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Editorial
Benvinguts al número 22 d’Infància a Europa. Hem triat un tema francament
difícil i complex: les transicions. Al llarg de les nostres vides, tots passem d’una
situació a una altra, de vegades a empentes i rodolons i d’altres simplement
ens n’adonem quan ja som enmig d’una nova situació. En altres paraules, les
transicions són processos múltiples, que poden viure’s i afrontar-se de
maneres diverses.
Com a redactor en cap, només sóc responsable del procés de producció
d’aquest número. Aquí, en la meva benvinguda, no em disposo a anticipar la
feina dels editors convidats. Puc observar els continguts des d’una mirada més
externa. Així, m’he adonat que els autors dels nostres articles descriuen
realitats molt diverses utilitzant sovint les mateixes expressions, per exemple,
el «benestar» dels infants, «l’infant com a protagonista» i, referit al tema,
«transicions planeres». Això pot dur a la conclusió que, quan els pedagogs de
tants països europeus escriuen junts, pot no ser suficient utilitzar termes
professionals ben coneguts. És més, els experts pedagògics haurien d’explicar
el significat i la interpretació dels termes en els seus països, si no, no hi pot
haver una comprensió correcta. 

També m’ha cridat l’atenció la realitat òbvia que, a tots els països aquí
presents, la transició a l’escola primària es considera com el fet radical en la
infància –sigui quina sigui l’edat d’inici de l’escola obligatòria i al marge del
coneixement que cada infant ja ha experimentat transicions abans. Aquest fet
justifica la decisió d’Infància a Europa de centrar-se en aquest passatge de la
vida. Fa la impressió, però, que els infants presten més atenció al temps per
venir que a la transició mateixa. Esperem que l’escola d’avui sigui una mica
diferent que la de l’època de Winnie-the-Pooh i Christopher Robin, que
imaginava així aquest gran canvi en la seva vida:
«Ja no podré tornar mai a no fer res.»
«Mai més?», va preguntar Pooh.
«Bé, no gaire. No et deixen», va respondre, i aquesta preocupació va dur
Chistopher Robin a fer una petició. Va demanar al seu estimat amic de la
infància que seguís visitant-lo, almenys de tant en tant.

Roger Prott, editor en cap del número 22 i representant de Kinder in Europa

00Sumari21.qxd  14/06/2012  14:16  PÆgina 2



M
AI

G
 2

01
2

3

La seva mestra del primer any, a partir
del que havien observat, va començar a
refer la vida de les dues nenes el curs
anterior, rellegint el diari de classe. En
les anotacions es recollia que tot el curs
havien dormit l’una al costat de l’altra,
molts cops la petita s’adormia mirant la
seva companya i algunes vegades es
donaven la mà. 
Aquest és només un petit exemple del
que també podria recollir aquest núme-
ro, perquè molts cops es pensa en l’a-
collida a l’escola quan els infants només
han estat en context familiar, o de quina
manera es podria fer millor el pas de
l’escola bressol al parvulari, o del parvu-
lari a la primària. I, per exemple, també
s’ha aprofundit en la importància de la
persona de referència, això sí, només
pensant en nosaltres, els adults.
Amb el que va observar aquesta mestra,
que era la Tere Majem, ha estat possible
comprendre que per a algun infant la
persona de referència també pot ser
una companya o un company. Potser
per això ha estat difícil elaborar i acotar
«Els canvis que ajuden a créixer», per-
què són molts, molt diversos i molt con-
dicionats per les diverses formes d’orga-
nitzar i estructurar la vida dels infants a
cada país o context.
Quan en el nostre país es va tenir opor-
tunitat de reflexionar sobre aquesta

temàtica amb Elinor Goldschmied, més
enllà de la seva insistència sobre la
necessitat dels infants de tenir una per-
sona de referència, era interessant
escoltar com moltes de les seves pro-
postes per treballar millor amb els
infants partien de l’anàlisi del que ella
havia viscut com a persona adulta i
com, per tant, atribuïa als infants les
mateixes necessitats. 
Preguntava: Com et sents tu en un lloc
nou on no coneixes res ni ningú? Amb
qui t’agrada fer equip i treballar? Com
t’agrada que et parlin o t’escoltin? Com
et sents quan t’obliguen a fer quelcom
que no vols fer?, etc.
Amb tot plegat, potser es podria con-
cloure que només es tracta de canviar
dos prejudicis o rutines: en primer lloc,
el pes de les estructures per sobre de
les persones, i en segon lloc, la neces-
sitat d’escoltar més els infants perquè el
que els proposem com a adults sigui per
a ells un trànsit que realment els ajudi a
créixer.

Irene Balaguer es presidenta de
l’Associació de Mestres Rosa Sensat i
directora de la revista Infància
redaccio@revistainfancia.org

Irene Balaguer

La temàtica que es desenvolupa en aquest número d’Infància a Europa sembla 
simple, quasi banal, però és complex, com ho són la majoria dels temes pedagògics
concrets, que potser per això són tan apassionants.
En el context europeu ha resultat difícil establir quin enfocament es volia donar al
contingut d’aquest número, tenint en compte la multiplicitat de perspectives possi-
bles en una realitat tan diversa pel que fa a la tradició pedagògica, a la cultura, a
l’estructura dels sistemes educatius, a les diferències entre l’oferta educativa per als
més petits, etc. Ha estat laboriós dissenyar-ne el contingut de manera que a tots, o
a la majoria, els pogués ser d’utilitat. Potser per això també és tan interessant fer
una revista europea, perquè obliga a escoltar i a prendre en consideració la realitat
diversa, per respectar-la i trobar allò que hi pot haver de comú, especialment allò que
volem contribuir a construir respectant l’altre.
Fa dues o tres dècades, una companya nostra d’escola bressol tenia un grup de sis
infants de 4 a 11 mesos que van conviure durant tot el curs. El curs següent, seguint
la rutina d’agrupar els infants per edats homogènies, el grup es va dividir: els més
petits en un grup i els més grans en un segon grup, com s’havia fet sempre.  
Però aquell any, una nena del grup dels més petits va reaccionar de manera que va
cridar l’atenció de l’equip de mestres: estava trista, apàtica, rebel, ningú no s’expli-
cava el canvi d’ànim de la petita. Primer especularen si s’havia pogut produir alguna
alteració en l’àmbit familiar, i també acordaren que l’observarien especialment a l’es-
cola. Aquesta observació acurada els va permetre veure que la nena tornava a mos-
trar-se com abans el dia que coincidia a l’hora del pati amb una companya del curs
anterior. Que estrany! A què podia respondre? 

La complexitat 
del que és concret
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Transició vol dir, també, acollir, com-
prendre i respectar. Vol dir, a més, tenir
el dret de començar de bell nou, si és
que així ho volem.
Però, com viuen els infants els canvis?
Pel que fa a la transició a l’escola, les
seves experiències depenen també de
les expectatives de les famílies. Segur
que tothom ha sentit alguna frase com
aquesta: «Ara ja ets una nena gran, per-
què comences l’escola primària!»
D’altra banda, per al mestre, transició vol
dir canvi; però canvi conscient, reflexio-
nat, coherent, dialogat, carregat d’inten-
cionalitat pedagògica i de sensibilitat.
El pas de l’escola infantil a primària
suposa un canvi important en la vida
dels infants: nou edifici, nous mestres,
noves maneres de fer. Sovint, quan 
l’infant arriba a l’escola, tot carregant
la seva motxilla a l’esquena (el seu 
bagatge personal i vital), farcida d’ex-

Marta Guzman i Stig G. Lund

Els autors ens presenten els diferents articles que conformen aquest número
d’infància a Europa. Reflexionen també sobre els canvis que ens marquen al llarg
de la nostra vida i, especialment, el pas de casa a l’escola o d’una etapa a una
altra. Canvis que han de fer-se amb pas ferm, conscients que ens ajudaran a
créixer

La nostra vida, des que som infants, està marcada pels canvis. Aquests canvis han
de suposar una oportunitat per créixer, per seguir caminant. Els canvis no ens 
han de fer por, al contrari, són oportunitats per fer-nos forts i per conèixer-nos millor
nosaltres mateixos i conèixer els altres.
Els canvis també estan presents a les nostres escoles; petites (o grans) transicions que
marquen el pas d’allò que esdevé i que esdevindrà en un futur. Les passes que fem a
l’escola, però, no poden ser fetes amb presses, ni ens han de fer córrer. Han d’ajudar-
nos a caminar amb pas ferm, amb confiança. Ens han de permetre aturar-nos quan
ens cal, agafar aire i tornar a reprendre la nostra marxa. Ens han d’ajudar a conèixer
millor l’entorn on som, què ens pot aportar i què hi podem aportar nosaltres.
La transició de la família o l’escola infantil a l’escola primària és una construcció
social de l’home. L’edat de transició ve fixada per la tradició o les decisions polítiques
de cada país i, confiem, pels coneixements i l’experiència adquirits, tot i que aniria
bé que se’n fes més recerca. Qui pot afirmar que les maneres actuals d’organitzar
les transicions a Europa són absolutament rellevants o adequades? Arreu d’Europa
l’edat de transició varia entre els quatre i els set anys d’edat de l’infant.

Transicions, canvis 
que ens ajuden a créixer

periències viscudes, d’aventures, de
coneixements i interessos, se’l convi-
da, molt amablement, a deixar-la pen-
jada al penjador. 
Des d’Infància a Europa, defensem la
coherència a l’hora d’encetar l’escola
primària. Per a nosaltres, és cabdal que
mestres i escoles comparteixin un
mateix concepte d’infant, la participació
i implicació real de les famílies i el
paper del mestre; un mestre conscient
de la seva responsabilitat, un mestre
que acompanya les passes de cada
infant, que escolta, que observa i que
respecta.
Tenim clar que transició no vol dir adap-
tació, no vol dir acostumar-se a força de
temps a un nou espai, a unes noves
maneres de fer. Transició vol dir canvi,
però un canvi que acull, que abraça les
diferències; diversitat a l’hora de fer i de
pensar.
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Creiem fermament, també, que transició i canvi estan
relacionats amb el temps i amb l’espai; oferir temps i
espais als infants, materials i propostes de qualitat que
donin coherència al procés, que ofereixin una transició
de qualitat. Hem de crear ponts de diàleg entre l’escola
infantil i l’escola primària. Diàleg pedagògic, profund i
compartit per tots els agents que hi estan implicats; un
diàleg que ajudarà a marcar el pas de l’escola i de totes
aquelles persones que en formen part. Un diàleg que
fuig de les propostes i activitats anecdòtiques, i que pro-
voca el canvi i la reflexió partint del respecte més sincer
cap a l’escola i els infants.
Al llarg d’aquest número veureu diferents experiències i
reflexions d’arreu d’Europa que intenten aportar noves
visions pel que fa a les transicions i els canvis a l’esco-
la. Esperem que gaudiu amb la lectura!
En primer lloc trobem l’enfocament teòric de la transició
de Griebel i Nielsen, sobre la manera com un infant
competent esdevé un alumne competent. Els següents
articles són exemples d’arreu d’Europa sobre com s’or-
ganitza la transició, quins són els continguts i els mèto-
des per afavorir una continuïtat fructífera de les escoles

infantils a l’escola primària. Des d’Espanya ens arriben
exemples de Barcelona i Granada, seguits d’exemples
dels Països Baixos, Bèlgica, Dinamarca, França, Itàlia i,
per primera vegada, Infància a Europa presenta un arti-
cle de Suïssa. Dos articles d’Escòcia i Polònia se cen-
tren en la col·laboració amb les famílies en la transició.
Des de Grècia ens arriba la història d’uns infants que es
demanen per què hi ha uns barrots (físics) entre el par-
vulari i l’escola primària? «perquè encara som petits» o
«perquè els nens més grans no ens peguin».
Tanquem amb una contribució de Meirieu, de França,
que reflexiona des d’un punt de vista sistèmic sobre la
vida dels infants en la família, en els centres/escoles i
en la societat. Aquest article ens sembla una bona
manera de considerar les històries sobre la transició que
hem reunit d’arreu d’Europa i que poden semblar força
complexes, diverses i, sovint, contradictòries.
Finalment, tenim el Focus en... Aquest cop en Friedrich
Froebel, que ens recorda el paper i la importància del
joc per a l’aprenentatge i el benestar dels infants més
petits –cosa que caldria no oblidar, independentment de
com s’organitzi i es gestioni la transició.

Marta Guzman, editora en cap
d’Infància a Europa en català i castellà 
martaguzman@rosasensat.org

Stig G. Lund, editor 
d’Infància a Europa en danès
sgl@bupl.dk
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implicats en la progressió de l’infant al
llarg del sistema educatiu (transicions
«verticals»). Aquí es posa especial aten-
ció en com s’aborden les interrupcions
(discontinuïtats) i com s’utilitzen com a
estímuls per al desenvolupament. A
banda d’investigar les perspectives dels
infants, la recerca se centra cada vega-
da més en les perspectives i la impor-
tància de les famílies en el progrés edu-
catiu dels infants (Dockett & Perry,
2007; Griebel, & Niesel, 2000; 2011).
Són diversos els enfocaments teòrics
que han contribuït al desenvolupament
del concepte de transició en la psicolo-
gia del desenvolupament. 

a) El model Bronfenbrenner serveix com
a base general segons quin sigui el des-
envolupament concret en interacció
amb l’entorn social. 
b)Les respostes a l’estrès es poden expli-
car dins l’abast de la recerca sobre l’es-
très. Es poden evitar si, per exemple, els
canvis en l’entorn vital de l’infant es modi-
fiquen el mínim possible i si aquests can-
vis són previsibles i controlables. També
cal tenir en compte si el canvi que ha de

Wilfried Griebel i Renate Niesel  

Els autors ens presenten la qüestió de les transicions a partir de les darreres
recerques i del context teòric. Ens ofereixen un marc i una base per al 
desenvolupament de les conseqüències pràctiques

L’increment d’interrupcions, canvis o transicions en la vida de les generacions més joves
ha dut a posar més èmfasi pedagògic en el desenvolupament educatiu (Ecclestone et
al. 2010; Fthenakis, 1998; Kagan & Tarrant, 2010). Com se superen les transicions
des de la família a l’escola infantil, de l’escola infantil a la primària i de la primària a la
secundària? Una transició al sistema escolar formal adequada hauria d’obrir oportuni-
tats educatives positives per a tots els infants. I és per això que la col·laboració entre
el parvulari i l’escola és important, així com ho és la integració i la participació de les
famílies. Per al desenvolupament, la implementació i l’avaluació de les mesures que
acompanyen la transició ens basem en una concepció teòrica.

Recerca entorn de la transició: comprendre les guies teòriques
En la recerca internacional s’adopta un enfocament teòric amb un accent socioantropo-
lògic, sobretot en països on hi ha un reconeixement de la literatura professional anglo-
saxona (Fabian & Dunlop, 2007; Vogler et al. 2008). Aquí se situa l’accent en el canvi
entre cultures i en l’infant com a aprenent. Es consideren transicions tant les «verticals»,
que tenen a veure amb l’edat i es produeixen entre l’educació infantil i la primària i la
secundària, com les «horitzontals» que tenen lloc en el dia a dia, per exemple, els can-
vis diaris de l’infant entre diferents marcs educatius com la família, l’escola, l’atenció
després de l’escola i altre cop la família, o fins i tot els canvis entre diferents assignatu-
res. Aquí el principi més important a seguir és el de la continuïtat i el menor número de
canvis possible (Dunlop, 2007; Dunlop & Fabian, 2006).
Per contra, en els països germànics, s’adopta generalment com a enfocament teò-
ric la psicologia del desenvolupament (Griebel, 2011a; Griebel & Niesel, 2009).
Aquest enfocament se centra en els canvis d’estatus i d’habilitats dels qui estan

La transició a primària: les persones implicades 
i la importància de la seva cooperació

venir serà viscut com una amenaça o
com un repte. c) Els canvis en l’entorn
vital de l’infant, com per exemple la tran-
sició a l’escola, poden considerar-se com
a fets vitals crítics que també afecten les
famílies. L’experiència de convertir-se en
«família d’un escolar» també és objecte
d’estudi. 
d) Els processos d’aprenentatge i des-
envolupament es consideren com a
construccions socials en la interacció
de l’individu amb el seu entorn.

Estructurar la transició: tasques de
desenvolupament per a l’infant i la
família
Les troballes més importants de la recerca
internacional es poden resumir així: inde-
pendentment de les diferències en l’orga-
nització dels centres de preescolar en cada
país, l’entrada d’un infant al sistema esco-
lar formal és un estadi important de des-
envolupament per a l’infant i la seva famí-
lia. La transició a l’escola s’associa a unes
exigències per als infants en diferents
àrees,  i aquestes es poden descriure més
detalladament dins una estructura de tas-
ques per al desenvolupament. Fer front a
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aquestes tasques constitueix la transició.
Paral·lelament, es poden descriure les tas-
ques per a les famílies (Griebel, 2009).
a) Pel que fa a l’individu: canviar la iden-
titat, esdevenir un escolar; superar emo-
cions fortes com l’ansietat i l’anticipa-
ció; adquirir noves habilitats com a apre-
nent. El mateix és aplicable a les famí-
lies, que també han de ressituar-se pel
que fa a la seva identitat després d’una
pèrdua de control sobre l’infant i la seva
educació.
b) Pel que fa a les relacions: construir
noves relacions amb el mestre i altres
infants; fer front al canvi o la pèrdua
de relacions existents; aprendre un rol
nou com a escolar: què se n’espera i
què passa si no es respon a les expec-
tatives?
c) Pel que fa a l’entorn vital: harmonitzar
dos o més entorns vitals al llarg del dia,
setmana o any (és a dir, família i esco-
la); familiaritzar-se amb un nou currícu-
lum; en alguns casos, s’han d’afrontar
altres canvis familiars, com per exemple
l’entrada d’algun dels pares al món
laboral, el naixement d’un germà o la
separació dels pares, al mateix temps
que la transició a l’escola.

L’infant experimenta tots aquests esde-
veniments com a discontinuïtats. Les
exigències associades es consideren
tasques de desenvolupament per tal de
posar més èmfasi en la seva naturalesa
de motivació i de repte. Cal evitar tant
unes exigències insuficients com exces-
sives. Això possibilita coordinar les tas-
ques individuals amb les precondicions
individuals o els recursos de l’infant.
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Tant els infants com les famílies han de resoldre aques-
tes tasques de desenvolupament i en aquest camí esta-
ran acompanyats per un equip d’ensenyament amb
múltiples habilitats, uns serveis socials i, si cal, ajuda
especialitzada.

Preparació per a l’escola –no només per als
infants: competències per a la transició en el sis-
tema social
Tant les competències bàsiques (del tipus seguretat en
un mateix i comunicació), com les habilitats adquirides
a través del currículum (com la consciència fonològica i
el desenvolupament del càlcul elemental), constitueixen
la base perquè l’infant faci una transició adequada a
l’escola. Aquestes competències centrals es desenvolu-
pen i s’estimulen a casa i als centres d’educació prees-
colar. El paper de l’escola primària és garantir que
aquestes habilitats no s’oblidin o es devaluïn i avançar
en el desenvolupament de competències sobre aquesta
base. L’infant només esdevé un escolar després d’unes
experiències escolars específiques. Com a condició per
a un inici escolar reeixit, cal superar un concepte sintè-
tic d’»educació preescolar» en el sentit d’una llista d’ha-
bilitats abastable. L’infant esdevé un escolar competent
quan se sent a gust a l’escola, i aleshores és capaç de
donar resposta a les demandes a què s’enfronta i fa un
ús òptim de les oportunitats educatives que se li oferei-
xen. Es pot, doncs, assumir que un inici escolar reeixit
té una influència positiva en la progressió educativa  al
llarg de la primària i més enllà.
La disposició i la voluntat de l’infant de viure amb èxit la
transició depèn molt de si la família, el centre de prees-
colar i l’escola primària són capaços de comunicar-se i
col·laborar. En quin grau treballen plegats els mestres?
El currículum d’educació infantil és compatible amb el
de l’escola primària? Existeix un programa conjunt per
gestionar la transició? Tot això és la base d’una transi-
ció pedagògicament orientada i coordinada (Margetts,
2006). Això és especialment clar en el cas d’infants
més petits que entren a l’escola prematurament o d’in-

fants amb altes capacitats (Griebel, 2011b), infants
amb necessitats especials, infants que pertanyen a una
minoria lingüística i cultural (Griebel et al., 2011) o a
famílies en situacions de risc pel que fa al desenvolupa-
ment i al progrés educatiu de l’infant (Dockett et al.,
2011). En les escoles de tots els països europeus hi tro-
bem grups d’aprenents cada vegada més heterogenis
(Griebel & Kieferle, 2011a,b). 

El projecte de la Unió Europea «Transicions i pluri-
lingüisme»
Diferents organitzacions d’Alemanya, Letònia, els Països
Baixos, Romania i Suècia estan col·laborant (2009-2012)
en un projecte Comenius europeu anomenat «Transicions
i plurilingüisme» o TRAM (www.tram-project.eu). En tots els
països europeus, en la vida quotidiana de les institucions
educatives hi participen infants que provenen d’un entorn
lingüístic i cultural que no és el dels centres de preescolar
i les escoles del país, sigui perquè són d’origen immigrant
o perquè pertanyen a una minoria ètnica. El projecte es
centra en la transició a les escoles d’aquests infants pluri-
lingües, que constitueixen un grup de risc pel que fa a l’è-
xit escolar. L’objectiu és crear un currículum per formar pro-
fessionals de l’ensenyament capacitats per guiar la transi-
ció vers l’escola d’una manera sensible a la llengua i la cul-
tura. Haurien d’adquirir els coneixements i les habilitats
necessaris per acompanyar els infants i les famílies de
diferents orígens socioculturals, tant pel que fa a les tran-
sicions com a l’adquisició del plurilingüisme. Segons les
directrius de la Unió Europea, tots els infants d’Europa
haurien d’aprendre a parlar almenys tres llengües, visquin
al país que visquin. El plurilingüisme és un recurs impor-
tant per a qualsevol infant que hagi de créixer i tenir una
educació òptima a Europa. I els resultarà més senzill si ja
dominen les habilitats bàsiques.

Importància de la gestió de la transició per a 
l’aprenentatge de l’infant
Un estudi finlandès (Ahtola et al., 2011) va posar en relleu
l’efecte positiu de la cooperació entre l’escola d’educació
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infantil i la de primària en l’èxit de l’aprenentatge d’un
infant durant el primer any a l’escola. Un seguit de mesu-
res per ajudar a la transició, que inclouen discussions
sobre l’infant que entra nou a l’escola, la familiarització
dels infants amb els seus futurs mestres i l’edifici escolar,
la cooperació amb l’equip docent, reunions família-mestre
i reunions personals entre les famílies i l’equip docent,
totes elles estan estretament lligades a uns millors resul-
tats en l’adquisició tant de les habilitats de lectoescriptura
com de matemàtiques. El millor indicador del futur bon
desenvolupament educatiu de l’infant va resultar ser la
cooperació i la coordinació en referència als currículums
així com la transferència d’informació per escrit sobre l’in-
fant en forma de dossiers d’ensenyaments.

Conclusió
L’enfocament de la transició que proposa la psicologia
del desenvolupament és adequat per descriure els pro-
cessos de transició al sistema d’educació formal per als
infants i les famílies. Pel que fa a la pràctica educativa,
inclou el suport a l’infant i la cooperació entre els cen-
tres d’educació i, sobretot, la comunicació amb les
famílies i la seva participació a l’hora d’abordar la tran-
sició. Aquest enfocament de la transició emfatitza que
la competència del sistema social és decisiva per a l’è-
xit o el fracàs de la transició i la progressió educativa, a
més de la necessitat de donar suport a cada infant al
llarg dels seus propis processos d’aprenentatge dins el
centre de preescolar, l’escola i el context familiar.

Wilfried Griebel i Renate Niesel treballen com a
investigadors a l’Institut Estatal per a l’Educació i la
Recerca sobre la Primera Infància, Munic (Alemanya);
Wilfried Griebel és un dels coordinadors del grup
d’EECERA sobre «Transicions»; contacte:
Wilfried.Griebel@ifp.bayern.de
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Gemma Núñez Ponsa 

En iniciar la seva vida a l’escola, els infants hauran de passar per diferents
recorreguts o etapes educatives en els quals no sempre hi ha mostres de
continuïtat. Gemma Núñez Ponsa planteja com, en aquests moments de
canvi, es fa sovint necessari disposar d’alguna informació que ens ajudi a
comprendre les necessitats i característiques dels nens i nenes que 
s’incorporen de nou

En els darrers anys, la meva trajectòria professional m’ha dut a exercir com a mestra
d’infants de fins a 6 anys. He tingut l’ocasió, doncs, de percebre i viure les diferents
sensibilitats i maneres de fer en centres educatius. Aquest article pretén reflexionar
sobre el tipus d’informacions i de dades que els mestres i educadors transmetem tant
a d’altres professionals com a les famílies en el moment que els nens i les nenes can-
vien d’escola o bé quan inicien una nova etapa educativa.
A Catalunya, el sistema educatiu s’estructura en diferents etapes, amb particulari-
tats organitzatives i característiques específiques. En aquest sentit, trobem els cen-
tres que acullen infants de 0 a 3 anys (anomenats escola bressol o llar d’infants),
els centres adreçats a nens i nenes de 3 a 12 anys (l’escola de parvulari i primària)
i els que reben els nois i noies de 12 a 16 anys (els instituts d’educació secundà-
ria). El primer tret sobre el qual haurem de parar atenció és que, malgrat que la legis-
lació contempla l’etapa de l’educació infantil per a infants entre 0 i 6 anys, els par-
vularis (3-6 anys), en la majoria de casos, se situen físicament a les escoles de pri-
mària. L’escolaritat d’aquestes edats no és obligatòria, però, en la pràctica, la gran
majoria de nens i nenes de 3 anys van als parvularis. En conseqüència, una de les
primeres transicions que viuen els infants serà l’entrada als parvularis. 
Les diferències entre les diverses etapes educatives i entre els centres tenen a veure
amb el tipus d’organització institucional i amb el currículum prescriptiu. Així, trobem
diferències en el tipus de propostes o d’activitats que hi tenen lloc; el grau de parti-
cipació o d’implicació de les famílies; el paper de l’educador o el mestre i la seva

D’infant a alumne
El traspàs de la informació 

en els moments de canvi d’escola 

Fotografies cedides per l’Escola els Pinetons, Ripollet
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pròpia consideració en la seva tasca educativa. Però un dels primers aspectes que ens criden l’atenció és l’ús de
les paraules a l’hora de fer referència a l’eix central de la nostra intervenció: les criatures. A l’escola bressol, quan
en parlem, els acostumem a anomenar infants, però quan aquests mateixos nens i nenes entren al parvulari (el
cicle educatiu per a infants entre 3 i 6 anys) s’anomenen ja alumnes. El punt d’atenció, la perspectiva, ha can-
viat. En el pas cap al parvulari, l’infant és ja considerat des del rol que exerceix dins de l’escola, com a alumne.
Apuntàvem més amunt que una de les principals diferències entre l’escola bressol i el parvulari rau en el tipus
d’activitats o de propostes que s’hi realitzen. En aquest sentit, coincidim amb Teresa Huguet quan destaca que
l’educador de l’escola bressol ha de fer compatibles, durant el dia a dia a l’escola, «les estones d’aprenentatge
més pròpiament ‘educatives’ amb aquelles que pertanyen a l’àmbit de la cura i el benestar personal dels infants
(canvi, estona de dormir, el dinar...)». Aquest fet, juntament amb la possibilitat  d’oferir propostes més o menys
globalitzades, tindrà a veure amb tot allò que es destacarà quan, com a mestres, vulguem transmetre a les famí-
lies o d’altres professionals qualsevol informació sobre un infant en concret quan aquest canvia d’escola.  
En conseqüència, l’escola caldrà que s’organitzi amb una certa flexibilitat horària i d’infraestructura que permeti, al
llarg de la jornada, recolzar la idea que els nens i les nenes s’apropen al món com un tot, sense fer-ne parcel·les de

Fotografies cedides 
per l’Escola Font de l’Orpina, Vacarisses
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coneixements o d’àrees curriculars.
Sobre quins conceptes se sostenen les
nostres decisions pedagògiques? Què hi
té més pes? La part acadèmica, la dels
aprenentatges memorístics o bé la de l’e-
volució pròpia dels infants?
Concebre els aprenentatges des d’un
punt de vista global o considerar com a
educatiu qualsevol moment quotidià a
l’escola ens haurà de dur més fàcilment
a observar com afronten els infants
aquestes situacions (què els agrada; com
ho fan; quines estratègies troben...). Per
contra, hi ha ocasions en què als mestres
ens amoïna més realitzar «retrats» dels
nens i de les nenes tot fent servir adjec-
tius que volen reflectir maneres de ser o
aspectes de la «personalitat». Així, en fer
un traspàs d’informació a les trobades o
en els escrits que es fan d’una escola a
una altra, s’utilitzen referents com ara
tímid, extravertit, animat... per referir-se
als infants. Però, fins a quin punt dispo-
sem de prou coneixements o de formació
per tal de poder concloure que un deter-
minat nen o nena tenen certes caracte-
rístiques psicològiques?
Un altre aspecte sobre el qual voldríem
reflexionar és el paper dels informes o
documents que informen les famílies de
l’evolució dels processos educatius i d’a-
prenentatge. En ocasions, també són uti-
litzats en moments de canvis d’escola. La
legislació no determina quin aspecte for-
mal i de contingut han de tenir. No obs-
tant això, a molts parvularis es continua
insistint a mostrar o definir l’infant a partir
del que l’adult observa. L’accent continua
posant-se en ser i, per tant, el risc d’eti-
quetar la criatura continua sent molt alt.
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Una possible alternativa la trobaríem en crear llaços a
partir de pràctiques educatives compartides entre infants
i educadors d’escoles bressol i parvularis. Ens referim a
trobades on poder compartir idees o expectatives sobre el
concepte d’infant o sobre com afrontar la pràctica docent.
En aquest sentit, voldríem destacar l’experiència feta a
Barcelona amb la creació d’una xarxa d’escoles i d’insti-
tuts de titularitat pública de 0 a 18 anys. 
Les escoles bressol, les escoles i els instituts dels barris
de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera/Gòtic de la ciu-
tat han creat un projecte comú per tal d’assegurar la
continuïtat i la coherència educativa tot implicant la
comunitat educativa en el seu conjunt. Aquesta xarxa de
coordinació, engegada el curs 2000-2001, està forma-
da per tres escoles bressol, quatre escoles d’educació
infantil i primària i per dos instituts de secundària. Les
direccions dels centres han impulsat, comptant amb la
participació dels serveis educatius, la inspecció d’edu-
cació i els serveis personals del districte, tot un seguit
d’actuacions de coordinació organitzativa, però també
pedagògica, per tal de minimitzar l’impacte en les tran-
sicions o canvis en les diferents etapes educatives.
Entre d’altres, es realitzen activitats on hi participa l’alum-
nat dels diferents centres, s’hi promouen trobades amb les
famílies així com reunions conjuntes entre el professorat.

És un primer pas per agilitzar les transicions, ja que cal
tenir en compte que tot moment de transició –i, per tant,
de canvi– sempre genera un cert sentiment de neguit o
d’incertesa en els infants, però també en les famílies.
En definitiva, creiem que els moments de canvi haurien
d’esdevenir una oportunitat per tal que es puguin des-
tacar aquells aspectes o aquelles orientacions que facin
trobar les estratègies de millora en l’infant que canvia
d’escola o d’etapa educativa. L’ús d’etiquetes fa empo-
brir la relació educativa. 

Gemma Núñez Ponsa és mestra d’infants de 3 a 6
anys en una escola de Barcelona 
genupo@gmail.com 

Referències bibliogràfiques
http://www.omnium.cat/ca/article/les-transicions-de-l-
alumnat-amb-necessitats-educatives-especials-
4083.html
http://xarxa018-1.edubcn.cat//xarxa018.htm
http://xarxa018-1.edubcn.cat//documents/somxar-
xa018.838.pdf
Bassedas, E.; Huguet, T. ; Solé I.  Aprendre i ensenyar a
l’educació infantil. Barcelona: Graó, 2007 (Col·lecció
Biblioteca d’Infantil, 1)
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Rita Aupaix  

La autora presenta les seves reflexions sobre com es plantegen les transi-
cions en la Comunitat Francesa de Bèlgica. Subratlla la importància de la 
qualitat del marc organitzatiu i del paper de la direcció per aconseguir els
objectius pedagògics

Nombrosos estudis coincideixen en la importància d’oferir als alumnes un currículum
unificat que eviti tant com sigui possible la ruptura entre les diferents classes i els
diferents cursos per afavorir l’èxit escolar. Per tal d’assolir aquesta coherència, en la
Comunitat Francesa de Bèlgica (la Federació Valònia-Brussel·les) l’ensenyament
bàsic s’organitza al voltant d’un esforç constant per assegurar la continuïtat, tant pel
que fa al recorregut dels alumnes com a la formació dels mestres.
Els mestres d’infantil i de primària reben una formació equivalent però atenent a les
especificitats inherents a cada nivell d’ensenyament. Seguint aquesta filosofia, les
inspeccions escolars també s’adrecen específicament a cada nivell. Tots dos nivells,
infantil i primària, depenen del mateix ministeri. L’educació és completament gratuï-
ta: els alumnes no paguen res d’inscripció ni de material. Pel que fa a l’organització,
les escoles d’infantil i de primària solen estar juntes en una mateixa ubicació i for-
men escoles bàsiques dirigides per un mateix equip, d’un dels dos nivells. 
Els textos legals referits a la promoció de l’èxit escolar estipulen la creació d’una
organització que posi l’accent en la coherència i la continuïtat al llarg dels diferents
cicles. Aquests textos defineixen un cicle com «un conjunt de cursos escolars dins el
qual l’alumne té una educació continuada, al seu ritme i sense repetir cap curs».
També fan referència a la Guia sobre Competències comunes a totes les escoles,
tant del sector públic com privat.
Les escoles tenen llibertat absoluta per definir el seu projecte educatiu per tal de donar
resposta a aquestes exigències. Inventiva és la paraula clau! Són molt diverses les
maneres en què es posen en pràctica les exigències legislatives, tant pel que fa a la 
concepció com a la implementació, tenint sempre en compte la seva eficiència per
optimitzar els recursos utilitzats per assolir els objectius establerts.

Continuïtat 
en el currículum escolar 

Els següents exemples se centren en la transició de l’escola infantil a la primària,
que es coneix com el «cicle de 5 a 8 anys», en relació a l’organització dels grups:

Grups de la mateixa edat o d’edats diferents
El grup pot tenir una estructura horitzontal (mateixa edat) o vertical (edats diferents).
En el segon cas, se solen aplegar els dos primers anys de primària. Per raons mate-
rials, i sobretot institucionals, és poc freqüent agrupar verticalment alumnes d’infan-
til i de primària.

El mateix mestre durant diversos cursos
El mestre té el mateix grup d’infants durant dos cursos seguits; diem que el 
mestre «puja» amb el grup. Per les mateixes raons que en el cas anterior, aquesta pràc-
tica es limita als grups de primària.

La pràctica de la descompartimentació
En un mateix cicle hi treballen diversos membres de l’equip. Els alumnes s’agrupen,
sigui de manera fixa o ocasional, segons les necessitats i els projectes, etc. En
aquest cas concret, els agrupaments poden ser «verticals», amb nens i nenes d’in-
fantil i de primària junts.

La cotitularitat
Els mestres de primària comparteixen les competències que han d’ensenyar. Es pot
fer segons l’assignatura (un mestre de matemàtiques, un de francès, etc.) o segons
les competències (un mestre fa un taller científic interdisciplinari, demanant als
alumnes, per exemple, que escriguin un treball científic). 

El grup tradicional
Un mestre s’ocupa d’un grup d’infants de la mateixa edat.
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Eines per a la continuïtat
En general, aquestes són referències
que acorden els mestres d’un cicle
específic i que creen amb els alumnes,
per exemple, el calendari, el tauler del
temps, el full d’assistència, la llista de
tasques, etc. La diferent documentació
de l’aprenentatge, recollida en murals,
llibretes o carpetes, així com els reculls
de poesies, cançons, textos, ritmes, les
capses de números, de lletres, etc.,
completen el que se sol anomenar la
«maleta pedagògica».  
Aquestes eines per a la continuïtat es con-
ceben de manera evolutiva. Acompanyen
els infants quan passen al curs següent,
on, després de servir de base per als nous
aprenentatges, evolucionen segons l’edat
dels alumnes i de les competències adqui-
rides.

L’abast pedagògic
És vital que els mestres possibilitin que
els nens i nenes dominin les competèn-
cies definides per la Guia. La separació
per cicles, al marge del tipus d’organit-
zació o d’eines triades, comporta una
coherència real entre l’ensenyament i
l’acció complementària dels mestres,
que comparteixen així una cultura peda-
gògica comuna. Els debats, que formen
part de la feina, són moments privile-
giats per a aquest tipus de reflexions.
Per possibilitar que els alumnes visquin
amb harmonia el pas de l’etapa infantil
a la primària, no n’hi ha prou d’adoptar
una organització estructural eficaç i
crear unes eines comunes. Cal que els
mestres es posin d’acord sobre les
opcions didàctiques preses amb els

M
AI

G
20

12

13

infants, sobre els hàbits de treball que cal desenvolupar
per tal de facilitar aquest pas que s’ha identificat com
una possible «ruptura» curricular.
Seria ingenu pensar que un canvi d’estructura o l’ús d’u-
nes eines comunes comporta automàticament un canvi
didàctic. Perquè un dispositiu didàctic sigui eficaç, res
no pot substituir el grau d’implicació conativa que els
mestres estan disposats a aportar a la seva tasca.
I arribem amb això a l’essència mateixa de l’èxit d’un
continu pedagògic coherent: la implicació dels equips i
el paper fonamental de la direcció de l’escola.

Factors d’eficàcia
Sembla necessari que qualsevol evolució de l’ofici, qual-
sevol canvi de situació, tingui prèviament el consenti-
ment de les persones implicades en primera instància,
és a dir, els mestres. I a partir d’aquesta voluntat comu-
na s’han de decidir les ramificacions estructurals com la
planificació, la presa de decisions, la implementació,
sense oblidar les necessàries avaluacions del sistema
establert. Per coordinar totes aquestes accions i possi-
bilitar que s’assoleixin els objectius establerts, el paper
de la direcció resulta determinant. El director és alhora
dissenyador, creador, pioner, innovador, actor reflexiu,
pensador, investigador, guia, pilot, regulador, avaluador,
reajustador... en una paraula, és el coach de l’equip de

mestres. L’adequació del seu lideratge és un factor de
vital importància per a l’eficàcia i l’eficiència que espe-
ren els usuaris, que són els alumnes.
Treballar en un equip tan estable com sigui possible,
que la direcció de l’escola recolzi i encoratgi, són doncs
factors favorables a la continuïtat del currículum. És
important recordar que totes aquestes accions han
d’ancorar-se en la didàctica de les competències. De
fet, pensar en l’ensenyament en termes d’adquisició de
competències és una didàctica que té efectes a llarg
termini i, per tant, cal una continuïtat tant pel que fa a
la coherència del sistema proposat com de l’harmonit-
zació dels continguts que s’han d’ensenyar.

Conclusió
L’administració ha volgut, segons els diferents decrets,
una escola que no exclogui sinó que integri, una escola
que sigui democràtica i on es faci tot per tal que l’alum-
ne pugui sortir-se’n. Aquest objectiu ambiciós ens remet
al principi d’educabilitat i als valors que defensa el nostre
ensenyament a la Federació Valònia-Brussel·les. 
L’infant és el gran beneficiari d’aquest esforç constant
de continuïtat. De fet, adquireix des de l’etapa d’educa-
ció infantil unes competències que es fomentaran i
s’enriquiran al llarg de tot el cicle. Es fa tot el que cal
perquè l’alumne se senti segur per abordar els apre-
nentatges: la didàctica és la mateixa en totes les clas-
ses, els temes es treballen en una progressió coherent,
s’utilitzen les mateixes maneres d’aprendre, les eines de
referència creades es van fent més complexes amb el
pas del temps.
Així és com l’alumne recorre el cicle d’una manera har-
moniosa, al seu ritme i sense repetir curs. Al final del
cicle 5/8 serà sotmès a una avaluació d’acord amb les
exigències de la Guia sobre Competències. 

Rita Aupaix és inspectora d’educació a la Federació
Valònia-Brussel·les, a la regió de Hainaut occidental
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organitzacions d’atenció extraescolar.
Algunes escoles organitzen la seva prò-
pia atenció  abans i després de l’horari
escolar. Per motius diversos, però, mol-
tes escoles no van canviar l’horari esco-
lar i segueixen treballant amb el model
tradicional de matí i tarda.
Als Països Baixos té molt d’èxit un
model on els pares cobreixen, entre tots
dos, una jornada i mitja de treball, com-
binant feines a temps parcial. D’acord
amb aquest model, l’infant ha de parti-
cipar en els serveis extraescolars tres
dies per setmana, amb unes jornades
molt llargues. Els altres dos dies, la
mare o el pare es queden a casa i
poden dinar amb els seus fills, cosa que
aprecien molt. Això fa molt difícil canviar
el sistema. D’altra banda, existeix una
forta pressió per seguir desenvolupant
contínuament programes i activitats per
als infants.

Serv Vinders 

Als Països Baixos, molts infants viuen fins a tres transicions entre diferents
institucions al llarg del dia. Serv Vinders ens explica per què és així i de quina
manera veuen aquesta situació les famílies i la societat

Als holandesos ens agrada visitar altres països per descobrir com organitzen l’aten-
ció a la infància i l’escolarització. Busquem exemples que ens inspirin i dels quals
puguem aprendre. El motiu d’aquestes visites és que el sistema educatiu holandès
està en vies de canvi: la societat evoluciona ràpidament i hi ha una idea general que
cal més coherència. 
L’anomenada línia contínua per als infants està sent objecte de molta literatura i filo-
sofia: l’ideal és una organització que posi l’infant al centre i en la qual les transicions
entre l’escola i l’atenció siguin planeres, tant al llarg del dia com al llarg dels anys
d’escolarització.
L’objectiu és que hi hagi una col·laboració estreta entre l’»escola» en sentit ampli,
l’escola primària obligatòria, els serveis d’atenció extraescolar i sovint altres organit-
zacions de la zona, de vegades aplegades en un mateix edifici polivalent. El govern
promou aquest desenvolupament. Malgrat que s’han fet moltes coses, als Països
Baixos encara no s’han trobat projectes de qualitat reals amb transicions planeres.
Sabem per què? Com funciona aquesta qüestió als Països Baixos?

L’atenció a la infància i l’escolarització als Països Baixos
Fins fa pocs anys, l’horari escolar per als infants de 4 a 13 anys solia ser igual a tots
els Països Baixos. Anava de les 8.30 a les 12h i de les 13.30 a les 15.30h. Els dime-
cres a la tarda no hi havia classe, i sovint tampoc els divendres. La majoria d’infants
anaven a dinar a casa, però ara cada vegada hi ha més escoles que organitzen el
seu propi servei d’atenció extraescolar amb les famílies.
El 2007, es va canviar la llei sobre educació primària. Ara les escoles estan obliga-
des a oferir un servei diari de 7.30 a 18.30h. La idea bàsica és que les escoles han
d’oferir atenció extraescolar als infants segons la demanda de les famílies. Per tal de
donar resposta a aquesta demanda, moltes escoles treballen en col·laboració amb

Opcions i polimorfisme: 
organitzar les transicions

Canvis socials
La pedagoga Jeannette Doornenbal,
professora de Polítiques Integrals per a
la Joventut a la Hanzehogeschool,
Groningen, coneix bé l’evolució, les
oportunitats i els obstacles de la situa-
ció holandesa. 
«Els canvis socials tenen conseqüències
en l’educació dels infants holandesos»,
diu. «La família tradicional, tal com la
coneixíem als anys cinquanta i seixanta,
en què el pare treballava i la mare es
quedava a casa per ocupar-se dels fills,
ha canviat molt. Cada vegada més tre-
ballen el pare i la mare. I per això ja no
és tan clar que els infants vagin a casa
a dinar o després de l’escola. Se n’han
d’ocupar en algun altre lloc. Les jorna-
des dels infants holandesos són més
llargues que en el passat, i les transi-
cions que han de fer al llarg del dia són
més nombroses. Sovint han d’assistir a
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serveis d’atenció de molt petits. Quan
comencen a anar a l’escola, van de
casa a un servei d’atenció, i a l’escola.
Després, al migdia, van a un servei d’a-
tenció, tornen a l’escola, i després de
l’escola tornen a un servei d’atenció o
bé a algun club o associació de què for-
men part.»
El desenvolupament cap a una societat
del coneixement augmenta la pressió
perquè els infants adquireixin qualifica-
cions i capacitats cognitives en l’etapa
d’educació infantil. Volem evitar que es
quedin enrere en el futur. I en aquest
sentit es considera que l’educació fami-
liar té mancances en algunes àrees i
que cal compensar-les. Cada vegada es
detecten més infants amb dificultats de
conducta o d’aprenentatge. La família
canvia, i en conseqüència calen més
serveis d’atenció a la infància i suport a
les famílies.

Col·laboració entre els serveis 
d’atenció a la infància i l’escola 
Les llargues i fragmentades jornades
que els infants passen en els serveis
d’atenció i l’escola, juntament amb els
canvis socials, ens duen també a com-
prendre que la col·laboració entre l’es-
cola i els serveis d’atenció extraescolar
és beneficiosa per a l’infant, si ajuda a
fer que la transició sigui més planera.
No hi ha, però, una línia inequívoca per
a l’organització. Segons Jeannette
Doornenbal: «Una característica de la
nostra situació és que no tenim un
model. Tenim aspectes polimòrfics. Hi
ha diversos marcs legislatius i econò-
mics que són difícils de conciliar. A més,
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als Països Baixos valorem la diversitat i la flexibilitat d’or-
ganització. En aquesta flexibilitat hi trobem diverses per-
sones i organitzacions que tenen les seves pròpies idees
i visions, entre els quals hi ha grups d’iniciatives, insti-
tuts d’assessorament i de recerca i científics. Això gene-
ra múltiples plantejaments. Tinc la impressió que es
tendeix a l’apropament de l’educació i l’atenció -dos
conceptes tradicionalment molt allunyats. No a tot
arreu, però, i de maneres diverses. Però cada vegada hi
ha més consciència que cal trobar la manera de treba-
llar plegats, creant una oferta per als infants centrada
en el desenvolupament, una línia contínua.»

Llibertat d’elecció
Als Països Baixos les famílies poden triar la seva opció,
incloent l’escola que volen. Poden triar tenint en comp-
te aspectes com la confessió de l’escola, el barri, el pro-
jecte pedagògic, etc. Si una escola té una col·laboració
excel·lent amb centre d’educació infantil (on es desen-
volupa l’educació preescolar), però els pares trien una
escola diferent, la transició i el traspàs ja no funcionen
tal com estava previst.
Els serveis d’atenció consideren que les famílies haurien
de poder triar a quin servei extraescolar han d’assistir
els seus fills. Això pot produir que els infants d’una
mateixa escola vagin a quatre serveis d’atenció extraes-
colar diferents. En aquesta situació es fa gairebé impos-
sible dissenyar una política comuna.
Hi ha un altre problema amb què es troben les escoles
i les organitzacions que col·laboren. L’atenció i l’educa-
ció tenen diferents convenis laborals i, per tant, dife-
rents condicions de treball. En els darrers anys s’han
dissenyat diverses fórmules en què es dóna la possibili-
tat que els membres de l’equip compartit treballin tant
en els serveis d’atenció extraescolar com en les escoles.
De nou, això és un exemple del polimorfisme holandès.

Vulnerabilitat i repte
Jeannette Doornenbal es pregunta fins a quin punt pot
ser perjudicial una transició que no sigui planera:

«Sabem que les transicions són vulnerables, però també
poden representar un repte. Els infants aprenen dels
reptes. Fer la teva, trobar-te en un entorn diferent,
començar en un lloc nou o ser algú diferent també pot
resultar una bona experiència per a un infant. Em temo
que només es consideren les transicions des del punt
de vista de la vulnerabilitat. Sovint s’oblida l’aspecte del
repte. Les transicions existeixen. És important evitar un
excés d’uniformitat i no exagerar la importància que es
dóna a l’escola. Penso que és més important la qualitat
dels diferents entorns. Els entorns són diferents i està
bé que ho siguin. Sens dubte ens hem d’assegurar que
tenen una bona connexió. És un repte constant guiar els
infants en les transicions. En la pràctica l’infant també
es desenvolupa gràcies als vaivens, sovint volubles. Ens
hem de preguntar si l’ambició d’una línia de desenvolu-
pament continu encaixa realment en el procés de des-
envolupament que viuen els infants. Encara hi ha mol-
tes coses que no sabem.»
Amb la crisi econòmica i la recessió, es fa difícil dir cap a
on anirem els holandesos. Potser cap a un acostament
dels mons de l’escola i l’atenció. Moltes escoles es plan-
tegen establir uns horaris diferents, especialment un hora-
ri sense interrupcions, en què desaparegui la llarga pausa
del dinar i que els infants acabin més d’hora. La qüestió
és si les famílies poden seguir afrontant els costos crei-
xents de l’atenció diària, perquè han d’omplir més hores
amb atenció extraescolar i els preus per hora d’aquests
serveis són cada cop més elevats. Però, segons Jeannette
Doornenbal, és més important la preservació de la qualitat
que el marc que finalment es creï: «El veritable repte és lli-
gar la qüestió de l’organització amb la tasca pedagògica.»

Serv Vinders és secretari de Childcare International als
Països Baixos. Contacte: cerva@xs4all.nl

Jeannette Doornenbal és professora de Polítiques
Integrals per a la Joventut a la  Hanzehogeschool,
Groningen, Països Baixos. Contacte:
j.m.doornenbal@pl.hanze.nl
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En el municipi danès de Gladsaxe, on treballo com a
responsable d’un grup-parvulari  en una escola primà-
ria, fem la transició del parvulari a l’escola amb «con-
tinuïtat pedagògica». Aquest terme subratlla el con-
cepte de continuïtat sense interrupcions en les vides
dels infants dins les institucions. Existeix un marc
municipal per a la transició, que consta de quatre ele-
ments:

1. Un acord de cooperació entre els educadors del par-
vulari i els responsables del grup-parvulari, que inclou
compartir la mateixa mirada i els mateixos objectius..

2. Un informe sobre el desenvolupament de l’infant que
cal omplir com a part de la darrera reunió entre la famí-
lia i el parvulari i que s’utilitzarà com a base per fer els
grups a l’escola. L’informe també es pot utilitzar per a la
primera reunió entre la família i l’escola i servir de base
per a un ensenyament personalitzat a l’alumne.

3. Una maleta «Sóc aquí», que és un recull dels records
personals de cada infant a l’etapa de parvulari. Ha de
contenir un dibuix de la família de l’infant, una cinta de
mesurar que mostri l’alçada de l’infant per intervals

durant els seus anys de parvulari, un recull de moments 
viscuts a l’escola i un dibuix que il·lustri les seves expec-
tatives vers la futura escola.

4. Una capsa dels tresors «Som aquí», que contingui els
records col·lectius dels infants a l’etapa de parvulari. La
capsa dels tresors conté una foto del grup, les seves
cançons i jocs preferits. A més, ha d’incloure documen-
tació gràfica d’un projecte que els infants hagin treballat
al parvulari i un regal per a l’escola. 

La continuïtat pedagògica implica cooperació entre
els mestres. Significa una visió de l’aprenentatge
que situï el desenvolupament i l’aprenentatge de
l’infant dins el context d’una comunitat social. És
fonamental implicar els infants com a subjectes
actius i competents en el seu propi aprenentatge i
en les activitats quotidianes. S’ha de donar a cada
infant l’oportunitat d’utilitzar activament a l’escola la
seva pròpia història i cultura del parvulari i de casa.
L’infant ha de sentir-se important i segur que sigui el
que sigui el que ha dut amb ell del parvulari contri-
buirà a crear un sentiment de comunitat en el qual
s’ha de basar l’escola.

La continuïtat pedagògica. 
La transició del parvulari a l’escola

Helle Johanneson

Els infants actius prenen part en la construcció del seu camí del parvulari a l’escola. Reben suport
dins el marc organitzatiu d’un grup-parvulari que els serveix com a nivell intermedi

A Dinamarca, els infants comencen
l’escola als sis anys, i van a un grup-
parvulari obligatori a l’agost, després
que el parvulari hagi acabat al maig.
Aquest espai de dos mesos es comple-
ta amb atenció extraescolar (skolefritid-
sordning; SFO), on més endavant
també assistiran a les tardes, després
de la jornada de parvulari i de primària
fins a 3r curs. De manera que, des del
punt de vista institucional, la transició
de preescolar a primària abasta tres
etapes, del parvulari a SFO i més enda-
vant al grup-parvulari.
A Gladsaxe, el grup-parvulari també
cobreix l’espai que va de juny a agost. A
partir d’aleshores, els infants van al
grup-parvulari als matins i a SFO a les
tardes.
El responsable del grup-parvulari treba-
lla amb un segon mestre, que també
treballa majoritàriament a la tarda. Tots
dos col·laboren amb els mestres que
rebran els infants el primer curs de pri-
mària. Tot i que algunes classes es fan
conjuntament durant l’any, la responsa-
bilitat recau en el responsable del grup-
parvulari.
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Abans de l’inici escolar, els educadors del
parvulari han fet reunions amb les famílies.
El resultat d’aquestes reunions serveix als
educadors i al responsable del grup-parvu-
lari per agrupar els infants. Si hi ha infants
amb necessitats especials, o algun cas
que requereix especial atenció, se celebra-
rà una reunió abans que comenci l’escola
on participaran la família, el responsable
del grup-parvulari i l’educador de parvulari
de l’infant, i on tots tindran l’oportunitat
d’explicar i informar-se sobre el passat de
l’infant per tal de garantir que tingui la
millor transició possible.
Abans de l’inici de l’atenció preescolar del
mes de juny, diversos parvularis hauran
optat per visitar l’escola perquè els infants
es familiaritzin amb el que aviat esdevin-
drà el seu entorn quotidià. Potser portaran
una carmanyola per dinar al pati, o visita-
ran la biblioteca de l’escola. És probable
que els futurs escolars i els nous mestres
de l’escola es puguin saludar.
En aquest temps, a més, l’escola organit-
zarà una jornada especial per als futurs
alumnes: el dia de la capsa dels tresors.
Aquest dia, tots els infants arribaran i
duran la seva capsa dels tresors per pre-
parar-la perquè s’utilitzi quan comencin l’a-
tenció extraescolar al cap d’un parell de
dies. Aquesta jornada s’organitza com un
esdeveniment social per permetre que els
infants vagin a buscar tresors i a explorar el
nou entorn, i que juguin amb altres infants
que també comencen a l’escola. Els
infants que han participat en el grup-par-
vulari fa poc ajudaran a planificar i organit-
zar la jornada per ajudar els nouvinguts.
Durant el mes de juny, els infants nous
passaran estones amb els responsables
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del grup-parvulari que els han estat assignats per fer-ne el
seguiment durant els primers anys a l’escola. La qüestió
central d’aquest mes serà crear un entorn segur i recog-
noscible per als infants. Se’ls obre un món nou, ple de
possibilitats, amb menys adults i amb nous reptes i
expectatives. Durant el mes de juny es dedica molt de
temps a les relacions socials. Els infants estableixen rela-
cions entre ells, i es van construint relacions entre els
infants i els responsables del grup-parvulari així com entre
aquests responsables i les famílies.
Les activitats que es fan durant el mes de juny es basen
en els reculls de moments viscuts dels infants que hi ha
a les maletes. Els responsables del grup-parvulari inten-
ten que els infants prenguin consciència dels punts forts
i les competències de cadascun, i intenten transmetre
la idea que cada infant és diferent però que tots tenen
alguna cosa per aportar al grup. Aquests reculls de
vivències es penjaran a la paret per utilitzar-los més
endavant, quan comenci l’escola a l’agost.
Els responsables del grup-parvulari procuren oferir als
infants un ventall d’oportunitats perquè comuniquin de
manera autònoma les seves experiències i coneixe-
ments del parvulari als seus nous companys a través
dels jocs i les cançons que conté la capsa dels tresors.
Això els dóna una plataforma comú per al retrobament;
i especialment els jocs ofereixen oportunitats per esta-
blir amistats entre els infants de diferents parvularis.
L’escola té l’obligació d’integrar els continguts de les
maletes i les capses dels tresors en la planificació anual
i les activitats educatives. Els continguts s’utilitzaran en
els diversos temes que els infants del grup-parvulari tre-
ballaran al llarg de l’any, i s’utilitzaran amb vista a la
futura transició cap al primer curs de primària.
L’escola comença treballant dos temes centrals, «jo» i
«el grup». Els infants utilitzen el dibuix de la seva família
per explicar coses sobre ells i la seva procedència. La
classe visita les cases dels nens, per donar-los l’oportu-
nitat de mostrar on viuen. Així es fan una idea d’on viu
cadascú en relació amb els altres. A la llarga, els retrats
familiars dels infants acabaran en un gran arbre genea-

lògic que hauran d’omplir l’infant i la seva família per
representar la família fins als besavis.
Els reculls de vivències es tornaran a utilitzar a l’inici del
curs escolar. En aquest moment, l’infant i el responsa-
ble del grup-parvulari utilitzaran el recull individualment,
però també s’utilitzaran per treballar el tema d’»el grup».
Els infants contribueixen a definir les normes de con-
ducta del grup. Participen en el disseny d’un mural que
explica com ser amics i què significa l’amistat per a ells.
Al cap d’un mes d’escola, els infants tornen al parvulari
per un dia. Han de retornar la capsa dels tresors per al
següent grup d’infants. En la capsa dels tresors hi hauran
posat un dibuix de la seva classe, un mural amb fotos
sobre la vida a l’escola i un regal per als futurs escolars.
Al llarg del curs, els infants s’ensenyaran els uns als altres
els projectes que han dut en la seva capsa dels tresors.
Potser en el parvulari han treballat en un projecte sobre
«l’espai i els planetes» o sobre «els animals del llac», i d’a-
questa manera aquests projectes, i els coneixements dels
infants, es comuniquen als altres infants i poden consti-
tuir el marc per a un nou projecte a l’escola.
Les cintes de mesurar dels infants s’utilitzen durant tot
el curs, però sobretot formaran part de les classes de
matemàtiques, en les quals els infants es mesuren els
uns als altres, i també mesuren distàncies, alçades, etc.
Al final del primer curs, tornen a sortir molts dels con-
tinguts descrits. Els dibuixos dels infants on il·lustren les
seves expectatives sobre l’escola ara s’amplien per
incloure-hi les seves expectatives respecte del primer
curs, i es fa un recull de moments i aprenentatges  vis-
cuts i fets comú per a tota la classe per mostrar quins
són els punts forts del grup. Els infants trien materials
del seu primer any escolar que consideren importants
per a la transició al primer curs, i també es fa una reu-
nió de traspàs entre els futurs mestres i els responsa-
bles del grup-parvulari.

Helle Johanneson és responsable d’un grup-parvulari
a l’escola Vadgaard de Gladsaxe (Dinamarca).
Hellejohanneson@hotmail.com 
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Francesc Bitlloch i David Altimir  

La manera de preveure el trànsit entre les diferents etapes educatives és un
aspecte fonamental que tota escola que vol construir un projecte sòlid i cohe-
rent ha de saber planificar. A l’Estat francès, on hi ha una identitat d’escola
materna molt diferenciada de l’escola primària, això esdevé particularment
difícil. Francesc Bitlloch i David Altimir han treballat durant deu anys a l’equip
directiu d’una escola de la ciutat de Perpinyà amb unes particularitats que la
fan singular, a ella i a les altres set escoles que gestiona l’Associació La
Bressola. En aquestes escoles els infants aprenen en llengua catalana per
mitjà del mètode de la immersió lingüística

A l’Estat francès els infants de 0 a 3 anys tenen diferents possibilitats per ser aco-
llits en estructures educatives. Una de les possibilitats d’acollida són les escoles
maternes (fins als 6 anys) a partir dels 2 anys d’edat. A partir dels 6 anys els infants
arriben a l’escola primària. El primer curs s’anomena significativament CP (curs pre-
paratori), amb la qual cosa ja se significa un canvi entre el que s’ha fet fins aquell
moment i el que s’esdevindrà a partir d’ara. En aquest context, des de La Bressola
de Sant Galdric (un barri de la ciutat de Perpinyà), vàrem considerar fonamental iden-
tificar uns elements estructuradors del projecte educatiu: la immersió, l’estructura de
classes heterogènies, la pedagogia del projecte. Amb això cal comptar amb la cores-
ponsabilitat de totes les persones que s’acullen a l’escola: infants, educadors (mes-
tres i altres figures) i famílies. De quina manera aquests fonaments han pogut con-
tribuir a facilitar el trànsit entre l’educació infantil i la primària?
La primera idea que creiem fonamental per respondre a aquesta paraula la podríem situar
dins del concepte relació. L’escola s’ha de preparar organitzant temps, espais i situacions
de manera que els infants puguin fer un aprenentatge de forma natural, basat en l’acom-
panyament verbal de l’acció. Aquesta acció ha de ser després reflexionada, explicada,
comunicada. Per això a totes les escoles de La Bressola s’ha cregut que l’estructura hete-
rogènia de les classes seria una bona estratègia per aconseguir-ho. A cadascuna de les

Situar l’infant al centre del projecte
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classes hi ha infants d’entre dues i quatre
edats diferents. En un primer moment es
buscava poder tenir al mateix espai dife-
rents competències lingüístiques, de
manera que les capacitats i habilitats dels
uns esdevinguessin recursos per als altres.
Aviat es descobreix, però, que aquesta
estructura transforma de manera fonamen-
tal també la resta de paràmetres educa-
tius.

Heterogeneïtat i homogeneïtat
El veïnatge amb infants de diferents
edats transforma el quotidià dels
infants. Ara els grans ja no són els qui
fan «coses serioses», no són els que em
trobo al pati i que potser de vegades
m’empipen; ara els petits ja no són
aquells que no saben les coses. Ara cal
aprendre a ser petit, mitjà i gran des de
la humilitat i la responsabilitat de cadas-
cun d’aquests rols.
Però sobretot transforma el quotidià de
l’adult. Ja no pot haver-hi l’adult que
només parla: hem de saber intervenir en
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un grup divers, sense donar massa, ni massa poc, poder
intervenir de manera diferenciada i  saber desplegar, en
definitiva, un perfil amb diferents dimensions de mane-
ra que cadascú hi trobi la millor manera per poder-hi
créixer. 
L’heterogeneïtat, a més, fa aparèixer també l’homoge-
neïtat, entesa com a coincidència d’interessos. Infants
d’edats diferents que comparteixen un mateix interès o
passió («el projecte») fa que el treball d’aprendre es
pugui construir de manera més forta, més rica, perquè
apareix plena d’altres conceptes: solidaritat, complicitat,
complementarietat..., alguna cosa més similar a com es
construeixen les coses a la societat mateixa. Per això és
inevitable el treball per projectes com a instrument (dife-
renciat del «programat per edats») per donar-hi suport:
un treball on l’important sigui el procés, el camí, i com
aquest camí es transita per poder construir nous apre-
nentatges. Aquí, adults i infants d’edats diverses s’han
de trobar per força en una estratègia que col·loca
tothom en disposició d’aprendre a través de propostes
que tenen sentit.
Aquesta heterogeneïtat, finalment, fa aparèixer de
manera més evident l’individu i les seves potencialitats.
En aquest sentit això és un element que d’alguna mane-
ra «dissol» les etapes, i per tant en facilita el trànsit.

El treball en equip
Aquest tipus de projecte necessita també molts
moments de diàleg i de discussió entre els adults. Cal
imaginar l’escola i quin serà el «recorregut» que cada
infant hi farà, i per tant cal posar-se d’acord per orga-
nitzar espais, temps, estratègies d’ensenyament i d’a-
prenentatge, instruments d’avaluació i seguiment. En la
nostra experiència va ser molt evident el contrast quan
vàrem posar els instruments d’avaluació que fèiem ser-
vir amb els infants més petits amb els que s’utilitzaven
per als infants de primària: uns més centrats en aspec-
tes de la personalitat i els altres més sobre aprenentat-
ges. A mida que l’infant creixia, poc a poc s’anava
esvaint l’individu. Aquest treball d’equip va ser per a
nosaltres fonamental per corregir i evitar aquesta inco-
herència. Confrontar les dues maneres de treballar i les
eines d’avaluació corresponents va ser la millor manera
d’avançar cap a un projecte que giri al voltant de la cen-
tralitat de l’individu, de l’infant. Aquesta centralitat
transforma definitivament l’escola.

Sentir-se part d’un tot
Tot això ha de ser presentat a les famílies des del primer
instant en què entren a l’escola, com a element d’a-
quest «estil» de relació entre tots els qui en formen part.
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Per això, per exemple, les visites informatives que les
famílies fan a l’escola són ja una oportunitat per expo-
sar de manera contundent aquesta idea: es visita tota
l’escola i s’explica tot el projecte, de 2 fins a 10 anys,
perquè el projecte pren sentit si s’explica sencer.
El diàleg entre escola i família serà present i fins i tot serà
necessari durant tots els anys d’escolarització. Hi ha un
acompanyament on la imatge de l’infant creix al mateix
temps que el propi fill, sense trencaments que puguin por-
tar a canvis radicals i contrastats de les expectatives. Així,
per exemple, encara recordem el que una mare represen-
tant del grup de pares d’una classe ens deia sortint d’una
reunió on els vàrem demanar que ens ajudessin a prepa-
rar la reunió de valoració del curs que s’estava preparant:
«El que avui heu fet ha estat enorme! Que l’escola dema-
ni als pares i mares de què volem parlar a la reunió de
valoració de curs és una cosa insòlita i preciosa!» 

Finalment, tot plegat potser es podria recollir amb la
idea d’escolta que pares, mares, mestres i altres edu-
cadors hem de saber incorporar en la nostra manera
com a estil de relació per saber estar a l’alçada de la
responsabilitat que ens demana saber acompanyar els
infants a créixer. Com deia el professor Malaguzzi, «els
infants no aprenen ni dels manuals ni dels llibres de text
com s’han de relacionar entre ells: ho aprenen veient
com es relacionen els adults que hi ha al seu voltant».

Francesc Bitlloch és mestre de La Bressola 
de Sant Galdric, Perpinyà, 
fbitlloch@gmail.com

David Altimir és mestre d’una escola de Barcelona.
daltimir@rosasensat.org
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Tanmateix, queda clar que les preocupa-
cions de les famílies sobre la preparació
dels infants i els seus progressos són
igual a tots els països i entorns, sigui
quina sigui l’edat d’entrada a l’escola. 
La qüestió més important que cal treba-
llar, doncs, és com ajudem els infants
en aquest punt de les seves vides.
El nou marc educatiu d’Escòcia a partir
dels tres anys, el Currículum per a
l’Excel·lència, considera important que
cada infant es desenvolupi a través de la
participació en oportunitats d’aprenentat-
ge estimulants, amb l’accent en el
benestar i la llibertat per seguir els seus
interessos. Això hauria de ser música per
a les oïdes dels mestres de la primera
infància, perquè dota els equips de més
llibertat que mai per fer que el primer any
d’educació formal es basi més en el joc i
per adaptar les experiències escolars pri-
merenques per assegurar que els infants
desenvolupen habilitats a través d’un
«aprenentatge actiu» o d’aprendre fent.
Tot i així, segueix sent necessari garan-
tir que s’estimulin les habilitats de lecto-

escriptura i càlcul i que es planifiqui la
progressió de l’aprenentatge dels
infants, amb un sòlid suport per a la
transició, sobretot quan els infants arri-
ben al primer curs de primària des de
diferents centres de preescolar: un mes-
tre d’Edimburg acull infants de 22 par-
vularis diferents. Els grups són de mida
reduïda, normalment 25 o menys, i
menys de 20 en el 16% de les escoles
de la ciutat. La majoria de classes tenen
personal auxiliar de suport, que pot ser
de la classe de parvulari. Els infants que
comencen l’escola cada agost presen-
ten grans diferències pel que fa a les
habilitats i al grau de maduresa. El nos-
tre missatge a Edimburg és que l’escola
hauria d’estar preparada per a l’infant,
no necessàriament a l’inrevés.
A l’escola primària Juniper Green, els
vincles s’inicien abans que comenci l’es-
cola, amb la visita per part de l’equip a
casa de tots els infants. «Aquesta mena
de toc personal és molt important en els
primers anys», declara la directora Ingrid
Donaldson. L’escola ha desenvolupat un

Aileen McLean 

Aquell primer dia d’escola, ple d’estranyesa i de temor, està passant a ser 
història. Aileen McLean descriu de quina manera a Escòcia s’està ajudant a
preparar els infants i les famílies a fer la transició

L’inici de l’escola pot ser un moment angoixant per a les famílies.
A Escòcia, els infants comencen l’educació primària entre els 4 anys i mig i els 5
anys i mig, més aviat que en la majoria de països europeus. Les famílies inscriuen
l’infant al novembre, quan encara falten nou mesos perquè comenci l’escola l’agost
següent, i pot semblar una decisió molt difícil de prendre.
Algunes famílies opten per retardar l’inici si l’infant no té encara els 5 anys quan
comenci l’escola -els infants que compleixen els anys entre mitjan agost i desembre
poden tenir la possibilitat de quedar-se un any més a parvulari, segons els criteris
marcats pels Ajuntaments. A Edimburg hi ha més famílies que decideixen retardar
l’entrada a l’escola que a cap altre lloc d’Escòcia, així que vam fixar-nos en aquesta
qüestió revisant la recerca sobre el retard en l’inici de l’escola i compartint els resul-
tats amb les famílies i els equips. 
És sorprenent que hi ha poca recerca que doni suport a la idea que començar l’es-
cola més tard que altres infants de la mateixa edat sigui necessàriament beneficiós
per als infants. Un estudi de l’any 2002 realitzat per la psicòloga del desenvolupa-
ment americana Deborah Stipek i els seus col·legues suggereix que els infants més
grans poden fer progressos més ràpid al principi, però després ja no és evident. Al
cap de tres anys d’escola poden haver-hi desavantatges per als infants que van ini-
ciar l’escolaritat més tard: tenen més probabilitats d’abandonar l’educació secundà-
ria sense haver acabat els estudis i poden patir més dificultats socials i emocionals.

Fer el primer pas
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aprenentatge actiu en totes les classes i gairebé tots els
infants han assistit al seu parvulari, la qual cosa signifi-
ca que hi ha hagut moltes oportunitats perquè l’equip,
els infants i les famílies s’anessin coneixent. S’anima les
famílies perquè participin, sigui enviant fotografies per a
la «història de l’aprenentatge» de cada infant o ajudant
en una àrea d’activitat.
En un altre lloc de la ciutat, a l’escola primària
Corstorphine, la participació familiar ha estat també una
prioritat. La directora Jennifer Ross ha convidat les famí-
lies a anar a l’escola dues vegades per setmana per par-
ticipar en activitats amb els seus fills cap al final de la
jornada. La resposta ha estat unànimement positiva. 
«Les famílies van agrair sobretot la possibilitat de veure
de primera mà totes les diferents tècniques d’ensenya-
ment que es desenvolupen a la classe», diu. «Els dona-
va la comprensió per plantejar les preguntes adequa-
des, tant sobre l’escola com a l’hora de fer els deures.
També van trobar que l’experiència els oferia molt bones
idees que podien seguir a casa. Sens dubte seguirem
amb aquesta iniciativa aquest curs i n’explorarem el
valor en altres etapes escolars.»
L’equip és evidentment essencial en el moment de la
transició a l’escola. A la Juniper Green, una parvulista
experimentada dóna suport als mestres i als infants en el
primer curs de primària. El seu paper és el de planificar
amb els mestres una sèrie d’activitats de joc vinculades
amb les habilitats que els infants hauran de desenvolupar
o consolidar. La directora Karen Noble considera que
compartir personal entre els centres d’atenció i d’educa-
ció ha ajudat a mantenir uns forts lligams amb la classe
de parvulari. «Tenim la sort de tenir espais oberts a zones
compartides», diu. «Les aportacions de la parvulista ens

donen l’habilitat de planificar, observar i donar suport als
infants quan trien activitats i jocs dissenyats per progres-
sar en les seves habilitats, sobretot en la lectoescriptura i
el càlcul.»
Les cinc primeres setmanes l’escola acaba a l’hora de
dinar, però cada tarda els mestres del primer curs de
primària conviden els infants i les famílies a la classe per
torns, per poder-los conèixer individualment, realitzar
avaluacions inicials, i discutir qualsevol preocupació que
les famílies puguin tenir. «La majoria de famílies volen
saber que el seu fill està content i que ha fet amics. No
volen pensar que el seu fill pugui estar sol al pati», diu
l’Alison Craig, que és el tercer any que fa classe a pri-
mer de primària.
A les dues escoles, la transició a l’inici de l’escola for-
mal ara és molt més suau i fàcil per als infants que
abans. A la Juniper Green, cada infant té un «company»
més gran que ja és a l’escola, i l’Alison Craig organitza
la jornada per garantir que els infants participaran en un
seguit d’activitats individuals, per parelles i en grup que
poden triar fins a cert punt. Els infants es mouen de
pressa i fàcilment d’una activitat a l’altra: costa creure
que només fa tres setmanes que són aquí.
A tot Edimburg, els equips han treballat molt per asse-
gurar que els infants més petits participen en diverses
formes d’aprenentatge. I el que és més important, se’ls
veu relaxats i feliços.

Aileen McLean és Directora d’Educació del Consell
Municipal d’Edimburg.
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Els infants necessiten espai i temps per deixar volar la imaginació. Quan vaig parlar amb en Reuben,
que estava jugant amb petxines a la sorra, no vaig trigar a descobrir que en realitat estava enviant
naus espacials a la lluna. La cosa que més li agradava de l’escola era la possibilitat de jugar a la
zona d’activitats. La Tiegan em va dir de seguida: «Al parvulari pots fer el que vols tota l’estona i a
l’escola només algunes estones.» Li preocupava que plogués durant l’estona de pati.
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El projecte «Col·laboració família-mestre
en la transició de l’infant a l’escola» ens
va permetre detectar quins eren els
punts forts i els punts febles de les tran-
sicions en els països participants. Com a
resultat d’això es va desenvolupar el
marc per a un programa de formació
comú i la versió per a cada un dels paï-
sos del programa de formació, els mate-
rials, els fullets i llibrets.
La recerca qualitativa sobre les expe-
riències dels infants, les famílies i els
mestres pel que fa a la transició a l’es-
cola va donar resultats força similars
entre els diferents països, malgrat la
diversitat dels sistemes. El més sorpre-
nent va ser que la comunicació entre
les famílies i els equips educatius era
poca o cap, o es donava només quan
hi havia algun problema amb la con-
ducta de l’infant.
Encara més interessant va ser el que
vam descobrir parlant amb els infants.
En tots els països, els infants van desta-
car la importància de l’ajuda dels amics
o companys en el procés de transició a
l’escola, a més del suport de les famílies
i els mestres. Per a ells, l’escola era
sinònim de créixer i de les primeres
experiències «adultes» serioses. La sola
idea d’anar a l’escola provocava majori-
tàriament reaccions positives; estaven
desitjosos que arribés el primer dia.
Sovint feia la impressió que adoptaven
el vocabulari dels pares, sobretot quan
insistien en la importància de portar-se
bé i treure bones notes.
En tots els països participants, sembla-
va que els pares consideraven que l’ob-
jectiu de les institucions educatives és,

sobretot, transmetre coneixements als
infants. I, per tant, se centraven en la
capacitat acadèmica de l’infant i parla-
ven menys de les emocions que implica
l’inici de l’escola. De vegades, el seu
neguit per l’inici de l’escola s’estenia a
tota la família. Tant els pares com els
infants van expressar la necessitat del
contacte i el suport mutu amb les esco-
les durant el procés de transició.
Tenint en compte aquestes troballes, vam
iniciar la implementació d’un programa de
formació. En total, 315 participants van
prendre part en 12 programes de forma-
ció conduïts per 10 formadors en 12 
localitats d’Europa. Aquests programes
pilot es van avaluar i reajustar segons les
experiències dels formadors i les respos-
tes dels participants.
A Polònia, es van dur a terme forma-
cions pilot organitzades per la Fundació
Comenius per al Desenvolupament de
l’Infant que consistien en quatre troba-
des de quatre hores que van tenir lloc a
dos barris de Varsòvia (Zoliborz i Bielany)
i a una comunitat rural (Jednorozec). A
les formacions pilot d’aquestes tres
localitats hi van assistir 52 persones: 33
mestres (7 de primària i 26 d’educació
infantil), 17 pares i mares, un pedagog
de primària i un psicòleg d’educació
infantil.
Com a resultat del programa de formació
que es va presentar a Polònia, cada una
de les escoles de primària que hi van par-
ticipar van desenvolupar diverses accions
relacionades amb la transició i diferents
maneres de gestionar el procés. En la
comunitat rural de Jednorozec es va crear
un nou projecte d’activitat física i joc, ja

Julia Plachecka  

L’autora ens informa sobre les experiències del programa europeu Grundtvig
a cinc països diferents. L’objectiu del projecte és promoure la idea d’unes
transicions planeres i experimentar diferents formes de suport

Pregunteu a un adult qualsevol sobre el record que té del seu primer dia a l’escola i us
sorprendreu. La gent tendeix a recordar el que va passar el dia que van esdevenir alum-
nes. A més, els sentiments que van tenir aleshores solen afectar quan s’encaren a
situacions noves, en la seva reacció davant l’estrès i l’ansietat, fins i tot ja d’adults.
Les bones experiències en el procés de transició a l’escola resulten crucials per a 
l’èxit educatiu en general. Una transició planera des de casa o des del centre d’edu-
cació infantil a l’escola primària requereix la implicació dels mestres i les famílies i
una gran atenció a totes les emocions de l’infant. Això últim sembla especialment
difícil. El que fa que els primers dies d’escola siguin estressants és la manera com
la família gestiona les seves pròpies pors i ansietats en relació amb les experiències
escolars i amb el fet de deixar el seu fill o filla en un entorn nou. El benestar dels
infants depèn molt sovint de si els pares els transmeten o no les seves pròpies emo-
cions sobre l’escola.
És molt important establir una col·laboració entre les famílies i l’escola algunes set-
manes abans de l’inici del curs. Per tal de suavitzar el procés de la transició de l’es-
cola infantil a l’escola, és important també assegurar la cooperació d’ambdues ins-
titucions. Aquests dos factors de col·laboració família-mestre i mestre-mestre no són
fàcils d’assolir.
Conscients d’aquesta realitat, el 2006 cinc organitzacions no governamentals de
Polònia, Grècia, Irlanda del Nord, la República Txeca i Eslovàquia1 van decidir crear
un marc de formació comú que pogués servir tant per a les famílies i les escoles com
per als mestres d’educació infantil. Quan es va establir el nostre projecte de col·labo-
ració Grundtvig,2 ens vam topar amb moltes diferències, no només entre els siste-
mes educatius de cada país sinó també entre les nostres expectatives vers el pro-
jecte. Cada organització participant tenia experiències molt diferents en l’aplicació de
mètodes i enfocaments diferents. Gràcies a aquesta diversitat de perspectives, vam
poder preparar uns mòduls de formació flexibles adaptables a les necessitats de
cada grup concret.

Cultivar la motivació
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que l’escola no compta amb un gimnàs i els infants no
tenen espai per a l’activitat física. El grup de formació de
Jednorozec era molt especial, atès que estava format
bàsicament per pares i mares. La seva presència feia
palesa la importància que té per a ells el procés de tran-
sició a l’escola. Després de la formació van organitzar una
excursió d’un dia a l’escola primària per als infants d’e-
ducació infantil. La van preparar conjuntament els mes-
tres, les famílies i els infants de l’escola primària. Tots
junts van buscar un tresor amagat a l’edifici de l’escola.
Es va crear un altre projecte en què els pares van decidir
treballar per organitzar espais d’amagatall a les classes.
L’Escola Primària de Varsòvia núm. 80 va mostrar una
molt bona comunicació entre les famílies i els infants. El
que els calia era reforçar els vincles entre l’escola i els
centres d’educació infantil de la zona. Els mestres d’e-
ducació infantil van mostrar-se encantats d’organitzar
reunions regularment amb les escoles i les famílies per
tal de clarificar les demandes de l’escola.
Per a l’Escola Primària de Varsòvia núm. 65 la idea de
les transicions planeres basades en la col·laboració
escola primària-educació infantil-llar era molt nova. Els
mestres de primària van crear el seu propi programa de
transició procurant que els futurs infants de primer curs
de primària assistissin a classes de transició i integració
cada dissabte des del mes de març fins al final del curs
escolar, per tal que es poguessin anar acostumant poc
a poc a les demandes de l’escola, anessin coneixent els
companys i l’edifici escolar.
Cap al final del projecte, es va recollir un «Banc d’idees
per a la transició». Els participants polonesos van inventar
un dossier que seguiria l’infant (amb el permís de les
famílies) des d’educació infantil fins a primària, informant
sobre el que li agrada i el que no, les al·lèrgies, les jogui-
nes favorites, la manera de passar el temps lliure. A
Irlanda es va proposar un llibre de reculls i consells dels
alumnes de primer curs de primària per als nous alum-
nes, així com visites dels mestres a les llars al principi del
trimestre escolar. A Grècia, una de les idees va ser orga-
nitzar activitats i jocs perquè els infants es coneguessin i

col·laboressin els uns amb els altres. Els participants eslo-
vacs van decidir que era útil establir converses informals
entre el mestre i els infants al principi de la setmana. Un
dels grups de formació txecs van tenir la idea que els
infants de primer de primària visitessin el parvulari amb
informacions concretes sobre l’escola, per exemple, el
que han après fins aleshores i les diferències sobre l’es-
cola i el parvulari. 
El resultat més important de la part polonesa del projec-
te són dues coses que els participants en la formació van
descobrir durant les sessions. Són força simples, però
inevitables per comprendre la natura de la transició a l’es-
cola. La primera és adonar-se que l’infant que acaba l’e-
ducació infantil al juny és el mateix infant que arriba a
l’escola al setembre. A més, ja té la seva pròpia història i
les seves pròpies experiències, així com també les famí-
lies, que poden ajudar a casar les dues realitats i esde-
venir fonts de coneixement sobre el seu fill o filla.
La segona cosa que van comprendre és que les transi-
cions formen part de la vida, ara més que abans. Els
nostres infants han de ser flexibles i adaptar-se als can-
vis, i el mínim que podem fer és preparar-los per al repte
més important que han d’afrontar al llarg de la seva vida
educativa. El que també hem de recordar és que la
motivació és molt més natural en l’infant que l’ansietat.
Cultivar aquesta motivació positiva és el nostre deure
més gran, tant si som mestres com si som pares.

Julia Plachecka treballa a la Fundació Comenius per al
Desenvolupament de l’Infant a Varsòvia (Polònia); 
jplachecka@frd.org.pl

Notes:
1. La Fundació Comenius per al Desenvolupament de
l’Infant com a organització coordinadora del projecte:
www.frd.org.pl; La Societat per al Desenvolupament i
l’Ocupació Creativa dels Infants EADAP:
www.eadap.gr/en/index.php; Els primers anys - Organització
per a la Infància: www.early-years.org; El Comitè Txec de
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l’Organització Mundial per a l’Educació de
la Primera Infància - OMEP:
http://www.sweb.cz/omep; Unia
Materskych Centier UMC: 
www.materskecentra.sk
2. L’acció de col·laboració Grundtvig es
realitza dins el Programa Grundtvig com a
part dels programes Socrates, Socrates II
i Formació Contínua, iniciatives educati-
ves que reben el suport de la Comissió
Europea des de 1994. L’objectiu de les
col·laboracions Grundtvig és l’intercanvi
de coneixements i la mobilitat dels pro-
fessionals de l’educació que treballen
amb adults fora de l’educació i la 
formació formals.
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Apèndix 1: Esquema bàsic de la formació «Col·laboració família-mestre 
en la transició de l’infant a l'escola»
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• a sentir-se segurs en relació amb el
que ja saben, i a sentir-se competents
per afrontar nous reptes en l’entorn
escolar.

Obstacles i barreres
Els nens que van entrar l’any passat al
parvulari ja havien establert lligams i rela-
cions entre ells en els centres d’atenció
infantil del barri. Molts d’ells ens van par-
lar ja en els primers dies dels seus ger-
mans i germanes més grans que anaven
a l’escola de primària veïna. Molt aviat
ens vam adonar que durant l’hora d’es-
barjo els infants anaven al final del pati on
la separació amb l’escola de primària es
feia visible a través d’un mur molt alt (en
relació amb l’alçada dels infants) coronat
per uns barrots verticals i filferro d’arç.
Allà els nostres infants de parvulari ana-
ven a trobar i a parlar amb els seus ger-
mans o amics més grans que eren a l’al-
tra banda del mur i els cridaven si els
veien jugant més enllà. Era molt interes-
sant veure com es feien presentacions
entre els més grans i els més petits, on
els infants de parvulari feien de mediadors
presentant els nous amics que havien fet
al parvulari. De vegades tota una colla
d’infants del parvulari es posaven a cridar
amb totes les seves forces el nom d’un
infant de primària perquè hi volien parlar.

Konstantina Avlami  

L’ autora explica com s’han gestionat els obstacles de la transició en un barri
d’Atenes on uns barrots separen una escola infantil d’una escola de primària

A Atenes, per raons diverses, molts infants només poden assistir a l’escola infantil
durant un any abans de començar la primària (vegeu el quadre d’informació). Aquest
únic any converteix l’experiència de transició en un tema molt delicat per a molts
infants, ja que han de viure dues transicions en un any: la transició des del centre
d’atenció o la família al parvulari i, després, d’aquest a la primària. 

La transició com a repte per al mestre de parvulari
El canvi de context social sovint crea sentiments d’intranquil·litat i fins i tot d’ansie-
tat o por en alguns infants i les seves famílies, sobretot si aquests canvis es pro-
dueixen dins períodes breus en la vida de l’infant. El paper del mestre de parvulari és
vital per desenvolupar pràctiques de suport que preparin per a la transició i per al
període de seguiment.
Al parvulari on treballo, la qüestió de la transició a l’escola primària es va tractar
fonamentalment organitzant visites a final del curs a l’escola primària adjacent. L’any
passat, però, es va intentar donar-hi un enfocament més ampli incloent les pers-
pectives dels infants en el disseny de les pràctiques educatives. A banda de les pro-
postes que sempre s’organitzen al final de cada curs, com festes escolars, visites a
l’escola de primària adjacent i intercanvi de records amb els estudiants de primària,
vam desenvolupar un enfocament destinat a encoratjar els infants del parvulari

• a expressar sempre que es donés l’ocasió la seva curiositat natural sobre el que
significarà ser un alumne de primària i a preguntar sobre això tant als mestres de
parvulari com als de primària; 

• a expressar les seves expectatives respecte de l’escola primària; 
• a expressar les seves preocupacions i les seves pors així com a situar-se en la tes-

situra de comprendre què els pot ajudar a superar aquests sentiments tot sentint-
se més segurs sobre el que es poden trobar; 

Per què hi ha aquests barrots 
tan alts entre nosaltres?

Per a nosaltres era clar que podíem
aprofitar aquestes interaccions en la
barrera per facilitar les experiències de
transició dels nostres infants. Tanmateix
va ser a partir d’una pregunta que va
plantejar l’Omar, un nen bilingüe d’ori-
gen egipci, que vam començar a treba-
llar específicament en el tema de la
barrera: «Per què hi ha aquests barrots
tan alts entre nosaltres?», va preguntar
l’Omar referint-se a l’estructura.
Hauria d’aclarir aquí que nosaltres, els
mestres del parvulari, no teníem la res-
posta. Vam compartir la nostra ignoràn-
cia parcial amb els infants i vam desco-
brir que la recerca conjunta de la res-
posta va omplir els infants d’entusias-
me. Per ser més precisos, el fet que els
mestres adults aprenguessin amb els
ells els feia molta il·lusió.
Les primeres respostes dels infants a
la pregunta de l’Omar eren diverses,
però tenien un punt en comú.
Assumien que la barrera hi era per pro-
tegir els infants de l’entorn de l’escola
primària o de possibles danys. Deien,
per exemple:
«Els barrots són tan alts perquè no
puguem marxar, perquè encara som
petits.»
«Són alts perquè els nens més grans no
ens peguin.»
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Nosaltres, com a mestres, vam buscar a
Internet especificacions oficials sobre
les barreres entre els espais de joc d’e-
ducació infantil i d’educació primària i
vam compartir la nostra recerca amb els
infants. Però no vam trobar cap explica-
ció. Al contrari, vam descobrir alguns
plànols arquitectònics interessants i els
textos corresponents que presentaven
conceptes com patis comuns per a
edats diverses. En el curs de les nostres
discussions amb els infants va sorgir la
idea de preguntar l’opinió de les famílies
sobre el tema. I vam rebre una resposta
inesperada: la mare d’un dels infants
havia estat alumna del mateix parvulari i
recordava que l’estructura fronterera
sempre hi havia sigut però que l’alçada
dels barrots havia anat creixent amb els
anys per evitar que les pilotes dels
infants de primària no caiguessin al par-
vulari.
Els infants hi van reflexionar i aleshores
va sorgir una segona idea. Tots junts,
infants i mestres de parvulari, ens posa-
ríem en contacte amb l’escola primària
per veure si seria possible obrir una
porta per unir els dos patis.
Vam planificar una visita a l’escola primà-
ria. Vam preparar una sèrie de preguntes.
Algunes adreçades al director de l’escola,
altres als mestres i algunes als infants de
primària; totes respiraven curiositat sobre
la vida a l’escola de primària, però no por.
Per a nosaltres va ser una experiència
fascinant observar l’emoció dels nens i
nenes quan contemplaven l’estructura
fronterera des de la perspectiva del pati
de l’escola de primària. La sorpresa era
evident i els comentaris múltiples. De
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seguida van estar jugant animadament al pati de l’escola
amb els infants més grans i els van convidar al parvulari.
Una invitació que va ser molt ben rebuda.
Cal assenyalar que aquestes activitats van mantenir
constantment l’interès dels infants i que es van implicar
molt en totes les accions relacionades. Estic convençu-
da que el grup ha guanyat autoestima, però també cada
un dels infants, i se senten il·lusionats per la transició a
l’escola primària.
L’obertura real d’una porta és encara un projecte.

Kostantina Avlami és mestra de parvulari i col·labora
amb el Departament per a la Primera Infància de la
Universitat d’Atenes en la formació inicial de mestres 
d’educació infantil. Ha col·laborat també en el desenvolu-
pament d’un programa per a l’Educació i l’Atenció de la
Primera Infància realitzat per aquest mateix Departament
(www.ppps.ecd.uoa.gr) 
avlamik@yahoo.gr

En els darrers anys ha esdevingut obligatori per a tots
els infants assistir un any al parvulari abans d’accedir a
l’escola primària.1 És cert que aquesta mesura ha fet
incrementar el nombre d’infants que s’incorporen a l’e-
ducació formal amb alguna experiència d’educació
infantil prèvia, però, per desgràcia, tenint en compte el
nombre relativament escàs de places de parvulari, ha
tingut com a conseqüència l’exclusió dels infants més
petits, sobretot en les grans ciutats, on el problema de
la manca de places s’agreuja. Així, moltes famílies amb
infants de menys de 5 anys intenten dur el seu fill a
algun centre d’atenció, que no tenen, però, cap obliga-
ció legal d’atendre les necessitats educatives com fan
els parvularis. S’estan fent esforços per incrementar el
nombre de places de parvulari, però el problema enca-
ra no està resolt.

Nota:
1. Els parvularis depenen del Ministeri d’Educació i han
de seguir unes directrius dissenyades des del govern
central per al desenvolupament de les pràctiques edu-
catives.

Infants dibuixant els barrots que els separen de l’escola de primària

El dibuix de l’Omar mostra els barrots que el separen del seu germà gran
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Juan Pedro Martínez  

A Granada, els tres protagonistes del procés educatiu –famílies, infants i
mestres– consideren el pas de l’escola infantil a l’escola primària com un ele-
ment important d’expectació, reflexió i atenció. Juan Pedro Martínez ofereix
alguns aspectes del treball i dels processos que duen a terme per facilitar
aquesta transició

Quan un nen o una nena de mesos, d’un any, dos, tres... –i la seva família–, s’in-
corporen al centre, sabem que és fonamental que es resolgui positivament la primera
acollida i l’adaptació del seu medi familiar a un altre entorn, generalment més com-
plex, perquè a partir d’aquesta experiència dels primers canvis de ritmes, espais i
relacions, s’establirà un tipus de comportaments, de reaccions davant les noves
situacions, que estarà conformant la manera d’afrontar els nous reptes que haurà
d’abordar cada vegada que hi hagi un canvi.
A mesura que creixen, els cercles de relacions i de tipus de vivències es van
ampliant, tractant de mantenir l’equilibri necessari entre allò ordinari i allò extraordi-
nari, allò conegut i dominat i allò nou i per conquerir. Es té cura dels referents espa-
cials definits per un món simbòlic i objectes significatius segons les edats, de la per-
manència i la  continuïtat suficient dels adults de referència per construir vincles
potents. En aquesta ampliació de mons de l’escola procurem que es vagin dotant de
recursos personals que els facilitin assumir els canvis. En aquest sentit és fonamen-
tal que tots concebem aquests canvis com a avenç-creixement i no com a pèrdua
del «niu» segur que tant ens ha costat de construir.

Canvis
Què passa quan als sis anys s’ha d’incorporar a un altre centre i una altra dinàmica,
normalment força diferent? Pensem que els canvis són substancials: pel que fa a
l’espai, centres bastant més grans i complicats en la identificació, on en un principi
pot resultar difícil orientar-se, amb el consegüent sentiment d’inseguretat; a escala

Anem a 
l’escola dels grans
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social, necessitat de reconstruir el grup d’amistats, ja
que difícilment coincidirà amb el seu nucli anterior; i pel
que fa a la pròpia construcció personal, una nova rede-
finició dels rols, perquè passa de ser un «dels grans» i
protagonista important en un centre que ja controla en
la majoria d’aspectes –espais, relacions socials, dinàmi-
ques de funcionament, normes...– a una altra escola on
torna a ser un «dels petits» i desconeix els paràmetres
de valoració i enjudiciament que tindran els seus actes
i opinions. En el cas de les nostres escoles sol produir-
se també un gran canvi en el món simbòlic i el paradig-
ma escolar. Els llibres de text, el material escolar indivi-
dualitzat, la concepció del coneixement en assignatures,
l’avaluació amb notes, la incorporació dels mestres
especialistes en certes matèries..., són força canvis en
poc temps davant els quals necessiten un període d’as-
similació.

Activitats pedagògiques
Què podem fer en la nostra tasca pedagògica per facili-
tar aquesta transició? En primer lloc, seguir confiant que
impulsar una infància, un infant potent, és el millor camí
perquè pugui seguir avançant en els seus nous reptes.
És a dir, que amb l’ajuda de les famílies, intentarem ser
capaços d’encaixar les pressions que existeixen per
avançar les etapes escolars, encomanats per la preco-
citat del «com abans millor», envaint amb la preocupa-
ció excessiva pels aprenentatges «escolars» l’etapa d’in-
fantil, on s’estan construint mols aspectes de la perso-
na que necessiten tanta o més atenció. En la nostra
experiència amb les diferents generacions que han sor-
tit de les escoles, hem pogut comprovar que aquells
nens i nenes que han aconseguit un desenvolupament
harmònic en les diferents facetes i apropiat a la seva
edat, un cop superada la primera fase d’adaptació a les
noves dinàmiques de la nova escola, es posen a un
nivell adequat amb la seva classe pel que fa als apre-
nentatges instrumentals.
Un altre dels elements que treballem conscientment per
facilitar aquesta sortida a un nou ambient és la seguretat

personal per saber sortir-se’n en diferents situacions i
assumir responsabilitats en el funcionament de la vida de
l’escola. Per fer-ho es van encarregant de diferents tas-
ques de la col·lectivitat en funció de la seva autonomia, i
anem ampliant el seu cercle relacional dins l’escola en
funció de l’edat, amb altres infants més grans i petits,
amb altres adults -docents, altres pares i mares, personal
de cuina, de manteniment, monitors a les visites extraes-
colars, etc. També van superant i ampliant les seves afec-
cions, amb sortides a altres medis no escolars, colònies,
etc., separant-se de la família i dipositant la seva con-
fiança i paràmetres de seguretat en altres persones.
En l’últim curs dediquem especial atenció a preparar la
seva transició a la nova «escola dels grans». Treballem
amb les famílies en les diferents trobades que celebrem
(siguin individuals per abordar aspectes concrets de
cada infant, siguin de grup) els criteris que poden ajudar
a facilitar aquest pas: concepte de creixement i progrés,
i no de pèrdua de paradís feliç, confiança en el poten-
cial del seu fill, que amb el suficient compàs d’espera
ens demostrarà les seves capacitats en el nou àmbit i
normalització de les relacions en els primers dies supe-
rant ansietats i angoixes que sovint es transmeten. Se’ls
informa de les diferents opcions de centre de què poden
disposar i se’ls facilita el transvasament d’informació
entre ells sobre el que saben d’aquestes escoles i de les
diverses vivències que han tingut amb altres germans o
coneguts en aquest trànsit.
Contactem amb algunes de les escoles públiques on
solen incorporar-se els nostres alumnes, tant per pas-
sar-los les informacions i informes dels infants concrets
que hi acudiran, com per comentar-los algunes caracte-
rístiques del grup que hi anirà i demanar-los que res-
pectin en la mesura del possible el grup de relació que
serveixi de referent afectiu als infants.
Abordem amb els nens i nenes de l’últim curs aquest
pas al nou centre amb diverses actuacions: treballant la
seva història personal i fent-los conscients de tot el que
saben i com ho han après, tractant així de potenciar la
seva confiança davant els nous reptes; partint de les
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seves idees prèvies sobre el que és i el que saben de
l’escola dels grans per treballar les diverses qüestions
que sorgeixin; coneixent altres experiències de nens i
nenes que ja hagin passat per aquest canvi, per la qual
cosa esbrinen i expliquen coses dels seus germans,
cosins o amics, o convidem algun antic alumne perquè
ens expliqui coses de la seva escola i de quan hi va
entrar. També introduïm algun material nou que utilitza-
ran en la nova fase i recreem diverses situacions que es
poden produir en activitats lúdiques, de joc dramàtic, en
converses, etc.
Una altra de les accions que acostumem a dur a terme
és preparar la visita a alguna escola propera. Per fer-ho,
ens basem en les idees prèvies que ells tenen del que és
una «escola dels grans» i de les coses i mecanismes de
funcionament que coneixen de la nostra pròpia escola.
Seguint les seves aportacions, comprenem millor quins
són els seus interessos i preocupacions, i a partir d’aquí
podem organitzar la visita i el treball posterior. Per exem-
ple, en una de les últimes experiències que he tingut, van
sorgir els següents elements per «investigar» en la visita
que havíem de fer: quines coses cal dur de casa a l’es-
cola?, al pati, hi pots fer tot el que vulguis?, quines coses
hi ha?, hi ha esquelets per conèixer el cos humà?, i coses
d’animals?, hi ha ordinadors, a l’escola?, hi ha calenda-
ris per saber els dies?, hi ha pilotes, a l’escola? i camps
d’esport?... Com podeu suposar, en les preguntes s’hi
barregen les coses que els agraden del seu centre actual
i que els agradaria seguir mantenint i la imatge que tenen
del nou tipus de centre al qual s’incorporaran. Treballem
en grups reduïts la preparació d’aquestes preguntes per
poder-les contrastar en la visita i anotar els elements que

poden donar resposta a aquestes qüestions. Vam tenir la
sort que ens va atendre una mestra excel·lent que va
saber anar donant sortida a tantes qüestions i expectati-
ves. Vam recollir material gràfic i notes amb les quals vam
poder seguir treballant posteriorment i informar les famí-
lies amb l’ajuda de tota la documentació que vam poder
elaborar. 
En fi, espero que serveixin aquestes impressions i refle-
xions sobre les nostres experiències de transició d’un
centre infantil a un de primària, a l’espera d’estudis més
sistemàtics que ens poguessin oferir dades i elements
més contrastats i elaborats.

Juan Pedro Martínez Soriano és mestre de l’escola
infantil Belén, que gestiona la Fundación Granada
Educa, Ajuntament de Granada   
martinezsoriano.juanpedro@gmail.com

En el sistema escolar espanyol, l’etapa d’infantil consta
de dos cicles: de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys, que es des-
envolupen generalment en centres i contextos pedagògics
diferents; després es passa a l’etapa de primària. Les
escoles infantils dependents de l’Ajuntament de Granada
són dels pocs centres que mantenen unit tot el recorre-
gut de 0 a 6 anys en aquest període fonamental de la
infància, abans que els nens i nenes es reparteixin per
diferents escoles de primària de la ciutat. 
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L’autor ens planteja el seu punt de vista sobre la continuïtat i la discontinuïtat.
Ens parla de l’infant i del seu paper dins el grup i dins la societat. Un infant fort,
que es fa a si mateix tot aprenent a través de les relacions amb els altres.
L’escola acompanya l’infant en el seu camí i en els canvis que li ofereix el 
trajecte. Transició, per a l’autor, no vol dir ruptura; sinó continuar caminant

«Ser alumne i, encara més, ser un ‘bon alumne’, no és una operació espontània.
Entre la família, que té les seves normes específiques, i l’escola, que obeeix a unes
altres normes, la ruptura pot ser, de vegades, generadora de fracassos greus i plens
de conseqüències. És per això que cal acompanyar aquesta ruptura. És el paper de
les escoles d’educació infantil. Són determinants per a l’èxit de l’infant.»

L’escola infantil: continuïtat i ruptura
El filòsof Alain1 ha estigmatitzat magníficament una escola massa afectiva: afirmava
amb contundència que l’escola havia de trencar amb l’univers familiar, centrar-se en
exercicis i coneixements que escapen al relativisme de les cultures familiars, aportar
a l’infant una indiferència saludable, construir un clima que permeti l’exercici serè de
la raó universal. Aquestes fórmules ens poden semblar sens dubte excessives i poc
coincidents amb la nostra sensibilitat contemporània. Això no obstant, hi ha en la
proposta d’Alain alguna cosa rigorosament exacta i encara plenament actual.
L’escola no és la família: és una institució que té la vocació de transcendir les histò-
ries singulars i les afinitats electives. L’escola no és una «comunitat», en el sentit
d’una reunió de persones unides per unes forces centrípetes, que comparteixen els
gustos, les conviccions ideològiques o religioses, i que s’han triat per compartir una
experiència de vida col·lectiva. L’escola és una societat on s’aprèn a viure i a treba-
llar plegats al marge de les afinitats. Entenguem-nos: les comunitats tenen tot el dret
a existir. No podríem viure sense arrelament comunitari. Però una societat també
requereix espais on les persones treballin plegades, respectin les diferències de
cadascú, renunciïn a envair l’espai públic amb les seves preocupacions privades i
intentin construir i respectar unes normes que concerneixin l’interès col·lectiu. En
aquest sentit, és perfectament normal que existeixin comunitats en la societat; que
l’escola es fonamenti en un model comunitari és absolutament contrari a l’ideal
republicà.

Sortir-se’n a l’escola infantil 
per sortir-se’n a l’escola
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Per això, una de les primers virtuts de l’escola és l’ale-
atorietat de la composició de les classes: una classe és
un conjunt de persones que no s’escullen entre elles; és
bo fer de l’aleatorietat una virtut -a les classes, com als
jurats de la República-, ja que l’aleatorietat és aquí l’ex-
pressió mateixa del projecte republicà i de l’ambició
democràtica: construir l’àmbit col·lectiu més enllà de les
afinitats psicològiques, sociològiques i ideològiques. Cal
insistir en aquest punt perquè es parla i s’ensenya
massa, una mica a tot arreu, d’una escola infantil cen-
trada en l’afecte, on es tractaria, en primer lloc, de tro-
bar-se a gust tots junts. És clar que no s’han de capgi-
rar les coses: no es tracta de trobar-se a disgust junts
ni, encara menys, de cultivar els conflictes! Però el pro-
jecte de l’escola francesa -incloent-hi l’escola infantil,
com a part essencial- no és que en primer lloc els
infants s’hi trobin a gust «tots junts»: l’important és que
es troben en un espai públic on són capaços de viure
junts per aprendre junts... que no és exactament el
mateix.
En aquest sentit, l’escola infantil ocupa un lloc decisiu i
juga un paper absolutament fonamental. Suposa una
ruptura amb la comunitat familiar o social. I perquè
aquesta ruptura sigui acceptada i sigui constructiva,
n’ha de fer un objecte de treball, inscriure-la en una tra-
jectòria, permetre que no sigui viscuda com una violèn-
cia, un desarrelament prematur, una traïció... sinó com
un mitjà per  desenvolupar-se, per descobrir noves for-
mes de funcionament i nous horitzons... que permetran
enriquir-se i esdevenir, progressivament, cada vegada
més lliures dins l’espai comunitari, familiar i social.
Per això l’escola infantil reconeix l’alumne com «un
infant de la família», però el tracta com «un infant de la

societat». I, sobretot, gestiona aquest pas, construeix
aquesta transició i fa de manera que cada infant la vis-
qui el millor possible. Per a això, li cal acollir cada infant
tal com és, sense obligar-lo a abdicar de la seva perso-
nalitat, però ajudant-lo a acceptar les normes que un
col·lectiu dotat d’un projecte d’aprendre en comú ha
d’imposar a cadascun dels seus membres. Es produeix
sens dubte una ruptura, però aquesta no és possible -i
és la paradoxa de tota ruptura- si no s’inscriu dins una
continuïtat: sense continuïtat, la ruptura esdevé norma-
lització externa, imposició d’una abdicació d’un mateix
que provoca, inevitablement, un sentiment de persecu-
ció i un replegament identitari.
El pedagog, antigament, acompanyava l’infant a casa
del preceptor, fora del cercle familiar. Acompanyar, tot
rau aquí: passar d’un món a un altre, recórrer el camí
que du a l’alteritat, ajudar a la separació, exorcitzar les
pors, facilitar el treball de dol d’un ser que, sovint dolo-
rosament, descobreix que no només no és al centre del
niu, sinó que a més el seu niu no és al centre del món.
Així doncs, la ruptura no és possible si no s’articula en
una continuïtat, perquè el desenvolupament de l’infant
no és una successió de metamorfosis miraculoses
decretades pels adults, sinó una interacció complexa,
en la temporalitat, entre un subjecte i un context, una
persona singular i unes experiències noves, un infant i
uns aprenentatges. És l’infant concret, tal com ens arri-
ba, qui aprèn, i són els aprenentatges els que el trans-
formen. La seva identitat es construeix en relació amb
l’alteritat, i l’educació ha d’acompanyar aquesta relació
perquè no susciti ni replegament ni rebuig. Per definició,
només aprenem de l’altre: quan acceptem deixar-nos
«alterar» per l’altre, confrontar el que pensem amb el

M
AI

G
 2

01
2

32

que l’altre diu, el que som amb el que
l’altre és. I l’»alteració» només és possi-
ble si romanem nosaltres mateixos sufi-
cientment per no  témer ser anorreats
per la interlocució de l’altre, i si ens
obrim prou a l’altre per acceptar el que
ens pot aportar.
Veiem doncs fins a quin punt l’escola
infantil és una «escola primera» i,
encara més, una «escola original»,
matricial en cert sentit, pel que fa als
objectius i la missió de la nostra insti-
tució escolar. Treballa l’articulació fun-
dadora del desenvolupament personal,
social i polític. I treballa tant com sigui
possible des de la proximitat, des del
concret, des de la vida...

L’escola infantil com a espai privile-
giat d’articulació entre els aprenen-
tatges cognitius i la convivència
Si hi ha una cosa que ens ensenya tota
la història de la pedagogia, de Pestalozzi
a Montessori, de Kergomard a Froebel,
de Decroly a Freinet, és que no hi ha
aprenentatges cognitius sense rituals de
vida col·lectiva. I cal comprendre aques-
ta dissociabilitat en el sentit fort: els
rituals de vida col·lectiva no són simple-
ment un revestiment necessari, unes
condicions materials que faciliten les
coses, unes concessions a la materiali-
tat de la nostra condició humana..., són
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consubstancials als aprenentatges cog-
nitius i els estructuren.
Fem de l’escola un espai d’aprenentat-
ge de convivència, independentment de
les activitats d’aprenentatge de l’àmbit
dels coneixements. És cert que hi ha
una dimensió social en les normes de la
vida escolar, però estic convençut que,
perquè les normes siguin realment for-
matives, han de referir-se a exigències
llegibles vinculades a les tasques esco-
lars, imposades pels objectius d’apre-
nentatge que s’hi plantegen. Els rituals
judicials, esportius, religiosos, només
s’accepten perquè són viscuts com a
intrínsecament lligats a les pràctiques
judicials, esportives, religioses. És el que
els legitima. De la mateixa manera, a
l’escola, les disciplines que disposen de
«materials» estructuradors (com les arts
plàstiques, la biologia o l’educació físi-
ca) són més susceptibles de fer com-
prendre la necessitat d’una «disciplina
de treball» que les matèries que no
tenen cap mediació material per farcir
l’activitat del mestre enmig del desen-
frenament de les pulsions dels alumnes.
A l’escola infantil, per contra, coneixeu
les condicions de l’articulació òptima de
l’aprenentatge i de la convivència.
Sabeu que el que defineix un ritual
escolar eficaç és que té dues cares:
construeix, en el mateix moviment, un
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saber i un col·lectiu. Sabeu, doncs, que «l’escolta»
requereix un ritual: escoltar no és només sentir, és posar
en marxa una postura mental particular, acompanyada
d’una postura física necessària, que permet posar-se en
situació de projecció -nosaltres en diem de motivació
expectativa- vers una paraula. Així, quan llegiu una his-
tòria, treballeu simultàniament sobre la intel·ligència de
la situació pedagògica i sobre la intel·ligència de la his-
tòria, perquè sabeu que és la mateixa intel·ligència la
que es posa en acció.
Però, sens dubte, el «materialisme pedagògic» no signi-
fica pas l’activisme. En aquest sentit, investigadors com
Elisabeth Bautier2 tenen raó quan ens criden l’atenció
sobre els perills de la deriva ocupacional i de la multi-
plicació d’activitats de tota mena que no permeten efec-
tuar uns aprenentatges significatius, o en limiten l’accés
a uns certs alumnes. També en això la tradició pedagò-
gica ens pot ensenyar molt: no hi ha res més important
que distingir la tasca de l’objectiu, articular el que con-
cerneix l’acció immediata i el que remet a operacions
mentals estabilitzades. Les «pedagogies del projecte» no
són veritablement formatives si no integren moments
estructurats de formalització... Tinc per costum ensen-
yar a distingir sistemàticament als alumnes el que han
fet del que han après i el que poden reutilitzar en altres
casos. Perquè he pogut observar en els meus treballs
que l’infant sap, generalment, descriure el que ha fet a
l’escola (als mestres, a la família, als amics); per con-
tra, li costa molt identificar el que realment ha après.
Rarament sap explicar el que ha après.
Amb aquesta perspectiva, investigadors com Mireille
Brigaudiot3 insisteixen, amb tota la raó, en un aspecte
determinant de la pedagogia a l’escola infantil: cal pre-

guntar a l’infant «què passa dins el seu cap», dur-lo a des-
cobrir el que ha comprès plantejant situacions d’intercan-
vi i de verbalització, entre companys, amb el mestre, i
també amb les famílies. Sabeu, evidentment, que «saber
que sabem és molt més que saber», i organitzeu
moments específics per fer-ho descobrir als vostres alum-
nes: podem dir, en aquest sentit, que sou bons especia-
listes de l’avaluació! I que no confoneu la funció pedagò-
gica de l’avaluació –que permet progressar a cadascú–
amb la funció social dels exàmens i les mesures de tota
mena -que permeten a l’escola efectuar la destil·lació
fraccionada que se n’espera i proporcionar a les famílies,
convertides en «consumidors d’escola», els indicadors
que els permeten optimitzar les seves «estratègies 
escolars».

Philippe Meirieu és professor de Ciències de l’Educació
en una universitat francesa (Université Lumière Lyon 2),
vegeu www.meirieu.com
El text prové d’una conferència 
feta el 2008

Notes:
1. Pseudònim d’Émile-Auguste Chartier (1868 - 1951),
filòsof i escriptor francès
2. Professora a la Universitat de París, França
3. Professora d’adquisició del llenguatge a França
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Lúcia Santos 

L’autora ens convida a aturar la mirada en Froebel, pedagog que va defensar
la importància del joc en el desenvolupament i benestar de l'infant. Pioner en
la seva època, ja que va crear el jardí d'infància; un espai per a créixer tot
jugant i descobrint

Friedrich Froebel (1782-1852) va canviar radicalment la nostra manera de pensar
sobre l’educació de la primera infància.
En una època en què els infants eren considerats adults quan feien set anys, ell va
inventar el jardí d’infància: un jardí per als infants, un espai on els infants poguessin
créixer i desenvolupar-se, observar, experimentar i interactuar amb la natura, en lli-
bertat i harmonia amb ells mateixos i amb els altres, amb la natura i amb l’univers
(que Froebel anomenava Déu).
Reconeixia com a única la capacitat i el potencial de cada infant, l’infant dotat, l’in-
fant creatiu, i que el joc tenia un paper fonamental en el desenvolupament i l’apre-
nentatge de l’infant:
«La ment creix a través de l’autorevelació. En el joc, l’infant esbrina el que és capaç
de fer, descobreix les seves possibilitats de voluntat i de pensament exercint espon-
tàniament el seu poder.»  
Froebel situava el joc al centre de la seva concepció sobre com havien d’educar-se
els infants:
«El joc és l’expressió més elevada del desenvolupament humà en la infància, perquè
només el joc és l’expressió lliure del que hi ha en l’ànima de l’infant... No és trivial,
és molt seriós i significatiu.» 
Comprenia clarament el potencial del joc com a eina d’aprenentatge que condueix
naturalment al treball. Així, també va dissenyar uns materials didàctics oberts que va
anomenar «dons» i que implicaven els infants en experiències pràctiques d’aprenen-
tatge a través del joc.
Aquestes idees no semblen gaire originals avui, però sí que van representar un repte
per a la societat conservadora de l’època. De fet, el temor al desenvolupament lliu-
re dels infants va provocar que el govern prussià ordenés tancar tots els jardins d’in-
fància. Tot i així, el jardí d’infància sobreviuria i les idees de Froebel s’estendrien per
tot el món, i inspirarien moltes de les nostres referències pedagògiques d’avui. 
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Qui reconeix com a únics la capacitat i
el potencial de cada infant comparteix
una visió holística del desenvolupament
de l’infant; reconeix la importància del
joc en el desenvolupament i l’aprenen-
tatge, i comparteix una visió ecològica
de la humanitat en el món natural.
Finalment, però no menys important, la
integritat de la infància per propi dret
està directament influïda per Froebel,
entre d’altres. 
És per això que a tot el món, des
d’Alemanya a Anglaterra i als Estats Units,
des de Portugal i Espanya a l’Amèrica
Llatina, a Austràlia i al Japó, hi ha parvu-
laris, escoles, instituts, fundacions, socie-
tats, etc., que duen el seu nom, i molts
d’altres que segueixen principis educatius
basats en Froebel.
Una gran idea no és una gran idea
només perquè sigui perfecte sinó per-
què és capaç de fer avançar la humani-
tat. Al marge de les crítiques sobre la
pedagogia de Froebel, segueix sent un
dels pioners en situar l’infant al centre
de l’educació i una inspiració per a
molta gent arreu del món.
En una època en què de vegades l’edu-
cació infantil sembla estar en greu risc
d’»escolificació», quan el temps de joc
és cada vegada més estructurat, el joc
lliure es considera una pèrdua de temps
i jugar a l’aire lliure un risc, Froebel ens
recorda que el joc és una cosa seriosa i
profundament significativa per als
infants i, per tant, un aspecte fonamen-
tal de la tasca pedagògica.
Els infants juguen. I quan juguen, apre-
nen. Tal com afirma Vygotsky, el joc és
l’activitat principal de l’infant i la font

Focus en...
Friedrich Froebel i la seva

mirada a la infància

principal del seu desenvolupament i
aprenentatge. El joc crea un desenvolu-
pament de la zona proximal que permet
que els infants actuïn de manera com-
petent i es comportin com si fossin més
grans del que són realment. Quan
juguen, els infants creen el seu propi
desenvolupament de la zona proximal, i
poden actuar com si fossin competents
i, en el procés, assoleixen el seu poten-
cial i es preparen per al següent estadi
de desenvolupament. 
Malauradament, la majoria de cultures
acostumen a subestimar el joc a partir
del moment que l’infant s’incorpora a
l’educació formal. Amb tot, i segons les
idees de Froebel i d’altres com Piaget,
Bruner o Vygotsky, el joc també juga un
paper important afavorint la integració
emocional, social i cultural dels infants.
Això significa que les transicions podrien
ser més planeres per als infants, i els
adults, si se’ls permetés jugar més
sovint i interactuar més entre ells. El joc
podria, doncs, ser l’estratègia més fàcil
i essencial per ajudar els infants a
afrontar les transicions.
Froebel va ser el primer pedagog que va
entendre aquesta força poderosa del
joc en les nostres vides i aquesta és
una de les principals raons per les quals
és el pedagog més influent del segle XIX
i encara avui inspira tanta gent arreu del
món.

Lúcia Santos és pedagoga i membre
de la junta d’APEI (Lisboa). És, a més,
l’editora de l’edició portuguesa
d’Infància a Europa. 
luciasantos@hotmail.com 
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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.
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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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