


P at Petrie introdueix el tema dels serveisen el temps lliure, avui en expansió. Sibé van començar sent per a la infància ambrisc o els fills de famílies treballadores, s�ha vistque poden complir moltes altres funcions.Suècia disposa d�una àmplia oferta que com-bina educació i temps lliure en una únicaestructura amb un mateix equip de treball.Dinamarca té la xarxa de serveis més extensad�Europa. Erik Hønge escriu sobre el sistema,la bona formació del personal, la filosofia i lapràctica d�aquests «serveis de temps lliure». Entracta la dependència de l�escola, si han d�es-tar-hi a dins o a fora, si han de diferenciar-se�no complementar-la. La tensió augmenta enpaïsos com Dinamarca on els governs volenmillorar resultats estadístics i hi ha pressió afavor de l�aprenentatge formal.Hi ha tensió també a Alemanya. Roger Prottsitua els treballadors del temps lliure entre lesnecessitats i els interessos dels infants, l�esco-la, la família, les exigències professionals, etc.Si atendre els fills dels treballadors va compor-tar una alta oferta a l�Alemanya de l�Est, avuies prioritza millorar els nivells d�aprenentatge.La relació entre educació i temps lliure és unaprioritat política a França. Té per repte organit-zar amb coherència el temps infantil i respec-tar els ritmes dels nens. Arnold Bac i FrancineLabadie en repassen les iniciatives polítiques.S�hi inclou l�escola, o no? Aquí por raure la claude la transformació de l�escola francesa. Joëlle Mottint mostra les modalitats de serveia la comunitat belga de parla francesa i subrat-lla la importància de crear-hi una identitat. El «Focus a...» descriu una experiència munici-pal: les escoles de Gant, inspirades en Freinet.Un bon exemple de les seves idees i pràctiquespedagògiques i de l�oportunitat d�individus i co-munitats per desenvolupar projectes culturals.
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la guarderia ha estat el punt de partida de la històriade l'educació infantil, tot i que ha costat i costa pres-cindir de les seves rèmores. Aquestes diverses maneres de projectar una ofertade serveis per al fora escola, moltes vegades con-dicionades per la pròpia experiència i història, hanestat acompanyades d'una clara inhibició de res-ponsabilitats públiques, el que ha fet que sobreaquesta realitat actués quasi en exclusiva el mer-cat. Tant si l'oferta de fora escola ha estat gestio-nada per l'AMPA com si s'ha fet des del ConsellEscolar, qui majoritàriament ha marcat els paràme-tres de l'acció han estat les múltiples empreses cre-ades per omplir un buit que havia d'haver estat pre-vist, ordenat i encarrilat pels poders públics. No haestat així, i amb l'excepció d'alguns Ajuntaments,els poders públics no tenen credibilitat.Certament és possible identificar experiènciespositives també en el nostre país, experiències deles quals seria important conèixer les coordena-des històriques, tant en relació a la definició delcontingut del seus plantejaments com del nivellde corresponsabilitat pública que tenen. Un treballvaluós especialment si es te en compte el temaen tota la seva dimensió. Considerem que donar una resposta adequada al'actual realitat és un dels reptes polítics bàsics, quel'encert en la manera d'enfocar-lo i en la seva apli-cació tindrà una gran transcendència en la vida deles persones. Per la qual cosa proposem treballardes d'una triple perspectiva:
1. Escoltar els infantsPreguntar als infants: Què és el que els agradariafer. Com els agradaria fer-ho. Amb qui els agrada-ria fer-ho. On els agradaria fer-ho. I per què.Pot ser que les seves respostes ens sorprenguin,pot ser que ens orientin, pot ser que ens ajudin atrobar un nou enfocament per a aquests tempsque són els seus temps.

2. Prendre distànciaPrendre distància de la pròpia realitat, de la pròpiahistòria personal i professional per poder analitzaramb perspectiva els temps que oferim als infants enel seu conjunt tot al llarg d'una jornada i interrogar-nos sobre el temps d'estudi, el temps de treball, eltemps de lleure, el temps de les aficions, el temps dedescans, el temps de l'oci, el temps per pensar, eltemps per somiar, el temps per badar, el temps perjugar, el temps per reposar, el temps per discutir...I amb les propostes dels infants, l'anàlisi delsmolts temps que els podem oferir, i amb les expe-riències positives tant del nostre país, com d'altrespaïsos, articular una proposta nova que contri-bueixi a fer més harmoniosa la vida familiar i labo-ral i sobretot que contribueixi a construir un nouequilibri en la vida dels infants.
3. Prendre responsabilitatsPer a nosaltres no hi ha cap mena de dubte que l'ac-tual realitat exigeix i reclama la responsabilitat públi-ca. És impossible que les persones o el mercat,quan actuen sols, puguin garantir el benestar. Unanecessitat tan generalitzada ha de ser atesa des dela responsabilitat pública, com a única garantia per-què tota la població hi pugui tenir accés.Una responsabilitat que hauria de promoure eldebat, amb la presa de distància necessària perpoder crear de nou sense prejudicis ni preconcep-tes i havent escoltat la infància. Una responsabilitatque a més de prescriptiva sigui promotora d'unanova manera de fer, d'un nou estil.Una responsabilitat que necessàriament hauràd'anar acompanyada dels recursos necessaris perpoder tenir credibilitat i donar garantia de qualitati d'equitat tant en l'accés a aquest tipus d'ofertacom en els paràmetres de coherència que caldràdefinir, en les condicions materials i humanes quela resposta exigeix.     Irene Balaguer

Dir que avui la realitat familiar ha canviat és dir unaobvietat, tothom ho sap. Majoritàriament les famí-lies modernes es caracteritzen per tenir menys fills,per una dedicació més igualitària dels homes i les dones al món del treball, per un treball que no sem-pre és proper al lloc de vida, per uns horaris de treball extensos als quals cal afegir els cada vegada tambémés llargs desplaçaments, per tenir un context familiar proper cada vegada més reduït, per una creixentnecessitat de compartir la cura dels fills més enllà del nucli estrictament familiar. Una realitat que com-partim amb la majoria de països europeus.Ara són cada vegada més nombrosos els estudis que ens mostren amb dades, la magnitud d'aquesta trans-formació social, dades que ens fan evident com són de generalitzats els canvis i alhora posen al descobertels buits i amb ells la necessitat d'articular noves respostes col·lectives a aquestes noves maneres de viure.La gran novetat actual potser és que el que des de fa dècades ha estat una realitat minoritària avui haesdevingut majoritària. I és aquest canvi de proporcions el que fa urgent i necessari articular polítiquesper facilitar una nova harmonia en les formes de vida familiar. Unes polítiques que contribueixin a fer com-patibles les responsabilitats familiars i laborals, tot reconciliant-les.A aquest procés de transformació tan general en les maneres de viure de les famílies, la institució esco-lar no hi ha estat aliena. A les hores tradicionals d'escola s'hi han incorporat les hores dites de menjadoro de migdia, un temps i un servei que en realitat perllonga l'horari d'estada a l'escola. Però avui aquestarealitat tan generalitzada és encara insuficient, són cada vegada més els centres escolars que acullen elsinfants abans de les nou i després de les cinc.     Una realitat que mostra noves necessitats del nostre temps a les quals cal donar-hi respostes, unes res-postes que han de ser generalitzades i per tant exigeixen noves polítiques, per a les famílies, per a l'es-cola, per al món del treball i també per a la infància.  Des d'aquesta múltiple perspectiva considerem que és interessant fer l'anàlisi del contingut del número 4d'Infància a Europa, que ens permet conèixer algunes experiències, reflexions i interrogants a l'entorn d'unatemàtica tan viva entre nosaltres. Ens agradaria contribuir a ampliar el debat ja obert en la nostra societat.Una de les constants que es poden observar en els diferents articles és el condicionant històric, el puntde partida a l'hora de plantejar-se un centre, un servei, un nou espai per a la infància. En totes les expe-riències es nota el pes de les concepcions socials i polítiques sobre el valor que en cada context es dónaa la infància i al seu lloc en la societat.Des d'aquesta perspectiva, és interessant interrogar-nos sobre quins són els nostres condicionants, sobrequines bases estem treballant i per què. Esquematitzant, és possible afirmar que en el nostre país podemtrobar plantejaments de les activitats del fora escola que es fonamenten sobre:Més escola, en el sentit tradicional de possibilitar uns espais i uns temps tant per fer deures o reforçar elscontinguts escolars que socialment més es valoren, amb més classes d'anglès, d'informàtica, com per aaquelles llacunes que encara avui es considera que l'escola hi respon poc: la pintura, la música, el teatre...Més lleure, tant des de la tradició de l'escoltisme com des de la perspectiva de recuperar nous espais itemps per al joc, com el foment dels esports. Més guarda, guardar els infants mentre la seva mare treballa, però tothom sap avui que les boletes de colors i lesimatges infantilitzants no fan altra cosa que emmascarar, magatzems de criatures. Certament també sabem que
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infants de sis a nou anys, a l�antiga Ale-manya de l�Est era d�un 88 % el 1990, aSuècia era d�un 64 % i a Dinamarca d�un62 % el 1994. A França el 1993 l�ajudaera d�un 30 % i a Portugal era d�un 10 %.En altres estats encara era menor.La pregunta és: quines són les políti-ques d�atenció als infants en edat esco-lar? Un informe recent de la Unitat deRecerca Thomas Coram va trobar queamb molt poques excepcions els serveisen el temps no escolar estan menysdesenvolupats que els serveis preesco-lars. I hi ha també bastant menys infor-mació disponible sobre els primers quesobre els segons. No obstant hi hanovetats importants.
Expansió i decliviLa segona meitat dels anys noranta i elsprimers anys de la nova dècada han vistuna promoció de l�ajut a l�educació a Eu-ropa i també a Nova Zelanda i a Austràlia.A Dinamarca i a Suècia, existeix el dret aserveis de temps lliure, hi ha preocupacióper l�atenció a la infància en edat escolari tenen prou places disponibles per adme-tre més demanda. Noruega ha establerttambé el dret de tenir serveis gratuïts

d�activitats de temps lliure. En països comBèlgica, Holanda i el Regne Unit tenenmesures similars a l�agenda política. Almateix temps hi ha hagut un declivi d�a-quest tipus d�ajudes en països que varenpertànyer al bloc comunista.
Finançament públicÉs habitual que els pares paguin algunaquantitat de diners per l�atenció alsinfants en el temps no escolar. Les ajudespubliques hi prenen quatre formes dife-rents: subvencions a les institucions �paï-sos nòrdics, França, Portugal i Alema-nya�; donacions per estimular la posadaen marxa d�aquesta atenció, �RegneUnit�; subvencions pagades directamentals pares en forma de cupons o reducciód�impostos �Estats Units, Nova Zelanda oHolanda� i, per últim, contribucions alsempleats �França i Holanda.
Regulació i estàndardsL�establiment d�estàndards educatius potser un assumpte de política local com aSuècia i als Estats Units, on alguns ajun-taments imposen estàndards per conce-dir ajudes. De vegades aquests estàn-dards poden fixar-se a escala nacional,

Pat Petrie 
L�escola està fent un paper cada cop més important en els serveis d�atenció ala infància. Pat Petrie, en el seu estudi de les recents novetats en l�atenció enedat escolar, arriba a la conclusió que existeix una convicció cada cop més granque aquests serveis poden ser multifuncionals. 
Vaig conèixer el servei d�atenció a la infància en temps no escolar quan era nena,un cop que vaig visitar un centre de joc de després de l�escola a Londres. Hi haviasempre alguna cosa per menjar, gratis, és clar, i després els nens jugaven al pati. Enaquell temps, serveis com aquest no eren un fet aïllat a Londres i, encara que nomolt extensament, també existien a Europa des de principis del segle XX. Però quinaera la seva utilitat i com han evolucionat amb el temps?Tres branques s�han desenvolupat al llarg de la historia pel que fa a serveis en tempsno escolar: � Protecció dels infants (maneres de mantenir els infants fora de perills i de malifetes). � Pedagogia (activitats, relacions i entorns, vistos des de l�angle del benefici per alsnens i que contribueixin al seu creixement).� Ajuda a l�atenció a la infància quan els pares, especialment les mares, treballen.Per tal de donar suport a la cura dels infants, el 1979, juntament amb altres pares, vaigcrear un club de vacances. Aproximadament a la mateixa època també vaig començara fer recerca sobre com les famílies resolien el problema de l�atenció als infants en eltemps no escolar. Ja s�havien desenvolupat serveis similars als països del bloc soviètic,a Suècia i a Dinamarca per a mares solteres que treballaven. Els Estats Units tenientambé un lloc per a la recerca sobre el tema els anys vuitanta i van existir programessobre atenció als infants en temps no escolar. el projecte «edat escolar» de la Universitatde Wellesley a Massachusetts va crear el primer grup de suport en aquest camp.L�any 1986, l�holandesa Ria Meijvogel i jo vàrem iniciar la Xarxa d�Atenció a laInfància en Edat Escolar, que va celebrar la seva primera conferència europea el1989. L�any 1995 vàrem estudiar l�atenció a la infància en edat escolar a Europa iens vam adonar que la situació era molt desigual. Pel que fa a l�ajuda pública per a
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com al Regne Unit. Als Estats Units i a Nova Zelanda,qualsevol subsidi o subvenció que es concedeix depènde l�assoliment dels estàndards per part dels serveis uti-litzats. A d�altres països, com a Portugal, els estàndardspoden ser una condició per rebre finançament públic.Els requeriments de formació professional o pràctica d�a-valuacions estan normalment barrejats. Dinamarca, Ale-manya i Suècia tenen potser els equips de treball méspreparats o amb més pràctica i demanen que un tant percent del seu personal sigui qualificat. Els pedagogs dane-sos es formen a temps complet durant tres anys i mig iun 80 % del personal està altament qualificat. A Alema-nya, només un 8 % no està qualificat i la resta ha tingutuna formació de cinc anys a la universitat.A Suècia els pedagogs «de temps lliure» treballen aju-dant els mestres a l�escola. Els pedagogs poden fins itot ser els directors d�una escola. Des de l�any 2001,la formació per a mestres preescolars, mestres d�es-cola i pedagogs de temps lliure s�ha integrat. En elfutur tots seran anomenats mestres. Encara que tin-guin diferents especialitzacions, tots tindran la respon-sabilitat pedagògica i l�obligació de tenir cura del ben-estar dels infants i de la seva educació en el sentit mésampli de la paraula.A molst llocs, hi ha aspiracions públiques per assolir elsmillors estàndards de formació i qualificació, com aFlandes, Bèlgica, Holanda i el Regne Unit. A molts al-tres països, és difícil trobar estadístiques de formació iqualificació perquè el treball no està professionalitzat
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d�una manera generalitzada i els requeriments de qua-lificació són baixos.
El rol creixent de l�escolaL�escola té un paper important en l�atenció a la infànciaen edat escolar. Aquests serveis han de respondre demoltes maneres a l�organització i al caràcter de l�escola.L�horari de l�escola dicta quan l�atenció al nen es neces-sària. En alguns casos, els horaris de classe són llargs iregulars, com a Bèlgica, França o el Regne Unit. En canvi,en altres països, els horaris varien i la jornada escolar ésrelativament curta, com a Dinamarca. En qualsevol cas,l�escola pot tenir un efecte en les activitats en temps noescolar. A Alemanya , amb la seva jornada escolar curta,els deures són una part essencial de l�activitat extraesco-lar. A tot arreu, la durada de la jornada escolar, el currí-culum, la manera relativament formal o no d�organitzar-se el temps, són aspectes que poden afectar la maneracom l�infant assisteix a un servei d�atenció a la infànciaen temps no escolar. Tot això fa que l�infant o vulgui rela-xar-se o estigui disposat a fer activitats molt mogudes.A Noruega, França i Dinamarca l�escola és la base delsserveis públics d�atenció a la infància. A Suècia, la inte-gració de l�escola i els serveis en temps no escolar estàmolt avançada. Aquests serveis s�han unit a l�escola i elresultat és el que anomenem «escoles de dia sencer».L�equip de treball inclou mestres, pedagogs de temps lliu-re i un horari i organització que satisfà alhora l�escola i elservei d�atenció a la infància en el temps no escolar.

Qüestions pedagògiques L�atenció a la infància en el temps no escolar es veuencara com una mesura protectora preventiva i nonomés com una ajuda per a les necessitats de les per-sones treballadores. Però hi comença ha haver signesde que les qüestions pedagògiques estan assumint unaimportància mes gran. Quin tipus d�infància volem perals nostres fills? Com poden ajudar el seu desenvolu-pament aquests serveis? Podem esperar que els ser-veis, quan estan basats en l�escola, assumeixin elsvalors de l�escola tradicional? Preguntes com aquestes es fan a molts països. Potserestem començant a veure que els serveis en edat esco-lar poden ser multifuncionals. Podem animar els paresa treballar per protegir els infants i per donar ajudes alseu desenvolupament.
Pat Petrie treballa a la Unitat de Recerca ThomasCoram, de l�Institut d�Educació de l�Universitat de Lon-dres. Per més informació contacteu amb ella al correusegüent: p.Petrie@ioe.ac.uk.L�onzena conferència de la Xarxa d�Atenció a la Infànciaen Edat Escolar, sobre el joc igualitari, se celebrarà al�Institut d�Educació de Londres els dies 22 a 24 de junydel 2003 . La conferència estarà centrada en la partici-pació social de l�infant i en la igualtat sense tenir encompte la seva procedència ètnica, classe social o pos-sible discapacitat. Per a més informació: www.ens@-conference2003.org.uk.
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la possibilitat d�un treball coherent icoordinat, que inclou aprenentatge for-mal i informal, entre els mestres que tre-ballen a l�escola i els pedagogs que tre-ballen als serveis de temps lliure.Els serveis de temps lliure són volunta-ris, i els pares paguen un 30 % del cost.Els centres paguen la resta i tenen unpressupost i un personal d�aproximada-ment un treballador o pedagog per cada13 nens, encara que hi ha un pressu-post especial per a nens amb deficièn-cies o problemes. La majoria dels treba-lladors son pedagogs, preparats per tre-ballar en molts tipus de serveis per anens, gent jove i també adults. Els peda-gogs tenen una formació de tres anys imig de nivell superior.Els pedagogs i altres treballadors detemps lliure són molt conscients que ésimportant oferir als infants un espai dellibertat, però també un lloc on puguinfer front als reptes personals, socials iculturals. Els serveis de temps lliurenormalment fan un paper versàtil. Elseu punt de partida és el nen indivi-dualment, amb un enfocament especialcap als que tenen dificultats especials.Però també es fan càrrec de la dimen-

sió ètica del seu treball. És importantaconseguir una cooperació respectuosaamb els infants i els pares, com tambého és aconseguir-la amb les escoles iels altres serveis. 
Convivència i calor humàEl temps que passen a l�escola elsinfants danesos és relativament curt ipot variar diàriament. Els de set anyspassen de 15 a 22 hores a la setmanai els de deu anys en passen de 20 a 27hores. Per tant, els nens passen unagran part del dia als serveis de tempslliure. Un dia normal en un centre detemps lliure comença a dos quarts deset del mati: hi ha esmorzar preparat il�equip del centre crea una atmosferacalmada i tranquil·la. El dia escolar vade les vuit del matí fins a la una de latarda. Llavors els nens retornen al cen-tre de temps lliure on poden parlar ambels amics o relaxar-se. A les dues, l�e-quip i els infants es reuneixen, parlen,prenen un mos i decideixen quines acti-vitats volen fer fins que el centre tanqui,a les cinc de la tarda.Després de les hores d�escola, els nensnecessiten relaxar-se i involucrar-se en

Erik Honge  
Dinamarca és un excepcional exemple de país que proporciona un servei d�a-tenció a la infància en edat escolar, o servei de temps lliure escolar com l�a-nomenen allí, gairebé universals. Erik Honge reflexiona sobre la manera comaixò s�ha produït i la filosofia i la pràctica d�aquests serveis.
«Quan vas a un centre de temps lliure vol dir que ja no tens escola en tota la restadel dia, perquè jugues i fas coses d�aquestes. I el que fas no és el mateix que a l�es-cola on has d�estar asseguda i escriure en un paper», diu Sophie, de nou anys, nenade l�escola Strand d�Aarhus.Hi ha una llarga tradició a Dinamarca de protegir els nens més dèbils. Mirant enre-re, durant la industrialització del segle XIX, podem trobar exemples de projectes com-pensadors, o d�ajuda, que oferien als nens ajuda sanitària i ajuda per al creixement.Però en els últims 25 anys hi ha hagut un gran canvi: s�ha passat de programescompensadors basats en una minoria de nens, a un enfocament per al desenvolu-pament i l�educació, que inclou tots els infants.Amb el nou enfocament, hi ha hagut també altres canvis. A principi dels anys vui-tanta, els centres de temps lliure només existien en edificis independents de l�esco-la, però un canvi en la legislació va fer possible començar a oferir el servei a lesescoles mateixes. Des d�aleshores, hi ha hagut una explosió del nivell d�atenció: de38.000 nens de sis a nou anys atesos el 1980 es va passar a 93.000 el 1990. Lesdades de l�any 2000 són de 214.000, la qual cosa significa que a l�any 2000 elnivell d�atenció era del 79 % mentre al 1980 era només d�un 13 %. Actualment, lesautoritats locals garanteixen plaça a tots els nens.La majoria d�aquest augment de places ha tingut lloc als edificis de les escoles.Actualment només el 15 % del servei s�ofereix fora de l�escola, i pertany al sistemade protecció social. La resta, l�ofereixen les escoles sota la legislació educativa. El tre-ball pedagògic és mes o menys el mateix, però els serveis portats per les escolestenen una obligació més forta de cooperar i de coordinar-se amb la mateixa escola,i a més, està sota el control del consell escolar i la direcció. De fet el que s�ofereix és

Temps lliure per a tots
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alguna cosa que no sigui aprenentatge formal.Necessiten interaccionar informalment els uns ambels altres i també amb els pedagogs, parlar del que elspreocupa: les relacions entre nens i nenes, i solucio-nar temes com el dels nens que intimiden, són temesque interessen als nens. Molts problemes podenresoldre�s parlant-ne.Sovint hi ha ocasió de parlar d�aquests temes mentreels nens estan fent un mos, bevent alguna cosa o men-tre el pedagog els va llegint alguna història. Aquesteshores de convivència donen l�oportunitat als nens deparlar els uns amb els altres i amb els pedagogs. Elsnens practiquen la forma d�expressar-se i aprenen aescoltar els altres. Els nens poden discutir amb elspedagogs assumptes com les normes, la neteja delcentre i el respecte als altres i a la institució. Parlar d�a-quests assumptes ajuda al desenvolupament dels valorsi actituds democràtiques.

De vegades, els pedagogs tenen llargues converses,també amb un nen a soles. L�objectiu és obtenir mésinformacions del comportament i de la forma que té elnen d�entendre les coses. Els pedagogs poden obteniraixí una visió augmentada del que és realment importantper a ell i la forma que té de créixer i desenvolupar-se.Aquest coneixement és molt important a l�hora de plani-ficar i tirar endavant programes pedagògics centrats ennens concrets. A part, també ajuda a cooperar amb elspares i amb el consell rector, que dirigeix el centre.Els pedagogs donen importància a l�edat dels nens al�hora de donar forma a la seva visió pedagògica. Perexemple: oferir clubs especials per als nens més grans,que els donaran l�oportunitat de identificar-se amb elsde la seva edat i així adquirir habilitats per ser més inde-pendents el dia que marxin.
Experiències culturals i de jocPer els nens, jugar es una activitat primordial. És en eljoc on els nens practiquen les seves capacitats especí-fiques, aprenen a tenir activitats comunes i desenvolu-pen amistat amb altres infants. Les personalitats delsnens es creen mentre juguen, ja que tenen l�oportunitatde veure de moltes maneres el que comporta ser per-sona. Jugar és, per tant, significatiu en l�educació i elbenestar dels nens.Els jocs en què els nens juguen junts i amb els adultsson particularment importants, i tenen lloc tant foracom dintre del recinte. Sovint els jocs són de rol, od�aplicar normes. Els escacs i altres jocs de taula sónjocs, per exemple, on els nens es diverteixen molt. Através dels jocs els nens adquireixen un gran nombred�habilitats.Ocasionalment hi ha activitats amb un objectiu espe-cífic: aprendre a fer una foguera, cuinar amb aquestfoc, aprendre a patinar o a conduir una motocicleta,etc. Els nens i l�equip, en alguns serveis de temps lliu-re, van d�acampada. Alguns altres decideixen passaralguna nit al centre. Molts centres tenen animals, comconills i pollastres, i també permeten als nens cons-
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truir cabanes i altres estructures simi-lars fora del recinte.Sovint es va al bosc, a la platja o aaltres llocs propers. També es visiten lli-breries i museus i es va al teatre i alcinema. Aquestes excursions són im-portants perquè els nens siguin capaçosd�orientar-se pel món que els envolta.Això ofereix als infants una visió àmpliai enforteix la seva identitat com a ciuta-dans en una àrea o lloc determinat.Sentir responsabilitat cap a la natura iels seus recursos és una qualitatimportant en un món fortament orien-tat cap al consum ja que aquests recur-sos són limitats i és extremadamentimportant viure en un entorn saludable.Contra aquesta orientació al consum,algunes institucions treballen per enfor-tir els sentiments dels nens cap a lanatura i perquè siguin conscients de laimportància de tenir una manera deviure que la respecti.
Activitats creatives físiquesTenir imaginació, ser creatius, ser ca-paços de pensar i actuar d�una ma-nera innovadora són qualitats impor-tants i significatives per al futur de lasocietat. Els serveis de temps lliureofereixen l�oportunitat de desenvoluparla creativitat amb la fusta, la pell, cosint,dibuixant, pintant o treballant amb cà-meres i vídeos.Els ordinadors són cada cop més popu-lars, no solament com a diversió sinócom una eina creativa. Utilitzant els ordi-nadors, els infants adquireixen capaci-tats especials i treballen d�una maneramés creativa amb l�ajut de la seva imagi-
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nació. Actualment la nova tecnologiaforma part de la cultura moderna i ésimportant per al procés d�aprenentatge il�accés al coneixement. Els nens també poden utilitzar el gim-nàs de l�escola, que està molt benequipat. L�autoconfiança i la capacitatfísica enforteixen la identitat de l�in-fant, la seva comprensió de la societati la seva disponibilitat per aprendre.Poden jugar a jocs de pilota que ofe-reixen moltes possibilitats. Es pot jugartant en un pavelló esportiu com a l�ai-re lliure, amb molts o pocs jugadors.La majoria dels jocs de pilota tenen uncontingut cultural i social important, ia més els infants adquireixen grannombre d�habilitats motores i senso-rials. Els jocs mes populars son el fut-bol, el bàsquet, el tennis de taula il�hoquei.Moltes institucions tenen accés a lespiscines i les utilitzen al màxim possible,principalment en jocs on el nen aprèn atenir confiança a l�aigua i a millorar lesseves aptituds per al joc, en un entornsocial. Molts centres participen en acti-vitats als parcs de «skate» i a altresequipaments. El joc i les interaccionssocials es desenvolupen al mateixtemps i uneixen molt.
Fer gresca, jocs i músicaHi ha dies assenyalats, per exemple,aniversaris o el dimarts de carnestoltes,on tenen lloc actuacions teatrals, pallas-sos, circ, i música. Alhora els nens apre-nen a participar en activitats de grupdins la comunitat i reforcen les sevesaptituds personals.
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És necessari tenir coratge per mostrar el que un potfer al davant d�una gran audiència d�amics i pares.Però els infants s�involucren molt profundament i fanmúsica o canten. El centre de joventut i la músicaque fan els joves té un gran atractiu. Així doncs, quanels nens volen actuar, la música i les cançons adqui-reixen una importància gran en el programa dels cen-tres de temps lliure. D�aquesta manera els nens i lacultura juvenil tenen l�oportunitat de cooperar i d�evo-lucionar i s�enforteix la interacció social com tambémoltes de les capacitats dels nens: cantar, actuar, imoure�s en un entorn social.
Creació d�un futurEls serveis de temps lliure danesos són objecte actual-ment d�un debat educatiu que els portarà a canvis.D�una banda hi ha la tendència d�integrar escolaritzaciói temps lliure, combinant l�ensenyament amb el joc iemfatitzant l�aprenentatge informal. D�altra banda elgovern vol més hores d�educació formal per enfortir lesmatèries. Els serveis, doncs, busquen una nova identi-tat. Els serveis actualment es defineixen en oposició ala escola i a la casa. El repte professional consisteix adefinir els serveis com a complementaris, però tambécom una contribució significativa al desenvolupament ial benestar dels nens.La societat necessita cada cop més la presència degent amb personalitat definida, innovadora i flexible,capaç de prendre decisions. Encara més, hi ha lanecessitat de gent que participi en comunitats diverses.Això pressuposa habilitats empàtiques, facilitat per can-viar de perspectiva i crear un futur per a aquesta socie-tat canviant.En aquest context, els serveis de temps lliure aDinamarca són un avantatge i un recurs per configurarla societat del futur.
Erik Honge és un assessor pedagògic a l'ajuntamentd'Aarhus a Dinamarca. Per a més informació:eh@aaks.aarhus.dk
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independents dins el sistema de benes-tar per als joves i s�organitzen de mane-res diverses. Poden estar en les escoles(la situació més freqüent a l�Alemanya del�Est) o funcionar amb independència del�escola (el més freqüent a l�Alemanya del�Oest). Alguns serveis, que s�anomenend�edats barrejades, agrupen nens des delnaixement fins als 12 anys, basats en elmodels familiars.Les activitats demanen una constantparticipació dels infants, que normal-ment són al centre extraescolar una horacada dia, de 17 a 18 h, atesos per pro-fessionals qualificats i normalmenttambé hi mengen. Els centres extraesco-lars independents normalment s�organit-zen en grups d�edats mixtes, és estranyque ho facin per grups d�edat homogè-nia. En el cas que hi hagi diversos grupsen un centre, poden actuar de maneraautònoma o tenir relació en algunes acti-vitats, o formar grups segons el tipusd�activitat que se�ls ofereixi.
El marc legislatiuAlemanya és un Estat federal i lesregions, els land, tenen delegada unabona part de la responsabilitat dels ser-

veis. A partir de la Llei de benestar perals infants i joves de 1990, que propor-ciona un marc nacional per a la totalitatdel sistema de benestar de la joventutamb inclusió dels serveis d�atenció a lainfància, la majoria dels lander noméshan desenvolupat la seva legislació. Peraixò, mentre els principis de la Llei s�a-pliquen a tota Alemanya, la pràctica ésdiferent a cada land.L�objectiu principal dels centres extraes-colars, segons la Llei, és ajudar a acon-seguir que els infants siguin membresde la societat independents i responsa-bles. Els centres extraescolars han defomentar la reducció de la discrimina-ció, tenint en compte els principis d�i-gualtat d�oportunitats entre els nens iles nenes, i d�integració de les cultures.Com es pot veure, els centres extraes-colars poden ser beneficiosos per a totsels infants en general, però a la pràcticaes veuen només com una solució provi-sional per a les necessitats dels parestreballadors, i aquest fet limita l�incre-ment de places. Encara que hi ha unalegislació especial que diu que els ser-veis han d�atendre les necessitats delsinfants, la interpretació que se�n fa a

Roger Prott  
L�atenció extraescolar a l�Alemanya de l��Est té una història molt diferent a la del�Oest. Roger Prott n�examina les diferències i explica com l�atenció a la infànciaté actualment una gran importància en la política de millora a l�educació.
A Alemanya, hi ha un gran contrast entre l�Est i l�Oest en els serveis extraescolars.L�antiga Alemanya de l�Est tenia molta més quantitat de serveis que la de l�Oest, (vegeuquadre núm. 1). El centre extraescolar a l�Oest es va desenvolupar com a un elementde servei educatiu, mentre que a l�Est era un servei d�atenció als fills de pares treballa-dors i molts el consideraven poc reeixit. Fa poc temps que s�ha començat a parlar queel sistema necessita canvis, per la insuficiència de places, el baix status social dels ser-veis i la manca d�un concepte coherent d�educació social. Per a una descripció més acu-rada dels centres extraescolars a l�antiga Alemanya de l�Est, vegeu el quadre núm. 2.Malgrat les diferències en els models i en els nivells d�acceptació social dels centresa l�Est i a l�Oest, aquests, com les escoles, intenten fer front als problemes bàsics.Per entendre aquests serveis i els seus conflictes és molt útil tenir abans una visiógeneral de la jornada dels infants.
Escola i fora escolaA Alemanya, els infants comencen l�escola a l�edat de sis anys. Però els de quatrea sis anys van mig dia a l�escola primària, de 8 a 13.30 h i reben ensenyament.L�horari de cada matèria pot variar cada dia segons l�horari i l�absència de professorsper malaltia, o per algun altre factor i tot això complica l�atenció extraescolar. Éshabitual donar-los treball a casa per consolidar el que han après a l�escola, per aca-bar el que s�ha començat a classe i, suposadament, per promoure el desenvolupa-ment de la seva independència.Els nens, els pares dels quals treballen al matí, abans de començar l�escola, o a latarda tenen un servei alternatiu que ofereixen els serveis de benestar social: els cen-tres extraescolars. El nom «centres extraescolars» utilitzat en aquest article inclou totsels serveis d�atenció a la infància d�abans i després de l�escola. Els centres són serveis

Centres extraescolars, els serveis més importants a Alemanya
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cada lloc és molt diferent. A les ciutatsde l�Est, com ja hem vist, hi ha més pla-ces que a les de l�Oest, tot i que encarahi ha més demanda de les mares quetreballen que no pas oferta de places.
Formació del personalAls centres extraescolars, predomina elpersonal femení, que té dos anys de for-mació universitària, en bona part teòrica,i després un any de pràctiques. La for-mació dels universitaris és bastant gene-ralista, ja que serveix també per a esco-les bressol, parvularis, centres socials iper organitzar activitats de temps lliure.L�especialització no arriba fins quel�estudiant és a la feina i va guanyantexperiència amb el treball del dia adia. No obstant, la qualificació, queen principi té una base àmplia, estàuna mica més enfocada cap al treballals parvularis amb nens de 3 a 6anys. Amb això hi ha el perill queadoptin un model equivocat concep-tualment i metodològicament.
La pràctica educativaEl personal dels centres extraesco-lars tenen els objectiu següents:

Quadre núm. 2. L�altra manera de fer de l�antiga Alemanya de l�Est
L�any 1949, a l�Alemanya de l�Est, amb un programa de 8 anys, es va arribar al fet que totsels infants tinguessin escola gratuïta a partir dels sis anys. Als anys vuitante, hi havia placesa tots als centres extraescolars a partir de les 6 de la tarda i també places als centres abansde l�horari escolar a partir de les 6 del matí, per a tots els nens a partir de quatre anys, enca-ra que el tant per cent de matrícules variava d�un 90 % el primer curs a un 40 % el quart curs. Els centres formaven part del sistema educatiu des de 1952 i estaven bastant integratsa les escoles.Les sales eren normalment les mateixes que les utilitzades durant les classes matinals,però s�hi feien activitats diferents (artesania, gimnàstica, teatre, etc.). Aquest ús dual deles instal·lacions tenia certs inconvenients. Per exemple, quan s�havien de treure les tau-les i posar els llits perquè els nens de primer any poguessin fer la migdiada; després, ésclar, s�havien de tornar a col·locar al seu lloc. La diferència entre els dos grups de treba-lladors era que el personal dels centres de després de l�escola estudiava una terceraassignatura, a més de les dues normals.Després de 1953, tot el personal de les escoles i dels centres extraescolars havia de tenircompletat un curs formatiu de quatre anys per atendre els infants. El personal dels cen-tres extraescolars havia de tenir, a més, una especialització en el seu camp.L�any 1978, els dos tipus de cursos es van integrar i ara l�especialització real començaamb la pràctica.La integració de premisses i de personal té implicacions conceptuals. El centre treballaàmpliament centrat en els requeriments de l�escola: ajuda amb els deures, a posar en pràc-tica allò après a l�escola i ajuda a millorar el seu futur desenvolupament. La rutina diària en un centre extraescolar estava àmpliament preprogramada, seguint unpla establert pel Govern central i es caracteritzava per un seguit d�activitats i d�instruccionsper als nens.

Quadre núm. 1. Els centres extraescolars en xifres
Places disponibles i nivells d'atenció    1990-1991 1998Antiga Alemanya  de l'OestPlaces                                     141.740  184.167Places per cada 100 nens  5,5 % 6,1 %Antiga Alemanya de l'Est, Berlín est inclòs Places     291.528  388.336Places per cada 100 nens 50,9 % 68,3 %Total places                   433.268     572.503Tan per cent de nens  13,8 % 16%* Inclou places de centres a l'escola per abans i després de l'horari escolarFont: Deutsches Jugendinstitut: Zahlenspiegel, Munic, 2002, pàg. 34.
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catius), el Govern alemany va decidirmillorar la qualitat de l�educació. Elsseus plans inclouen més atenció a lainfància en edat escolar a l�Oest i man-teniment i millora dels nivells existentsa l�Est.Hi ha consens en què s�han de crearplaces per a centres extraescolars i pera les escoles de tot el dia. S�ha reco-negut que els centres dependents delsistema de benestar ofereixen els pro-grames educatius necessaris, en con-trast amb les escoles de primària a lesquals es demana que mirin més queabans cap a l�educació integral delsnens. Es descarta també una meraextensió de la lliçó a la tarda, comtambé la combinació de les dues for-mes, per assegurar els períodes d�a-tenció als infants.La doble justificació de la necessitatd�atenció a la infància en el tempslliure �d�una banda els interessos delsnens i dels pares� semblen perdreimportància davant l�objectiu prioritaride millorar el nivell de l�educació, jaque cada cop es dóna més valor al fetque aquesta sigui de gran qualitat.Com a part de la Iniciativa Nacional deQualitat en el Servei d�Atenció a laInfància que es desenvolupa fins a laprimavera del 2003, l�Institut d�Edu-cació Social de Colònia està elaborantcriteris i tècniques d�avaluació de l�a-tenció a la infància en edat escolar.
Roger Prott és assessor i expert entemes de formació. Per a més infor-mació, podeu escriure al correu se-güent: rogerprott@freenet.de.

� Donar als nens atenció i espais lliures de la presenciadels adults.� Desenvolupar activitats de temps lliure per als nens.� Conèixer el que l�escola demana i crear els propis pro-grames educatius.El resultat de les expectatives dels centres extraescolarssón difícils de concretar. Els treballadors dels centreshan de donar resposta a molts fronts i han de trobar l�e-quilibri entre les necessitats i els interessos dels infants,les demandes dels pares i de l�escola i les seves neces-sitats professionals. L�equilibri afecta el concepte delcentre, el contingut del seu treball i la manera d�orga-nitzar l�horari (quant temps es dedica a cada cosa i perquè). També és una preocupació important no solamentestablir prioritats sinó també assegurar que les activitatss�organitzin amb varietat i sense entrar en conflicte lesunes amb les altres.Exposem tres exemples de com es pot arribar a assolirtot això:1. L�interès dels infants per fer amics fora del centre ambaltres nens es pot utilitzar per obrir la institució: enviantinvitacions s�adquirirà pràctica d�escriure, en l�ús delcorreu, també de l�electrònic, i, a la vegada, també s�ad-quiriran altres habilitats tècniques. Servint menjar als con-vidats, anant a comprar, parant la taula i servint les begu-des s�adquirirà competència social i així els infants podrancombinar les aptituds matemàtiques amb les organitza-tives, a banda d�altrescoses. D�aquesta mane-ra, els interessos dels in-fants són els que orien-ten les activitats i alhorasatisfan els interessos del�escola i les famílies i esmanté la professionalitatdel centre extraescolar.2. La necessitat delsinfants de tenir espai lliu-re, fins i tot espais lliuresde la presència d�adults,

es pot assolir garantint que els treballadors saben queno han de tenir sempre la iniciativa de les activitats.Encara que pot entrar en contradicció amb la seva imat-ge i despistar els pares que sempre volen que algú tin-gui cura dels fills en tot moment. Però sobre aquest aferhi ha sempre discussions entre les posicions dels pares,els mestres i els interessos dels infants.3. En comptes d�ajudar els infants a fer els seus deuressense qüestionar-se res i estar només a l�espera del queels nens demanin, fins i tot donant-los un ajut addicional,és millor parlar amb el mestre del nen a l�escola.S�ha demostrat que la gran quantitat d�oportunitats queun dia normal ofereix el centre pot satisfer tothom. Tenimun exemple en un projecte anomenat «Fem una cabanaamb els infants» que va portar a terme, entre 1998 i2001, el land de Saxònia. El projecte triomfar fent que elsinteressos dels nens, generalment ignorats, fossin el fac-tor determinant del treball educatiu. Es va començar ambels que tenien alguna dificultat i es va veure que les difi-cultats provenien d�haver de fer en els centres extraesco-lars coses que per a ells no tenien interès. A mesura queels treballadors dels centres es van adaptar a la nova fun-ció de treballar a partir dels interessos dels nens �en con-trast amb el seu antic rol d�organitzadors de l�activitat� esva veure la millora. Els resultats van ajudar a veure elsinfants des d�una òptica diferent, demostrant que teniencompetències superiors a les expectatives dels pares i elsmestres. Els resultats també demostren que l�educació témolts camins, no solament el de les lliçons escolars.
Tendències i tasques per al futurVistos els resultats de l�informe PISA (un estudi trans-nacional fet per l�OCDE que compara els sabers edu-
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Concretament, s�ha vist que el tempsde l�infant s�ha d�organitzar de maneraque inclogui un ampli espectre d�am-bients diferents: atenció a la infànciamatí i tarda a les escoles i als centresde temps lliure �serveis que ja estanmolt desenvolupats a França. Cal quedisposin d�hores d�escola diàries o set-manals, i que sigui possible també re-duir-les, canviant el calendari, especial-ment pel que fa a la durada de lesvacances, que les tardes estiguin dedi-cades als esports, que hi hagi activitatsculturals i científiques fora de l�horariescolar, i que hi hagi un descans al mig-dia a l�escola.Aquesta nova manera fa pensar en unsnous «temps educatius» producte decombinar totes aquestes demandes.
Estat de desenvolupamentUna qüestió clau i font de tensió és laque es produeix a l�escola, en particularals parvularis (per a nens de dos a sisanys) i a les escoles on es fa conjunta-ment l�educació primària. És interessantpreguntar-se si aquestes escoles han deformar part d�aquesta nova organitzaciódel temps o no. La primera política marc

per a l�organització del temps escolarque es va introduir l�any 1985, vaincloure l�escola. Va prometre coordina-ció de les activitats que s�oferien alsinfants dins i fora de l�horari escolar,com també els migdies i els dimecres ala tarda, quan les escoles francesestanquen. Sota aquest enfocament lesescoles de primària van protagonitzar unpaper important entre els governslocals, regionals i les ONG.Però la següent iniciativa política d�or-ganització dels ritmes extraescolarscomençada l�any 1987, com el seunom indica, no té res a veure amb eltemps escolar. Aquesta política esbasa en contractes (coneguts als mit-jans de comunicació com «contractesblaus») entre l�Estat i els ajuntamentsamb la participació de les ONG. Pocdesprés, amb el nou Govern, hi vahaver un canvi. La nova política s�ano-menava «organització dels ritmes devida dels infants al parvulari i a l�esco-la primària» i es complementava ambuna sèrie d�acords entre l�Estat i elsajuntaments: «contractes per organit-zar el temps dels infants» i «contracteslocals». 

Arnold Bac i Francine Labadie   
França té uns serveis d�atenció a la infància molt estesos situats dintre i forade l�escola. No obstant, en els últims 20 anys s�han establert noves formes derelació entre l�escola i els serveis educatius exteriors. Arnold Bac i FrancineLabadie descriuen aquests desenvolupaments en particular com la recercad�un enfocament de l�organització del temps dels infants, fonamentat en elseu ritme de vida.
A França, hi ha hagut un interès creixent per organitzar de manera més coherent icomprensiva el temps dels infants, no sols a l�escola i els centres extraescolars,sinó també al llarg del dia i de la setmana. El context inclou el tractament del diaescolar, font de fatiga per als infants, que fa més difícil l�aprenentatge; l�incrementdel treball de les dones, que fa més complicada l�atenció als infants; el desig demillorar la qualitat de vida. S�han presentat diversos arguments per a una millororganització del temps: el benestar dels infants, el seu desenvolupament, la lluitacontra les desigualtats socials, les demandes d�una educació mes humanística itambé els mateixos interessos dels infants. Aquest tema va aparèixer el 1980 a l�a-genda del Govern, en resposta a la gran feina feta per tres grups socials: els sindi-cats d�ensenyants demanant més escoles obertes i democràtiques; les ONG i lesassociacions de pares; i els acadèmics que proposen noves disciplines, com la cro-nobiologia, la cronopsicologia i la sociologia de l�educació. La cronobiologia estudial�organització rítmica del procés biològic. La cronopsicologia estudia els ritmes decomportament i els resultats intel·lectuals.Aquests grups s�uneixen per definir les necessitats bàsiques dels infants: la neces-sitat de dormir, bona higiene, la necessitat de moure�s i de tenir també activitatsregulars i variades amb temps per jugar, somiar i aprendre coses noves. O, vist d�unaaltra manera, alternar el temps personal amb el temps d�altres activitats. Aquestesiniciatives també destaquen la importància dels ritmes per a un desenvolupamentequilibrat, per l�èxit de l�escola i per la participació del nen en esports i en activitatsculturals per tal que s�integrin millor en la comunitat.

Organitzar el temps dels infants: L'aventura d'una política educativa original
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legs i els cronopsicòlegs, que parlende la necessitat de tractar els ritmesde vida dels infants com una condicióessencial per al desenvolupament per-sonal i per a l�èxit a l�escola. La vidadiària de l�infant s�ha de tenir encompte i hi ha d�haver una relaciócoherent entre els diferents aspectes:escola, barri, cultura i esports. Totesles polítiques han d�intentar assoliraquesta coherència, un objectiu que,el 1991, es va estendre als adoles-cents i les seves escoles, amb la intro-ducció dels «contractes ciutat-infants-joves». Aquests contractes estan fetsper coordinar la resposta de totes lesinstitucions a les necessitats delsinfants i els joves.D�aquest fet podem extreure�n duesconclusions. Primera, que les diferentspolítiques públiques porten a un incre-ment substancial del nombre d�actors(ajuntaments, ONG i altres) involucratsen l�organització del temps dels infantsi joves �tot i no ser polítiques obligatò-ries. Segona conclusió, aquestes políti-ques han accelerat el desenvolupamentde projectes educatius per a la comuni-tat, permetent als ajuntaments i a altres
Aquests contractes inclouen l�escola primària, i així larecuperen per a l�organització del temps dels infants.Estan fortament influenciats pel treball dels cronobiò-
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organitzacions de donar als infants ijoves bons serveis i més fàcil accés al�esport i a les activitats culturals, espe-cialment als que provenen d�entornsmes desfavorits. D�altra banda podem concloure que lapreocupació pels ritmes de vida �biolò-gic i psicològic� dels infants i joves nohan tingut molta influència a l�horad�impulsar una política nacional des-centralitzada basada en els contracteseducatius a nivell local.Des del 1993 els «contractes per al�organització dels ritmes de vida delsinfants i joves» (CARVEJ) han estatrenovats per l�Estat. No obstant, hananat minvant, a causa, en gran part,de la falta d�interès del Ministerid�Educació. Però llavors, el 1996, ipromogut pel Ministeri de Joventut iEsport, va aparèixer una nova iniciati-va, «organització dels ritmes escolars»(ARS). Això va impulsar la col·laboracióamb els ajuntaments i va ajudar areorganitzar el temps escolar. Peròaquests programes s�han afeblit nosolament pel desinterès a diferentsnivells del Ministeri, sinó també perl�hostilitat dels mestres.
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Quina és la valoració actual?Tot i que a la pràctica no hi ha hagut gaires experiènciesen els últims vint anys, principalment a la primària, esconfirma el valor d�aquest treball de reorganització deltemps dels infants. Sobretot en termes de benestar iaprenentatge quan s�escurça el temps a l�escola i s�uti-litza millor el temps en què els infants són mes recep-tius per l�aprenentatge. No obstant hi ha encara algunesincerteses, per exemple sobre la organització optativade la setmana escolar.Més encara, una gran majoria de pares semblen méssensibles a la contribució dels ritmes de vida dels nensa la seva educació. Dubten en canviar les seves rutinessi el nen així ho requereix, però ho fan mes fàcilmentquan poden disposar dels serveis. En aquests casostambé desenvolupen una millor implicació en l�educacióde l�infant. El fort compromís dels pares i dels nens enaquestes iniciatives millora amb una bona oferta d�es-ports, de cultura, i d�activitats científiques i pràctiques,que són beneficioses no només per als infants d�en-torns desfavorits sinó que també representen una fontd�aprenentatge i d�experiències que contribueixen aldesenvolupament de tots els infants i de la seva identi-tat. Les famílies aleshores mostren un interès més granen una educació mes oberta, més holística, trencantamb la concepció tan acadèmica que es té a França.Més enllà d�aquests beneficis, aquesta política pot serfins i tot més efectiva per a altres funcions: un millorcontrol de costos en incrementar la professionalització

dels treballadors dels serveis extraescolars, juntamentamb una millor regulació en optimitzar els recursos quel�Estat destina a compensar les desigualtats locals.
On som avui?A part del resultats positius de la política de l�ARS, elsmestres estan ressentits per la interferència o la por ala interferència dels ajuntaments. Això explica en part lasituació paradoxal de després del 1998. Ara tenim«contractes locals d�educació» (CEL), que exclouen espe-cíficament el temps escolar del seu contingut. L�ofertadels CEL se centra en establir projectes locals basatsnomés en el temps extraescolar.En la nostra situació avui en dia, hi ha diverses opcions:començar a partir del coneixement que tenen les famí-lies que els ritmes de vida dels seus nens és també res-ponsabilitat seva; posar tota la responsabilitat en lesfamílies, exonerant les autoritats publiques de qualsevolresponsabilitat; o continuar «protegint» el temps escolarde les «incursions de les activitats extraescolars», res-ponsables del destorb a l�aprenentatge i perilloses per al�èxit escolar, tal com creuen les famílies. Però, d�alta banda, la introducció dels CEL marca unafita important en el sistema educatiu del país per diver-ses raons:� Reconeixement oficial de l�educació informal.� La seva interacció amb l�educació formal escolar permitjà de la coordinació entre els projectes educatiuslocals i les escoles.
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� L�atenció que dóna l�escola a lacomunitat on està situada com unapossible font de projectes educatius,pedagògics i de recursos cognitius.� L�establiment de relacions continua-des entre els diversos associats.� El gir cultural de l�escola francesa cau-sat pel reconeixement del seu rol i missióen la creació d�un procés no aïllat sinódinàmic d�un espai educatiu que involu-cra les famílies, els ajuntaments, les ONGi altres grups admesos com a membresde ple dret de la comunitat educativa.� La regulació i avaluació de les iniciati-ves preses per les corporacions locals.Encara que es pot anar més lluny. Ambels contractes educatius locals podemencarar la transformació de «l�escenaeducativa francesa», com a part impor-tant del procés de descentralització delnostre país.
Arnold Bac va treballar els temes delsritmes de vida dels infants i joves alMinisteri de Joventut i Esport. Francine Labadie ha treballat al comi-tè d�urbanisme i desenvolupament delsritmes dels infants. Per a més informació: abac@laligue.org
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un districte amb problemes a Brussel·les.Oferim tot seguit un extracte d�una entre-vista amb Fabienne Marique, directoradel centre.
Un peper en evolució«La història de La Rosée data d�uns 18 o20 anys. Al començament volíem un localper a jocs i per fer teatre. Encara no tení-em un pla gaire definit, però quan LaRosée va obrir els nens van venir amb lesseves carteres. Això era en part perquètenien dificultats a l�escola i necessitavenque els expliquessin algunes coses unaaltra vegada i també perquè necessita-ven un lloc on fer els deures o potsernomés per parlar. Els deures aleshoresvan esdevenir la pedra angular de lesnostres activitats.» Des del principi l�equip de La Rosée vahaver de pensar amb cura sobre aquestpaper. La idea d�un local per jugar va serràpidament reemplaçada pel desig delsinfants de tenir un lloc on els poguessinajudar amb els deures. Una «escola perfer deures» va esdevenir llavors una prio-ritat, encara que la idea d�un lloc on jugarno va ser completament abandonada.L�equip no creia que el seu peper princi-

pal fos ajudar els nens a fer els deures:crear un lloc on tinguessin una atmosfe-ra càlida i amigable era igual d�important.La reflexió sobre el paper de La Rosée esun procés obert. Està constantment dis-posada a escoltar les demandes de lagent, de qualsevol grup, i també de des-envolupar noves activitats.La recerca feta a La Rosée mostra comes pot crear un centre amb una determi-nada intenció, però després utilitzar-lo pera una altra funció. Per exemple, els orga-nitzadors creen un servei d�atenció a lainfància en temps no escolar adreçat anens de pares que treballen els dos. Noobstant, al final, els nens decideixen venirper jugar amb els amics, fins i tot quan elspares són a casa. També es pot crear unclub esportiu amb la intenció d�iniciar elsinfants en el món del tennis o el bàsqueti, no obstant, els pares que treballenpoden utilitzar per als fills els cursos orga-nitzats pel club en temps de vacancescom a atenció a la infància.En aquests casos, hi ha una divergènciaentre les funcions per les quals el per-sonal crea un centre i la forma en quèl�utilitzen les famílies. Aquestes diferèn-cies d�opinió donen als centres l�oportu-

Joelle Mottint    
Els centres d'atenció a la infància en el temps no escolar poden fer moltspapers i assumir moltes tasques. A partir de la seva recerca a la comunitat deparla francesa, Joelle Mottint examina algunes de les influències que fan queaquests centres creïn la identitat pròpia.
L�any 1999, la comunitat de parla francesa de Bèlgica va decidir que els serveis d�a-tenció a la infància en el temps no escolar eren una qüestió prioritària (per a mésinformació d�aquesta nova política vegeu INFÀNCIA A EUROPA núm. 2). Els serveis exis-tents adoptaven modalitats diferents: servei a la mateixa escola, clubs esportius,centres de tipus comunitari, centres on fer els deures, tallers creatius i centres devacances. Més que crear un nou servei, el Govern va decidir donar suport a la coor-dinació local i ajudar totes aquestes iniciatives.S�ha fet una llista amb tots els serveis que inclou aquesta nova política i s�ha pro-mogut una recerca per entendre�n el funcionament. S�han destacat dos punts impor-tants a tenir en compte. Primer, els centres d�atenció a la infància en temps no esco-lar tenen necessitats diferents i actuen també de manera diferent. Segon, la gentinvolucrada �les organitzacions que porten aquests serveis, l�equip, les famílies, elstreballadors, les escoles i les autoritats locals� tenen les seves idees de com hau-rien de ser aquests centres.Com a part de la recerca feta, s�ha dut a terme un estudi sociològic que se centraen la identitat dels centres �per a més informació sobre la recerca, vegeu la pàginawww.grandirabruxelles.be. La identitat, al nostre entendre, serà la base del nou marclegal de les comunitats de parla francesa. Però, com han creat els centres la sevanova identitat combinant el que ells volen ser i fer amb el que els pares i els nensdemanen? Com s�adapten a les seves comunitats? Com aprofiten les oportunitatsque sorgeixen? Totes aquestes qüestions tenen tres elements, tots ells relacionatsamb la identitat: el rol, els interessos i les estratègies, i la cultura i els valors. Hem pres l�exemple d�un centre d�atenció a la infància en temps no escolar per aju-dar a entendre la importància de crear una identitat. La Rosée és un centre situat en

Crear una identitat
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nitat de reflexionar sobre el seu paper. Alguns centresdecideixen continuar amb els plantejaments originals,però intenten donar millor informació i abastar un sec-tor més ampli de públic. Altres centren canvien o diver-sifiquen el que ofereixen per tal d�adaptar-se millor a lesnecessitats dels nens i dels pares.
Adoptar una estratègiaAl començament La Rosée no tenia recursos propis.Per subsistir i desenvolupar-se com a centre, van ha-ver d�adoptar una estratègia per utilitzar totes les viesde finançament. Es van crear nous llocs de treballfinançats amb programes d�ocupació i també es vancrear cooperatives amb treballadors educadors volun-taris. Això va permetre un increment del nombre d�ac-tivitats que oferien: tallers artístics, llibreria de jogui-nes, i activitats per a mares. Un altre exemple és unracó de lectura creat per un educador després d�undebat amb l�equip de La Rosée.«Vàrem tenir grans discussions i finalment ens vàremdecidir per un projecte amb llibres: no s�havia provat capprojecte així anteriorment a La Rosée, però el projectetenia molt suport. Més encara, jo vaig creure que eraperfectament factible, i que beneficiaria també els nensde La Rosée. L�energia que hi havia darrera d�aquest pro-jecte era tal que va funcionar fins i tot abans que fosredactat. És així com la idea del projecte de lectura vaser una realitat. A més, llavors vàrem rebre una subven-ció per tirar endavant el projecte»Es va tirar endavant el projecte dels llibres perquè l�e-quip de La Rosée va ser capaç de treure profit d�unaoportunitat que es va presentar un cop. És veritat queel projecte era coherent amb els valors del centre: lanostra intenció no era ensenyar els nens a llegir sinóensenyar-los que els llibres poden portar-los moltessatisfaccions i diversió. Aquesta aproximació estratègicaés essencial per entendre com funcionen els centres defora de l�escola i com es porten a terme les seves acti-vitats. Això és tan important com la definició del paperdel centre i les capacitats de l�equip de treball.

Conjugar els interessos i les estratègies en aquest campno és fàcil. No obstant, els centres d�atenció a la infànciaen el temps no escolar superen els obstacles desenvolu-pant estratègies específiques. Aquests obstacles es refe-reixen als recursos humans, a les finances insuficients, aregulacions i inspeccions, a requeriments insalvables, difi-cultats en reclutar nou personal qualificat, etc., a bandade situacions competitives quan hi ha diversos centres enun sol districte o, al contrari, una oferta de places insufi-cient quan el centre no pot admetre tota la demanda.Ja que han de superar tots aquests obstacles, els cen-tres d�atenció a la infància en el temps no escolar cer-quen estratègies, exploten les oportunitats que tenen,prenen decisions i desenvolupen les seves habilitats denegociació �i en aquest aspecte la teoria de l�anàlisiestratègica és molt útil. Els empleats també tenen elsseus interessos i desenvolupen les seves estratègies,per exemple, per fer el seus llocs de treball més segurs,per millorar els sous, per promocionar o per trobar untreball millor en algun altre lloc.
Cultura i valorsCada centre d�atenció a la infància en el temps no esco-lar té una història, uns orígens que justifiquen el seus pro-jectes actuals, i uns valors que defensen implícitament oexplícitament. La Rosée va ser creada per una organitza-ció catòlica, la societat Sant Vicent de Paül, que fins araes la promotora del projecte i la propietària de l�edifici. Entermes ideològics La Rosée s�identifica amb els valorspromoguts per sant Vicent de Paül, que diu que «hem detreballar junts sense que ens importi l�origen, sempre quepuguem, per aconseguir un món millor». D�això ja fa 150anys, i aquesta és encara la intenció que tenim i provemd�aconseguir.L�equip de La Rosée no obstant té una gran diversitat.La formació, les creences i els orígens de cada membreson respectats, com també els dels pares. Els valorsque apareixen en les discussions tenen a veure amb lasolidaritat, per exemple, a través de jocs que requerei-xen treball en equip i d�una aproximació no competitiva
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al món de l�esport. I també implicant-seamb la vida del barri.«Nosaltres també formem part de la vidadiària del districte. Després de tot, nosal-tres no creiem que el nostre èxit consis-teixi en ajudar els nens a fer els deures,cosa que també és important, sinó quepreferim que tot el districte vagi enda-vant. Jo veig l�escola de deures com lapeça d�un puzle que pot contribuir a l�è-xit d�alguns.»Cada centre, per tant, té una història par-ticular darrere seu. Ésser conscient delsorígens d�un mateix és important perentendre on s�està actualment i prendredecisions correctes per al demà. Aquestsorígens poden estar en la demandad�una política particular que estableixi lestasques específiques del centre, o querespongui a problemes específics.Cada membre d�un equip de treball té laseva pròpia formació i història. Algunsequips són homogenis, però altres soneclèctics i mixtes, no només pel que faa formació sinó també pel que fa a orí-gens culturals.Aquestes cultures diverses poden fusio-nar-se o xocar. Poden ser un focus detensió, però també poden aportar unagran riquesa. Aquestes cultures perme-ten que els serveis oferts evolucionin.
Buscant un equilibriEls rols, les estratègies, la cultura i elsvalors són aspectes de la identitat queentren en conflicte quan uns pretenen sermés importants que els altres. L�equip detreball busca algun tipus d�equilibri basaten la feina diària i en ocasions especials.Per exemple, La Rosée tanca a finals de
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juny, quan s�han fet els exàmens i moltsnens marxen cap als seus llocs d�origen.L�equip aprofita aquest temps per reflexio-nar sobre projectes, assessorar-se i pen-sar com ha de ser el proper curs. Canviar l�equilibri trenca la identitat delcentre. Per exemple, quan s�incorporennous membres a l�equip o es fan nousprojectes però aquests projectes no es-tan dissenyats a la manera antiga. Lamarxa d�un membre de l�equip pot fercanviar els projectes.
Construir o modificar el marc de treball? La Rosée és un centre d�atenció a lainfància en el temps no escolar que es vaobrir sense una missió definida per unaautoritat exterior.* L�equip, per tant, téuna gran llibertat a l�hora de construir laseva identitat, però això ha exigit un tre-

ball no sempre fàcil. Es tracta de trobar l�equilibri entre lesdemandes de les famílies amb les interpretacions del roldel centre fetes pels membres de l�equip i els responsa-bles d�organització, i es tracta també de buscar recursosper assegurar la supervivència del centre. Un marc de treball ben definit sovint és més còmode perals professionals. Però això pot també constrènyer laseva feina i la creació de projectes per atendre lesnecessitats de les famílies. Els professionals han d�in-tentar ampliar o modificar les limitacions del marc detreball. Actualment, el focus de la política pública a lacomunitat de parla francesa de Bèlgica és la creaciód�un marc que contingui tot el necessari perquè el tre-ball dels professionals sigui suficientment flexible i espugui adaptar a les diverses necessitats dels nens i elspares.
Joëlle Mottint és sociòloga i psi-còloga. Treballa a la Unitat de Políti-ques i Serveis per a la Infància, al�Escola de Salut Pública de la Uni-versitat Lliure de Brussel·les.
Per a més informació:joelle.mottint@ulb.be
* La inspiració ens la va donar la sociò-loga francesa François Duvet i la sevateoria de l�experiència social. París:Editions du Seuil, 1994.«Les úniques demandes externes estancontingudes en el codi de qualitat deserveis d�atenció a la infància, que donacobertura als nens de menys de 12anys. Aquest codi exigeix que els serveisd�atenció a la infància tinguin unesintencions comunes, com ara la igualtatd�oportunitats, l�oportunitat dels nens d�expressar-se ellsmateixos, el desenvolupament de la seva autonomia, etc.» (Vegeu www.one.be/decr/cq.htm )
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nes amb una altra formació �en aquestcas psicòlegs� es considera enriquidora,i el procés es viu com una investigaciófeta en col·laboració. No obstant, quanes va estendre l�aplicació del projecte,va topar amb alguna resistència, pel fetque es va viure com una infravaloraciódel personal expert. D�altra banda, dosgrups importants van quedar fora delprojecte: els infants immigrants i elsmés petits de l�escola infantil. I vamhaver de buscar la manera d�augmentarla seva participació. Un concepte que havia estat desenvolu-pat abans a la Universitat de Lovaina vacompletar la nostra concepció: l�educa-ció infantil en l�experiència quotidiana.Infants i adults construeixen el seu món.Desitgen tenir la iniciativa i obtenir reco-neixement per això en les seves rela-cions amb altres infants i adults. El mes-tre crea un entorn estimulant per alsinfants, dialoga amb ells i procuraentendre què hi ha en tot allò en quèels infants s�han involucrat, com tambéquè passa dins del grup. Es consideraque és en les situacions naturals, com-plexes, significatives, on els infantsaprenen millor. 

Les escoles Freinet L�educació infantil en l�experiència quoti-diana ha atret a molts mestres, que hancol·laborat en trobades d�intercanvi d�ex-periències. No obstant, encara es tractad�una qüestió molt personal: alguns mes-tres, en adoptar aquest plantejament, avegades s�han oposat als seus companysi a la direcció de l�escola. Sovint s�ha ditque les nostres idees sonen bé, però,alhora, que no són realistes a la pràctica.Ha desaparegut un element essencial: elsentit que l�escola ha de ser alguna cosamés que un simple aprenentatge per a lavida futura, ha de ser un bon lloc on estar.Vam decidir fer del nostre ideal d�escolauna realitat en un centre que havia estatclausurat per falta d�alumnes. Un grup, constituït per personal del Serveide Formació Pedagògica de la ciutat imestres d�algunes escoles, es va reunirper dissenyar les grans línies d�una novaescola per a infants de 2 a 12 anys d�e-dat. Un dels objectius de la nova escolava ser traslladar a l�escola primària el quehavíem après a l�escola infantil. El resultatva ser el primer projecte d�escola: l�hort. Començar un projecte nou té avantatges.Es pot reclutar personal que comparteix

Armand de Meyer  
La ciutat belga de Gant compta amb set escoles inspirades en les idees i lespràctiques pedagògiques del pedagog francès Célestin Freinet. Armand deMeyer, que ha fet un paper rellevant en la trajectòria d�aquestes escoles, rela-ta quina ha estat la seva evolució en el camí de recerca d�un ideal d�escola.
Primers passos A principi dels anys setanta, alguns membres del Departament de Psicologia Evolutivade la Universitat de Gant van treballar en un programa destinat als fills de treballadors�després d�haver constatat que patien un petit retard en la seva activitat escolar desdel primer any d�assistir a l�escola�, per proporcionar-los millors condicions d�inici al�escola primària. El programa es posava en pràctica dues vegades per setmana ambun petit grup d�infants de 5 anys, l�últim curs de l�escola infantil. Després d�un any dedur a terme el programa, la nostra avaluació va posar de manifest que els petits obte-nien uns resultats millors en el seu primer any d�escola primària, però no després. Laconclusió va ser que, per proporcionar un benefici durador, el contingut de qualsevolprograma havia d�incorporar-se a la vida quotidiana del grup a l�escola i mantenir unarelació més estreta amb l�educació en l�àmbit familiar. A partir d�aquesta experiència, especialistes en psicologia evolutiva i mestres d�àm-plia experiència dissenyàrem un currículum complet per als 5 anys, el grup delsgrans de l�escola infantil. El curs escolar va quedar distribuït en àrees temàtiquesque tenien com a base l�experiència quotidiana de l�infant. La nostra avaluació va ferevident que els infants que estaven dintre d�aquest projecte se�n sortien millor queels altres. Una de les raons fonamentals d�aquest èxit era l�intercanvi sistemàticd�experiències entre els mestres, que tenia lloc durant les sessions de debat. Aquestprocés va generar noves idees, que van suposar una font d�inspiració per als mestres. 
Educació en l�experiència quotidiana El projecte d�escola infantil va trobar alguns obstacles. Quan els mestres s�apuntena un projecte voluntàriament, el resultat és sempre positiu. La contribució de perso-
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la mateixa concepció. La convocatòria adreçada als mes-tres de la localitat va permetre tenir candidats suficients,motivats i capaços, mestres que no estaven satisfets ambels plantejaments de les seves escoles. D�altra banda, lainspectora de l�escola ens va donar suficient marge perpoder seguir la nostra trajectòria. ¿Quina va ser? L�hort va resultar una escola orientada cap a l�experièn-cia, amb una concepció dels infants com a conjunt,socialitzats en grups mixtos, que participen més i lesfamílies col·laboren, una escola que forma una comuni-tat social d�infants, mestres i famílies. Va esdevenir unaescola que proporcionava, als infants, recursos per orga-nitzar molta informació i assumia que gaudir aprenent ésl�única manera de fer possible l�aprenentatge al llarg detota la vida. La concepció era també clarament cons-tructivista: els infants construeixen el seu món.Vam estudiar diferents teories educatives que subscrivienaquests principis. Ens va agradar particularment el plan-tejament de Freinet, que avui ha estat adoptat ja en setescoles de Gant. Ens atreien diversos aspectes de lesidees pedagògiques de Freinet: la igualtat fonamentalentre adult i infant, l�èmfasi en l�expressió, la importànciade la cooperació en els grups, l�abandonament del càstigper la seva naturalesa denigrant, la importància de la ini-ciativa i l�experimentació. L�aprenentatge natural és lapedra de toc del plantejament Freinet: el treball no esderiva de les etapes d�aprenentatge establertes, sinó quees basa en situacions on les aptituds que s�aprenenesdevenen funcionals. Per exemple: no cal elaborar un

Fotos: Hilde Braet
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vadora deu estar més àmpliament dispo-nible i millor avaluada. Amb aquesta fina-litat, hem desenvolupat els «ulls inspec-tors», instrument d�observació que per-meten l�anàlisi crítica de la pràctica. L�ullinspector, per a l�escola infantil, ha estatdissenyat conjuntament amb els mestresi pot utilitzar-se com un instrument d�au-toavaluació. Un objectiu important és es-timular la reflexió sobre la raó per la quals�adopta una tècnica determinada, ja quehem descobert que els mètodes sovintprevalen sobre la filosofia pedagògica. Finalment, hem de prestar més atencióal tractament de la diversitat al grup,especialment on conviuen infants demolt diverses procedències culturals. Lesescoles infantils de barri (per a menorsde tres anys), que s�han estès a Gant enels últims anys, poden constituir una fontd�inspiració en aquest cas. Donen moltaimportància a la familiaritat en l�acollidainicial dels petits i de les seves famílies.Aquesta política de familiaritat crea unclima favorable per al desenvolupamentde la participació de les famílies. El res-pecte a la cultura d�origen dels infantsés essencial per al seu sentiment d�auto-estima, però al mateix temps cal plantarcara a situacions que poden arribar aser perjudicials i discriminatòries. Enaixò, també, Freinet va ser pioner: ellconsiderava que tota acció pedagògicacomporta adoptar una actitud política. 
Armand De Meyer és assessor delServei de Formació Pedagògica de laciutat de Gant. Per a més informació, correu:armand.demeyer@gent.be

currículum per a l�adquisició del llenguatge; en el seu lloc,cal posar l�infant en situacions on pugui comunicar-se.Aleshores aprendrà el llenguatge ell sol.El Moviment d�Escola Nova �entre els membres de laqual s�inclouen Montessori, Jenaplan, Dalton i Decroly�va constituir una font d�inspiració, però Freinet tenia algu-na cosa més que ens va semblar interessantíssima: erapràcticament l�únic membre del Moviment d�Escola Novaque era mestre en exercici. Va desenvolupar tècniquesque ens van permetre tirar endavant la nostra concepcióen grups de vint alumnes: text lliure, correspondència,projectes de treball, el grup, el consell de classe, etc. 
L�educació extraescolar en l�escola Freinet Vam experimentar també amb altres modalitats que des-afiaven les estructures i pràctiques existents. En la majorpart d�escoles, l�atenció extraescolar es manté estricta-ment separada. L�escola és per als aprenentatges; l�a-tenció extraescolar, per a les experiències. Hi ha dostipus de professionals al càrrec del mateix grup d�infants:els mestres, durant l�horari escolar, els educadors, abansi després de l�escola i al migdia; però les seves activitatsrarament es relacionen. La situació professional d�a-quests dos grups tampoc és equiparable: els educadorstenen menor formació i inferior estatus, una situacióinadequada per promoure un clima d�igualtat basat enidentitats distintes però complementàries. Per donar importància a la qualitat de vida dels infantsdurant tot el temps que passen a l�escola, hem involu-crat també els educadors en el nou enfocament. Entrealtres coses, han començat a treballar amb els infantsdurant l�horari escolar. Això ens ha permès proporcionaruna continuïtat als més petits i una més gran comple-mentarietat entre ambdós grups de professionals. 
La cooperació entre l�escola infantil i la primària A Bèlgica, gairebé tots els infants van a l�escola infantil apartir dels 2 anys. El nostre treball a les escoles bressol iles nostres observacions sobre els més petits als parvu-laris ens ha dut al convenciment que aquestes escoles,

tal com solen estar organitzades, són inadequades perals menors de 4 anys, per la grandària del grup i per lapressió del programa d�aprenentatge. Per això, hem des-envolupat experiències en diverses escoles Freinet. Enalguns casos, ens hem centrat en els més petits, des dels2 als 4 anys d�edat. Aquests grups ocupen dues salescontigües: una, a càrrec d�un educador; l�altra, d�un mes-tre. Els mateixos infants indiquen si volen estar amb l�e-ducador, que pot procurar-los una atenció més individua-litzada, o si volen estar en el grup del mestre. Hem treballat en el desenvolupament d�una identitat es-pecífica per als dos tipus de professionals, de manera quetreballen com un equip amb els petits, de formes dife-rents, però complementàries. L�enfocament del mestreestà més centrat en el grup; el de l�educador, en l�atenciómés individualitzada als infants. L�aprenentatge apareix demanera natural en treballar conjuntament �cantar, pintar,ballar, experimentar� sense objectius específics: els petitsaprenen llenguatge parlant, sense haver de fer, de l�ad-quisició de vocabulari, un objectiu específic. A l�hort, l�equip va escollir una altra alternativa. Allí, totsels infants de 2 a 6 anys estan en grups d�edats barre-jades. Els grans es fan càrrec espontàniament dels méspetits; però reben tota l�atenció del mestre a la tarda,quan els més petits, encara adormits, estan a càrrec del�educador. Els mestres creuen que el seu treball és mésvariat que quan treballen amb grups d�edats més pro-peres. També troben satisfactori poder seguir als infantsal llarg de diversos anys d�escola. Finalment, en una escola amb un alt percentatge d�in-fants turcs, hem contractat un educador turc bilingüe.Cosa que ha facilitat l�adaptació dels infants a l�escola,i també ha permès que l�escola i la casa s�aproximin.Com a resultat, tots els infants d�origen immigrant s�hanadaptat ràpidament a l�escola. 
Reptes de futur Les escoles Freinet han crescut a partir de la recerca d�unideal d�escola. El somni encara no s�ha complert plena-ment, però sí en gran part. Avui, aquesta experiència moti-
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infànciaaeu-ro-paÉs una publicació conjunta d'una xarxa de revistes de set països europeus que se centra en els serveis i el treball amb els infantsd'entre 0 i 10 anys i les seves famílies. Tot i que la majoria d'articles provindran dels països participants, Infància a Eu-ro-paés oberta a qualsevol aportació d'arreu d'Europa.Els objectius d�Infància a Eu-ro-pa són:� Proporcionar un fòrum per a l'intercanvi d'idees, pràctiques i informació.� Explorar la relació entre teoria i pràctica.� Contribuir al desenvolupament de polítiques i pràctiques en l�àmbit europeu, nacional, regional i local.� Celebrar la diversitat i la complexitat.� Reconèixer la contribució del passat en el present.� Aprofundir el coneixement de la infància a Europa �passada, present i futura.
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