gyermekek Európában, en hongarès:

Pro Excellentia Foundation - proexc@t-online.hu

Vizafogó sétány 6

1138 Budapest, Hongria

Tel.: +36 1 238 0147

Infància a Europa, en català:

Infància, educar de 0 a 6 anys

redaccio@revistainfancia.org

Infancia en Europa, en castellà:

Infancia, educar de 0 a 6 años

redaccion@revistainfancia.org

Associació de Mestres Rosa Sensat

Av. Drassanes, 3

08001 Barcelona, Espanya

Tel.: +34 934 817 373

Infância na Europa, en portuguès::

APEI - apei@mail.telepac.pt

Bairro da Liberdade, Lote 9, Loja 14, Piso 0

1070-023 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 213 827 619

Kinder in Europa, en alemany:

Betrifft Kinder - evagrueber@verlagdasnetz.de

Wilhelm-Kuhr-Str. 64

13187 Berlín, Alemanya

Tel.: +49 30 48 09 65 36

Distribució a Àustria: www.unserekinder.at

Kinderen in Europa, en holandès:

Als Països Baixos:

Childcare International  

ankevankeulen@childcareinternacional.ml

Bolstraat 6 

wx Utrecht, Holanda

Tel.: +31 30 251 17 83

A Bèlgica:  

VBJK - info@vbjk.be

Raas Van Gaverestraat 67A

B-9000 Gent, Bélgica

Tel.: +32 923 247 35
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