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Editorial
Fa unes setmanes vam ser convocats com a ciutadans a votar
per la renovació del Parlament Europeu. És una cita que no
suscita grans passions ni encén grans debats. Europa sembla
encara una realitat molt allunyada, una entitat burocràtica que
només d’esquitllada afecta la nostra vida com a conseqüència
de les polítiques monetàries i financeres i de les directives,
sovint poc raonables.
L’interès de la premsa i l’opinió pública només es desperta per
aquests aspectes macroeconòmics, per les polèmiques entre
els diferents països quan s’han de decidir els fons, per criticar
alguna directiva que afecta els interessos particulars.
I tanmateix Europa ja és present de manera incisiva en l’àmbit
dels nostres compromisos professionals: les direccions i les

perspectives dels serveis infantils entren d’una manera cada
vegada més concreta en la dimensió local, on les polítiques
dels ens locals estan determinades per les comunicacions, les
directives, els projectes i el finançament de la dimensió global
que deriva de les decisions de la Comissió Europea.
Ens ha semblat important no perdre aquesta oportunitat per
fer una reflexió sobre l’Europa de la infància: quina és la reali-
tat i quines són les perspectives d’un procés en marxa que
està determinant el creixement dels petits ciutadans, que en
un futur no gaire llunyà ja no pensaran en clau del país on
casualment van néixer, sinó que se sentiran, i efectivament
seran, «europeus».

Ferruccio Cremaschi
Patrizia Ferrari
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que s’han anat publicant en les diverses
llengües i apareix encara avui com el
manifest ideal del nostre compromís edi-
torial: descoberta dels problemes, elogi
de la diversitat).
Ens trobem en un moment de transició
important: la crisi que en aquests anys
ha marcat l’economia ha deixat petjades
profundes, ha minat seguretats, ha
entelat la perspectiva de futur. Tenim
menys certeses, comptem amb menys
recursos, vivim en un món on ressorgei-
xen les actituds més individualistes, els
impulsos de discriminació i de divisió.
L’altre ja no és el company de viatge
amb qui compartim el camí, sinó que és
el competidor, l’adversari, l’enemic.
Aquesta és una lògica que considerem
inacceptable, és un camí que ens preci-
pita cap a un passat no gaire llunyà, ple
de tragèdies que no volem reviure.
Volem mirar cap a un futur de germanor
i convivència. Volem un futur millor per
els nostres fills, nascut de l’atenció i el
compromís que invertim per promoure el

canvi i el creixement. En el nostre futur
no només hi ha una comunitat local,
sinó també una comunitat democràtica
que uneixi les velles nacions per donar
unitat al continent, per retrobar arrels
comunes, per promoure el creixement i
el desenvolupament en àmplies dimen-
sions. 
L’Europa de la moneda i dels banquers
ha estat un primer pas, però és una rea-
litat estreta. Una perspectiva de futur
exigeix una Europa de la cultura, de l’e-
ducació, de la ciutadania.
No partim de zero: ja tenim una història
al darrere, amb llums i ombres, amb
molts límits però també amb perspecti-
ves que permeten confiar que el futur és
a les nostres mans.
El sumari d’aquest número pot desanimar
algun lector, induir-lo a preguntar-se per-
què hauria d’interessar-li el desenvolupa-
ment de les polítiques d’ocupació, de con-
ciliació, de permisos, de l’educació infantil
en la seva dimensió comunitària. Però si
aquest lector fa l’esforç de començar  a

Ferruccio Cremaschi

Les polítiques europees no són fantasies abstractes i llunyanes, sinó 
intervencions que incideixen en la quotidianitat de la nostra professió i dels
serveis educatius.

Quan, fa catorze anys, va néixer la revista europea Infància a Europa, en les declaracions
d’intencions dels membres del projecte hi havia una afirmació que tots compartíem 
fortament: la intenció de participar la construcció d’una Europa dels ciutadans, una
Europa de persones conscients i responsables que volen compartir el valor i la riquesa
de la diversitat (aquesta afirmació s’ha mantingut sempre en la portada dels números

«Sóc el primer crític amb Europa i penso que és
indispensable un canvi radical. Crec que les
solucions s’han de buscar en un enfortiment 

de les institucions comunitàries com a antídot
a la reaparició de l’egoisme nacional i dels
impulsos centrífugs. Ha arribat l’hora que la

política europea torni a atrevir-se. Atrevir-se al
canvi, atrevir-se a la solidaritat, però, sobretot, 

atrevir-se a la democràcia»

Martin Schulz, president del Parlament Europeu

REFLEXIONS INICIALS

No només bancs i euros Beatrice (Parma), 3 anys
Vaig néixer a Parma, Itàlia. 
La meva mare i el meu pare són italians. 
M'agrada ballar i no dormir.
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llegir, comprendrà que les bones pràctiques que es duen
a terme en les escoles infantils deriven de decisions i de
directives que semblen llunyanes però que cauen com
una cascada fins a la nostra quotidianitat.
La consciència que no decidim sols, que vivim en un
sistema complex, que són moltes les variables en joc,
s’ha de traduir en la decisió de ser subjectes política-
ment actius. Hem de conèixer per poder intervenir,
hem de participar per poder influir en les decisions.
La riquesa de la diversitat que cada un de nosaltres
aportem ha de traduir-se en la força de la unitat dels
objectius que hem de compartir per potenciar serveis
de qualitat per als nostres petits europeus.

Arquitectura del número
Aquest número d’Infància a Europa presenta algunes
novetats en l’estructura respecte de la composició tra-
dicional de la revista. 
La publicació coincideix amb el període en què s’ha tancat
una legislatura i hem estat cridats a les urnes per elegir el
Parlament que haurà de dirigir la política comunitària en els
propers cinc anys. Ens ha semblat una ocasió important
per intentar analitzar la situació, intentar fer un balanç de
l’evolució que han tingut les polítiques de la Comunitat i
quina és la situació actual dels serveis infantils.

Polítiques i situacions actuals
El punt de partida de la reflexió és un esbós històric que

s’inicia el 1990 i ressegueix les transformacions que han
marcat la perspectiva política europea. En les primeres
intervencions, l’infant era marginal i els serveis infantils
eren promoguts com a instruments útils per desenvolu-
par la conciliació entre el temps de vida i el temps de
treball, la promoció de l’ocupació femenina i el contrast
de l’atur. Tots ells objectius importants, però que tenen
poc a veure amb la centralitat de la infància. A partir de
2011, en canvi, s’assisteix a una profunda modificació
de l’atenció, que s’adreça específicament a la importàn-
cia de l’educació i al paper que pot tenir el foment dels
serveis infantils de qualitat per al desenvolupament
social i per trencar l’espiral de la pobresa i les privacions.
Aquestes consideracions són encara més rellevants en
l’òptica del període 2014-2020, que marcarà el desen-
volupament dels propers anys. 
En segon lloc, es proposa una anàlisi comparativa de
l’evolució dels diversos indicadors socials en els països
de la Comunitat Europea, per ajudar a reflexionar sobre
els resultats assolits i sobre els reptes que encara
s’han d’afrontar. 

Finalment, s’han triat tres aspectes
paradigmàtics, l’estudi dels quals serveix
per oferir una radiografia de l’estat de
l’educació infantil a europa:

• El sistema: una crítica a l’oferta que
no és capaç d’assumir les caracterís-
tiques del sistema integrat (la frag-
mentació de la gestió, els límits de la
continuïtat, la incertesa de la titulari-
tat de la gestió).

• Accessibilitat: els límits de la univer-
salitat de l’oferta, que penalitza
sobretot els més febles.

• Els pressupòsits fonamentals de la
qualitat: la formació dels docents i la
ràtio adults-infants.

Relectura de les anàlisi
En aquesta secció, hem demanat a
alguns observadors que tenen una mirada
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Vinyet, 3 anys
Sóc una nena gran i

m’agrada jugar a
cavalls. Sóc un cavall

que sempre corre, 
un cavall blanc.
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privilegiada gràcies a les seves 
professions i que provenen de diferents
països que se centressin en els aspectes
més crítics i cridaners del panorama
general esbossat.

Finalment, una mirada endavant
En general, en les nostres pàgines hi
intervenen persones «dedicades al 
treball», persones que des de diverents
llocs s’ocupen de l’educació, dels sis-
temes educatius, de les bones pràcti-
ques. Però Europa no només la compo-
nen ells, neix i ha de créixer a partir de
la participació i de la contribució de
tots els ciutadans, amb diferents com-
petències i professions: ha de ser el
resultat de la trobada de punts de vista
que neixen d’òptiques estranyes entre
si, potser fins i tot divergents.
En aquesta última secció hem volgut
demanar a persones de diferents pro-
cedències quin és el seu somni, la seva
idea d’Europa. Les seves paraules es
complementen amb les veus d’alguns
infants que, dins una recerca sobre la
imatge d’Europa que s’ha realitzat
entre nens i nenes d’escola primària,
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han dit la seva.1 Aquestes pàgines constitueixen un
retrat de la realitat, de l’impacte amb la vida quotidia-
na complexa i articulada que marca la concreció de les
idees.

Per què les fotos dels infants
Hem volgut acompanyar els textos amb les fotos de ciu-
tadans europeus que són destinataris directes de les polí-
tiques de què parlem. Són infants nascuts de famílies de
diverses nacionalitats, que viuen a països diferents del
seu país de naixement, que per força parlen més d’una
llengua, i així eleboren una cultura «mestissa». No són ita-
lians, alemanys, suecs o grecs. Estem assistint al naixe-
ment dels ciutadans «europeus».

Nota:
1. Les opinions i el disseny publicat en les pàgines 27-29
són el resultat d'una recerca realitzada per Merete Amann
Gainotti i Marina Geat en l'àmbit del laboratori «Educació i
Formació a Europa» de la Universitat Roma Tre (per a més
informació: merete.amann@uniroma3.it).

Ferruccio Cremaschi és director de les revistes
Bambini i Bambini in Europa.
ferruccio.cremaschi@spaggiari.eu

Humanisme
Olympios Dafermos

Revoltes utòpiques, moviments, revolucions, referents històrics,
esperances, somriures. Humanisme.
La part bonica d’Europa.
Tot convertit en pols d’un sol cop.
La crisi colpeja arreu.
Fins les consciències més elevades es dobleguen. Confusió.

L’Europa de la il·lustració i l’educació segueix resplendint.
L’Europa de l’estat social resisteix.

Les espurnes que encara queden, la bellesa de l’art, el racionalisme,
les emocions donen esperances...

En la distància
l’Europa de la democràcia profunda, de la solidaritat, de la igualtat i
la llibertat,
l’Europa de la unitat dels ciutadans i els estats
l’Europa dels ciutadans emancipats amb una educació que promourà
la dinàmica social. Que humanitzarà encara més els homes. Que 
construirà juntament amb les visions polítiques la via cap a l’emanci-
pació. Una educació que ajudarà cada infant a desenvolupar el seu
camí, a veure el món amb els seus ulls i a crear el seu propi món nou
i humanista.

Olympios Dafermos és un poeta i escriptor grec.
odafe73@yahoo.gr
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Les polítiques des de la dècada de
1990 fins al 2002: conciliació de la
vida laboral i familiar i creació de
més places d’educació infantil
La qüestió de la primera infància va sorgir
inicialment en el context d’incrementar el
nombre de places en els serveis infantils.
El motiu principal rere les consideracions
polítiques europees era potenciar la parti-
cipació de les dones en el mercat laboral i
conciliar la vida laboral i familiar. Les àrees
tractades van ser: la qualitat dels serveis,
els permisos parentals, les mesures que
s’havien d’adoptar en el lloc de treball i el
repartiment de responsabilitats. El 1992 el
Consell Europeu va adoptar una
Recomanació3 on se subratllava la impor-
tància de desenvolupar serveis infantils
assequibles, accessibles i de qualitat alho-
ra que de fomentar la flexibilitat i la diver-
sitat en aquests serveis per tal de donar
resposta a les necessitats i les preferèn-
cies de les famílies i els infants.

Nora Milotay

Estem vivint un moment molt important i decisiu i és fonamental que hi hagi un
diàleg actiu entre tots els agents implicats. Només així es podran trobar les
millors solucions per a cada context nacional, regional i local per tal de donar
resposta als interessos dels infants i les famílies.

Introducció
L’educació de la primera infància ha esdevingut un àmbit important de la cooperació
política europea en les dues darreres dècades. Més recentment, sobretot amb l’es-
calada de la crisi global i la introducció de les mesures d’austeritat, en molts països
s’han posat damunt la taula les polítiques sobre la primera infància i són matèria de
debats polítics d’àmbit nacional, atès que no només afecten l’educació de la infàn-
cia, sinó que també impliquen qüestions centrals sobre pobresa, protecció infantil,
polítiques familiars, etc.
En les darreres dues dècades s’han identificat diferents qüestions polítiques refe-
rents a l’educació de la primera infància, que abasten bàsicament des de temes
d’accés (per ajudar els pares, sobretot les mares, a (re)integrar-se en el mercat labo-
ral) fins a temes de qualitat dels serveis, més centrats en l’infant, la família i el seu
benestar. Hi ha també molts motius darrere les diferents polítiques, des d’econòmics
a culturals, com per exemple la idea que l’educació infantil és especialment benefi-
ciosa per als grups desafavorits, o que les mares treballadores contribueixen amb els
seus impostos.2 Els motius dominants varien segons el moment i el context.
Actualment sembla que els arguments econòmics són els que dominen els debats
internacionals (inclosos els europeus), però també està creixent ràpidament una ten-
dència a centrar-se més en motius socials.
Aquesta exposició presentarà aquesta evolució des de qüestions de quantitat a qües-
tions de qualitat en l’educació de la primera infància, i com aquest tema es va adoptar
a escala europea i encara té potencial per evolucionar de moltes maneres. El discurs i
els motius principals del debat polític europeu i internacional es troben encara en 
procés de definició.

POLÍTIQUES I SITUACIÓ ACTUAL

L’evolució de les polítiques de la UE des de la dècada de
1990 en el camp de l’educació de la primera infància1

Jon, 4 anys
Visc a Ebstorf, Alemanya. 
M'agrada treballar al laboratori.
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La Directiva del Consell 92/85/EEC/ de 19 d’octubre de
1992 relativa a treballadores embarassades oferia un
seguit de formes concretes de permisos per a treballado-
res embarassades i dones que han donat a llum recent-
ment.4 Es pretenia donar protecció a la maternitat i la
paternitat, que ha estat un objectiu molt important de la
legislació de la UE en les darreres dues dècades.
La Recomanació de 1992 va venir seguida dels
Objectius de qualitat en els serveis infantils, publicats el
1996 per la Xarxa d’Atenció a la Infància de la Comissió
Europea. La Xarxa la integraven un grup d’experts de
tots els estats membres, creada i finançada per la
Comissió Europea. Va partir dels principis que s’esta-
blien en la Recomanació del Consell i va definir quaran-
ta objectius que considerava assolibles per tots els
estats membres en un període de deu anys. Aquests
objectius s’organitzaven al voltant de nou àmbits: políti-
ca, finançament, nivells i tipus de serveis, educació,
ràtios personal-infants, situació laboral i formació del
personal, entorn i salut, famílies i comunitat, i actuació.
El document remarcava que aquests objectius són
interdependents. Amb tot, aquest document no té l’es-
tatus d’un document oficial de la Comissió Europea i,
per tant, no ha tingut un seguiment sistemàtic a escala
europea.
Això no obstant, la qüestió de l’accés va prendre impor-
tància dins l’agenda. Els Objectius de Barcelona adoptats
pel Consell de Ministres de 20025 se centraven bàsica-
ment en la promoció de l’accés a l’ocupació i a possibili-
tar que els pares, sobretot les dones, poguessin continuar
treballant, per potenciar així a la igualtat de sexes. Instaven
que per al 2010 el 33% dels infants de 0 a 3 anys i el 90%
de 3 a 6 anys haurien de tenir una plaça en un centre
infantil a jornada completa.6 El Consell Europeu va reite-
rar aquest compromís en el Pacte Europeu per la Igualtat
de Gènere de 2006 i en el Full de Ruta per a la Igualtat
entre Dones i Homes (2006-2010)7, la Comissió es va
comprometre a «donar suport a l’assoliment dels objectius
de Barcelona sobre serveis d’atenció a la infància». Els
Fons Estructurals també han servit per cofinançar mesures

per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, inclo-
ent la creació de serveis per a la infància, la formació de
personal i l’oferta de serveis per a la infància per als pares
a la recerca d’ocupació.
Aquestes iniciatives van reforçar el discurs sobre aspectes
quantitatius de l’educació infantil des de la perspectiva
del mercat laboral. 

Les polítiques des de 2002 fins a 2011: situar la qua-
litat dels serveis infantils en el debat polític europeu
Els objectius de Barcelona van tenir un paper rellevant a
l’hora de cridar l’atenció dels responsables polítics
nacionals sobre els serveis per a la primera infància. Els
informes de seguiment van proporcionar una visió preci-
sa sobre l’estat de la qüestió en els diferents països el
2008 i el 2012.8 El 2010 la mitjana de participació dels
infants de menys de tres anys era del 29%, amb grans
variacions entre països, divuit dels quals es trobaven
molt per sota de l’objectiu. Per als infants de més de
tres anys l’índex era del 86%, però també amb grans
variacions. L’informe de 2008 subratllava que «el centre
de gravetat segueix en gran mesura situat en l’àmbit
nacional, o fins i tot regional o local. Totes les parts
implicades, sobretot les administracions nacionals i
locals i els agents socials, hauran de tenir un paper
actiu per desenvolupar l’oferta de serveis infantils
accessibles, assequibles i de qualitat». L’informe de
2013 subratllava que més de deu anys després de l’a-
dopció dels objectius de Barcelona molts estats mem-
bres encara no els havien assolit, en alguns països la
situació fins i tot s’està deteriorant, i és especialment
preocupant pel que fa als serveis per a infants de menys
de tres anys. A més, el cost dels serveis per a les famí-
lies, i els horaris de funcionament, sovint suposen un
obstacle per a les famílies. Aquest informe concloïa a
més que cal fer esforços de millora, sobretot en l’àmbit
de cada estat membre.
A banda dels objectius de Barcelona, el referent europeu
de participació en serveis per a la primera infància, que
van adoptar els estats membres com a part de l’estratègia

Educació i Formació 2020, també donava
als estats membres unes orientacions per
crear més places infantils a partir de
2009.9 Suggeria que de cara al 2020
almenys el 95% dels infants entre els 4
anys i l’edat d’escolarització obligatòria en
educació primària haurien de participar en
l’educació de la primera infància a tota la
UE. El 2010 l’índex de participació en l’e-
ducació infantil era de 92,3%. Tot i que hi
ha hagut un increment global de l’índex
mitjà de participació a la UE, encara hi ha
uns quants països que es troben molt per
sota d’aquest punt de referència. En altres
països els índexs ja superen el 95%.10

Les polítiques sobre permisos parentals
també van seguir desenvolupant-se des-
prés de l’any 2000. El 2008 es van sug-
gerir esmenes a la directiva sobre treba-
lladores embarassades com a part de les
mesures per a la conciliació de la Vida
laboral i la vida personal.11 Les esmenes
incloïen un període més llarg de permís
remunerat per maternitat i un nou perío-
de de permís per paternitat. Això no obs-
tant, a causa de la diversitat de sistemes
de protecció de la maternitat i de segure-
tat social dins els estats membres, així
com de les implicacions financeres 
d’aquestes mesures, sobretot durant la
crisi, el Consell i el Parlament Europeus
encara no han adoptat aquesta directiva.
El 2010 la directiva sobre treballadores
embarassades es va complementar amb
la directiva sobre permisos parentals,12

que estableix uns estàndards mínims dis-
senyats per facilitar la conciliació de la
vida laboral i familiar. Els dos canvis més
importants que introdueixen les esmenes
de 2010 a la Directiva són l’ampliació del
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període que es poden agafar els pares
(de tres a quatre mesos) i, amb la finali-
tat de promoure una implicació més igua-
litària per part dels dos progenitors,
almenys un dels mesos no pot ser trans-
ferit. Amb tot, les modalitats d’aplicació
de la no-transferibilitat es deixen als
estats membres. A més, el dret a agafar-
se un permís parental segueix sense ser
remunerat.
Paral·lelament a aquest procés de con-
trol de l’accés als serveis formals als
estats membres i de modificació de les
polítiques de permisos parentals, a par-
tir de l’any 2000 van augmentar les
demandes per part dels estats membres
perquè es tractés també, a escala euro-
pea, la qüestió de la qualitat dels serveis
per a la primera infància. El 2006, els
ministres van proclamar que l’educació
infantil pot reportar els índexs de retorn
més elevats de tot el cicle de formació
al llarg de la vida, sobretot en el cas dels
grups desafavorits.13 El 2008 van acor-
dar un seguit de prioritats de cooperació
a escala europea sobre qüestions de
política escolar, incloent com garantir
uns serveis preescolar accessibles i de
qualitat,14 i el 2009 van adoptar un marc
estratègic per a la cooperació en l’edu-
cació i la formació fins al 2020, que
incloïa entre les prioritats per al període
2009-2011 «promoure un accés equita-
tiu generalitzat i reforçar la qualitat del
servei i el suport del mestre en l’educa-
ció infantil».15

La comunicació de la comissió sobre
«Educació de la primera infància: oferir
a tots els infants la millor preparació
per al món de demà»16 adoptada el

2011 responia a aquesta demanda. Per complemen-
tar consideracions prèvies sobre la conciliació entre
treball i vida privada col·locava l’infant, el seu desen-
volupament personal i el benestar de les famílies al
centre de les consideracions polítiques. La
Comunicació establia els elements clau per a una
futura cooperació amb l’objectiu de millorar l’accés i
la qualitat dels serveis des del naixement fins a l’es-
colarització obligatòria. Reclamava l’accés universal a
uns serveis integrats que compartissin la visió sobre
l’educació infantils, uns marcs curriculars més efec-
tius, i les competències professionals i la gestió
necessàries per fer-ho realitat.
Les posteriors conclusions del consell17 donaven suport
a aquests plans i establien un procés de cooperació
política a escala europea sobre l’educació infantil. Van
convidar els estats membres a analitzar les seves situa-
cions actuals en relació amb els serveis infantils amb
especial atenció a l’accessibilitat i la qualitat i a reforçar
les mesures per garantir un accés equitatiu i generalit-
zat als serveis infantils de qualitat, així com invertir en
educació de la primera infància com a mesura per
fomentar el creixement. El Consell també convidava la
Comissió a donar suport a l’intercanvi de bones pràcti-
ques, per ampliar les bases d’informació sobre educació
infantil i per controlar i informar sobre els progressos
cap a la consecució dels referents europeus dins el
mètode obert de coordinació.

Cooperació en les polítiques d’educació infantil des
de 2011: l’adopció de la Comunicació sobre educació
de la primera infància
El 2014, un grup de treball de la Comissió Europea for-
mat per 25 experts dels estats membres (a més de
Noruega i Turquia) finalitzarà una proposta per crear un
marc de qualitat per a l’educació infantil. Aquesta tasca
d’àmbit europeu dins el mètode obert de coordinació
(MOC)18 confia crear una visió compartida de serveis
infantils de qualitat a tot Europa i millorar la pràctica
sobre el terreny.
Un punt central per a la política europea dels darrers
anys ha estat ajudar tots els estats membres a enfortir
una cultura de la qualitat en els serveis de la petits
infància. El grup de treball sobre educació  de la prime-
ra infància està desenvolupant un conjunt de criteris
que abasten els nombrosos i diversos aspectes i defini-
cions de la cura i l’educació infantils, així com la gran
diversitat de contextos polítics en què haurien d’aplicar-
se dins Europa. El marc qualitatiu hauria de tenir una
influència positiva en les àrees de l’educació infantil que
els estats membres prioritzen i en els quals, per tant,
inverteixen. Històricament, l’evolució política en l’àmbit
de l’educació infantil ha respost a la necessitat d’incre-
mentar l’accés per tal que un major nombre de pares
(sobretot mares) poguessin (re)integrar-se en el mercat
laboral. Però l’educació i la cura infantils són també fac-
tors importants per a l’educació i el benestar dels
infants, i tanmateix la qüestió de la qualitat no ha estat
tractada abans d’una manera sistemàtica. Ara l’objectiu
és ajudar a abordar aquesta qüestió per tal que la cura
i l’educació de la primera infància siguin considerades
com a inseparables, i el tema de l’accés passa a formar
part de la qüestió de la qualitat.
El desenvolupament de l’infant, i de fet el seu benes-
tar global, són tan importants en el context de la cura
infantil com en el context de l’educació. No s’hauria de
tractar la cura d’un infant per donar resposta a les
seves necessitats individuals sense considerar simul-
tàniament la seva educació, i viceversa. Alguns països

Lin, 3 anys
Vaig néixer a Florència. La meva mare 
és xinesa i el meu pare és italià. 
M'agrada pintar amb colors.
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ja han tractat aquestes qüestions d’una manera siste-
màtica, i en alguns altres països hi ha excel·lents ini-
ciatives aïllades, però sovint no es tracta la qüestió a
escala del sistema nacional. Els majors reptes que es
plantegen en l’àmbit europeu són definir què és el que
voldríem aconseguir per als infants, les seves famílies
i la societat en general, així com identificar quines
mesures de qualitat i d’accés poden contribuir més a
aconseguir aquests objectius. Un altre repte important
és el de donar suport a cada estat membre particular
perquè pugui desenvolupar i implementar mesures
polítiques i pràctiques que li permetin fer possibles
aquests objectius, perquè els serveis infantils són
extremadament diversos en termes de gestió i de
finançament en els diferents estats membres.
Des de març de 2012, els membres del grup de treball
–d’un ventall de sectors rellevants, incloent el de l’edu-
cació, serveis socials i de família– han treballat plegats
amb el mètode d’aprenentatge entre iguals.19 El focus
s’ha posar a revisar accions polítiques clau que han
comportat millores en la qualitat de l’educació infantil
dins cinc àrees clau per a la qualitat identificades pel
grup: accés, professionals, contingut del currículum
ofert als infants, avaluació i control, i gestió i finança-
ment. El grup ha examinat les evidències existents de
les polítiques i les pràctiques dels estats membres, i
també ha examinat els resultats d’estudis transnacio-
nals, ha visitat quatre estats membres diferents i ha
investigat i ha analitzat les seves polítiques i pràctiques
en relació amb l’educació de la primera infància:
Romania (accés), Hongria (currículum), Irlanda (avalua-
ció i control) i Dinamarca (professionals). Tots els mem-
bres del grup han recollit dades rellevants sobre cada
subtema en el context de les experiències dels seus pro-
pis països. De tot aquest ventall de polítiques, recerques
i pràctiques, el grup n’extraurà els temes clau per a la
qualitat dins les cinc grans àrees. Tot plegat desembo-
carà en el disseny d’una proposta per a un Marc de
Qualitat de l’Educació de la Primera Infància, que el
grup publicarà en el seu informe final durant el 2014.

A banda de coordinar la cooperació política entre els
estats membres mitjançant el mètode obert de coordina-
ció, hi ha tot un altre seguit d’eines a través de les quals
les polítiques d’àmbit europeu donen suport a les políti-
ques nacionals i avancen l’agenda prevista per crear ser-
veis infantils de qualitat i accessibles a tots els infants: a
través de l’Estratègia per un creixement sostenible de la
Unió Europea prevista per al decenni 2010-2020 (Europa
2020), a través del debat polític, a través de l’ampliació de
la base d’informació i a través de finançament.
El futur programa de finançament de la Comissió en el
camp de l’educació i la formació, Erasmus +, potencia-
rà les iniciatives en l’àmbit de la primera infància, refor-
çant l’experimentació i les col·laboracions alhora que
donant a conèixer bones pràctiques.
Tots els sectors rellevants posen cada vegada més èmfa-
si en el diàleg amb les parts implicades en els serveis d’e-
ducació infantil, així com en la potenciació de sinergies
intersectorials. La Direcció General per a l’Educació i la
Cultura consulta amb un ampli grup de sectors importants
sobre l’abandó escolar i sobre l’educació de la primera
infància per tal de mantenir un diàleg permanent durant
el procés polític amb el mètode obert de coordinació.
El paquet d’Inversió Social per al Creixement i la Cohesió
llançat per la Direcció General d’Ocupació i Afers Socials
conté també una «Recomanació per invertir en infància» i
ofereix una visió comuna per estimular reformes políti-
ques i innovació social; apel·la als estats membres per-
què enforteixin les sinergies entre els diferents sectors
(educació, salut, afers socials, igualtat de gènere).20 La
Comissió Europea destaca la necessitat que els estats
membres facin un ús eficient de les eines de finançament
existents, com els diferents programes de finançament de
la UE (i sobretot els Fons Estructurals, que possibiliten
l’experimentació política i la creació de col·laboracions
així com la recerca). Dins el Semestre Europeu,21 es con-
trolen els progressos dels estats membres i s’analitzen en
relació amb els punts de referència i els indicadors de
cada àmbit polític. A partir d’aquesta anàlisi, els països
reben unes recomanacions específiques per a cada país,

on se suggereixen maneres d’assolir pro-
gressos polítics en certs àmbits. Les polí-
tiques nacionals haurien de respondre a
aquestes recomanacions i ajustar les
seves prioritats d’inversió segons això. Val
la pena destacar que el 2013 catorze
països van rebre aquestes recomana-
cions en referència específicament a la
seva política i als serveis d’educació de la
primera infància.
Finalment, la Comissió Europea ha iniciat
diversos estudis per ampliar les bases
d’informació europees referents a l’edu-
cació infantil. Aquests estudis inclouen
una anàlisi de les relacions entre l’educa-
ció infantil i la seva relació amb un índex
menor d’abandó escolar,22 i un estudi
sobre l’eficàcia de la transferència condi-
cionada de recursos i el seu impacte en
la infància23 i en la qualitat.24 

Existeix un impuls creixent per reformar
les polítiques i els serveis infantils tant en
l’àmbit europeu com nacional, gràcies a la
qual cosa tenim una oportunitat important
de fer canvis i millores reals. Estem en un
moment molt important en què cal que hi
hagi un diàleg actiu entre tots els actors
rellevants per tal de trobar les millors solu-
cions per a cada context nacional, regio-
nal i local al servei dels interessos dels
infants i les famílies. La Comissió Europea
continuarà tenint un paper important en
aquest procés.

Aquest article no representa la posició
oficial de la Comissió Europea.

Nora Milotay Direcció General d'Educació
i Cultura de la Comissió Europea.
nora.milotay@ec.europa.eu
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Notes:
1. Les escoles infantils –per a infants
des del naixement fins a l’edat d’escola-
rització obligatòria– són extremadament
diverses en termes de gestió, finança-
ment i filosofia en els diferents estats
membres. Així, per tractar el tema de les
escoles infantils a escala europea abor-
dem tota mena de serveis educatius per
a infants per sota de l’edat d’escolarit-
zació obligatòria, al marge del tipus de
servei, l’horari o el projecte educatiu.
Vegeu: Conclusiones del Consejo sobre
educación infantil y atención a la infan-
cia: ofrecer a todos los niños la mejor
preparación para el mundo de mañana
(2011/C 175/03) 
2. A Early childhood education and care:
key lessons from research for policy
makers, NESSE, 2009, es pot trobar un
resum complet d’aquests motius. 
3.Recomanació del Consell 92/241/EEC
de 31 de març de 1992 sobre Atenció a
la Infància, OJ [1992] L 123.
4. Directiva 92/85/CEE, del Consell de
19 d’octubre de 1992, relativa a l’apli-
cació de mesures per promoure la millo-
ra de la seguretat i la salut laboral de la
treballadora embarassada, que hagi
donat a llum o en període de lactància
OJ [1992] L348/1.
5. Conclusions de la Presidència del
Consell Europeu de Barcelona, 15 i 16
de març de 2002.
6. El percentatge es mesura segons el
nombre d’infants (en serveis formals
que no siguin la família) en relació amb
tots els infants del mateix grup d’edat
(infants de menys de tres anys o entre
tres i l’edat d’escolarització obligatòria). 

Aquest indicador es desglossa en el nombre d’hores
setmanals que els infants reben l’atenció (fins a 30
hores setmanals / 30 o més hores setmanals). Les
dades es recullen a través d’una enquesta harmonitza-
da de la UE, l’Enquesta Europea sobre Ingressos i
Condicions de Vida (EU-SILC). Per estructures formals
s’entén: estructura organitzada amb personal qualificat,
en un centre d’atenció de dia o en un centre d’atenció
familiar organitzat.
7. Full de Ruta per a la Igualtat entre Dones i Homes 
(2006-2010), Pla de Treball 2009-2010 Work Programme,
SEC (2009) 1113 final.
8. Implementació dels objectius de Barcelona en relació
amb els serveis d’atenció a la infància per a infants en
edat preescolar, COM (2008) 638; SEC (2008) 2524;
objectius de Barcelona. Desenvolupament de centres
per a infants a Europa amb vista a un creixement sos-
tenible i inclusiu, 2013.
9. El referent europeu en l’Estratègia Educació i
Formació 2020 no es considera un objectiu que hagin
d’assolir els països individuals de cara al 2020 –com ho
és l’objectiu de Barcelona de 2002. Ofereix una orien-
tació als polítics de cada estat membre perquè esta-
bleixin els seus objectius o referents nacionals en
aquest àmbit. 
10. Education Monitor, Comissió Europea, 2012.
11. COM (2008) 635.
12. Directiva del Consell 2010/18/EU, de març de 2011
que implementa l’acord marc revisat sobre permisos
parentals pactat per BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP
i ETUC.
13. Conclusions del Consell sobre eficiència i equitat en
l’educació i la formació (OJ C 298 of 8.12.2006)
14. Conclusions del Consell relatives a preparació dels
joves per al segle XXI: agenda per a la cooperació euro-
pea a les escoles (OJ C 319 of 13.12.2008)
15. Conclusions del Consell sobre un marc estratègic
per a la cooperació europea en educació i formació
(‘ET2020’) (OJ C 119 of 28.5.2009)

16. COM (2011) 66 final 
17. Conclusions del Consell sobre educació i cura de la
primera infància: oferir a tots els infants la millor prepa-
ració per al món de demà, 2011/C 175/03
18. El mètode obert de coordinació (MOC) ajuda els
estats membres a assolir col·lectivament objectius per
millorar l’educació I la formació tot fomentant l’apre-
nentatge mutu, establint objectius comuns, controlant
el progrés de diferents estats membres en relació amb
els referents i indicadors europeus i desenvolupant
informes biennals conjunts i eines de referència.
19. Experts dels estats membres intercanvien i sintetit-
zen les seves experiències polítiques, analitzen i com-
pren opcions polítiques, s’inspiren en recerques sobre
polítiques que hagin funcionat i fan recomanacions per
a bones pràctiques polítiques, que s’ofereixen com a
guia als polítics i professionals nacionals.
20. Recomanació de la Comissió del 20 de febrer de
2013 «Invertir en infància: trencar el cicle dels des-
avantatges» 2013/112/EU
21. Per ajudar els estats membres a implementar els
objectius de l’Estratègia Europa 2000 que cada estat
membre ha traslladat als seus objectius nacionals i a les
seves polítiques de creixement, la Comissió Europea ha
establert un cicle anual de coordinació de política econò-
mica anomenada Semestre Europeu. Cada any la Comissió
Europea realitza una anàlisi detallada dels programes de
reformes econòmiques i estructurals dels estats membres
de la UE i els ofereix recomanacions per als següents 12-
18 mesos. Per a més informació, vegeu: http://ec.euro-
pa.eu/europe2020/making-it-happen/index_es.htm
22. Estudi sobre l’ús efectiu de l’educació de la prime-
ra infància en la prevenció de l’abandó escolar, disponi-
ble pròximament.
23. Estudi sobre transferència condicionada de recursos
(TCR) i el seu impacte en la infància, disponible pròxi-
mament.
24. Un extens estudi empíric dins el 7è Programa Marc,
disponible pròximament.
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polítics, econòmics i socials (de vegades pertanyents a una matriu comuna, de vega-
des adscrits a les dinàmiques pròpies de cada país) que duen actualment a una
heterogeneïtat en l’extensió dels serveis entre països, i de vegades també dins el
mateix país.
El ventall de diversitat de dades és molt ampli i oscil·la entre els valors extrems de
Dinamarca (on l’assistència a un servei d’«educació formal» està garantida per a 
gairebé tres de cada quatre infants de menys de 3 anys) i els de Romania (on, per
contra, aquest tipus d’experiència resulta moltíssim més esporàdica i selectiva).

Figura 1 . Percentatge d’infants de menys de 3 anys en serveis d’«educació formal»
en relació amb el nombre total d’infants de la mateixa edat per temps setmanal 
passat en el servei - Any 2011 (Font: EU-SILC)

Si examinem en aquest punt l’extensió de l’oferta de serveis des d’una perspectiva
evolutiva que comprèn l’espai temporal del darrer quinquenni –del qual tenim dades
disponibles–, veiem clarament que no només els punts de partida i d’arribada són
desiguals, com ja hem vist abans, sinó també les tendències actuals.

Aldo Fortunati i Enrico Moretti

L’extensió dels serveis educatius per a la primera infància:
fets i polítiques 

Algunes dades
La qüestió de quins són els termes i les condicions favorables a l’extensió i a
l’ús dels serveis educatius per a la primera infància té una gran importància, i
no resulta trivial ni fàcil donar una resposta, i encara menys una 
d’inequívoca i definitiva. Calen algunes consideracions preliminars per definir
les línies del tema que ens ocupa. 
Segons la definició adoptada en les dades de l’Eurostat (oficina estadística
de la Comissió Europea), entenem per «educació infantil formal», en un 
sentit ampli, una oferta de serveis orientats a l’atenció i l’educació de la 
primera infància i que cobreix quatre tipus possibles de servei/intervenció:

• educació preescolar
• educació escolar obligatòria
• atenció infantil en un centre fora de l’horari escolar (abans/després)
• atenció infantil en un centre d’atenció de dia

Així, els tipus possibles d’»educació infantil formal» inclouen els serveis organit-
zats i que s’ofereixen dins una estructura, sigui pública o privada; se n’exclouen
les formes d’educació que no compten amb una estructura de referència 
estable i que s’estableixen en una relació directa definida entre l’educador o
auxiliar i les famílies. Sembla doncs que la intenció és considerar només els ser-
veis que responen a les condicions d’estabilitat d’organització que constitueixen
també un prerequisit per garantir certs estàndards de qualitat de l’oferta.
Utilitzant aquesta noció d’»educació formal» i observant la incidència de l’a-
tenció en els diversos països de la Unió Europea, sembla clar que en el des-
envolupament dels serveis oferts s’han pres camins no coincidents, que han
combinat –amb modalitats, intensitats i graus diversos– factors culturals,

Quines evidències 
per la política?
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Si agrupem els països segons els
resultats obtinguts en el quinquen-
ni, i tenint present que en alguns la
diferència trobades en un mateix
país poden ser degudes a la
modèstia dels valors en joc, resul-
ta evident que hi ha països on l’ex-
tensió dels serveis en qüestió ha
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crescut fortament (marcats en gris fosc), països que mostren una estabilitat subs-
tancial (marcats en gris fluix) i països, en canvi, on hi ha una tendència al descens
de l’oferta (marcats en blanc).

L’ús dels serveis infantils augmenta amb l’edat dels infants
Dit això, entre els països de la Unió apareixen diferències significatives entre els paï-
sos en l’índex de cobertura dels infants de 3 anys fins a l’edat d’escolarització obli-
gatòria, si bé no tan accentuades com per als infants de menys de 3 anys.  Pel que
fa a l’objectiu de cobertura del 90% del total dels infants d’aquesta edat concreta,
trobem un ventall de valors que oscil·la entre el 98% de Bèlgica i el 41% de
Romania, país que, un cop més, es situa en la darrera posició. 

Figura 2. Percentatge d’infants entre 3 anys i l’edat d’escolarització obligatòria que assisteixen a serveis for-

mals en relació amb el nombre total d’infants de la mateixa edat per temps setmanal passat al servei 

- Any 2011 (Font: EU-SILC)

De la mateixa manera que hem fet abans, si agrupem els països segons la realització
del darrer quinquenni, sorgeixen diferències de tendència marcades en primer lloc per

una majoria de països que han millorat la
seva oferta, seguits d’un grup més reduït
de països que, per dir-ho d’alguna mane-
ra, han mantingut la seva posició, i d’un
grup encara més reduït (Xipre, Hongria,
Irlanda, Romania, Espanya) que l’han
empitjorat substancialment.

Taula 2. Percentatge d’infants entre 3
anys i l’edat d’escolarització obligatòria
que assisteixen a serveis formals en
relació amb el nombre total d’infants de
la mateixa edat – Anys 2007-2011
(Font: EU-SILC)
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Existeixen una normes simples 
per «guiar» els processos?
No és fàcil establir quins són els motius que hi ha darrere els nivells de partida, d’arribada i de realització en  els ser-
veis, però certament val la pena posar aquí en relació l’índex de cobertura de l’oferta d’»educació formal» amb alguns
indicadors d’interès que poden servir de base a la nostra reflexió. Els indicadors que prenem en consideració són:

• percentatge de despesa en el capítol «família i menors» del PIB
• índex d’ocupació femenina en la franja d’edat 20-64
• nombre mitjà de fills per dona
• risc de pobresa infantil
• percentatge de població entre 18 i 24 anys amb un nivell d’estudis no superior a la primera etapa de secundària

i que no segueix cap activitat d’educació o formació.

Taula 3. Percentatge d’infants de menys de 3 anys en serveis d’«educació formal» i correlacions amb alguns indi-
cadors d’interès

(a) «Educació formal» és una servei que cobreix quatre tipus de cura i educació: preescolar, escola obligatòria, serveis d’atenció
fora de l’horari escolar (abans i després) i centres d’atenció de dia. Per tant, el sistema d’educació formal inclou tota mena d’a-
tenció organitzada i controlada per una estructura, sigui pública o privada, excloent les formes ofertes sense cap estructura entre
l’educador i les famílies a través d’acords directes. Amb això es pretén prendre en consideració només els serveis que satisfacin
uns estàndards de qualitat establerts.
(b) L’índex d’ocupació es calcula dividint el nombre de dones entre 20 i 64 anys ocupades pel total de la població del mateix grup
d’edat. L’índex de població ocupada consisteix en les persones que durant la setmana de referència van desenvolupar qualsevol feina
remunerada durant una hora com a mínim o que, malgrat no estar treballant, tenien una feina de la qual estaven temporalment
absents.

(c) L’indicador es defineix com el percentatge de
persones amb uns ingressos disponibles per
sota del llindar del risc de pobresa, fixat en el
60% de la mediana nacional dels ingressos 
disponibles anuals equivalents (després de
transferències socials).

Si prenem en consideració el primer dels
indicadors mencionats –el percentatge
de despesa en el capítol «família i
menors» del PIB– la relació esperada és
que a un increment d’aquest indicador
correspongui un augment del percentat-
ge d’infants de menys de 3 anys que usin
l’»educació formal». Tanmateix, el valor
de correlació (0,42) entre els dos grups
de dades mostra una relació molt feble i,
amb algunes excepcions més o menys
marcades, indica un vincle tan poc sòlid
que no deixa espai a interpretacions de
causalitat directa.
Pel que fa al segon indicador –l’índex 
d’ocupació femenina en la franja d’edat
20-64–, la relació que s’espera és positiva,
és a dir, que és raonable pensar que l’aug-
ment de l’índex d’atenció en serveis d’edu-
cació formal comportarà l’augment de la
possibilitat que les mares s’incorporin o es
reincorporin en el món laboral, gràcies a
aquest instrument de conciliació entre la
vida laboral i el temps d’atenció als infants.
I, a la inversa, allí on augmentin els índex
d’ocupació femenina, s’observarà un aug-
ment de la demanda de serveis, precisa-
ment per garantir un instrument eficaç de
conciliació entre la vida familiar i la vida
professional. Tampoc en aquest cas, el
valor de correlació (0,49) permet establir
unes relacions fortes entre els indicadors
en qüestió.
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El tercer indicador que es pren en consideració –el nom-
bre mitjà de fills per dona–, per al qual s’espera també
una relació positiva (l’augment de l’oferta de serveis
hauria de representar una de les claus, o si més no, un
dels instruments de suport  per a la revitalització i la sos-
tenibilitat de la fertilitat), presenta tan sols un valor de
correlació feble (0,54).
Els indicadors quart i cinquè, tot i que amb la deguda
cautela, ens haurien de permetre finalment entreveure,
en certa mesura, les potencialitats que els serveis d’edu-
cació formal tenen com a contrast i/o prevenció del risc
de pobresa infantil i d’abandó precoç del circuït educatiu
i formatiu en la joventut. En el cas del risc de pobresa –en
aquest cas es tracta òbviament d’una relació inversa– el
valor de correlació (-0,50) no indueix a judicis perempto-
ris, i encara menys es poden extreure interpretacions sig-
nificatives del percentatge de la població entre 18 i 24
anys amb un nivell d’estudis no superior a la primera
etapa de secundària i que no segueix cap activitat d’edu-
cació o formació (0,07), un valor que indica la manca de
qualsevol vincle causal entre els dos grups de dades.
L’absència de correlacions fortes ens dóna a entendre
clarament la dificultat de trobar a través de les dades
disponibles unes relacions unívoques i inqüestionables,
explicacions i teories evidents i indiscutibles.

Indicacions per a la política?
Però aleshores, la política està desarmada? És indife-
rent el que es faci pel que fa als resultats que se’n des-
prenen? Per què hauríem d’invertir en serveis d’educa-
ció formal si no està clar l’impacte que que aquestes
inversions produiran? 
Donar una resposta adequada a això no és una tasca
trivial, però les mateixes dades ens la suggereixen,
posant la mirada en les històries d’èxit que surten a la
llum aquí i allà en els països de la Unió.
La primera consideració que cal fer, en tot cas, té a
veure amb el fet que una consistència mitjanament
baixa del percentatge de cobertura de l’oferta de serveis
educatius per a la primera infància i la gran varietat dels

quadres dels processos i dels resultats evolutius realit-
zats en els diversos països examinats no és una base
adequada per derivar indicacions sobre regles evolutives
universals. Les dades disponibles ens parlen d’un feno-
men que no té prou significació quantitativa –ni una
extensió prou equilibrada– perquè se’n puguin derivar
indicacions sobre «què cal fer» per «aconseguir què».
Així, doncs, si bé cal molta cautela a l’hora d’afirmar
que l’assistència a un servei d’educació formal implica
directament una major probabilitat d’èxit en la vida o
que uns índexs més elevats d’extensió de l’oferta inci-
deixin sobre altres fenòmens importants en relació amb
les condicions de vida de la generació més jove, per no
parlar de l’estat de salut de tot un país, també és cert
que hi ha exemples de països on tot això funciona.
No és per casualitat que precisament en el reduït grup
de països amb una elevada extensió dels serveis 
d’educació formal –com Dinamarca, França i Suècia–
s’hi trobin de fet uns valors òptims en tots els indica-
dors examinats més amunt i per sobre de la mitjana de
la Unió Europea. Es tracta probablement de «casos»
que mereixen ser analitzats a fons per intentar trobar
nexes, relacions, potencialitats, intencionalitats i
recursos que, almenys en aquestes realitats territo-
rials, ajuden a afirmar la utilitat dels serveis d’educa-
ció formal. Permet suposar, de fet, que en aquest
reduït grup de països, la trama dels nexes i la interac-
ció de les relacions sigui més clara, intensa i no miti-
gada del que és en molts altres casos, encara incerta
o confusa. 
D’altra banda, no sembla fora de lloc recordar que la
política, com a «art del que és possible», ha de dissen-
yar precisament les seves estratègies no tant a partir de
l’evidència ja donada dels resultats que es podran acon-
seguir, sinó més aviat de la intuïció que algunes inter-
vencions contribuiran a crear millors condicions per al
reconeixement i la valoració del potencial individual i per
al benestar general de la nostra societat.
La manca d’evidències fortes sobre les relacions «causa-
efecte» implicades en els complexos mecanismes de 
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funcionament dels nostres sistemes
socials no pot ser doncs una excusa per
descomprometre’s políticament d’un sec-
tor –el dels serveis educatius per a la
infància– en què resulta evident que
només un ulterior desenvolupament
quantitatiu i qualitatiu de les oportunitats
possibilitarà que els beneficis que se’n
derivin es visualitzin i es puguin valorar.
Conforta el fet que els documents més
recents d’orientació de la Comunitat
Europea expressen clarament aquest
perspectiva, la realització de la qual es
podrà derivar –n’estem convençuts– de
la capacitat de la política per elaborar
estratègies a mig i llarg termini menys
ocasionals i parcials que el que encara
succeeix en molts casos. El polítics hau-
rien de ser capaços per tant d’assolir
fites significatives i importants tant en
l’afirmació del dret dels infants a l’edu-
cació com a tema d’interès públic com
en el reconeixement de la inversió en la
infància com a ingredient fonamental
del desenvolupament social i econòmic
de les nostres comunitats.

Aldo Fortunati, director de l’Àrea
Educativa de l’Istituto degli Innocenti de
Florència
fortunati@istitutodeglinnocenti.it

Enrico Moretti, estadista, Istituto degli
Innocenti de Florència
moretti@istitutodeglinnocenti.it
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Els serveis educatius 
infantils a Europa: 

el sistema
Peter Moss

El punt crític de les polítiques per a la infància és la manca d’un sistema integrat
que harmonitzi les diverses intervencions.

Els serveis d’educació infantil formal van néixer a Europa, i avui estan molt més des-
envolupats aquí que en altres zones del món, sobretot per als infants de 3 a 6 anys.
Dit això, és molt difícil generalitzar més sobre l’educació infantil a Europa, o almenys
en els 28 estats membres de la Unió Europea, perquè el panorama de l’educació
infantil a Europa és molt divers (o alguns poden dir confús), com es desprèn clara-
ment de la taula al final d’aquest article.
Comencem examinant la dimensió més bàsica, la manera com s’organitzen els sis-
temes nacionals d’educació infantil. Un dels deu principis que proposa el document
d’Infància a Europa L’educació infantil: una perspectiva europea, és la necessitat de
«coherència: un marc per donar suport a una visió comuna». El document planteja
que «tots els centres haurien d’inserir-se en un marc polític únic i coherent que asse-
guri una visió comuna i unes condicions compartides a tots els centres per a infants»,
i afegeix que construir i aplicar aquest marc únic «serà més fàcil quan hi hagi un únic
departament responsable d’aquests centres en tots els nivells de govern». Fins a quin
punt ha assolit Europa aquest principi?
Actualment, la majoria de països europeus (com, de fet, la majoria de països del
món) tenen sistemes «separats», on la responsabilitat dels serveis està dividida en
diferents departaments: alguns serveis depenen de l’administració de benestar
social, altres de la d’educació. Majoritàriament, els primers són per a infants de
menys de 3 anys, i els segons per als de més de 3, però en alguns països, com
Grècia, els serveis per a més de 3 anys són supervisats tant per benestar social com
per educació. El problema dels sistemes separats és prou clar: són un llegat disfun-
cional de les polítiques del passat, que crea desigualtat, discontinuïtat i duplicació
de serveis, coses que no són bones ni per als infants, ni per a les famílies ni per als
treballadors.

Però en les darreres dècades s’han pro-
duït canvis que han fet que en alguns paï-
sos s’hagin salvat les distàncies, en més o
menys mesura. En concret, s’ha evolucio-
nat cap a un únic sector o departament
com a responsable de tots els serveis 
d’educació i cura de la primera infància,
que avui significa bàsicament educació.
Actualment 12 dels 28 estats membres
de la UE tenen aquesta responsabilitat
unitària, i en això Europa està molt més
avançada en aquest aspecte que qualse-
vol altra zona del món. 
Això no obstant, una responsabilitat uni-
ficada no significa un sistema totalment
integrat; és només un pas. El document
d’Infància a Europa defineix un sistema
totalment integrat i coherent com aquell
amb una visió comuna i unes condicions
compartides en vuit àrees clau: accés,
accessibilitat (quota); visió pedagògica,
context curricular, participació, avalua-
ció, estàndards mínims relatius a 
l’entorn i al personal i una infraestructu-
ra de suport. La majoria de sistemes 

totalment integrats compten també
amb serveis integrats pel que fa a l’edat
(és a dir, centres amb infants de menys
i de més de tres anys), si bé Infància a
Europa no ho inclou com un criteri
necessari.
Analitzat així, el nombre de països amb
sistemes d’educació infantil alhora
unitaris i totalment integrats cau de 12
a només 4 –els tres països nòrdics de
la UE (Dinamarca, Finlàndia i Suècia) i
Eslovènia. Aquesta integració estructu-
ral comporta també una integració
conceptual, en el sentit que aprenen-
tatge i cura es consideren totalment
inseparables; tal com s’expressa en el
currículum suec de preescolar, «les
activitats s’haurien de basar en una
visió holística de l’infant i les seves
necessitats i s’haurien de dissenyar
per tal que la cura, la socialització i
l’aprenentatge conjunt formin un tot
coherent». A tot això s’hi afegeix un
servei continuat per a infants de 0 a
l’edat d’escolarització.

4 peterMos.qxd  03/07/2014  18:44  PÆgina 15



JU
LI

O
L

20
14

16

quan començar a utilitzar els serveis 
d’educació infantil. A la taula es veu que
l’edat que té l’infant quan s’esgota el per-
mís dels pares (cas que l’utilitzin tot), pot
variar de 13 a una mica més de 36
mesos. Però encara més significativa és
la dada de l’edat de l’infant quan s’esgo-
ta el permís ben remunerat, ja que és
molt menys probable que els pares utilit-
zin el permís no remunerat o amb una
remuneració baixa. Aquí l’edat és molt
inferior, i comprèn des de l’absència total
de permís ben remunerat fins a 24
mesos, si bé la mitjana (mediana) està
just per sota dels 9 mesos (les dades
comprenen 24 dels 28 estats membres
de la UE).
Potser el punt més importat que hem de
tenir en ment és que molt pocs països
coordinen realment les polítiques de
permisos i d’educació infantil, per
garantir que el dret a un permís ben
remunerat comporti immediatament el
dret a l’educació infantil sense disconti-
nuïtat temporal (o que aquests drets
siguin concurrents, de manera que els
fills dels pares que tenen un permís
puguin accedir als serveis). Només qua-
tre països –sí, novament, Dinamarca,
Finlàndia, Eslovènia i Suècia, amb els
seus sistemes totalment integrats–
tenen polítiques integrades sense dis-
continuïtat temporal. Uns quants països
–Croàcia, Estònia, Hongria, Lituània–,
sobre el paper no tenen discontinuïtat
temporal i hi ha uns drets legals esta-
blerts, però no hi ha les places suficients
perquè aquest dret es faci realitat: a la
pràctica, hi ha també una discontinuïtat
temporal, igual que en tots els altres

Mia, 4 anys
Sóc italiana i visc a Porto. 
M'agrada jugar 
amb petxines 
i fer volar estels.

Els altres països amb un sistema unitari, és a dir, amb un depar-
tament responsable de les polítiques i l’administració, poden
estar integrats en un, dos o tres criteris, però no en tots quatre.
En alguns casos això és degut al fet que, a la pràctica, els infants
més petits no tenen el mateix accés als serveis que els més
grans, tot i que sobre el paper hi tinguin el mateix dret. En altes
llocs, la integració encara té molt camí per córrer. A Anglaterra,
per exemple, el departament d’educació és responsable de tots
els serveis d’educació i cura infantils i hi ha un sistema integrat
de regulació i un marc curricular comú, però en relació amb l’ac-
cés, l’accessibilitat i els estàndards relatius al personal, seguei-
xen operant dos sistemes separats, un per a «l’atenció infantil
per als pares treballadors» i l’altre per a «educació infantil a par-
tir de 3 anys», un considerat bàsicament com a responsabilitat
privada, l’altre com a bé públic. Així, doncs, Europa ha iniciat el

llarg camí cap a un sistema totalment integrat d’educació i aten-
ció a la primera infància, però encara ha d’avançar moltíssim.
Però és un inici. Els sistemes dels serveis d’atenció i educació de
la primera infància s’emmarquen i es defineixen per altres políti-
ques i serveis, en particular els permisos parentals i l’educació
primària. La manera com l’atenció i l’educació infantils es rela-
cionen amb aquestes àrees polítiques té molta importància.
Tots els països de la UE han de donar permisos parentals; les
directives de la UE estableixen uns estàndards mínims, però la
uniformitat no passa d’aquí. La durada del permís, que sigui
remunerat o no i quina ha de ser aquesta remuneració, el grau
de flexibilitat i si les polítiques de permisos estan dissenyades
per promoure o dissuadir el seu ús per part dels homes, tot això
varia enormement. El disseny polític té conseqüències molt
importants. Influeix, per exemple, sobre la decisió dels pares de
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estats membres. En el cas d’Alemanya,
que l’agost de 2013 va introduir el dret
a l’educació infantil als 12 mesos d’e-
dat, encara és massa aviat per saber si
aquest dret és de fet efectiu i si, per
tant, la discontinuïtat temporal amb el
dret a un permís ben remunerat ja ha
desaparegut en la pràctica. A la resta
d’Europa fa la impressió que l’adminis-
tració política que s’ocupa dels permisos
i la que s’ocupa de l’educació infantil
mai no es troben per superar aquesta
discontinuïtat; de fet, en la majoria de
casos aquests polítics pertanyen a
ministeris diferents, amb agendes políti-
ques diferents.
Si les polítiques sobre permisos afecten
el moment en què els infants poden
accedir als serveis d’educació infantil,
les polítiques sobre l’inici de l’escola
primària afecten el moment en què els
infants deixen aquests serveis. Per
exemple, a Irlanda del Nord (al Regne
Unit) l’edat d’escolarització obligatòria,
quan els infants passen a l’escola pri-
mària, és només de 4 anys, mentre que
a Croàcia és de 7 anys. Tal com mostra
la taula, en la majoria de països
d’Europa, l’edat d’escolarització obliga-
tòria és de 6 anys. També mostra que
diversos països –com Irlanda, els Països
Baixos, Anglaterra i Suècia– ofereixen la
possibilitat d’accedir voluntàriament a
l’escola primària abans d’hora, als 4
anys en els dos primers, als 6 en el cas
escandinau. En aquests països, gairebé
tots els infants prenen aquesta via 
d’accés avançat.
Aquests punts diversos de transició de 
l’educació infantil a l’escola primària,
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així com les diferents edats que donen dret a l’educació
infantil, tenen implicacions per als infants i el sector de
la primera infància. En països on l’escola primària
comença als 6 anys, els infants normalment passen
almenys tres anys en educació infantil; però és freqüent
que siguin quatre o cinc anys a Dinamarca i Suècia, on
la majoria d’infants accedeixen a l’educació infantil als
12-18 mesos, quan s’esgota el permís parental ben
remunerat. Però en països on la transició a l’escola pri-
mària té lloc majoritàriament al voltant dels 4 anys, com
Anglaterra i Irlanda, molts infants passen un màxim de
dos anys en educació infantil.
Tradicionalment hi ha hagut coincidència entre l’inici de
l’educació obligatòria i de l’escola primària, i l’assistència
a serveis d’educació infantil ha estat voluntària. Però
recentment hi ha hagut una tendència a fer obligatòria
l’assistència a serveis d’educació infantil. Nou estats
membres de la UE, sobretot però no únicament de
l’Europa Central i de l’Est (Bulgària, Croàcia, Xipre, Grècia,
Hongria, Letònia, Luxemburg, Polònia i Romania), ara exi-
geixen l’assistència a un servei d’educació infantil per un
període d’un any en la majoria de casos, però de dos anys
a Luxemburg i, aviat, de tres anys a Hongria. Una variant
de l’obligatorietat és la de Flandes i Bèlgica, on els infants
han d’assistir a un servei d’educació infantil almenys 220
mitges jornades abans de començar l’escola primària, i si
no ho han fet, han de passar un examen de llengua, unes
condicions adreçades particularment als infants de famí-
lies immigrants.
Així que mentre que segueix havent-hi una desconnexió
entre els permisos parentals i l’educació infantil, l’educa-
ció infantil cada vegada està més enredada amb 

l’educació obligatòria, com a part d’un procés d’»escolifi-
cació» amb el mantra de «preparació per a l’escola». Fins
i tot en el casos que no és obligatòria, els governs cada
vegada subratllen més, en els currículums o on sigui, el
paper de l’educació infantil per «preparar» els infants per a
l’educació primària. Sota el meu punt de vista, és urgent
que s’obri un debat crític, a escala nacional i europea,
sobre l’obligatorietat de l’educació infantil, l’»escolificació»
i sobre relacions alternatives entre la primera infància i l’e-
ducació obligatòria. Fins i tot aniria més enllà i defensaria
que aquest debat també és pertinent per la necessitat
d’un sistema coherent, amb una integració més decisiva
en els departaments d’educació, però atès que això incre-
menta alhora el risc d’»escolificació», caldria aprofitar l’o-
portunitat per crear una «col·laboració forta i paritària»
entre l’educació infantil i l’educació obligatòria basada en
el treball conjunt de tots dos sectors per construir unes
visions, uns valors, uns objectius i unes pràctiques com-
partits, la qual cosa significa repensar i reformar no només
l’educació infantil, sinó també l’escola obligatòria.
El tipus de serveis que formen els sistemes d’educació
infantil formal també varien considerablement a tot Europa.
Per posar tres exemples: l’abast i l’organització de l’atenció
familiar de dia com a forma de servei, especialment per als

Leon, 4 anys
Vaig néixer a Madrid i visc a Parma. 

La meva mare és flamenca 
i el meu pare és italià. 

M’agrada jugar a pirates i 
menjar patates fregides.
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infants més petits; el fet que els serveis estiguin segregats
per edats, amb serveis separats per a infants de menys o de
més de 3 anys (per exemple, França o Itàlia), o integrats,
amb infants des dels 12 mesos (o menys) fins a l’edat esco-
lar (per exemple, Croàcia o Suècia); i si hi ha «escoles» (per
exemple, Bèlgica o Espanya) o «jardins d’infància» 
(per exemple, Dinamarca o Alemanya), com a resultat de
diferents tradicions i visions pedagògiques. Aquestes distin-
cions es reflecteixen en el personal que treballa en aquests
serveis.
També hi ha diferències entre els països en qui ofereix
els serveis, incloent la barreja públic/privat i, dins el sec-
tor privat, entre les ofertes sense ànim de lucre i les ini-
ciatives de negoci (per a un debat més complet sobre
aquest tema, vegeu el número 11 d’Infància a Europa:
Públic i privat.http://www2.rosasensat.org/revistes/infan-
cia-europa/numero/11). Malauradament no existeix cap
comparativa de dades d’aquesta dimensió, ni cap infor-
mació sobre els canvis que s’estan produint. El Regne
Unit, amb un 82% del «mercat» d’atenció a la infància
en centres de dia a mans d’iniciatives de negoci, lidera
la resta d’Europa en aquest tipus d’oferta privada, però
no sabem fins a quin punt el negoci s’ha introduït en 
l’atenció a la infància en altres estats membres.
Tampoc no està documentat el grau de «mercantilització».
Està clar, però, que aquest procés ha avançat especial-
ment en els dos països anglosaxons, Irlanda i el Regne
Unit, i als Països Baixos, on els governs han determinat
que un mercat en mans privades, que batallen entre ells
pel negoci dels pares-consumidors, és la millor manera
d’estimular l’oferta i satisfer una demanda que afecta la
responsabilitat individual, l’elecció de les famílies i la com-
petència. Amb tot, sota les pressions neoliberals, sembla
probable que tant la privatització com la mercantilització
s’estenguin per tot Europa, llevat que s’estableixi una forta
resistència sobre la base de la renovació de l’educació
pública inscrita dins els valors de la democràcia i la
col·laboració.
El debat sobre els sistemes d’educació a la primera infàn-
cia pot semblar força acadèmic i abstracte, allunyat de la

realitat de la tasca pedagògica quotidiana. Però els siste-
mes són importants per a les famílies, el personal i, sobre-
tot, per als infants. Tenen repercussions sobre qui accedeix
als serveis d’educació infantil i en quines condicions.
Afecten el personal, perquè influeixen sobre les qualifica-
cions, les condicions laborals i l’estatus. I són un reflex de
la manera d’entendre l’educació infantil. Fins ara, només
un grapat de països europeus han adoptat i promogut una
visió de l’educació infantil com una responsabilitat pública
d’oferir una educació en el sentit més ampli com un dret
de tots els infants. Europa encara té molt camí per córrer
per assolir uns sistemes d’educació infantil adequats al
segle XXI.
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Maria, 5 anys
Em dic Maria i visc a Ebstorf,
Alemanya. M’agrada passar 
el temps al bosc.
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Notes:
1. Croàcia, Estonia, Hongria, Lituània: és
obligatori oferir una plaça als 6 mesos
(Croàcia), 18 mesos (Estònia), des del nai-
xement (Hongria) o als 12 mesos (Lituània),
però aquesta obligació no es pot complir per
manca d’oferta suficient. A Alemanya s’ha
introduït recentment l’obligació d’oferir una
plaça als 12 mesos (agost de 2013), però
és massa aviat per saber si es pot complir
aquesta obligació. A partir de 2014 a
Hongria l’assistència serà obligatòria a partir
dels 36 mesos.
2. Grècia: la durada del permís varia entre
els sectors públic i privat.
3. Xipre: Els infants assoleixen l’edat d’esco-
larització obligatòria als cinc anys i vuit mesos
abans de l’1 de setembre. L’educació infantil
és obligatòria per als infants de cinc a sis
anys d’edat, és a dir, un any per als infants
que tenen quatre anys i vuit mesos l’1 de
setembre.

Llegenda:  
Tipus de sistema d’educació i cura de la prime-
ra infància: Separat: educació> – responsabili-
tat dividida entre els sectors educatiu i de
benestar social, amb la majoria de serveis
depenent d’educació; Separat: benestar
social> – responsabilitat dividida entre els sec-
tors educatiu i de benestar social, amb la majo-
ria de serveis depenent de benestar social (és
a dir, serveis «d’atenció a la infància»); Unitari:
educació, Totalment integrat: tots els serveis
depenen del sector educatiu i el sistema d’e-
ducació infantil és totalment integrat pel que fa
a accés/dret, finançament, personal i regulació
(normalment també al tipus de servei); Unitari:
educació: tots els serveis depenen del sector
educatiu però el sistema d’educació infantil no

és integrat pel que fa a algun dels aspectes
d’accés/dret, finançament, personal i regulació.
Edat a què s’esgota el permís ben remunerat
(permís total): edat de l’infant quan s’esgota
el permís remunerat amb el 66% o més del
sou si els pares prenen tot el temps de per-
mís de què disposen.
Inici del dret a l’educació infantil: els països
marcats en gris fosc indiquen que l’inici del dret
coincideix amb l’inici de l’obligatorietat d’assistir
a un servei d’educació infantil. Inici de l’escola-
rització obligatòria: els països marcat en gris
fosc indiquen que l’assistència obligatòria
comença quan els infants estan assistint a un
servei d’educació infantil, és a dir, abans de l’i-
nici de l’escola primària; els països marcats en
gris fluix indiquen que els infants poden (i nor-
malment ho fan) iniciar l’escola primària volun-
tàriament abans de l’edat obligatòria.

Fonts: 
MOSS, P. (ed.) International review of leave
policies and research 2013. www.leavenet-
work.org;  NFER (2013) Compulsory age of
starting school in European countries
(http://www.nfer.ac.uk/nfer/index.cfm?9B1C
0068-C29E-AD4D-0AEC-8B4F43F54A28);
Oberheumer, P., Schreyer, I. and Neuman,
M.J. (2010) Professionals in early childhood
education and care systems. Opladen:
Barbara Budrich; informació privada
d’Helena Buric. 

Peter Moss, professor emèrit, Institut
d’Educació, Universitat de Londres.
peter.moss@ioe.ac.uk
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Sobre la base dels resultats d’un estudi
recent encarregat per la Direcció General
d’Educació i Cultura de la Comissió
Europea3, aquest article explorarà els
obstacles per a la participació dels infants
de minories ètniques i de famílies amb
pocs ingressos en els serveis d’educació
infantil i assenyalarà estratègies per igua-
lar l’assistència.

Barreres per a la participació
Mentre que en un principi el problema de
la desigual participació es considerava
sobretot el resultat d’una opció de les
famílies, actualment està cada vegada
més clar que certes condicions de l’entorn
influeixen en les decisions que prenen
aquestes. Cal, doncs, tenir en compte
múltiples factors a l’hora d’analitzar les 

raons de la desigualtat en l’ús de serveis
de qualitat en els primers anys.

Política
Està documentat que les mesures políti-
ques referents a la disponibilitat de ser-
veis i també a la regulació i el control
general de la qualitat, afecten l’accessi-
bilitat dels infants immigrants i dels
infants que viuen en la pobresa. Els sis-
temes d’educació infantil que operen en
el mercat, fins i tot si van acompanyats
d’un sistema de vals per a les famílies
pobres, semblen menys efectius a l’ho-
ra d’atraure les famílies més pobres.4

Això evidentment no significa que el pro-
blema de la desigualtat en l’accés es
limiti als sistemes regits pel mercat. Fins
i tot en sistemes de benestar més

Arianna Lazzari i Michel Vandenbroeck

Cal garantir una oferta «universal» dels serveis infantils en un sistema integrat
d’educació i cura.

En els darrers temps l’accessibilitat a l’educació infantil per als infants de minories
ètniques i de famílies amb pocs ingressos ha esdevingut un tema de preocupació
política creixent. A escala europea, aquesta preocupació s’insereix en un compromís
més ampli per la disminució dels índexs de pobresa infantil en tots els estats mem-
bres i està acompanyada del reconeixement que una educació infantil de qualitat tria
un paper important a l’hora d’afrontar les situacions de desavantatge des d’un pri-
mer estadi.1 En aquesta línia, es defensa l’oferta d’un accés generalitzat i equitatiu
a una educació infantil de qualitat per tal de reduir l’abandó escolar i contrarestar el
risc de pobresa i exclusió social.2 Malgrat aquest consens en l’àmbit polític, està ben
documentat el fet que els infants de minories ètniques i de famílies amb pocs ingres-
sos solen inscriure’s menys sovint en centres de preescolar i, si ho fan, és més pro-
bable que assisteixin a centres de menys qualitat que els seus companys més aca-
balats. Si bé no es disposa de dades detallades per a tots els països, els resultats
de moltes recerques confirmen que aquest és un tret comú que afecta l’assistència
a l’educació infantil a tots els països de la UE.

Oskar, 6 anys
Visc a Dinamarca, 

en un poblet 
que es diu Laven. 

La meva germana, 
la meva mare 

i el meu pare van néixer 
a Dinamarca. Jo vaig néixer 

a Burkina Faso. 
M’agrada fer acrobàcies.

L’accés a l’educació infantil
Obstacles i estratègies per incrementar la participació 
en els serveis d'educació infantil de grups minoritaris
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amplis –típics de l’Europa continental– els serveis de
més qualitat solen trobar-se en zones més benestants.
En aquest sentit, les polítiques públiques que aborden
de manera exhaustiva les qüestions de l’oferta, el dret i
el cost dels serveis infantils –dins un marc regulador
general  per a la qualitat– resulten més efectius per
reduir les desigualtats en els índexs de participació en
l’educació infantil.5

Característiques dels serveis
En molts països hi ha un dèficit de serveis per als pri-
mers anys i en la majoria de sistemes separats la
manca és més notable en el cas dels infants més petits,
de 0 a 3, en comparació amb els infants de 3 a 6 anys.
En cas de dèficit, els serveis s’han de distribuir segons
uns criteris de prioritat que, no sempre de manera deli-
berada, tendeixen a discriminar els infants de minories
ètniques i de famílies pobres. Per exemple, pot ser el
cas de l’accés prioritari per a pares treballadors o per
aquells que s’apunten abans a les llistes d’espera: als
pares immigrants i als pares amb condicions laborals
precàries els és difícil planificar amb gaire antelació les
seves necessitats d’atenció als fills. A més, el fet que les
famílies immigrants tinguin menys accés a l’atenció a
través de xarxes informals i que treballin més sovint amb
horaris irregulars requereix uns horaris més flexibles per
part dels serveis, cosa que rarament succeeix en els sis-
temes tradicionals d’educació infantil pública.6

Característiques familiars
Les famílies immigrants i les famílies pobres solen tenir
menys xarxa d’informació i menys accés a informació
sobre educació infantil i els procediments de matrícula. A
més, les barreres lingüístiques i culturals els poden difi-
cultar realitzar tots els procediments burocràtics necessa-
ris per inscriure els seus fills. L’exemple més colpidor en
aquest sentit és el de les comunitats gitanes, on la
manca de confiança de les famílies vers les autoritats i els
serveis públics, combinada amb la discriminació i l’hosti-
litat que troben en els entorns educatius, tendeixen a

reduir la participació dels infants en programes d’educa-
ció infantil.7

Principis de bones pràctiques
Malgrat aquests obstacles recurrents, a Europa hi ha
molts exemples de pràctiques que han començat a
superar aquestes dificultats i a obtenir progressos signi-
ficatius en la participació d’infants de minories ètniques
i de famílies pobres. Una anàlisi de diversos projectes
reeixits ha revelat cinc criteris crucials per igualar l’ac-
cessibilitat als serveis d’educació infantil.

Disponibilitat de serveis
Com que les famílies que viuen en situacions més des-
afavorides sovint tenen menys capacitat de mobilitat
que les famílies més benestants, és fonamental que hi
hagi serveis de qualitat en els barris on resideixen famí-
lies pobres i minories ètniques. Amb això no volem dir
que hagin de ser serveis per a famílies «de risc». Més
aviat al contrari, es demostra que els serveis estructu-
rals adreçats a la població general, però amb una aten-
ció específica a les famílies amb necessitats especials,
funcionen millor que els serveis adreçats només a
aquestes famílies. En altres paraules, les polítiques
basades en la perspectiva del dret de l’infant a l’educa-
ció tendeixen a ser més eficaces que les polítiques
enfocades a un marc de necessitats (o de risc).

Quotes
En els casos on hi ha una disposició estructural de
finançament públic, els serveis solen ser gratuïts, o les
quotes són més assequibles i segueixen criteris de rela-
ció amb els ingressos. El criteri econòmic, però, no
només es refereix als recursos materials, sinó que
també es pot estendre a qüestions més «simbòliques»
com, per exemple, l’estigmatització. En els casos en
què els serveis s’adrecen a una població «de risc» espe-
cífica, les famílies sovint han de pagar un preu simbòlic,
com el de ser etiquetats o renunciar a part de la seva
privacitat. Per aquest motiu, els serveis adreçats a la

població general, gratuïts o amb quotes
proporcionals als ingressos, solen tenir
un major potencial per fomentar la igual-
tat que els destinats als pobres.

Accessibilitat
La disponibilitat i un preu assequible
dels serveis no necessàriament fan més
accessibles els serveis d’educació infan-
til, ja que les barreres lingüístiques, el
coneixement dels procediments buro-
cràtics, les llistes d’espera o les priori-
tats establertes per la direcció poden
sense voler-ho excloure els infants de
famílies pobres o immigrants. Per
aquest motius caldria planificar amb
molta cura les polítiques, sobretot a
escala local, començant per l’anàlisi de
les barreres que dificulten que els
infants i les famílies d’entorns desafavo-
rits facin ús dels serveis d’educació
infantil. Això també pot implicar un
acostament a les famílies amb una pre-
sència menys visible dins la comunitat
per tal de construir ponts de confiança
entre els grups marginats i els centres
infantils.

Utilitat
En suma, la igualtat en la participació ha
de considerar-se el resultat d’unes rela-
cions recíproques i bidireccionals entre
polítiques, característiques familiars i
serveis d’educació infantil. Això vol dir
que les famílies han d’entendre els ser-
veis com una cosa útil, i viure’ls com
una oportunitat de suport, en sintonia
amb les seves demandes. Si tenim en
compte el fet que les famílies immi-
grants treballen més sovint en feines
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menys qualificades, pitjor remunerades,
amb horaris irregulars, això significa en
primer lloc qüestions pràctiques, com
horaris flexibles dels centres. En segon
lloc, també implica que la manera de
gestionar els centres ha de tenir sentit
per a les diferents famílies i les comuni-
tats locals.8 Per això, la gestió dels cen-
tres d’educació infantil haurien de com-
prendre estructures democràtiques de
presa de decisions, que permetessin
expressar i tenir en compte sistemàtica-
ment les diferents necessitats de les
famílies per tal d’adaptar el servei edu-
catiu a les demandes de les comunitats
locals. Es demostra que els centres que,
a partir d’aquestes premisses, desenvo-
lupen una capacitat de presa de deci-
sions i participen activament en proces-
sos de consulta local resulten més efec-
tius a l’hora d’establir vincles amb les
comunitats més desafavorides.

Integració
Finalment, aquest criteri té a veure amb
fins a quin punt el sentit dels serveis
d’educació infantil encaixa amb el sentit
que aquests serveis tenen per a les
famílies. Això implica que els valors, les
creences i les pràctiques educatives del
centre han de negociar-se amb les famí-
lies i les comunitats locals.  Els centres
monoculturals que no tenen en compte
la diversitat en les seves pràctiques quo-
tidianes, sovint fracassen a l’hora de
guanyar-se la confiança dels grups
ètnics minoritaris i poden, per tant, per-
petuar la segregació i la discriminació.
Per contra, els serveis que impliquen les
famílies i les comunitats immigrants

locals en processos democràtics de presa de decisions
i que estan compromesos en la contractació i la forma-
ció de personal de grups minoritaris tenen més èxit a
l’hora de promoure la participació d’infants d’entorns
diversos en l’educació infantil. En concret, la recerca
mostra que l’oferta de serveis integrats que combinen
cura i educació, programes de suport per als infants i les
famílies, atenció a les necessitats especials i generals
dins el marc d’una col·laboració entre els diferents
agents que hi participen pot ser més eficaç per donar
resposta a les demandes de les comunitats locals en
contextos de diversitat.
Per concloure, però, caldria assenyalar també que no
s’ha de desestimar l’impacte d’uns factors socioeconò-
mics més amplis, associats amb polítiques socials esta-
tals. De fet, no és casualitat que els efectes de l’entorn
familiar en l’índex de participació dels infants en serveis
d’educació infantil tendeixin a ser més limitats als països
escandinaus on hi ha un accés universal i on les diferèn-
cies econòmiques de la població són menys marcades
que a cap altre lloc. Això permet concloure que el dret
universal als serveis d’educació infantil públics amb siste-
mes integrats que combinen la cura i l’educació, junta-
ment amb una disposició de fons destinats a recursos
addicionals per a infants i famílies en situacions desafa-
vorides, poden contribuir a superar l’estratificació social
en l’ús dels serveis infantils i aportar majors beneficis als
grups desafavorits.
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per a la Innovació en els Primers Anys, Gant, Bèlgica.
arianna.lazzari2@unibo.it

Michel Vandenbroeck és professor de Pedagogia
Familiar al Departament d’Estudis d’Afers Socials,
Universitat de Gant, Bèlgica.
michel.vandenbroeck@ugent.be
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Organització i accessibilitat universal

Perrine Humblet

Existeixen encara grans variacions en els diferents països europeus pel que fa al
paper que juguen els serveis educatius de la primera infància en la vida dels
infants. A més, els valors que es mobilitzen, els principis d’organització del sis-
tema i dels serveis, la formació dels professionals i els processos de participació
amb els diferents actors inspiren pràctiques educatives molt diverses.
Els dos articles (Moss, Lazzari i Vandenbroeck) sobre l’organització i l’accessibilitat
dels sistemes d’educació infantil es complementen. Diversos estudis mostren que
la demanda de les famílies d’un servei infantil varia segons les seves característi-
ques socials i econòmiques, però des del moment que reconeixem aquests serveis
cada vegada més com un bé públic amb la responsabilitat «d’oferir una educació-
en-el-sentit-més-ampli com un dret de tots els infants» (Peter Moss), el que està
en joc és principalment el que fa referència a les finalitats i les característiques dels
projectes d’educació infantil: es tracta que aquests serveis siguin desitjables per
totes les famílies i d’organitzar-se perquè s’utilitzin realment. Les innovacions es
posen a prova per desenvolupar i avaluar les bones pràctiques que van en aquest
sentit. Tanmateix, alguns infants tenen més oportunitats que altres. El cas dels
infants gitanos és interessant per les reaccions de rebuig que pateixen en la major
part dels països europeus, però hi ha un altre grup que també s’enfronta a reptes

igual d’importants, que és el dels infants 
immigrants sense permís de residència
(immigrants sense papers).
Les desigualtats d’accés afecten també els
infants més petits, a qui rarament es reco-
neix el dret a l’accés. Peter Moss destaca
que aquesta desigualtat es troba principal-
ment en els sistemes reglats dins una lògica
de mercat privat, i en els sistemes separats.
M’agradaria afegir aquí una reflexió comple-
mentària per qüestionar en particular els sis-
temes d’educació infantil separats on els
serveis per als més petits s’adrecen als
infants de pares treballadors, mentre que
després d’aquesta edat a l’escola infantil hi
assisteixen, i en gran mesura, tots els
infants. Si cap als 2 o 3 anys els infants dei-
xen l’escola bressol per entrar al parvulari,
com passa a França o a Bèlgica, ho fan
havent après a socialitzar, havent adquirit

experiències de vida col·lectiva i experiències de relació amb altres adults i altres
infants més enllà del seu entorn proper. En canvi, els infants que passen directament
de l’entorn familiar al grup de parvulari no han tingut aquests aprenentatges. En la
majoria de casos són fills de mares que no treballen, la qual cosa és més freqüent en
entorns socials amb un nivell de formació baix. Als parvularis, sovint força grans,
aquests infants sense experiència de la vida col·lectiva i d’un entorn social poc afavo-
rit semblen desorientats, són més lents, i ja troben les primeres dificultats del seu 
historial escolar. Aquest risc és propi dels sistemes separats? Com podem evitar que
l’assistència precoç a un servei d’educació infantil esdevingui la norma de desenvolu-
pament de l’infant? Com es fa la integració dels infants que, per una raó o altra, entren
de manera tardana als serveis educatius no obligatoris? Com evitem que els fills de
mares no treballadores en siguin les primeres víctimes?

Perrine Humblet és directora de CRISS – Centre de recherche interdisciplinaire
Approches sociales de la santé, École de santé Publique, ULB (Centre de recerca
interdisciplinària Perspectives Socials de la Salut, Escola de Salut Pública,
Universitat Lliure de Brussel·les). Editora de la revista Enfants d’Europe.
phumblet@ulb.ac.be

La visió global sintètica és molt important per entendre 
les situacions, tendències, similituds i diferències. 

Però no hem d’oblidar que rere les dades estadístiques 
hi ha una realitat que presenta diferències i contradiccions 

importants específiques que són igualment importants.

COMENTARIS

Una realitat: diferents
punts de vista
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Desafiem la indiferència 

Lúcia Santos

«De tots els canvis que provoca el
temps, cap afecta més les estàtues que
el del gust d’aquells que les admiren.»
M. Yourcenar, El temps, aquest gran
escultor, 1983

No hi ha dubte que Europa és un lloc de
benestar per a la majoria d’infants en
molts aspectes. Així ho documenta el
Report Card núm. 11 del Centre
d’Investigacions Innocenti d’UNICEF,
Benestar infantil als països rics: un
panorama comparatiu.1

L’informe presenta una anàlisi compa-
rativa entre 29 països, i destaca les tro-
balles més importants, l’opinió dels
infants sobre el seu benestar i examina
també el progrés de cada país en els
darrers deu anys. No hi ha sorpreses.

La infància és la nostra esperança

Gella Varnava-Skoura

Jesica: El que em fa més por de tot és si he de deixar
Grècia i perdre els meus amics i tot el que tinc aquí.
Perquè hi ha una crisi econòmica i els meus pares no troben feina i perquè perdré
els meus amics, l’escola, perquè aquesta escola me l’estimo molt...
Polyhronis: La meva angoixa és trobar una feina que m’agradi. Perquè sé que
en la mena de feines que fa el meu pare no paguen gaire. Has de treballar molt
i és fàcil fer-se mal si ets un treballador. No vull fer una feina que no m’agradi i
has de fer-te fort per fer-la i et canses molt... Si vaig a un institut on no et peguin
ni aquestes coses, crec que trobaré una (bona) feina.
Ambra: Em fa por que potser marxaré a Albània, perquè el meu pare no té feina.
M’angoixa si trobaré una escola grega allà i espero que n’hi hagi una. Em fa por
la llengua. He fet dos anys d’albanès però no sé si me’n sortiria. Per seguir estu-
diant després, espero poder tornar aquí a Grècia a estudiar.
Melissa: El que més m’espanta és si no estudiés i trobés una feina que no 
m’agradés.
Elena: A mi també, si no estudiés. Si no podré estudiar el que vull.
Melissa: Potser no tindrem prou diners per pagar-ho.
Elena: O potser fins i tot hem de marxar d’aquí.

Això és un extracte de la pel·lícula Speak up don’t fear («Parla, no tinguis por»), feta
per infants de 12 anys amb l’ajuda dels seus mestres a l’escola 132 situada en un
barri de classe treballadora d’Atenes.1 És un exemple d’una experiència educativa
compromesa que revela sentiments d’èxit per les coses aconseguides i sentiments
de por pel futur en la nova realitat de crisi econòmica i social. Malgrat uns entorns
socioeconòmics desafavorits, han construït un projecte de vida en què l’educació
hi té un paper central. Tanmateix, les transformacions actuals en l’àmbit laboral i
el desmantellament paral·lel de l’estat del benestar creen una situació francament
de barbàrie. Amb un índex d’atur de gairebé el 55% dels joves de menys de 25
anys i del 31,3% de les dones, Grècia és avui el país amb més atur d’Europa. Les
polítiques europees que han contribuït en gran mesura a la creació d’aquesta nova
realitat estan, inevitablement, afectant negativament l’educació de múltiples mane-
res en tots els nivells.
En aquest món on les desigualtats socials augmenten de manera dramàtica, les
recents orientacions polítiques sobre educació infantil que s’expressen en la
Comunicació de la Comissió de 20112 són un oasi d’esperança, perquè en aquest

text es concep l’educació infantil com un
dret. Un dret que donarà a tots els
infants el millor inici possible per al món
de demà. Els serveis d’educació infantil
han de garantir que tots els infants
puguin mirar el món futur de manera
positiva i aturar el cercle viciós que per-
petua de generació en generació la pre-
carietat. És obvi que hi ha molt a fer en
aquest sentit, sobretot en els països del
sud d’Europa que carreguen amb el pes
de la crisi. Cal una perspectiva holística
en l’educació infantil i més enllà d’a-
questa. Tinc la impressió, però, que
només podrem avançar en aquesta
direcció si es construeix una resistència
forta davant les polítiques econòmiques i
socials neoliberals. Perquè és en aquest
procés de restablir els drets democràtics
desapareguts on, utilitzant les paraules
de Peter Moss (una mica tretes de con-
text), serà possible «...la renovació de l’e-
ducació pública inscrita dins els valors de
la democràcia i la col·laboració», precisa-
ment els valors que les polítiques d’edu-
cació infantil de la UE encara declaren
que estan fomentant.

Notes:
1. Dels infants de l’escola, un 75% són
d’origen emigrant
2. COM (2011)66 final.

Gella Varnava-Skoura és professora a
la Universitat d’Atenes. Editora de la
revista Géfires.
enish@otenet.gr
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Els Països Baixos, Noruega, Islàndia,
Finlàndia i Suècia es troben a la part
superior de la taula i els països de
l’Europa del sud, com Espanya, Grècia,
Itàlia i Portugal continuen a la meitat
inferior de la taula.
Portugal es troba en la 15a posició i és
un dels països que ha experimentat pro-
gressos importants en les cinc dimen-
sions del benestar infantil que s’exami-
nen: benestar material, salut i seguretat,
educació, conductes i riscos, i habitatge i
medi ambient. Encara més interessant,
però tampoc gens sorprenent, és el que
assenyala l’informe sobre que «no sembla
que hi hagi una estreta relació entre el
PIB per càpita i el benestar general infan-
til. La República Txeca està millor classifi-
cada que Àustria; Eslovènia millor que
Canadà, i Portugal, millor que els Estats
Units.» (pàg. 5).
Això sembla indicar que el benestar infan-
til, incloent la manca de serveis d’educació
infantil, etc, no és un resultat inevitable de
les males condicions econòmiques o la
crisi que afecta els nostres països, sinó que
són el resultat de decisions polítiques que
són inclusives per a tots els infants i garan-
teixen el seu benestar, o decisions políti-
ques que exclouen i no donen suport al
benestar infantil. Això vol dir que unes polí-
tiques infantils inclusives –i per tant unes
polítiques familiars inclusives– són una
opció que es pot prendre fins i tot en 
èpoques de crisi econòmica.
La Recomanació de la Comissió de la
UE2 de febrer d’aquest any, Invertir en la
infància: trencar el cicle de la desigual-
tat, reconeix que els infants i les famílies
estan vivint les conseqüències de la crisi
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financera i afirma que «les estratègies que han resultat
tenir més èxit per abordar la pobresa infantil són les que
es basen en polítiques per a la millora del benestar de
tots els infants, que posen alhora una atenció especial
en els infants en situacions particularment vulnerables»
i recomana que els estats membres «organitzin i apliquin
polítiques per combatre la pobresa infantil i l’exclusió
social, fomentant el benestar dels infants a través de...»
estratègies integrades basades en tres pilars: l’accés als
recursos adequats, l’accés a serveis de qualitat asse-
quibles i el dret dels infants a participar.
Els estats membres haurien de «situar amb fermesa la
pobresa infantil i l’exclusió social com a qüestions clau
de l’Estratègia Europa 2020 i dels Programes de
Reformes Nacionals» i mobilitzar i «fer un ús adequat de
les oportunitats que ofereixen els instruments de finan-
çament de la UE». És una bona declaració, però hi
podem confiar? Estem prenent les decisions correctes?
Estem, de fet, prenent cap decisió? Com pot una socie-
tat, una societat exclusiva basada en una economia
exclusiva, ser inclusiva? Com podem ser socialment,
econòmicament i tecnològicament inclusius?
Paulo Freire deia que era una persona optimista, no per
tossuderia, sinó per un imperatiu històric i existencial.
Aquest imperatiu, tal com va dir Moacir Gadotti, ens du
a qüestionar el sentit del que estem fent.
Els mestres, com altres professionals del desenvolupa-
ment humà, fan el que es considera una feina no pro-
ductiva però socialment indispensable. L’educació és un
servei públic, al marge d’on vingui l’oferta. Els profes-
sionals, doncs, sigui quina sigui l’edat dels infants o els
estudiants i sigui dins el sector privat o públic, estan fent
un servei públic. I públic significa per a tots els ciuta-
dans.
Tal com assenyalen Fortunati i Moretti en el seu article,
Portugal i molts altres països europeus han fet impor-
tants progressos per augmentar els serveis per a infants
de menys de 3 anys. L’índex de cobertura a Portugal és
ara de més del 35%. I el mateix ha passat amb els
infants de 3 a 5 anys: el 2011 la cobertura era del

75,3%, 87,8% i 93,5% per als infants de 3, 4 i 5 anys,
respectivament.
Actualment a Portugal tenen accés als serveis una gran
majoria d’infants de menys de 5 anys, gràcies a una
gran inversió, tant pública com privada, per crear nous
centres. Malauradament, malgrat que hi va haver
aquesta forta inversió en escoles bressol, no vam poder
obtenir els mateixos resultats que en els parvularis.
Només les organitzacions solidàries privades, si bé amb
el suport de l’Estat, han invertit en escoles bressol. A
Portugal no hi ha serveis públics per als infants de
menys de 3 anys. El moviment per integrar les escoles
bressol i tots els serveis d’educació infantil en el siste-
ma educatiu és cada cop més potent, igual que en
altres països europeus.
Tal com destaca Peter Moss en el seu article, no n’hi ha
prou de pertànyer a un únic departament per crear un sis-
tema totalment integrat, és a dir, un sistema coherent
amb «una visió comuna i unes condicions compartides» .
Però ara tenim problemes nous. Tenim un índex de
natalitat de l’1,35 i un índex d’atur del 17,5% i va en
augment (900.000 persones). Els més afectats són els
treballadors menys qualificats, sobretot les dones, però
també els joves qualificats, tant homes com dones,
estan patint la situació. No hi ha feina,  i molts estan
marxant del país així que acaben els estudis. I això ha
significat que tenen els seus fills fora i per això en dos
anys han nascut 10.000 infants menys. Així que ara els
nostres centres d’educació infantil no tenen bebès.
Tenim els centres però no tenim criatures! Podríem
suposar que els infants que no havien pogut aconseguir
una plaça abans, vindrien ara i aconseguirien plaça,
però en lloc d’això, o bé marxen a l’estranger o es que-
den a casa amb les mares, els pares o altres parents
aturats, perquè assistir a l’escola, encara que sigui gra-
tuïta, comporta despeses. A les escoles parlem cada dia
amb persones que se senten avergonyides de la seva
nova situació d’aturats o de necessitat. També podríem
pensar que els serveis podrien ser flexibles i adaptar-se
a les noves circumstàncies, però estem atrapats en
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UNA IDEA DE FUTUR

Europa, una obra 
en construcció
Parlem de polítiques comunitàries, comparem dades i situa-
cions... Però, sabem on volem anar? Quina societat voldríem
construir per oferir a les generacions futures un món més
«amable», més proper i atent al benestar general?

regulacions burocràtiques. Al capdavall, la riquesa del nostre país era molt precà-
ria. No hi ha riquesa. Cada vegada és més elevat el nombre de famílies i infants
en risc de pobresa: 22,9%. Un cop més a la nostra història, les organitzacions soli-
dàries estan fent coses extraordinàries per ajudar les persones en les seves neces-
sitats bàsiques i per mantenir llocs de treball. Som al 15è lloc pel que fa a benes-
tar infantil. I no està bé. Hauríem d’estar millor. I com deu ser la vida per als infants
de països que estan més avall de la 15a posició? Això és tot el que podem fer? Hi
ha altres mons possibles.
Tal com afirmen Lazzari i Vandenbroeck al seu text, «no és casualitat que els efectes
de l’entorn familiar en l’índex de participació dels infants en serveis d’educació infan-
til tendeixin a ser més limitats en països escandinaus, on hi ha un accés universal i on
les diferències econòmiques de la població són menys marcades que a cap altre lloc».
Tenim molt camí per recórrer, i cal que trobem el sentit del que estem fent. Paulo
Freire solia demanar als mestres que ajudessin els seus estudiants a esdevenir
humans, simplement humans. «La lectura, l’escriptura i l’aritmètica només són
importants perquè ens fan més humans», deia. Ens manca aquesta humanitat, la
humanitat que és capaç de construir una societat democràtica, participativa i soli-
dària, on primer siguin les persones i les seves necessitats.
Les societats que no tenen cura dels seus infants pagaran un preu molt alt; ho sabem
del cert. Però el preu més alt el paguen els mateixos infants aquí i ara, quan nosal-
tres com a individus, com a mestres, com a pares, com a països, com a comunitats,
no som capaços de donar-los el que cal perquè desenvolupin el seu potencial.

Els adults poden menysprear, odiar, estimar o adorar els infants, però cap adult
no pot ser indiferent als infants. No podem ser indiferents 
a la nostra pròpia infantesa, ni a la infantesa dels altres. 

El secret de l’home és la infantesa mateixa.
(João dos Santos)

Notes:
1. Es pot trobar a: http://www.unicef.org/spanish/media/media_68639.html
2. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/c_2013_778_en.pdf

Lúcia Santos és cap del Departament d’Educació Infantil de la Fundació Bissaya
Barreto, Coïmbra, i presidenta de la Junta d’APEI, Lisboa. Editora de la revista
Infância na Europa.
luciasantos@fbb.pt

Europa unida? Només d’aquí a un segle1

Jacques Le Goff, historiador

Com veu el procés europeu en aquest moment històric?
Estem imposant decisions antidemocràtiques en nom del diner.

Falten diners...
No és cert, només cal canviar-ne la destinació. Revolucionar les inversions.
Caldrà retallar alguna cosa, però les prioritats són l’escola i la cultura.

On és, doncs, el problema?
Qui governa Europa no ha estat escollit pels europeus. No pot ser que siguin el
Consell o la Comissió els que imposin decisions a milions de ciutadans. Les
decisions  corresponen al parlament.

Es planteja la dissolució dels estats nacionals?
La creació dels estats entre els segles XII i XVII va crear divisions importants, avui
difícils de superar. Malgrat tot, però, crec que són diferències menors.

I cap on anem?
Cal avançar cap a una Europa de les nacions.

Una ambició noble. Llàstima que ningú sàpiga com s’ha de fer.
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N’hi ha prou de crear instruments i estructures vàlids
per a tots, però amb especificitat nacional.

Si ho diu a Brussel·les, li respondran que ja s’ha fet.
Una Europa on els mecanismes de l’escola són diferents
a cada nació, per exemple, és una Europa inacabada,
no li sembla? Quina igualtat ofereix?

Exactament. I aleshores?
Aleshores cal que reafirmem els principis fundacionals.

Un és l’educació. Els altres?
La llibertat. La justícia social. La legalitat. No vull semblar
massa patriòtic, però són els principis de la Revolució
Francesa de 1789.

Els grecs han hagut de passar gana.
Ens vam equivocar oferint-los només una via d’austeri-
tat i privacions. Però la història evoluciona molt lenta-
ment, no ho oblidi.

Molt lentament?
Em sembla que necessitarem tot el segle per veure
acomplert el projecte d’Europa.

Nota:
1. Aquest text és un extracte de l’entrevista a Gea
Scancarello publicada al diari digital Lettera43.it el 26
de novembre de 2012.

L’Europa que somio

Svetlana Broz, cardiòloga, fundadora i directora
executiva de l’ONG Gariwo (www.gariwo.org)

Quina mena d’Europa imagina?
Us parlaré de l’Europa que somio. Potser no és l’Europa
que jo arribaré a veure, però és, sens dubte, l’Europa
que imagino i que desitjo per a les generacions futures.
En primer lloc, imagino una Europa no només sense
fronteres, sense fronteres vigilades, sinó una Europa en
què s’oblidaran les fronteres estatals tradicionals. La
Unió Europea va significar un gran pas endavant per fer-
ho realitat, però encara hi ha esta fora de la UE, hi ha
l’anomenat espai Schengen, hi ha dues «classes» d’es-
tats europeus. El que jo imagino és una Europa real-

ment unida, un continent de pau, esta-
bilitat i prosperitat. De moment només
podem dir que Europa és un continent
sense guerres, la qual cosa és, sens
dubte, important, però no és suficient.
La pau i l’estabilitat són requisits per a
la prosperitat. L’Europa d’avui viu tras-
balsada pels conflictes socials, l’atur, la
crisi econòmica i financera, que la
situen molt lluny de la prosperitat.
Malgrat que cada vegada més persones
pobres arriben a Europa des d’Àfrica i
Àsia a la recerca d’un futur millor,
Europa no dóna gaire esperança en el
futur als seus «antics» ciutadans. Parlo
en general, no sobre països concrets,
perquè la situació varia molt d’un país a
l’altre. Amb tot, m’imagino l’Europa que
he intentat explicar i no abandonaré
aquesta visió, aquest somni, d’una futu-
ra Europa millor.

Quina mena de ciutadans s’imagina
en l’Europa del futur?
M’imagino uns ciutadans molts cons-
cients de les seves característiques
específiques, del seu passat, la seva
tradició i mentalitat, les seves diferèn-
cies, uns ciutadans lliures per expres-
sar la seva opinió sobre qualsevol
cosa i actuar en conseqüència, sense
qüestionar el dret dels altres de fer el
mateix, però, sobretot, m’imagino uns
ciutadans per a qui la seva identitat
europea estarà en primer lloc. Per ara,
tenim ciutadans nacionals: francesos,
alemanys, italians, bosnians, croats,
serbis, portuguesos, etc., i només en
segon terme, també europeus. Un
futur ciutadà d’Europa hauria de ser

Milo, 3 anys
Vaig néixer a Lió. La meva mare és francesa i el meu
pare és italià. M'agrada tocar l'acordió i jugar amb el
meu gat Tartine.
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un europeu que coneix les seves
arrels, però que mai no permetrà que
aquestes arrels el facin hostatge del
passat. En resum: imagino uns futurs
ciutadans orientats cap a Europa, que
saben que són europeus.

Com es poden formar aquests ciuta-
dans en el futur?
Haurien de superar les càrregues del
seu passat, la seva història, i aprendre
a acceptar les diferències, no només
de paraula sinó en la seva vida quoti-
diana, com una cosa normal, com una
cosa que els enriqueix. Haurien d’a-
prendre què significa realment la tole-
rància en el dia a dia en tots els aspec-
tes de la vida. Per assolir aquest noble
objectiu cal en primer lloc la voluntat
política dels representats democràtica-
ment elegits pel poble, però ens caldrà
també un panorama de mitjans de
comunicació totalment diferent, on
ningú defensi la intolerància o l’odi
simplement per tal de vendre més dia-
ris o revistes o per aconseguir majors
índexs d’audiència en les teles o les
ràdios. Finalment, i igualment impor-
tant, necessitarem un sistema educatiu
que formi les futures generacions de
manera que aprenguin al mateix temps
què significa el coratge civil, que signi-
fica tenir la llibertat de dir «no» i viure,
no només conviure, els uns amb els
altres malgrat totes les diferències,
racials, nacionals, religioses o –per dir-
ho d’alguna manera– filosòfiques.
Tenim al davant una tasca molt impor-
tant, i no només nosaltres, és una
tasca de generacions.
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Ester, 4 anys 
La meva mare i el meu
pare van néixer a l'Àfrica
francesa i jo visc a París.
M'agrada teixir 
i llegir contes.

Smilla, 6 anys
Visc a Heidelberg,

Alemanya. M'agrada
ballar sota la pluja.

Pina, 4 anys
Visc a Viena, Àustria.
Sóc un tigre salvatge!

EUROPA ÉS...

«És un país amb moltes persones, 
cases, carrers, escoles, 

hi ha un mar, roba...»
Matteo (8 anys)

«Un país, hi ha parcs, el mar, les muntanyes, 
el llac... hi ha un oceà i ja està...»

Giovanni (7 anys)

«El menjar és molt diferent 
del nostre... és un país...»

Chiara (6 anys)

«Quin lloc més bonic!»
Virginia (6 anys)

«No ho sé perquè mai no l’he vist. 
És una ciutat molt bonica. Hi ha l’escola, 
les cases, els jardins... i hi ha persones.» 

Anna (7 anys)
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Seria pretensiós per part meva parlar de
Malaguzzi a Europa. Són molts els pro-
fessionals de l’educació dels més petits,
acadèmics o no, que han conegut la
realitat pedagògica de les escoles muni-
cipals de Reggio. També amb aquella
realitat hi han entrat en relació polítics,
investigadors i intel·lectuals, i penso que
a ningú ha deixat indiferent. I potser
aquesta és una de les grans aportacions
de la realitat pedagògica reggiana que
tots podríem compartir.
Un altre aspecte interessant és la lectura
que tot aquell que s’ha interessat per la
cultura pedagògica de Reggio Emília en fa.
Mirades amb prismes diferents i amb mati-
sos variats fan que aquestes lectures
siguin també diverses, fetes també amb
més o menys profunditat. Les reaccions
que experimentem quan obrim la finestra

de Reggio també són diverses; quan algú
té la possibilitat de comprovar que la reali-
tat pot superar amb escreix els nostres
somnis, pot quedar enlluernat, paralitzat o,
per què no?, frustrat.
La força de Malaguzzi ha estat, des del
meu punt de vista, fer realitat un somni
pedagògic, intuït o assajat pels grans
precursors de la vella pedagogia nova,
aquella que des de fa segles posa la
infància al centre de la reflexió i l’acció,
una infància que no està aïllada, que és
activa en la societat on viu. La realitat
educativa de Reggio no es desenvolupa
en una escola, no es genera en un labo-
ratori, és una realitat que impregna o es
proposa implicar la societat sencera.
Potser d’aquí la seva infatigable voluntat
de donar a conèixer el que en les escoles
reggianes feien els infants. Tots els

Compartir l’experiència

Irene Balaguer

Quan m’assec a fer el guió d’aquest article, un cop de vent s’emporta tots els
fulls de paper encara en blanc. Aquest fet accidental, banal, em permet comen-
çar a parlar sobre Loris Malaguzzi. Sé que podria tancar la finestra, però també
sé que si ho fes no podria parlar d’ell i de la seva obra.
Fa anys, conèixer el pensament de Malaguzzi ens va ajudar a obrir un munt de
finestres i portes, perquè noves idees, com un aire fresc, entressin a les nostres
escoles i comencessin a formar-ne part. Des del meu punt de vista, aquesta ha
estat una de les seves grans aportacions: obrir les ments, per fer volar prejudi-
cis i apriorismes, tot generant dubtes i aprofundint en certeses, en una dialèc-
tica constant amb la realitat del dintre i del fora de l’escola.
Resulta difícil separar la seva personalitat de la seva obra i el seu pensament
pedagògic i polític, fortament vinculat al seu compromís social. Per ell l’infant, o
millor dit, els infants, són al centre de cada acció pedagògica perquè cada un
d’ells pugui anar tan lluny com li sigui possible, descobrint i cultivant totes i cada
una de les seves capacitats i potenciant-les.

Ara fa vint anys que va morir Loris Malaguzzi, que sens dubte
ha estat una de les personalitats que més profundament ha
influït en la cultura de la infància a partir dels anys cinquanta.
El seu pensament, que continua influint la visió dels serveis
educatius, no és un patrimoni local, sinó que s’ha difós i ha
tingut efectes en la pràctica pedagògica de molts països.
Recollim aquí el testimoni d’aquesta influència en alguns 
països europeus.

Focus en....

Loris Malaguzzi 
i Europa
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infants, si els garantim un context favora-
ble, ens fan visibles cada dia les seves
extraordinàries potencialitats. D’aquí
també la seva obsessió per documentar,
per crear revistes (Zero Sei i Bambini),
per editar llibres i fer mostres que
poguessin arribar a tothom i tan lluny con
fos possible. 
La seva acció era la de fer, documentar,
debatre, donar a conèixer i tornar a
començar el procés... una vegada i una
altra; un procés que tant es fa amb els
infants com entre els professionals, els
experts de les branques més diverses de
la ciència, la cultura, la tecnologia, la filo-
sofia, amb les famílies i la societat pro-
pera, però també amb gent d’altres paï-
sos, d’altres indrets del món. Aquesta
manera de procedir li permetia enriquir
constantment el seu pensament, un 

pensament ric i obert a tot el que passa-
va al seu entorn.     
Recordo que una de les darreres vegades
que vaig visitar Reggio, un ministre suec
llegia un bell poema sobre tot el que
Malaguzzi li havia fet veure; el ministre era
cec. També conec com a Holanda es
reproduïen amb precisió les escoles de
Reggio, des de l’edifici fins al darrer detall. 
A Espanya, la influència reggiana ha
estat diferent del que he conegut de
Suècia o Holanda. Penso que hem estat
molt afortunats perquè des de molt aviat
vam conèixer Malaguzzi i la seva obra
col·lectiva feta a les escoles bressol i els
parvularis de Reggio. Les mostres
L’occhio se salta el muro i Els cent llen-
guatges dels infants han estat a diverses
ciutats i amb elles s’han fet formacions
i debats.

Diverses persones d’aquí han pogut fer llargues estades de formació a Reggio, però
a excepció de l’intent de Pamplona no seria capaç de citar cap altre lloc o cap mes-
tre que es pugui identificar com a estrictament o rigorosament malaguzzià, de la
mateixa manera com es podria dir ara o en altres èpoques que una escola o un mes-
tre són freinetians o montessorians.
Aquesta no reproducció és un fet que agradaria Malaguzzi, que, sense cap mena de
dubte, ha estat una de les fonts d’inspiració pedagògica més potents que hem 
tingut i tenim des de fa més de 35 anys. Malaguzzi va participar en tantes escoles
d’estiu, en tantes conferències, en tantes jornades, que la seva pedagogia ha pene-
trat com la pluja fina i segueix penetrant amb la constant ajuda dels seus companys
o deixebles. 
El cert és que aquí, a Catalunya o a Espanya, no són molts els que treballen amb
aquesta voluntat de transformació, però també és cert que cada cop són més i molts
d’ells molt joves i tots ells, cada dia, amb el seu treball aparentment modest obren
finestres i fan que a l’escola hi pugui entrar aire fresc. Però no es tracta de fer ni la
pedagogia reggiana ni de seguir la seva metodologia. Aquí només intentem, sols o
junts, millorar dia a dia la nostra relació d’aprenentatge dels infants, amb els infants,
i ho compartim amb altres companys que confien en ells, en el seu potencial, que
vetllen per ampliar tant com sigui possible perquè el puguin expressar amb múltiples
llenguatges. 
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Podem «practicar» Reggio?

Edita Slunjski

Reggio com a inspiració o com a model a «copiar»?
Pocs teòrics o professionals de l’àmbit de l’educació infantil podrien
quedar-se indiferents davant l’enfocament reggià. I és així perquè
Reggio té a veure amb posar en pràctica allò a què tot infant hauria de
tenir dret, i allò que hauria de pertànyer a tot infant: una educació amb
afecte i que garanteixi les oportunitats de realitzar el potencial individual
i específic de cadascú.
En les escoles infantils hi ha intents de dur a terme les idees de Reggio
de maneres diverses: organitzant l’espai, aplicant mètodes de projecta-
ció al procés educatiu documentant segments interessants del procés
educatiu, etc. Tanmanteix, la pràctica ens diu que als nostres profes-
sionals sovint no els cal massa temps per passar de la «descoberta»
incial de Reggio (a través de llibres o de recursos web) a la il·lusió que
ja practiquen aquest enfocament «gairebé al mateix nivell que l’original».
A alguns els sembla suficient aconseguir taules de llum, basant-se en
la literatura de Reggio, per concloure que ja estan «practicant» Reggio.

Malaguzzi afirmava que no pretenia pro-
posar l’enfocament reggià com a model
a copiar o aplicar literalment per altres
(altres centres o altres països). Al con-
trari, el valor de l’enfocament radica a
desenvolupar perspectives i conceptes
autèntics, basats en teories modernes 
i la reflexió entorn de la pràctica educa-
tiva, tenint en compte al mateix temps i
reflectint la identitat cultural de l’entorn
de cada centre, perspectives i conceptes
que calia qüestionar, desenvolupar 
i actualitzar constantment. Depèn de
cada escola el compromís amb l’explora-
ció i el desenvolupament gradual d’una
pràctica de més qualitat, basada en els

seus punts forts i el seu potencial de
desenvolupament. 

El difícil camí cap al desenvolupa-
ment de la qualitat
En moltes ocasions se’ns ha fet palesa la
complexitat i l’exigència del procés per
desenvolupar la qualitat de la pràctica en
les escoles infantils; la qualitat no és algu-
na cosa fàcilment «transferible» d’una
escola a una altra, i tampoc no és alguna
cosa que es pugui crear a partir d’una
«recepta». És un procés d’exploració a llarg
termini que consisteix en la descoberta i la
resolució de problemes en equip, sobre 
la base de l’exploració lliure, l’intercanvi i
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el desenvolupament d’experiències pro-
fessionals de tots els qui participen en el
procés educatiu. L’enfocament reggià 
original ha evolucionat molt des de la seva
invenció fins al present, sempre desenvo-
lupant-se i actualitzant-se, que és sens
dubte el que li dóna aquesta superioritat
quan el comparem amb altres concep-
cions d’educació infantil.

La realitat croata: 
punts febles i el potencial 
de desenvolupament
1. A la recerca d’un document «miraculós»
En el curs dels anys de recerca en les escoles infantils
de Croàcia, en moltes ocasions hem notat el fet que la
pràctica educativa és un fenomen de múltiples capes,
dinàmic i molt imprevisible, força resistent al canvi. És
precisament per això que una pràctica de qualitat no

sorgeix com a conseqüència directa de trobar algun nou
document (per molt modern i ben preparat que estigui 
aquest document). I amb tot, continuem dedicant grans
esforços a trobar el document «miraculós» que ens per-
metria «millorar» la situació a la pràctica.

2. Una actitud (in)coherent de la política educativa
Per tal de desenvolupar la qualitat de la pràctica educativa, 
cal garantir un suport sistemàtic als professionals de l’edu-
cació infantil (i a les escoles). Entre altres aspectes, aquest
suport inclou una actitud clara, explícita i coherent de la
política educativa en referència al que s’entén com a qua-
litat en l’educació infantil, i en referència a la qüestió de
quina és la manera més eficient de desenvolupar aquesta
qualitat. Sense això, només aquells individus que estiguin
més motivats que la mitjana (directors d’escoles, mestres,
etc.) s’inclinaran a acceptar el «risc» d’un desenvolupament
més intensiu de la pràctica educativa. La manca de clare-
dat i de coherència de la nostra política educativa pel que
fa a la qualitat porta a una situació en què precisament les
escoles que aconsegueixen una altíssima qualitat de la

Luca, 3 anys
Giovanni, 6 anys
La meva mare és italiana 
i el pare anglès, vivim a
Brussel·les. Som bons 
viatgers, ens agrada el 
menjar italià però sobretot ens
encanten les patates 
fregides i els gofres. 

7 focus en.qxd  03/07/2014  13:28  PÆgina 32



JU
LI

O
L

20
14

33

pràctica, i que serveixen com a models per a estudiants i experts del país i
de l’estranger, de vegades acaben etiquetades com a «ovelles negres» del
sistema i es considera que fan tota mena «d’experiments».

3. Una formació inicial (in)adequada dels mestres d’educació
infantil
La formació inicial dels mestres no hauria de centrar-se en el desenvo-
lupament de competències tècniques, perquè aquestes competències
es poden adoptar fàcilment en la pràctica professional. En lloc d’això,
s’hauria de centrar a desenvolupar competències més àmplies que
modifiquessin la pràctica pedagògica.1 A Croàcia hi ha cinc facultats on
es formen els futurs mestres d’educació infantil, però cada facultat
actua com a institució autònoma prescrivint cursos de formació als
futurs mestres. Un pas endavant important en aquest sentit és el que
s’ha pres a la Facultat de Formació de Mestres de la Universitat de
Rijeka, que ofereix cursos com: «La co-construcció del currículum en 
l’educació infantil», «L’escola infantil: una comunitat d’aprenentatge»,
«La cultura de l’escola infantil»; «Documentar el procés d’aprenentatge»,
«L’acció recerca», «La pràctica reflexiva», etc. Els resultat positius de les
seves experiències poden fer que altres facultats de Croàcia revisin
també els seus programes d’estudi.

4. Una formació contínua (in)adequada dels mestres d’educació
infantil
La fórmula d’una formació contínua puntual i instructiva, destinada al
«processament» de la pedagogia, la psicologia i les qüestions metodo-
lògiques individuals, tampoc no aporta canvis qualitatius importants a la
pràctica educativa. Perquè aquestes formes de formació es basen pre-
cisament en la idea d’aprenentatge (com a transmissió directa d’infor-
mació) que els mestres haurien d’abandonar en la seva tasca educati-
va amb els infants. Les formes de formació contínua que només impli-
quen part dels membres de l’equip d’un centre educatiu, en lloc de l’e-
quip sencer, aporten poca cosa al desenvolupament d’enfocaments
pràctics, perquè la pràctica educativa és sempre una realització col·lec-
tiva, i no individual.2 La formació contínua que s’organitza fora del cen-
tre on els mestres d’educació infantil realitzen la seva tasca quotidiana
també tenen un efecte molt limitat en el desenvolupament de la pràc-
tica. Un desenvolupament professional eficient s’hauria de realitzar en
el context real de la tasca pedagògica (en l’escola mateixa), per enfor-
tir les habilitats d’experimentació i de reflexió dels mestres que calen

per a un desenvolupament continuat
dels centres on treballen, des de «dins».
Si bé a Croàcia aquest enfocament ha
resultat molt eficient en els darrers quin-
ze anys aproximadament, encara no es
valora suficientment ni rep prou suport.

5. Maneres diverses d’entendre el
currículum i les possibilitats de la
planificació curricular
Desviar-se de la idea d’una prescripció
estricta i una planificació estricta del
currículum, cosa que caracteritza l’enfo-
cament reggià, també suposa un enor-
me repte per als nostres professionals.
Una planificació estricta del currículum
impossibilita preveure les estratègies
complexes i de múltiples nivells que
calen per acompanyar el procés d’apre-
nentatge d’un infant.3 L’art de l’acom-
panyament, la documentació i la inter-
pretació conjunta del procés d’aprenen-
tatge dels infants amb l’objectiu de
donar forma a noves situacions d’apre-
nentatge per a ells planteja un problema
a molts mestres d’educació infantil, per-
què requereix un canvi en la seva mane-
ra habitual d’entendre el procés educa-
tiu dels infants. Aquest procés es carac-
teritza per una progressió espiral més
que lineal. Només una comprensió així
del procés d’aprenentatge pot servir de
base per a la reflexió i per a la creació
d’entorns d’aprenentatge estimulants,
amb una variada oferta de materials
pedagògicament rellevants, així com
oportunitats diverses per a l’aprenentat-
ge actiu. El desenvolupament de noves
formes d’entendre l’infant i el seu pro-
cés d’aprenentatge és un procés molt

exigent i llarg d’experimentació, que
requereix molta energia, temps i reflexió.

6. Maneres diverses d’entendre el
paper de la documentació
Els diversos testimonis dels processos
d’aprenentatge dels infants, en forma de
transcripcions de les seves converses,
gravacions i fotografies de les seves
activitats, representacions de la manera
com pensen i aprenen, constitueixen
unes eines molt valuoses quan toca
reflexionar sobre les activitats que han
de seguir; és a dir, quan toca desenvo-
lupar el que és un procés continuat.
Alhora, aquests materials poden ajudar
les famílies a comprendre la manera
com es desenvolupen i aprenen els seus
infants, i també els poden ajudar a com-
prendre el seu propi paper en el procés.
Les diverses formes de documentació
poden servir també com una eina impor-
tant per als mestres, donant-los una
base per a l’avaluació individual i con-
junta de la seva tasca pedagògica,
esdevenir així una eina per al seu des-
envolupament professional.4

En la nostra pràctica, sovint es considera
que reunir documentació és el mateix que
els procediments clàssics d’observació
dels infants, on l’objectiu és avaluar el
progrés psicològic de l’infant dins unes
categories estrictament definides, i cate-
goritzar així aquest progrés segons unes
normes generals i uns nivells de desenvo-
lupament.5 Comprendre i utilitzar la docu-
mentació pedagògica és una eina valuosa
en el procés d’observació, d’escolta i de
comprensió de l’infant, i com a punt de
partida per al servei de cara a oferir un
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La pedagogia reggiana a Alemanya

Angelika von der Beek

Els primers que van cridar l’atenció sobre Reggio en l’ales-
hores dividida Alemanya van ser els assessors d’educació
infantil de Berlín Occidental, la «meca» per a tots els mes-
tres des del moviment antiautoritari Kinderladen i l’intent
reeixit de «marxar a través de les institucions». Aquí, es van
establir per primera vegada uns equips d’assessoria inter-
disciplinaris per a cada barri. El «model de Berlín» es va ini-
ciar amb l’impuls reformista dels anys 1970, i després, en
el deteriorat clima polític dels anys 1980, a les escoles
infantils va néixer un fort interès per la pedagogia reggiana.
Aquests professionals van viatjar a Reggio Emília per pri-
mera vegada el 1981 per veure de primera mà la mane-
ra com el concepte es traslladava a la pràctica en les
escoles. El resultat va ser un enorme entusiasme.
Aquells primers visitants d’Alemanya van compartir les
seves experiències amb els professionals de tota la ciu-
tat. Van mostrar les seves impressions de Reggio a tra-
vés de fotografies i so –una sèrie de diapositives que van
viatjar també a altres ciutats alemanyes. Un informe
bellament il·lustrat sobre la seva primera visita, publicat
el 1984, va tenir un paper essencial en la difusió de la
pedagogia reggiana. L’enorme interès que va generar va
fer que es produïssin noves estades, més llargues, a
Reggio. Els professionals eren rebuts amb calidesa i ben
«formats».
El 1984 es va presentar la primera exposició de Reggio,
«L’occhio se salta il muro», que va atraure 15.000 visi-
tants entre mestres, famílies, artistes, altres professionals
i, fins i tot, la premsa. Després l’exposició va viatjar a
Frankfurt i, més tard, es va muntar un grup de projectes
de Reggio, que la va dur a Hamburg el 1988. En les con-
ferències que van acompanyar l’exposició hi van interve-
nir Loris Malaguzzi, Eletta Bertani (exconsellera), Carla
Rinaldi, Vea Vecchi, Mariano Dolci i mestres, pedagogs i
talleristes.

Les estades de pràctiques a Reggio, cada vegada més
freqüents, van tenir un paper important en la difusió
de la pedagogia reggiana. A diverses ciutats d’aleman-
ya es van emprendre iniciatives i s’hi va dur l’exposi-
ció. La segona exposició, «Els cent llenguatges dels
infants», es va presentar a Berlín el 1991, poc després
de la reunificació, i va tenir un significat especial. A
través d’un treball conjunt amb pedagogs de Reggio,
mestres de l’Est i de l’Oest van poder emergir de les
seves tradicions respectives i treballar al voltant d’una
tercera via.
El 1995 es va fundar l’associació «Diàleg Reggio-
Alemanya», amb l’objectiu d’aportar la influència reggiana
tant a la pràctica com a la formació dels mestres. Tenint
en compte el gran nombre i diversitat d’escoles infantils
que hi havia als 16 estats, no era gens senzill arribar a
influir a escala nacional. Tot i així, a tot arreu es va sentir
aquesta influència. Es van observar dos efectes: en pri-
mer lloc, la «nova imatge de l’infant» com a investigador i
protagonista del seu propi desenvolupament va rebre la
base conceptual de la pedagogia reggiana, i, en segon
lloc, el concepte de «l’espai com a tercer educador» va
esdevenir una imatge acceptada.
Val la pena destacar que la legislació i els projectes edu-
catius de tots els Länder inclouen la «nova» imatge reggia-
na d’infant, que implica també el treball de projectació,
l’observació i la documentació, i la col·laboració amb les
famílies. A Alemanya hi ha cada vegada més equips que
s’inspiren en la pedagogia reggiana i els seus alts nivells
de qualitat.
Per adaptar la pedagogia de Reggio al context alemany,
part de les escoles infantils són «obertes» i  desenvolupem
formes alternatives a l’organització dels grups. 

Angelika von der Beek, formadora de mestres 
d’educació infantil.
vonderbeek@t-online.de

suport adequat al procés d’aprenentatge
de l’infant, constitueix una «zona de des-
envolupament pròxim» per a molts dels
nostres professionals. Cal entendre que la
«documentació» com a tal representa un
procés de reflexió i recerca, sense recep-
tes ràpides. Així, doncs, depèn de cada
mestres (i de cada escola infantil) explorar
contínuament i descobrir les diverses oca-
sions per documentar, i la mesura i ade-
quació de les formes individuals d’aquest
procés.

Com hem de procedir?
Si volem continuar desenvolupant la qua-
litat de la pràctica a les nostres escoles
infantils i en l’entorn on actuem, hauríem
de fer-nos responsables i posar-nos a tre-
ballar seriosament en els nostres propis
«punts febles»: els hauríem d’anar elimi-
nant gradualment, alhora que continuem
cercant aquells que encara no hem reco-
negut. Potser és una actitud utòpica,
però, tal com ens demostren les expe-
riències de Reggio, la utopia es pot con-
vertir en realitat, sempre que hi invertim
prou feina i confiança. 

Notes:
1. Peeters i Brandt, 2011.
2. Fullan, 2001.
3. Rinaldi, 2006.
4. Edwards et al., 1998.
5. Moss and Pence, 1999.

Edita Slunjski és professora associada
del Departament de Pedagogia de la
Universitat d’Humanitats i Ciències
Socials de Zagreb, Croàcia.
eslunjsk@ffzg.hr
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