


E l núm. 5 d�INFÀNCIA A EUROPA tracta sobreel personal que treballa en educacióinfantil i diversos articles estan dedicats alfora escola. Es posa en relleu una qüestióimportant: per a quina edat específica ha deser el personal? Hi ha professionals que tre-ballen solament amb els més petits, mentreque �com en el cas de Dinamarca� hi ha pro-fessionals que es preparen per treballar ambpersones de 0 a 100 anys!Entre els diversos articles que tracten sobre elpersonal, n�hi ha que il·lustren sobre les novesprofessions (mestres que es formen per tre-ballar amb els infants des del naixement, aSuècia i l�Estat espanyol, i la professió inte-grada recentment de «pedagog» a Dinamar-ca); d�altres, sobre com crear un personaldivers que respongui a les necessitats de lesseves comunitats. Una qüestió és si la profes-sionalització i la diversificació són compatiblesi, si és així, en quines condicions.La secció «Focus a...» se centra en una impor-tant figura de la pràctica i l�experiència a l�Eu-ropa central: Emmi Pikler i el seu treball al�Institut de Lóczy, Hongria. L�article ens recordaque les teories i pràctiques creuen fronteres ila seva influència és europea, o global.Europa és rica en influències de persones iexperiències com aquestes. És un reptecrear noves experiències locals amb unabast més gran i estimular la diversitat en lateoria i la pràctica. Un exemple de l�expe-riència local que atrau una gran atenció sónles escoles infantils de Reggio Emília al nordd�Itàlia i el treball dels seus professionals.L�any que ve es compleix el 40è aniversaride les primeres escoles de Reggio. Els dedi-carem el nostre núm. 6, amb articles tant deReggio con d�altres països. Peter Moss
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està relativament ben format i pagat, toti que no arriba al nivell dels mestresd�escola primària. Encara podríem destacar una altra dife-rència estructural important entre elstreballadors europeus: l�existència detreballadores familiars de dia, personesque tenen cura d�infants a casa seva. Laimportància d�aquestes treballadoresvaria considerablement segons els paï-sos. A Itàlia, Grècia i l�Estat espanyol sónmolt poc freqüents, a la resta d�Europaho són més. En alguns països (els estatsnòrdics i França, per exemple) moltesd�aquestes treballadores estan contrac-tades pels ajuntaments, i pagades ambfons públics; a la resta de països (alRegne Unit o Alemanya, per exemple) lamajoria són treballadores autònomes,que gestionen petites empreses d�auto-ocupació. Recentment, s�han produït alguns signesde canvi en aquestes estructures �quesón analitzats en els tres articlessegüents. A l�Estat espanyol, una novafigura de treballador �un mestre especia-litzat en educació de 0 a 6 anys� vaemergir, a partir de 1990, de la integra-ció de tots els serveis per als infants dins

Peter Moss
Aquest número d�INFÀNCIA A EUROPA parla dels treballadors dels serveis per a laprimera infància, que comprèn els infants per sota de l�edat d�escolaritzacióobligatòria. El director, Peter Moss, remarca algunes de les temàtiques que elsafecten i es fixa, sobretot, en dos aspectes importants: les diferents maneresd�estructurar i de concebre la professió, i les possibilitats de diversificació delstreballadors, incloent-hi més homes i més persones de minories ètniques. 
Com a europeus, probablement estarem d�acord amb alguns temes relatius als tre-balladors. Són vitals: més que cap altre factor, els treballadors determinen quèpassa als serveis i si un servei és bo o dolent. El cost del personal és elevat: és lapartida principal del pressupost de qualsevol servei. El personal és, majoritària-ment, femení: en la majoria de països europeus, un 98 % o més dels treballadorssón dones.Però també estem en desacord o, més ben dit, tenim diferències, quant a la tra-dició, la cultura i el concepte, que comporten diferències encara més importantsen la manera com estructurem, concebem i emprem el nostre personal. Deixeu-mecomençar amb l�estructura. A Europa, hi ha dues grans tradicions d�organització dela força de treball. A alguns països �per exemple a Bèlgica, França, Itàlia i el RegneUnit� els serveis han estat, tradicionalment, dividits. Els «serveis d�atenció a lainfància» (nurseries, crèches), la responsabilitat dels quals la té el sistema debenestar, acullen infants des del moment del naixement i fins als tres anys, o finsa l�escola obligatòria; mentre que l�escolarització primerenca en el sistema educa-tiu (escoles bressol i parvularis) acull els infants de dos o tres anys en amunt. Ladivisió es reprodueix també pel que fa al personal, i hi trobem un grup de «treba-lladores de l�atenció a la infància» i un altre grup de mestres, amb una formació,salaris i estatus més elevat.L�altra tradició �per exemple als països nòrdics� integra tots els serveis per a infantsdins del sistema de benestar. En aquests serveis integrats, hi treballa un únic pro-fessional, ajudat per un grup d�assistents amb una formació bàsica. El professional
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de l�àmbit educatiu. Aquest professional, com també lanova legislació que amenaça aquestes reformes, són elsprotagonistes de l�article d�Irene Balaguer.A Suècia, tots els serveis per a infants de 0 a 6 anyses van transferir des de l�àmbit del benestar a l�àmbiteducatiu l�any 1996. Posteriorment, des del 2001, laformació dels mestres d�educació infantil, la delsmestres d�escola primària i la dels treballadors delfora escola s�ha unificat sota un mateix context. A par-tir del 2004, quan es graduï la primera promoció d�es-tudiants d�aquest nou sistema integrat, només hihaurà una titulació �com a mestre, tot i que amb unnombre d�especialitzacions (o perfils) diferents. IngeJohanssen escriu sobre aquesta reforma radical queintegra l�educació de les persones que volen treballaramb infants de 18 mesos i amb joves de 18 anys enuna sola estructura.Dinamarca, en canvi, no ha integrat els seus serveis perals més petits a l�àmbit educatiu, sinó que els ha man-tingut en l�àmbit de benestar. Però ha reformat el seupersonal radicalment. L�any 1992, la formació inicial pera tres ocupacions diferents estava agrupada en unaúnica educació comuna per a una sola professió, la depedagog, que estava qualificat per treballar en un amplinombre de serveis per a infants (incloent infants entre0 i 6 anys), joves i adults. Jytte Jensen ens parla delspedagogs i de la seva formació. Tant Suècia com Dinamarca, per tant, han unificat pro-fessions i formacions inicials diferents en una sola pro-fessió i formació. Però ho han fet en dues direccionsforça diferents. Al centre de la reforma sueca hi trobemun nou tipus de mestre, que treballa amb infants i ambjoves de fins a 19 anys, en contextos formals i infor-mals. En canvi, al centre de la reforma danesa hi ha unnou tipus de pedagog que treballa, com a vegadesdiuen els danesos, amb persones de 0 a 100 anys,però que és paral·lel i diferent del mestre. Estan sorgintdues noves possibilitats per a una força de treball inte-grada en els serveis per a infants �però poden existiraltres possibilitats?

Les grans diferències entre països europeus es tra-dueixen en variacions nacionals substancials. Deixeu-me donar-ne un exemple. El treballador d�una nurseryal Regne Unit �anomenat «professional d�atenció a lainfància», o «personal de nursery»� haurà de tenir unaformació de dos anys a partir dels 16 anys d�edat.Però, contràriament, un treballador a Dinamarca �ano-menat «pedagog»� farà una formació de tres anys, apartir dels 18. El professional danès cobrarà el dobleque el britànic, i gaudirà d�avantatges com el dret aatur i permisos de maternitat i parentals cobrant elseu salari íntegre. Aquestes diferències estructurals són importants, peròtambé ho són d�altres menys tangibles �el mateix con-cepte de treballador o, si ho preferim, la manera compensem que són els treballadors dels serveis a la infàn-cia. En algunes recerques sobre el gènere als serveis pera infants britànics, que he dut a terme amb col·legues,hem intentat trobar sentit a l�alt nivell de treball femeníentre els treballadors de les escoles infantils i els treba-lladors familiars de dia, i també als baixos nivells de for-mació i salaris. La nostra conclusió és que ambdós fac-tors reflecteixen que aquesta feina s�entén, o s�ha entès,essencialment com una feina per a dones. Les dones,assumim, tenen una capacitat natural per a la cura tantdels infants com dels adults. Si totes les dones sónmares per naturalesa, totes les dones haurien de ser tre-balladores «naturals» amb els infants, sense necessitatde rebre molta formació i sense merèixer un gran sou.D�aquest manera, el treball amb infants es concep,sovint, com una substitució de la maternitat, més quecom una feina que implica relacions, pràctiques i objec-tius força diferents als de la maternitat.Però també hi ha altres concepcions de les treballadoresque tenen influència en l�estructuració del personal i queinclouen la seva formació i el seu sou. Aquí, d�entre mol-tes, trobem dues possibilitats. Les treballadores poden serconsiderades tècniques o expertes, la feina de les quals ésaplicar el seu coneixement per aconseguir determinatsefectes (per exemple, els objectius marcats en currícu-
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lums detallats o en la teoria del desenvo-lupament de l�infant). També poden,però, ser considerades com a professio-nals reflexives i investigadores que, comels infants amb qui treballen, estan apre-nent i coconstruint coneixement i identi-tat. Gunilla Dahlberg, de Suècia, ho des-criu de la manera següent:«La visió de l�infant com a coconstruc-tor implica una visió del mestre com acoconstructor de cultura i de coneixe-ment. Aquesta percepció implica unaresponsabilitat professional doble, quecomporta, d�una banda, entrar en dià-leg i acció comunicativa amb l�infant, elgrup d�infants i els col·legues, i, d�unaaltra banda, una actitud reflexiva i derecerca en la qual el punt de partida ésel treball i el procés d�aprenentatge tantdels infants com del mestre.»El tècnic/expert diu que el seu coneixe-ment, pràctiques i objectius són univer-salment vàlids i objectivament correctes.El que fa l�investigador és, en paraulesdel belga Michel Vandenbroeck, «decons-
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truir el discurs existent sobre la qualitati reconstruir amb les famílies i la comu-nitat una pràctica educativa que és unacoconstrucció local». El tècnic/expert pre-tén educar les famílies sobre com hauriende ser els infants, quines són les sevesnecessitats i com s�han de comportar peraconseguir que aquestes necessitats essatisfacin i que l�infant es desenvolupicorrectament. L�investigador vol entendre,juntament amb els pares, com aprenenels infants, i quines poden ser les sevespossibilitats, incloent-hi (de nou enparaules de Vandenbroeck) un «gir cap ala reciprocitat radical».En aquest moment, un dels reptes mésimportants del treball en els serveis per ainfants de 0 a 6 anys és ser capaços dereconèixer i de treballar amb la diversitatcreixent de la població europea (aquestera el tema central del número 2d�INFÀNCIA A EUROPA). El repte no és tan
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sols com respondran les treballadores, sinó també siconvé crear un equip de treball divers, que reflecteixi lacomunitat en què treballa, i com fer-ho. Aquest és,també, un tema que apareix en aquest número, amb arti-cles de Bèlgica, Dinamarca i França.S�han fet alguns intents de diversificar la força de treball.A Anglaterra, el Govern ha fixat objectius per a la compo-sició futura dels equips de professionals, incloent-hi tre-balladors homes, de minories ètniques, amb discapacitatso d�edat més elevada. Però fins a quin nivell s�han d�esta-blir objectius? El Govern anglès, per exemple, ha fixat unobjectiu del 6 % d�homes que treballin en aquest àmbit,però ens podríem preguntar si aquest percentatge no ésmassa baix per marcar cap diferència.Tot el procés de formació, contractació i permanènciade treballadors es pot analitzar críticament per buscarassumpcions i pràctiques que van en contra de la diver-sitat, i per introduir noves aproximacions que permetinatraure un ventall més ampli d�estudiants i de treballa-dors. En aquest número n�hi ha alguns exemples. Unafacultat danesa ha introduït canvis en els seus cursos,que han atret més homes a formar-se com a pedagogs.

El que s�ha fet a Flandes té com a objectiu atraure méstreballadors de minories ètniques cap a la formació i eltreball amb infants. Però quantes vegades és possibleque tots els agents implicats �institucions de formació,ajuntaments, sindicats, etc.� col·laborin i comparteixinels mateixos objectius?El compromís institucional també és essencial. L�exempledel Centre per a Infants de Sheffield, descrit en el núme-ro 2 de la revista, i que ha aconseguit formar un grup detreballadors realment divers (que inclou, i potser això ésel més difícil, un nombre idèntic de dones i d�homes)demostra tot el que és possible quan la diversitat és elvalor prioritari. La crèche francesa Baby-Loup, que apareixen aquest número, és un altre exemple. Però quants ser-veis tenen el mateix grau de compromís?La qüestió de la diversitat fa sorgir dos temes més. El pri-mer té a veure amb les titulacions i l�accés a aquestes, iamb el fet que els nivells de formació i la qualificació delpersonal dels serveis per a infants de 0 a 6 anys estanaugmentant. A Dinamarca i a Suècia, la formació bàsicaper a la majoria de treballadors per a infants d�aquestesedats és una titulació universitària, el mateix nivell de

El treball amb la infància es veucom a «substitutiu de la maternitat», més que com un treball que implica relacions, pràctiques i propòsits ben diferents.
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formació que necessiten els mestres d�educació primària.Però fins a quin punt aquesta tendència a la professiona-lització tanca les portes al treball amb infants a moltespersones, i, en el procés, fa inútils els esforços per diver-sificar els equips de professionals? Fins a quin punt laprofessionalització condueix a la uniformitat? És clar queaquest és un risc, però pot ser minimitzat. Fins i tot en elsllocs on els treballadors tenen els nivells més alts de for-mació, com a Dinamarca o a Suècia, hi ha assistentsmenys qualificats o sense cap qualificació. Aleshores ésimportant assegurar que els treballadors menys qualifi-cats, però amb experiència, puguin accedir �si ho volen�a nivells més elevats de formació. Però fins i tot així, lapregunta es manté: fins a quin punt la professionalitzaciósignifica exclusió?El segon tema és la «crisi de l�atenció». Aquesta expres-sió es refereix a la possibilitat que sigui cada cop més imés difícil trobar persones que tinguin cura dels infantsi, sobretot, dels joves i els adults, bé informalment (coma familiars) o formalment (com a treballadors amb unsou). Ara ja hi ha alguns informes de diferents païsosque descriuen les dificultats creixents per reclutar i rete-nir treballadors per als serveis d�infància (i també en elsserveis per a gent gran). No és gaire difícil trobar les causes per a l�emergènciad�aquesta crisi de l�atenció. La demanda de més serveisper a infants, adolescents i gent d�edat avançada creix,mentre que l�oferta de treballadors potencials disminueixa mesura que augmenten les oportunitats laborals per ales dones, de manera paral·lela a la ràpida davallada delnombre de dones amb un nivell de formació baix. GéryCoomans, un investigador del mercat laboral francès,explica la qüestió clarament: «Sempre que l�estàndard per a qualsevol categoria defeina sigui �dones d�uns 30 anys amb poca qualificació�,hi haurà una forta necessitat de millorar la qualitat de lafeina, de manera que sigui acceptable per a personesamb un nivell educatiu més elevat. Si no s�aconsegueixmillorar la professionalització de la feina, ràpidamentdavallarà cap a una severa manca de mà d�obra.» 

La «diversificació» del personal, quant al gènere, l�ètnia,etc., és la resposta necessària a una Europa diversa.Però també és essencial per mantenir el nivell de treba-lladors en el futur, en particular una massa de treballa-dors amb una proporció substancial d�homes. L�informeObjectius de qualitat en els serveis per a infants, publi-cat per la Xarxa d�Atenció a la Infància de la ComissióEuropea l�any 1996, proposava una quota inicial de tre-balladors homes del 20 %. Alhora, cal aconseguir queels treballadors rebin més formació i tinguin sous millorsper evitar mancances, però també perquè la seva feinaés complexa i requereix professionals que puguin refle-xionar, fer recerca i debatre. Un altre objectiu del document de la Xarxa Objectiusde Qualitat era que «un mínim del 60 % del personalque treballi directament amb infants en serveiscol·lectius hauria de tenir [�] una formació bàsica decom a mínim tres anys a partir dels 18 anys». Com acoordinador d�aquella xarxa, encara estaria d�acordamb aquest objectiu, però faria més èmfasi en laqüestió de l�accés, tractada en la segona part de larecomanació: «tot el personal dels serveis que nocompleixi aquest nivell de formació ha de tenir dret aaccedir a aquesta formació, desenvolupant-la dins elseu horari laboral habitual». Aquest article du el títol de «Qui treballa als serveis pera infants de 0 a 6 anys?» Espero haver evidenciat quela resposta a aquesta pregunta es troba, en part, en lesestructures i la formació professional. Però que tambédepèn de què creiem que és aquesta feina i, per tant,de qui pensem que pot fer-la. Finalment, depèn de l�ex-periència i la identitat del treballador, i de si podemcrear uns equips de professionals tan rics i variats comla població a la qual donen servei.
Peter Moss és professor de Serveis per a laPrimera Infància a l�Institut d�Educació de laUniversitat de Londres.Per a més informació: peter.moss@ioe.ac.uk.Per a més informació: www.ens@-conference2003.org.uk.
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Tot i això, subjacent a aquesta història ia la controvèrsia que va generar, hi haun fet molt important. En un moment enel qual molts països tenen dificultatscreixents per trobar persones que vul-guin treballar amb infants, a Dinamarcano falten pedagogs. Per als joves dane-sos, la pedagogia encara representa unaopció de formació molt popular, i unaprofessió atractiva. Però què és la peda-gogia, i qui són aquests pedagogs?
El pedagog i el treball amb personesde 0 a 100 anysAra mateix a Dinamarca hi ha uns90.000 pedagogs, que representen un3 % de tots els treballadors del país. Elpedagog és un professional que treballaen molts contextos: poden treballaramb persones entre 0 i 100 anys d�e-dat. Gairebé dos terços dels pedagogs(uns 55.000) treballen amb infantsmenors de 10 anys en serveis d�infància(escoles bressol per a infants de menysde tres anys, parvularis per a infantsentre tres i cinc anys, i en centres inte-grats de zero a cinc anys o més), enclasses per a infants de sis anys a lesescoles i en activitats de lleure que

aprofiten els espais de les escoles (lle-giu l�article d�Erik Hønge al número 4d�INFÀNCIA A EUROPA). En aquests centrestambé hi treballen altres persones, aju-dants amb menor qualificació, però elspedagogs son majoritaris. El pedagogs també treballen en centresper a joves i altres àmbits relacionatsamb la joventut, en institucions residen-cials per a infants i joves i en residènciesi serveis de dia per a adults amb disca-pacitats o amb necessitats especials.També troben feina com a consultors,educadors, cuidadors familiars de dia iconsellers familiars. Tot i treballar enserveis educatius, socials i sanitaris, elspedagogs conserven una identitat pro-fessional forta i distintiva. En els últimsanys s�ha produït una cooperació mésintensa amb les escoles, però la feinad�un pedagog i d�un mestre és diferent,com també ho és la filosofia que elsimpulsa.El salari i les condicions de treball delspedagogs s�estableixen per conveniscol·lectius, i la majoria de pedagogsestan sindicats. Normalment treballenunes 37 hores a la setmana. Els peda-gogs que treballen a parvularis tenen un

Jytte Juul Jensen i Helle Krogh Hansen
Després de les reformes de 1992, tres professions diferents, cadascuna ambuna formació inicial pròpia, es van convertir en una única professió �la depedagog� amb una sola formació. El pedagog és el treballador majoritari enels serveis per als més petits de Dinamarca i un exemple de com aquestafeina ja està molt professionalitzada en els països nòrdics. Jytte Juul Jenseni Helle Krogh Hansen reflexionen sobre aquesta professió i el sistema for-matiu dels pedagogs.
El febrer del 2003, un titular del Danske Kommuner, un butlletí molt influent publi-cat per una associació nacional de municipis danesos, deia: «Un de cada tres peda-gogs es quedarà sense feina». L�article sorgia d�una anàlisi dels requisits d�admissióals estudis de pedagogia, i de la comparació amb les oportunitats laborals d�aquestspedagogs en el futur. L�anàlisi suggeria que cap al 2030 uns 35.000 pedagogs notindrien feina. «Actualment, un 11 % dels estudiants que accedeixen a la universitat cada any hofan a les facultats de pedagogia �la xifra s�ha incrementat des d�un percentatge del6 % el 1994. Alhora, la gran majoria dels estudiants de pedagogia són dones, ambel resultat final que una cinquena part de les dones d�una generació determinada esconvertiran en pedagogues. Si aquesta situació es manté, hi haurà massa personesformades com a pedagogs, mentre que el mercat laboral demana sobretot mestresi infermeres.»No tothom comparteix aquesta visió. Entre els que no la comparteixen hi ha elBUPL, el sindicat més important de pedagogs, i el president de la Conferència deRectors dels Instituts Nacionals d�Educació Social. Ells argumenten que en el futures crearan noves oportunitats de feina per als pedagogs: en els serveis per ainfants de 0 a 5 anys i en els serveis fora escola, en els quals molts dels treba-lladors amb una menor formació podrien ser substituïts per pedagogs; en tasquescom a consultors dins de l�àrea pedagògica; i en altres àmbits com l�atenció fami-liar, psiquiàtrica o geriàtrica. 

Els pedagogs danesos, professionals per a totes les edats
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sou aproximat de 2.700 euros mensuals, un salari unamica més baix que el d�un mestre. També gaudeixend�altres beneficis, que inclouen sis setmanes de vacan-ces l�any, un any de permís maternal i paternal i unapensió si es queden a l�atur. 
Què es la pedagogia?A Dinamarca, «pedagogia» i «pedagog» són paraulesimportants. En canvi, a altres entorns de parla anglesano se solen conèixer ni entendre. En les traduccions aaltres llengües sovint veiem que pædagogik es tradueixcom �ciència de l�educació� i pædagoger com a �mes-tre� o �educador social�. Aquesta traducció ��educadorsocial�� també la utilitza, oficialment, la Conferència deRectors dels Instituts Nacionals d�Educació Social(vegeu: www.socialeducator.dk). L�elecció dels termes usats per traduir pædagogik ipædagoger és interessant �i no especialment afortuna-da. És interessant perquè els termes usats identifiquenpedagogia i educació. I poc adequada perquè aquestaassociació amb l�educació genera una concepció errò-nia, o poc acurada, del significat de pedagogia aDinamarca i altres zones de l�Europa continental. Enaquestes zones d�Europa, el terme «pedagogia» es refe-reix a la relació complexa i holística entre les persones,i entre l�individu i la societat. Com a disciplina, la pedagogia està molt relacionadaamb la filosofia. L�ideal és un individu lliure i competent.D�acord amb aquest ideal, els valors i les oportunitatses discuteixen en relació a les necessitats i els requeri-ments individuals (psicologia i biologia) i a les condi-cions i oportunitats socials (sociologia). La tasca pedagògica no es defineix per l�ús d�accions omètodes particulars, com fa, per exemple, l�ensenya-ment. Més aviat implica l�establiment de diferents con-textos educatius i de desenvolupament, i de diferentstipus de vida social, basats �i regits� per normes i valorsespecífics. Qualsevol feina pedagògica es caracteritzaperquè el pedagog �basant-se en la seva personalitat,autoritat i professionalitat� participa en relacions inter-
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personals que ajuden els individus a des-envolupar, mantenir o restablir diferentsrecursos, com la identitat, la solidaritat ol�habilitat per comprendre un context cul-tural concret. Més que centrar-se en habi-litats específiques, l�objectiu de la tascapedagògica és capacitar les persones�joves o grans� per funcionar com a indi-vidus capaços dins d�una comunitat. Perfer-ho, els pedagogs necessiten un con-junt d�habilitats que els permeten «jugar»un rol cultural, educatiu i de desenvolupa-ment en la multitud de contextos de lasocietat moderna. El treball pedagògic adopta una aproxi-mació holística als infants, partint de l�in-fant com un tot �d�un infant amb un cos,un pensament, unes emocions, una crea-tivitat, una història i una identitat social.Però també supera la divisió que moltspaïsos fan entre «cura» i «educació» delsinfants. En tant que reconeix la importàn-cia de la cura, la pedagogia la consideraabsolutament lligada a l�aprenentatge, ala salut i a altres pràctiques. 
La formació del pedagogLa formació inicial dels pedagogs es vareformar l�any 1992. Abans d�aquestadata, hi havia tres grups diferents depedagogs. El primer grup, amb més de100 anys d�història, el formaven elspedagogs dels parvularis, que treballavenamb infants entre tres i sis anys d�edat. Elsegon grup era el dels pedagogs que tre-ballaven amb infants de sis a catorzeanys. I els pedagogs socials treballavenamb infants menors de tres anys i ambinfants i adults amb necessitats espe-cials, incloent els que residien en institu-

2Jensen.qxd  02/10/2003  14:05  PÆgina 8



Els estudiants de pedagogia aDinamarca presenten una àmpliagamma de diferències  d�edat, sexei cultura. OCTU
BRE 2

003

9

cions. Cada grup de pedagogs tenia la seva pròpia for-mació inicial.Des de 1992, hi ha només una professió i una educa-ció. Es pot cursar a 32 centres universitaris especialit-zats, i és la formació més popular quant a l�educacióuniversitària. El nombre d�estudiants ha augmentat ràpi-dament, des dels 2.000 admesos l�any 1992 als 5.500actuals. La carrera dura tres anys i mig, i ofereix un pro-grama de formació universitària molt orientat cap a laprofessionalització, semblant als cursos per a mestres,treballadors socials i educadors infantils. La formació ésgratuïta i, com la resta d�estudiants danesos, els estu-diants de pedagogia reben una beca de 590 eurosmensuals, que es pot complementar amb un préstec de300 euros per mes. Els pedagogs ja titulats podenampliar la seva formació amb estudis avançats, comprogrames de postgrau i màsters. A Dinamarca, els estudiants de pedagogia difereixenmolt en termes d�edat, sexe i ètnia. L�edat mitjana delsestudiants quan comencen la seva formació com apedagogs es d�uns 27 anys, una edat molt més eleva-

da que la dels estudiants d�aquesta mateixa disciplinaen altres països. D�aquesta manera els estudiantscomencen la seva formació amb certa experiència vitali professional, sovint en treballs com a ajudants no qua-lificats en serveis per a infants. Els estudis també hanatret un percentatge bastant elevat d�estudiants de sexemasculí �entre un 16 % i un 18 % durant molts anys(vegeu l�article d�Ulla Gerner Wohlgemuth sobre elsesforços d�una facultat per augmentar el nombre d�es-tudiants homes en aquest mateix número). També hi haforça estudiants de minories ètniques, fins a un 5 % deltotal. Fins i tot hi ha un curs especial per a totes les per-sones que han treballat com a ajudants sense cap for-mació durant alguns anys, que els permet reduir eltemps de pràctiques. El Ministeri d�Educació danès ha establert unes orienta-cions generals per als cursos de pedagogia, queinclouen qüestions com l�estructura, les assignatures,les pràctiques i les avaluacions. Però dins d�aquestesorientacions comunes, cada centre té molta llibertat perdecidir, per exemple, el contingut específic d�una matè-
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ria, el contingut dels projectes, dels mètodes d�ensen-yament, les bibliografies, i d�altres. La formació ha d�in-cloure una sèrie d�àrees temàtiques: pedagogia i psico-logia (un 30 % del total); sociologia i salut (20 %);comunicació, organització i gestió (10 %); i arts i crea-tivitat �llengua danesa, música, teatre, art i manuali-tats, moviment i educació física, estudis mediambien-tals (40 %). La importància que s�atorga a les arts i la creativitatdemostra el valor que es dóna als elements artístics iestètics de la feina. A més dels elements teòrics de laformació, els estudiants han d�adquirir habilitats pràcti-ques en aquestes àrees. Els instituts universitaris tenenespai i equipaments especials per a l�art i les activitatscreatives �tallers, sales de teatre, i espais per a la músi-ca i l�expressió corporal�, i per això tenen un aspectemolt diferent al de les universitats tradicionals. D�altrabanda, els visitants estrangers sovint se sorprenen perla gran importància que els serveis d�infància danesosdonen a la vida a l�aire lliure, i això també es reflecteixen la formació. Hi ha una assignatura específica, elsestudis mediambientals, que se centra en les maneresd�usar l�espai exterior, incloent-hi els patis o espais dejoc, els boscos i les platges.Un altre element important dels estudis de pedagogiasón les pràctiques, que sumen un total de 15 mesos.És bastant habitual que els estudiants viatgin a l�es-tranger durant un dels seus períodes de pràctiques. Perexemple: un 20 % dels estudiants de la nostra facultat,el Jydsk Pædagog-Seminarium, fan les seves pràctiquesen diferents països del món, i no només a Europa. 
Perspectives de futurSi comparem la formació i les àrees de treball delspedagogs danesos amb les d�altres països trobarem,com ja hem insinuat, una sèrie de diferències conside-rables. La formació generalista, que capacita els peda-gogs per treballar amb persones de totes les edats �de0 a 100� i no només amb infants, és única. És una for-mació diferent, per exemple, de la que es du a terme a

la resta de països nòrdics. D�altra banda, el propi dis-seny de la formació danesa atrau homes als estudis, ipersones de procedències ètniques diferents (tot i que,en aquest darrer cas, la formació no està específica-ment dissenyada per fer-ho). Els estudis atorguen moltaimportància a l�experiència pràctica, i al treball creatiu iestètic, i passar un període de temps fent pràctiques al�estranger és força habitual. Aquest article comença amb una predicció preocupant:un possible excedent de pedagogs. Com a conseqüèn-cia, és probable que es redueixi l�admissió d�estudiantsa les facultats; ja s�estan fent diversos esforços peraconseguir que més joves escullin formar-se com amestres o educadors infantils. Dinamarca necessitamés mestres, mestres d�infantil i altres professionals del�educació. Però, d�altra banda, no tenim cap dubte quela feina pedagògica i els pedagogs seran cada cop mésimportants en algunes àrees, per exemple en el treballamb persones d�edat avançada. En molts dels serveis d�infància, de joventut i per aadults oferts per l�estat del benestar danès hi ha cons-ciència de la importància del treball pedagògic i de lapedagogia. La pedagogia s�ha convertit en una profes-sió inclusiva i, en molts casos, influent, alhora que lafeina pedagògica proporciona una base cultural i filo-sòfica als serveis i les polítiques de benestar de laDinamarca actual. La majoria dels infants danesos defins a 10 anys passen gran part de les seves vides ambpedagogs. Les escoles bressol, els parvularis i altrescentres per a infants són vists com a institucions moltimportants, que sostenen la societat amb un contingutespecíficament pedagògic que les diferencia de lesescoles. Aquestes institucions se situen entre la vidafamiliar i l�escola, i seguiran sent necessàries en elfutur. En la nostra societat moderna, complexa, hi hauna necessitat d�institucions que suplementin i com-plementin els deures de les famílies i les nostres res-ponsabilitats mútues. A nosaltres ens sembla que elpedagog és la persona més idònia per treballar enaquests serveis.
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Jytte Juul Jensen i Helle KroghHansen són mestres i investigadores alJydsk Pædagog-Seminarium d�Århus.Per a més informació: jjj@jpsem.org o hkh@jpsem.org.
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tes influències van donar lloc a un gircopernicà en el concepte dels centres,o serveis, que acollien els infants abansde l�escolaritat obligatòria: el gir cap aesdevenir centres, o serveis, dels infantsi per als infants.En el nostre país, aquest canvi concep-tual �un gir pedagògic� es va promouredes de la base. Es va originar en lesreflexions i les descobertes que revela-ven l�extraordinari potencial dels infants.Aquestes reflexions partien dels matei-xos professionals, majoritàriament dones,que treballaven amb els infants cadadia. Crec fermament que la seva apor-tació a la pedagogia, teòrica i pràctica,encara no ha estat valorada en tota laseva significació.L�evolució dins l�Estat espanyol haestat diversa, ja que cada comunitatautònoma ha fet el seu procés. Peròtambé ha estat un procés lliure i apas-sionat de creació, sempre mancat derecursos, però plenament compartitamb les famílies. Les famílies i el per-sonal descobrien junts cada dia, enels centres, aquesta infància capaç ipotent que amb tanta passió descriviaLoris Malaguzzi, el pedagog italià que

des dels anys setanta tant ha influït lanostra modesta realitat. També hemestat molt influenciats pel mestratged�Elinor Goldschmied i pel treballpedagògic sobre els primers anys devida dels infants de l�Institut Lóczy deBudapest (vegeu el «Focus en...» dedi-cat al treball de l�Institut Lóczy enaquest mateix número de la revista).Amb ells, i amb la recuperació de latradició pedagògica del primer terç delsegle XX �tant d�Europa com d�Amè-rica�, amb Maria Montessori, amb lesgermanes Agazzi, amb Decroly, ambFreinet, amb Dewey i amb els que enel país havien treballat a favor de l�e-ducació en aquestes primeres edats,com Pablo Montesinos, Julián LòpezCatalán, Palau i Vera, les germanesCanals, i amb tants altres es forjà unatransformació profunda dels serveisper a la primera infància.Aquesta transformació cristal·litzà, oes feu visible, en un canvi de nom d�a-quests centres, de «guarderies infan-tils» a «escoles infantils». Tot el procésde canvi comptava amb el suport d�unampli moviment professional i social,que reclamava una nova llei d�educa-

Irene Balaguer 
L�any 1990, l�Estat espanyol va incloure el tram 0-6 com a primera etapadel sistema educatiu. L�educació infantil es va reformar i el treball ambinfants de 0 a 6 anys es va convertir en una de les diferents especialitza-cions de la formació dels mestres. Irene Balaguer ens parla del context d�a-questa reforma i explica les raons per les quals ara molts professionals sesenten desil·lusionats.
Després de deu anys de reivindicacions, els professionals que treballaven amb infantsde menys de tres anys en centres municipals del cinturó industrial de Barcelona vanaconseguir una millora dels seus salaris. Finalment havien aconseguit la paritat ambels mestres que treballaven amb infants d�entre 3 i 12 anys. Per la majoria del per-sonal, la victòria sindical significava molt més que un augment de sou. Era el reco-neixement de la seva tasca pedagògica, i també que aquest primers anys constituïenla primera etapa de l�educació de la infància.La Carme, una mestra que treballava amb infants de menys de tres anys des de feiamés de 30 anys, havia participat en les negociacions sindicals i en la lluita en favord�aquest reconeixement. Avui, la Carme està trista. Sap que el que van aconseguirno s�ha generalitzat a la resta del país. Encara pitjor: sap que la base de gairebé totel que es va aconseguir a la seva ciutat i a altres llocs de l�Estat espanyol, la LOGSE(Llei d�ordenació general del sistema educatiu, de 1990), ha estat parcialment dero-gada per una nova llei d�educació aprovada pel Parlament el desembre del 2002.Per entendre el significat d�aquest fet, i les raons de la desil·lusió de la Carme,necessitem fer un cop d�ull a la història.
Una mica d�històriaLa història dels serveis per a la infància més petita, dels 0 als 6 anys d�edat, al�Estat espanyol és similar, en moltes coses, a la de la resta del països industrialit-zats. El punt de partida és la necessitat d�acollir els infants de les dones treballa-dores. Amb el temps, s�han afegit a aquesta primera raó altres raons. Totes aques-

L�educació infantil: el somni d�una nit d�estiu?
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ció que recollís aquesta nova manera d�entendre elscentres i serveis per als infants de 0 a 6 anys. Elresultat va ser la LOGSE, una llei que reconeixia l�edu-cació en aquests primers anys com a primera etapadel nou sistema educatiu espanyol. La LOGSE posavaels serveis per a aquest grup d�edat en l�àmbit edu-catiu, superant la divisió prèvia entre benestar i edu-cació i alhora que reconeixia la necessitat d�atencióals fills de pares treballadors, els serveis es conce-bien com a bàsicament educatius i oferien oportuni-tats a tots els infants. 
La formació inicial Quan es va aprovar la LOGSE, el col·lectiu de professio-nals dels serveis educatius per als infants més petitsestava dividit. D�una banda, els mestres de les esco-les per a infants de més de tres anys; d�una altrabanda, els treballadors d�infantil d�altres serveis per ainfants. Una de les màximes aspiracions dels profes-sionals era aconseguir que l�exigència formativa inicialper a treballar amb infants petits fos la mateixa que laque es rebia per als més grans. Volien ser formatscom a mestres d�educació infantil, d�acord amb el nouparadigma educatiu que durant anys havien construïtper a aquestes primeres edats.Això no ha succeït. Des de l�aprovació de la LOGSE esvan establir dos nivells de formació per a les perso-nes que volen treballar a les escoles infantils �ja siguien centres autònoms o en centres que comparteixenespai amb l�escola primària: mestres d�educacióinfantil i tècnics superiors en educació infantil. Elsmestres poden treballar amb infants de 0 a 6 anys iels tècnics, amb infants de 0 a 3 anys. Les noves nor-mes exigien que, com a mínim, un terç del personalque treballés amb infants menors de 3 anys havia deser mestre, i en alguns llocs aquesta proporció haresultat ser força més elevada (per a més detallssobre la formació inicial dels mestres i dels tècnics,vegeu el quadre núm. 1).

Tècnic especialista en educacióinfantilLa formació inicial és més tècnica que laque ofereix la universitat, i consta de dosanys d�estudis, amb un total de 2.000hores: un 20 % són pràctiques. Hi hatres blocs principals d�assignatures. Elprimer, que suposa un 48 % del total,comprèn teoria i història de l�educació, ipsicologia de les primeres edats. Elsegon bloc (un 21%) tracta els mètodesdidàctics, i el tercer (un altre 21%) in-clou matèries com la música, la plàstica,el moviment i el joc. Aquesta diferenciació no va complauremolts dels professionals que havien lluitatper una consideració formativa i laboraligual per a tots els professionals, i equi-parable a la dels altres nivells educatius.Però, malgrat tot, era una passa endavanten relació amb la realitat de partida, imolts pensarem que, en la pràctica, elsestudis de tècnic especialista en educacióinfantil serien, per a molts, una altramanera d�accedir a la universitat i estu-diar per a mestre, com així ha estat.  

Quadre núm. 1
Mestre especialista en educacióinfantilLa formació inicial consisteix en unacarrera universitària amb una durada detres cursos, amb un total de 2.460hores: només un 13 % d�aquestes horessón de pràctiques. Les diferents assig-natures de la carrera poden agrupar-seen quatre blocs: el primer, que suposaun 25 % del total, desenvolupa temesde teoria i història de l�educació, de psi-cologia evolutiva i d�educació i sociolo-gia. El segon bloc (un 32 %) combinacontinguts com llengua, literatura,matemàtiques i ciències socials i natu-rals. El tercer (un 20 %) es dedica atemes artístics, com la música, la plàs-tica, els moviments i la dansa.Finalment un quart bloc (que representaun 23 %) on les assignatures son opta-tives i de lliure elecció pels estudiants.Normalment els estudiants accedeixen ala carrera un cop acabada l�escola, peròhi sol haver alguns estudiants que hanfet formació professional, i també per-sones que han superat la prova d�accésa la universitat per a majors de 25 anys.
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Tan semblants i tan diferentsEs podria pensar que entre uns estudis i els altres no hiha grans diferències, ni en nombre d�hores, ni en tipus decontinguts. Tot i això, els estudiants saben que en el móndel treball sí que hi ha diferències, tant pel que fa a laconsideració social i a les condicions laborals com al ven-tall de sortides professionals dels uns i els altres. Elsmestres guanyen força més que els tècnics. A més,sovint, qui menys cobra, el tècnic, treballa quasi el dobled�hores que el mestre i només té la meitat de vacances(vegeu el quadre núm. 2). Per empitjorar-ho encara més,els mestres treballen amb grups d�infants més reduïts igaudeixen d�unes condicions d�espai millors i uneshores del seu treball es dediquen a treballar en equip ifer formació permanent. Per últim, peròno menys important, els mestres tre-ballen sobretot a escoles públiques,on les condicions laborals són, gene-ralment, millors que a les escoles pri-vades, depenguin o no d�organitza-cions amb o sense ànim de lucre. 

Quadre núm. 2
Sou i condicions del mestres i tècnics Salari anual Hores de treball setmanal Vacances(euros) Amb infants Sense infants Total
Centres Mestres 22.594 25 5 30 90 diespúblics (infants entre 3 i 6 anys)

Mestres i tècnics 20.669 39 1 40 60 dies(infants entre 0 i 3 anys)
Centres Conveni salarial Mestres 22.486  25 5 30 80 diesprivats del sector educatiu (infants entre 3 i 6 anys)

Mestres 16.086 30 2 32 40 dies(infants entre 0 i 3 anys)
Tècnics 9.476 35 3 38 40 dies(infants entre 0 i 3 anys)

Conveni salarial Mestres 14.534 25-30 2-5 32 40 diesd�afers socials i del sector educatiu Tècnics 8.680 34-37 2-5 39 40 dies
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Amb aquests condicions, no és estrany que molts estu-diants de formació professional de tècnic superior, un copfinalitzats els estudis, decideixin seguir i s�inscriguin en lesescoles universitàries per ser mestres d�educació infantil.Paradoxalment, quan això passa �com és el cas de la uni-versitat on treballo� és interessant sentir els comentarisdels estudiants que hi han accedit a través del batxillerat iel curs de preparació universitària. Comentaris com: «ésclar, vosaltres sempre jugueu amb avantatge», o «per avosaltres moltes coses són ja conegudes», o «si arapogués decidir faria formació professional». 
La desil·lusió de la CarmePer quin motiu, doncs, la Carme està desil·lusionada itrista? Perquè la nova Llei d�educació destruirà tots els

efectes positius de la LOGSE en l�educació infantil. Lanova Llei és marcadament neolliberal. Deixa fora delsistema educatiu l�educació dels més petits de tresanys, i considera els infants de tres a sis anys com aalumnes que només necessiten instrucció. Pretén queels mestres que treballin amb aquests infants de «pre-escolar» adoptin un nou perfil: ara, la seva tasca seràreforçar els continguts instrumentals per fomentar lalectura, l�escriptura, el càlcul, l�anglès i la informàtica.D�acord amb el seu esperit, la Llei no menciona elsprofessionals dels 0 a 3 anys.Per això podem entendre la tristesa de la Carme. Tépor que aquesta Llei �paradoxalment titulada Llei de laqualitat de l�educació� destruirà la poca qualitat ques�havia començat a aconseguir per a l�educació dels
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més petits. La tristesa de la Carme és latristesa d�aquells que poden veure mésenllà de la pròpia situació personal, latristesa de qui sap que la nova Llei d�e-ducació augmentarà encara més lesdiferències entre els mestres i els tèc-nics. En la mesura que la Llei abandonal�educació dels més petits de tres anys,traient-la del sistema educatiu i deixant-laen mans del mercat, les exigències deformació per als professionals que treba-llin amb aquests infants seran menors iles seves condicions laborals empitjora-ran. I això, sense cap mena de dubte,repercutirà negativament en el tracteamb els infants.Molts pensem que aquesta serà una lleiefímera, que no podrà ser aplicada.Primer, perquè la rebutgen les famílies,els professionals i les organitzacionseducatives. Des del punt de vista peda-gògic, els professionals hi estan mos-trant la seva oposició i oferint moltaresistència. Això ens permet ser optimis-tes. En segon lloc, perquè, amb la con-vocatòria d�eleccions el maig de l�anyvinent, el Govern conservador podriatenir els dies comptats.

Irene Balaguer és directora de la revista INFÀNCIA i forma part del Consellde Redacció d�INFÀNCIA A EUROPA.Més informació: redaccio@revistainfancia.org.Fotos: Joana Cela Hortal
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diferents tradicions culturals i els princi-pis pedagògics de l�educació infantil, deles escoles i dels serveis fora escola,han de posar-se en relació, influenciar-se mútuament i crear noves pràctiques.La reforma no dóna més importància al�escola, sinó que possibilita que tots elsserveis accedeixin a un punt de trobadanou, comú.Aquests canvis, en un sistema moltdescentralitzat, plantegen moltesdemandes als treballadors. La sevacapacitat de fer que la reforma funcioni,i de trobar bones solucions locals, ésessencial. Però per aconseguir-ho, desd�un primer moment es va reconèixerque els mateixos educadors, i la sevaformació, havien de canviar. Unes políti-ques i uns serveis unificats requereixenun nou tipus de treballador, amb méscapacitats professionals.
Mestres amb un nou perfilLa reforma de la formació va començarl�any 2001. Abans, els tres principalsgrups professionals �mestres d�infantil,mestres d�escola i pedagogs de tempsde lleure� tenien formacions diferencia-des i cadascuna preparava per treballar

en un context específic, per exemple, enescoles o en centres infantils. A partirdel 2001, aquestes formacions i titula-cions s�han unificat, i el resultat és unaúnica formació i titulació: en el futur, elstres grups professionals seran un de sol. Aquest nou programa de formació demestres té tres parts integrades. La mésbàsica �que fan tots els estudiants� esdiu «àrea general d�educació» i inclouàrees de coneixement consideradesimportants per a tots els mestres, siguiquina sigui la seva especialització pos-terior. Aquesta part cobreix, doncs,àrees de coneixement consideradesbàsiques per a la professió d�educador(per exemple, educació especial, des-envolupament de l�infant i del jove) iestudis interdisciplinaris (per exemple,filosofia, ètica i psicologia). Tot el curss�organitza mitjançant crèdits (un crèditequival a una setmana de feina), iaquesta primera part representa 60 crè-dits, dels quals com a mínim 10 han deser pràctiques en centres d�infantil o enescoles. La segona part dels estudis �«l�àrea d�es-tudi»� implica l�estudi d�una matèria od�una àrea concreta. L�estudiant escull la

Inge Johansson 
Recentment Suècia ha iniciat una gran reforma de l�educació. Com a part delprocés d�integració dels serveis per a la primera infància i les escoles, s�estanintegrant tres ocupacions que abans eren diferents �i que incloïen els treba-lladors dels serveis a la primera infància i els mestres d�escola� per crear unasola professió �la de mestre� amb una formació única. Inge Johansson resu-meix la nova aproximació de la formació dels mestres, i planteja algunes espe-rances i algunes pors. 
Durant l�última dècada, s�ha reformat la relació entre els centres d�educació infantil(per a infants d�entre 1 i 5 anys), els serveis fora escola (per als infants en edatescolar) i les escoles. L�any 1996 es va transferir des de l�àrea de benestar a l�àread�educació, i en l�àmbit estatal, la responsabilitat dels centres d�educació infantil ila dels serveis fora escola. Es van establir nous currículums per a tots aquests ser-veis �documents marc curts, que deixaven un ampli marge per a la interpretació il�aplicació local. En l�àmbit local, els infants de 6 anys han passat dels centres d�educació infantil anous espais dins les escoles. Les escoles s�han reorganitzat de manera que la clas-se de 6 anys (preescolar), les classes per a infants de 7 a 9 anys i els serveis foraescola ara estan integrats, habitualment, i formen una «escola completa». En aques-tes escoles l�equip de professionals treballa durant tot el dia amb els mateixos grupsd�infants dels quals n�assumeix la responsabilitat. Els equips s�han format partintdels tres grans grups de professionals: mestres d�educació infantil, mestres d�esco-la i pedagogs del temps de lleure.1 La seva feina diària es basa en els plans localsque són la interpretació del currículum nacional, sota la direcció general i supervisiód�un director, que pot tenir experiència en qualsevol de les tres professions. Elsdirectors sovint són responsables d�un conjunt de serveis que inclou els centres d�e-ducació infantil i les «escoles completes».Aquesta reforma integradora reflecteix la importància que les polítiques governa-mentals atorguen a l�aprenentatge al llarg de tota la vida. També assumeix que les

Educar des d�una perspectiva més àmplia: la nova formació dels mestres a Suècia
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Avui preocupa que la major partd�estudiants optin per treballar coma mestres a l�escola obligatòria.Potser cal equiparar les condicionsde treball de totes els mestres, siguiquina sigui el lloc de treball.

temàtica a la qual es vol dedicar professionalment i ques�ajusta a les edats dels infants amb els quals pretén tre-ballar. Aquesta segona part inclou com a mínim 40 crè-dits, 10 dels quals estan, també, lligats a pràctiques.La tercera part es coneix com a «especialització».Implica aprofundir, ampliar, complementar o buscarnoves aproximacions al coneixement que els estudiantshan adquirit prèviament. Representa 20 crèdits.Finalment, dins del marc d�aquestes tres parts, elsestudiants han de fer una tesi, que com a mínim comp-ta uns altres 20 crèdits.D�aquesta manera, tots els estudiants �independent-ment de si volen treballar amb infants d�un any o ambjoves de 16� comparteixen el mateix context de forma-ció i la mateixa titulació, i la durada dels seus estudistambé és, majoritàriament, molt similar. Sigui quin siguil�àmbit en què vulguin treba-llar els primers anys de lainfància, l�ensenyament obli-gatori o l�atenció fora escola,ara tots els mestres fan unaformació de tres anys. Laprincipal excepció són elsestudiants que volen treballaramb joves en els últims anysde l�escolarització obligatòria,de 14 a 16 anys d�edat, oamb joves de 16 a 19 anys:com a mestres d�una discipli-na específica, tenen un quartany addicional de formació. 
La nova formació en la pràcticaEls estudiants no han dedecidir la seva àrea d�espe-cialització fins que no hanavançat molt en la seva for-mació. Aleshores han d�optarper una àrea de treball i d�es-
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pecialització. La manera com es prenaquesta decisió depèn dels instituts i deles facultats que formen els mestres. Enaquest article en concret, jo em referiré alque passa a l�Institut de Formaciód�Estocolm. El «perfil» del mestre �que indica per aquin tipus de serveis està més qualificat�es defineix per les eleccions fetes pelsestudiants després del programa d�estudigeneral inicial, que tots han de fer.L�estudiant pot escollir entre dos grans iti-neraris: bé entre una «àrea d�estudi» i dues«especialitzacions» o bé entre dues «àreesd�estudi», que inclouen l�estudi avançatd�una disciplina específica (per exemplematemàtiques, ciències, història o anglès)i una altra especialització addicional. Lasegona combinació és més adequada pera un estudiant que vulgui treballar en elsúltims anys de l�educació obligatòria, men-tre que la primera opció (una àrea d�estu-di i dues especialitzacions) és més adientper a un estudiant que vulgui treballar ambinfants més petits, ja sigui a centres d�in-fantil, a grups d�infantil dins les escoles,als serveis fora escola o en els primersanys de l�escolarització obligatòria. Aquí hi ha alguns exemples de les matè-ries que els estudiants poden cursar al�Institut d�Estocolm, en l�àrea d�estudi, ide com qualifiquen els estudiants per aalgunes àrees de treball concretes:� El descobriment de les matemàtiquesen el món dels infants �qualifica per tre-ballar en qualsevol context� Les matemàtiques en interacció amb lallengua sueca �qualifica per treballar enqualsevol àmbit excepte els centres d�e-ducació infantil
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comparar la pràctica pedagògica, i també de parlar-neamb professionals amb experiència. Aquests debatstambé han de servir per estimular la reflexió de l�estu-diant sobre els processos d�ensenyament i d�aprenen-tatge. Alguns exemples, també, de temes per a la part d�es-pecialització de la formació: � Arts i activitats creatives� El desenvolupament de la lectura i l�escriptura� Com ser un mestre per a infants d�entre 1 i 6 anysd�edat� Teatre, música i dansa

� Didàctica de les ciències �qualificaper treballar a les classes de preescolari a l�escola obligatòriaEls estudiants adquireixen experiènciapràctica en totes les matèries que estu-dien. Això implica que han d�anar a unaescola o centre d�educació infantildeterminat, on fan pràctiques sota lasupervisió de mestres titulats.D�aquesta manera, l�estudiant té laoportunitat de participar en la sevafeina diària i d�investigar, observar i
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Com es pot veure, els estudiants tenen moltesopcions per escollir; els seus perfils poden sorgir demoltes possibles combinacions de cursos. Per exem-ple, un estudiant que vulgui tenir un perfil adequat pertreballar en un centre d�infantil podria escollir «infàn-cia i societat» com la seva àrea d�estudi, i combinar-laamb dues especialitzacions: «el desenvolupament dela lectura i l�escriptura» i «teatre, música i dansa». Encanvi, un estudiant que estigui més interessat a tre-ballar en l�àmbit del temps de lleure podria escollir«l�aprenentatge en contextos formals i informals del�escola» com a àrea d�estudi i «art i activitats creati-ves», i «teatre, música i expressió corporal» com aespecialitzacions.
Mirant endavantEn general aquesta nova formació, tan ambiciosa, haestat molt ben rebuda. Ha generat molt poca oposició.Com funciona? Encara és massa aviat per dir-ho. Elsprimers estudiants que han accedit a aquest nou pla deformació encara s�estan formant. Fins ara, el principalproblema ha estat proporcionar als estudiants una infor-mació clara i adequada que els ajudi a prendre deci-sions durant la carrera. La primera promoció d�estudiants es graduarà l�any2004 �i aleshores farà front a la realitat de la feina adiversos àmbits del sistema infantil i escolar. Només enaquest moment podrem conèixer de veritat l�impactedels nous principis i enfocaments de la formació en lesseves capacitats professionals i, sobretot, si son capa-ços de donar suport i estimular l�aprenentatge delsinfants adequadament. Comparat amb els estudiantsdel sistema antic, dividit, aquests nous mestres tindranal seu favor una experiència pràctica molt més àmplia.Tot i això, ja ha sorgit un tema urgent, i fa referència acom encoratjar més estudiants perquè escullin un perfilque els permeti treballar amb els infants més petits, alscentres d�educació infantil, al grup de preescolar (6anys), i als serveis fora escola. Ara mateix, hi ha certapreocupació pel fet que la majoria escolliran treballar

com a mestres en l�etapa obligatòria. Pot ser que lasolució a aquest problema sigui igualar les condicionsde feina de tots els mestres, sigui quin sigui l�àmbit enquè treballin. De moment, però, els mestres que treba-llen en l�escola obligatòria encara guanyen força mésque la resta (un punt que pot ajudar a aquesta iguala-ció és que la majoria dels mestres �treballin a educacióinfantil o a l�escola� pertanyen al mateix sindicat).Però la qüestió més interessant i potencialment radicalté a veure amb els reptes pedagògics als quals haurande fer front aquests nous mestres. Hauran de treballarde maneres noves, amb noves idees sobre els infants,l�aprenentatge i el coneixement. La idea és un enfoca-ment de la feina �amb tots els infants, i en tots elsentorns� que doni prioritat al treball per temes, quecombini la teoria i la pràctica, i que estimuli l�aprenen-tatge tant fora com dins dels contextos escolars tradi-cionals, comptant, també, amb la implicació de lesfamílies i d�altres recursos de la comunitat. Aquesta nova manera de concebre l�educació i la feinade mestre també és un repte per als gestors polítics,especialment per als governs municipals o locals. Enaquest sentit, la nova manera de formar els mestres éspart d�un procés de canvi de tota la societat. Tal com joho veig, la nova formació dels mestres és un experimentmolt ambiciós, a gran escala, i representa tant un reptecom una promesa per al futur. En els propers anys hade ser curosament avaluat. No debades planteja inte-rrogants sobre què significa exercir una professió quecapacita per treballar en centres d�infantil o en escolesque poden satisfer les necessitats de crear coneixementi de garantir un bon desenvolupament social delsinfants. 
Inge Johansson és professora de pedagogia a l�Insti-tut de Formació d�Estocolm.Per a més informació: inge.johansson@lhs.se.Fotos: Christer Gummerson.
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Nota1. Als centres d�infantil suecs, hi treballa ungrup d�ajudants, però la majoria del personalsón mestres d�infantil i la proporció es vaincrementant. A les escoles, hi treballen forçamenys ajudants; la gran majoria del personalforma part d�un dels tres grups professionals.

4Johanson.qxd  02/10/2003  14:24  PÆgina 18



OCTU
BRE 2

003

19

Ara utilitzem el mètode de contractaciódel personal nou només per un any.Durant aquest any treballen amb elsinfants i han de seguir el nostre progra-ma de formació. Ens reunim cada duessetmanes, en el que jo anomeno una«tutoria en temps real». Hi identifiquemels seus interessos i establim un pla deformació futura. Un cop finalitzat aquestany de contracte, normalment hi hadues possibilitats: la treballadora de-mostra poc interès per la feina i aban-dona, o està motivada i té bona relacióamb els infants, per la qual cosa Baby-Loup accepta donar suport a la seva for-mació oficial.Avui dia el nostre equip l�integren 20 per-sones, 12 amb titulacions oficials, i 3fent cursos diversos. També tenim unacuinera, una administradora i una treba-lladora de suport. Més d�un quart delnostre pressupost (un 27 % del total) esdedica a formació del personal. Jo mateixa no tinc cap formació especí-fica per treballar amb infants, però haresultat ser un gran avantatge: m�hapermès posar en qüestió el que gene-ralment s�accepta com la «millor pràcti-ca», i desafiar alguns principis suposa-

dament irrefutables. En aquest mateixsentit, el personal de Baby-Loup dónaprioritat als interrogants, l�anàlisi de lessituacions i el debat. L�equip es reuneixregularment sense els seus caps, ambl�objectiu de permetre que cada treba-lladora se senti còmode i segura en lesposicions que pren, i que sigui respon-sable de les seves decisions. Posterior-ment, els seus caps guien aquestesdecisions i els donen suport. Totes les decisions relatives a l�escolabressol, incloent l�admissió d�infants i lacontractació de personal nou, es prenenen equip. També hem establert un siste-ma de revisió de la nostra feina, que ano-menem «anàlisi de la pràctica». Un cop almes, amb la col·laboració d�un psicòleg,ens prenem un temps per revisar, dubtari interrogar-nos sobre nosaltres mateixos,per exemple sobre la nostra feina ambuna família en concret. Amb l�ajudafinancera d�un «contracte d�infància»local (un acord entre l�Ajuntament i elfons de subvencions a les famílies, queproporciona finançament per a projectesespecífics), estem estenent aquest pro-jecte «d�anàlisi de la pràctica» a altresescoles bressol de la ciutat. 

Natalia Baleáto 
Baby-Loup és una escola bressol de França innovadora. Ofereix un ampli ven-tall de serveis i està molt integrada a la seva comunitat, de la qual provenenels membres del personal. Natalia Baleáto explica la vàlua d�un equip de tre-ball divers, no sorgit de les professions tradicionalment lligades a la cura delsinfants, i el suport que es dóna a la seva formació.
Baby-Loup és una escola bressol de Chanteloup-les-Vignes, una població al Nord deParís. Acull infants des de dos mesos fins a sis anys. Ofereix un servei d�atenció pera infants per sota dels tres anys d�edat, obert les 24 hores del dia, set dies a la set-mana, com a resposta a la creixent diversitat de les necessitats dels pares que tre-ballen. També ofereix un servei on els infants poden anar només mitja jornada i unaltre on s�acullen infants de parvulari, fora de l�horari escolar.Des que va obrir, a final dels anys vuitanta, Baby-Loup ha estat singular pel que fa alsserveis que ofereix a una població molt diversa i desfavorida, on moltes famílies no hantingut abans cap mena de contacte amb els serveis escolars. Les famílies de la zonatenen molts problemes, d�atur, analfabetisme, delinqüència i drogaaddicció. Els serveisusuals no poden respondre amb prou flexibilitat i rapidesa a les demandes que sorgei-xen. Baby-Loup és un espai segur per a aquestes famílies i els seus infants, i evita queels nens passin d�una família a una altra o vagin a serveis d�atenció il·legals. L�estructurai les rutines de Baby-Loup es creen per i per a la població on està situada.Volíem que el personal de Baby-Loup provingués de contextos molt diferents, entreels quals les dones de la localitat. Això va comportar una llarga negociació amb lesautoritats públiques, per tal de convèncer-les que donessin un permís especial percontractar dones sense cap qualificació. Vam començar a treballar sis dones de lapoblació, que no tenien cap formació prèvia, i una llevadora, jo mateixa. Des d�a-leshores, l�escola bressol ha donat suport a dones treballadores que volien una for-mació, i que han aconseguit titulacions diverses en institucions regulars. Però tambévam adquirir el compromís, des de la fundació de Baby-Loup, de formar l�equip detreball segons la nostra filosofia i maneres de treballar. 

Baby-Loup, una escola bressol diferent
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refien. Sovint parlen la llengua materna del�infant per transmetre seguretat.És vital guanyar la confiança dels pares.Se�ls convida a venir a l�escola bressoldurant el dia, i a donar-nos idees peracostar-nos als seus fills. Les treballado-res poden reunir-se amb els pares i obser-var com interactuen amb els seus fills. Elspares, alhora, es poden acostumar a lamanera com funciona l�escola bressol, alseu personal i al seu entorn.Alguns infants ens arriben sense avísprevi, com a conseqüència d�alguna emer-gència familiar. Quan no coneixem l�infant,ens guiem per la petita quantitat d�infor-mació que ens pugui donar el pare o lamare en el moment que el deixen al cen-

També desenvolupem connexions amb l�entorn d�altresmaneres: els lligams no sorgeixen perquè sí, s�han detreballar. Cada mes convidem un membre d�una altrainstitució o organització a dinar amb nosaltres. La ideaés conèixer-nos mútuament, i conèixer les nostres feinesrespectives. Aquest dinar mensual crea vincles i ajuda adesenvolupar associacions i xarxes reals.Un aspecte bàsic de la nostra concepció de la feina és larelació amb les famílies. Parem molta atenció al diàlegamb els pares i a establir una relació molt personalitzada:cada família és diferent. Això significa que hem d�apropar-nos als pares, i implica moltes hores de feina. A Baby-Loup no parlem mai d�adaptació al centre, preferim el con-cepte d�arribar a conèixer-nos mútuament: parlar, escoltar,i el diàleg continuat són parts essencials d�aquest procés.És essencial que hi hagi dones de la població treballant aBaby-Loup, perquè coneixen els pares i els pares se�n
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tre, i pel sentit comú del personal, adqui-rit després de molts anys d�experiènciaen aquesta població. Un infant d�unagran família de la comunitat africana, perexemple, mai no s�adorm en el dormitoride l�escola bressol. Senzillament perquèper a ell és massa silenciós. Es mantédespert fins que cau, literalment, adormiten un racó. Només s�adorm bressolat pelsoroll de fons de les nostres converses,per exemple durant la pausa pel cafè.Aquest infant no entrarà al dormitori finsque se senti ben segur, és a dir, quanse�n refia del membre del personal queel porta a dormir o a fer la migdiada. Pottardar uns quants dies, fins i tot unesquantes setmanes a fer-ho.La majoria de les mares troben moltdifícil separar-se dels seus infants. Unadissertació sobre el fet d�estar separatsno té cap sentit ni fa cap servei. Elsmembres del personal han de ser pres-ents i atents a dir algunes paraulesquan la separació fa mal. El nostremètode és actuar sense jutjar, ser-hisense substituir la mare. No creiem enfórmules màgiques, ni en cap accióprescrita. Això és quelcom entre la marei el seu fill o filla, que moltes vegades
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implica la participació positiva, discreta i rellevant de latreballadora de l�escola bressol.Nosaltres animem els pares a participar en les diferentsactivitats de l�escola bressol que inclouen grups de mares
i fills durant les tardes, la celebració de l�aniversari delsinfants els caps de setmana, l�organització de festes definal de curs amb els pares, amb un festival de música iun taller multimèdia per a adults i infants. També tenim un
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grup de discussió de dones que es reuneixsetmanalment, cada divendres al vespre, ique fa una sortida de cap de setmana uncop l�any. En aquestes reunions setmanals,els diversos temes es debaten de maneraimpersonal i, en l�atmosfera amigable quees genera, és possible fer sorgir la idea del�ajuda psicològica -i, per si és necessari,tenim un psicòleg a prop.En conclusió, oferim Baby-Loup com unaexperiència basada a pensar creativament ia parar atenció a les necessitats de lesfamílies que, prèviament, no han trobat cappersona que les escolti. Els membres del�equip hem usat el nostre bagatge, expe-riència i coneixements. La nostra manca deconeixements formals sobre la infància s�haconvertit en un element positiu, perquè desdel primer moment sabíem que ho havíemd�aprendre tot. La meva preocupació sem-pre ha estat un respecte més gran per labarreja social, econòmica i cultural queaporta tanta riquesa a un país com França.
Natalia Baleáto és fundadora i coordi-nadora de l�escola bressol Baby-Loup.Per a més informació: contact@baby-loup.org.Fotos: equip de Baby-Loup.
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infants més petits, sinó en tots els ser-veis on treballin pedagogs, ja sigui ambinfants, joves o adults (incloent la gentmés gran). Alhora, la Facultat vol oferirals estudiants una formació tan atractivacom sigui possible. Els resultats sónfàcils de copsar en l�elevat nombre deestudiants que hi volen entrar.L�any 2000, el Kolding Pædagogsemina-rium va optar per oferir als estudiants unanova opció �o branca especial� especia-litzada en moviment (que inclou l�esport)i natura. Els estudiants fan classes extresen aquests camps, però també seguei-xen la formació pedagògica ordinària.Que els estudiants escullin incloure l�es-port i la natura en els seus estudis depènúnicament d�ells i dels seus professors:poden estudiar, per exemple, «L�accés dela infància a l�esport», «Natura i discapa-citats» o «Esperit sa-dieta sana». Els estu-diants també poden formar-se com amestres de natació. 
Atraure els homesUna característica distintiva d�aquesta«branca especial» és la seva popularitatentre els estudiants masculins. ADinamarca no és estrany trobar homes

que s�estiguin formant per ser pedagogs,però certament no és el més habitual. Enels darrers anys, el nombre d�homes ques�han sentit atrets pels estudis de peda-gogia s�ha estabilitzat �excepte en algunscasos excepcionals. Ara representen,com a mitjana, entre el 15 i el 18% delnombre total d�estudiants, tot i que algu-nes facultats tenen una proporció mésalta en algunes promocions. Alguns experiments duts a terme a mit-jan dels anys noranta per atraure méshomes als estudis de pedagogia, comvan ser els «grups d�homes» i els cursosespecials d�accés, no han aconseguitaugmentar de manera consistent elnombre d�estudiants masculins. Però,en canvi, un petit nombre de facultatshan aconseguit un creixement del nom-bre d�estudiants homes prenent la deci-sió conscient de potenciar algunes disci-plines concretes, com la música, lanatura o els esports. Al Kolding Pædago-gseminarium, per primera vegada en elstrenta-cinc anys d�història de la Facultat,la nova opció ha generat un grup amb unnombre equivalent d�homes i dones.Una enquesta feta en aquest grup evi-denciava molt clarament que tots els

Ulla Gerner Wohlgemuth
Des de fa molt anys, a Dinamarca s�insisteix en reclutar més homes com a peda-gogs, però s�ha demostrat que és difícil d�aconseguir. Ulla Gerner Wohlgemuthdescriu de quina manera una facultat ha aconseguit atraure més homes mit-jançant l�oferiment d�una opció centrada en la natura i el moviment, i tambéexplica que hi ha una demanda creixent de pedagogs que tinguin aquesta for-mació especialitzada.
La pedagogia és una de les carreres més populars de l�educació universitària dane-sa. Tot i que els continguts dels cursos estan determinats, sobretot, per les orienta-cions del Govern, les facultats tenen força llibertat per crear itineraris o opcionsespecials que els donin un perfil distintiu (per a més informació sobre els pedagogsi la seva formació, vegeu l�article de Jytte Juul Jensen i Helle Krogh Hansen enaquest mateix número). Com altres facultats daneses, el Kolding Pædagogsemina-rium ha optat per aprofitar aquesta oportunitat d�especialització i ho ha fet, en part,perquè té una forta tradició en les àrees artístiques i d�activitats físiques, amb unequip de professionals diversos i compromesos, però també perquè l�Ajuntament deKolding, on es troba la Facultat, ha decidit que una petita part dels seus centres d�e-ducació infantil (infants entre 0 i 6 anys) oferiran una sèrie d�instal·lacions i activi-tats més diversificades. Entre aquestes, l�anomenat «parvulari d�esports», que esdedicarà específicament a la natura i al moviment. Amb l�increment de la demanda pública de més opcions i oportunitats, molts ajunta-ments s�estan movent en la mateixa direcció, creant centres que es dediquen, sobre-tot, a aspectes o temàtiques específiques (un altre exemple és la música). El butlle-tí Danske Kommuner de març del 2003 (butlletí de l�Associació Nacional de MunicipisDanesos) comentava que, en el futur, la llibertat d�elecció marcaria la vida diària decada municipi. No cal dir que la prioritat que es dóna a la llibertat d�elecció compor-ta una sèrie de reptes pedagògics. En aquest sentit, entenem que és la nostra obli-gació, quan oferim formació als pedagogs, assegurar-nos que els cursos reflecteixinles expectatives i necessitats del mercat laboral �i no només en els serveis per als

Una  manera perquè els homes estudiïn pedagogia
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homes havien escollit aquesta formació precisament pelnou itinerari, l�opció especial d�esport i natura. Pensem que és difícil ignorar aquesta experiència i l�inte-rès afegit de les autoritats locals i regionals (que donenfeina a la majoria de pedagogs) en l�esport i la naturalesacom a part de la feina pedagògica diària. Com a resultat,ara la Facultat és capaç d�oferir més oportunitats als estu-diants que es vulguin especialitzar en aquestes àrees coma part de la seva formació inicial. L�itinerari especial expe-rimental s�ha convertit en una opció permanent.

El Kolding Pædagogseminarium està acostumat al debatsobre els homes i la pedagogia, que en els últims anys haestat el tema de més interès a Dinamarca, incloent-hi laqüestió de si hi hauria d�haver acords especials per reclu-tar i retenir els estudiants de sexe masculí. Alguns delsarguments usats en el debat han inclòs aspectes del con-text laboral, els canvis en l�atenció als infants i la qüestióde la igualtat. No tothom està d�acord amb l�atenció extraque s�ha donat als homes i als �potencials� estudiantshomes; consideren les mesures dirigides a grups particu-lars d�estudiants, inclosos els homes,com un exemple de discriminació positi-va mal entesa.Al Kolding Pædagogseminarium sabem,en part gràcies a una enquesta fetaaquest hivern amb la col·laboració delssindicats, que hi ha demanda de peda-gogs homes, i que uns equips professio-nals amb més homes, de manera que hihagués més diversitat de gènere, tin-drien un efecte crucial en l�entorn de tre-ball. Alhora, si hem de jutjar per la dis-tribució de gèneres entre els candidats afer la nostra opció «especial», podríemconcloure que als homes els agradariaentrar en l�àmbit de la pedagogia, tot ique actualment dominen les dones. Aixòsuggereix, no obstant, que les facultatsque vulguin atraure més homes han depermetre que els estudiants se centrinen matèries com les arts i el moviment(esport inclòs) en un grau més elevatque en l�educació «ordinària».
No sols per als homesHem de deixar ben clar, però, que l�op-ció d�esports i natura no està reservadaals homes. Hi ha un nombre similar dedones i homes que volen fer la «brancaespecial» perquè estan interessats en
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aquest element afegit a la seva formació.A més, l�èmfasi en els esports i el movi-ment no es produeix només per atrauremés homes. Alguns estudis recents evi-dencien una manca d�activitat i de benes-tar físic preocupants tant en els joves comen la gent gran, i suggereixen que l�esportes converteixi, cada cop més, en un ele-ment important de la vida diària dels peda-gogs, treballin on treballin.El Kolding Pædagogseminarium creuque hi ha una base racional en la seva«opció especial» si pot atraure, desenvo-lupar i retenir estudiants, incloent-hi méshomes, per aconseguir que facin aques-ta feina. Veiem la inclusió d�aquesta especialitatdins els estudis de pedagogia com la nos-tra resposta a l�obligació d�assegurar-nosque hi hagi tants candidats diferents comsigui possible interessats a formar-se i tre-ballar com a pedagogs. Atesa la multiplici-tat i la complexitat de la feina pedagògica,preferim veure que entre els nostres estu-diants hi ha tant homes com dones.
Ulla Gerner Wohlgemuth és cap dedesenvolupament, al Kolding Pædagog-seminarium.Per a més informació: Ulla.Wohlgemuth@Koldingsem.dk
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serveis d�atenció a la infància), els repre-sentants dels centres de formació, elsempresaris, el sector d�atenció a la infàn-cia i altres organitzacions han començatun debat sobre el nivell de formaciónecessari per treballar en els diferentsserveis per als infants més petits. Elresultat més important ha estat la publi-cació, l�any 2001, de l�informe Perfil pro-fessional del treballador de l�atenció a lainfància per part de SERV (Sociaal Econo-mische Raad voor Vlaanderen �ConsellEconòmic i Social de Flandes�, l�organit-zació oficial dels agents socials fla-mencs). Aquest interessant documentreconeix que la feina d�un treballador del�atenció a la infància requereix molteshabilitats i coneixements. El «perfil pro-fessional» posa èmfasi, entre moltesaltres qualitats necessàries per a la feina,en l�habilitat per treballar en un entorndivers, entre les famílies i els infants.El febrer del 2001, després d�anys denegociacions amb el sector, el Governflamenc va aprovar un nou decret per alreconeixement dels serveis per a la infàn-cia (Diensten voor Opvanggezinnen enInitiatieven voor Buitenschoolse Opvang).El document diu que la diversitat dels

Peeters i Michel Vandenbroeck 
Fins fa molt poc, el personal dels serveis per a la primera infància flamencs haestat molt homogeni. Jan Peeters i Michel Vandenbroeck descriuen com desdels àmbits de la política, la formació i la recerca s�està començant a reconèi-xer la necessitat de diversificar els equips de treball, i ens presenten algunsdels acords i mesures que estan emergint per aconseguir aquest objectiu.
Els serveis d�atenció a la primera infància de Flandes �la zona de parla flamenca deBèlgica� es divideixen entre escoles (per a infants entre dos i cinc anys d�edat) i ser-veis de «cura dels infants» (centres per a infants de menys de tres anys, d�atenciófamiliar de dia i centres fora escola per als infants en edat escolar). El conjunt detreballadors també es divideix entre mestres, amb una formació de tres anys a par-tir dels 18 anys, i altres treballadors amb uns nivells de formació molt més baixos.Els treballadors dels centres públics (que només ofereixen el 19 % de les places pera infants menors de tres anys) han d�acreditar un diploma obtingut en una escola deformació professional. Els treballadors en serveis fora escola per a infants en edatescolar només necessiten 220 hores de formació. Però ni els cuidadors familiars dedia ni els treballadors dels centres privats (no subvencionats) necessiten cap quali-ficació, i aquests dos grups estan presents a la major part dels serveis. La recent revisió de l�educació i l�atenció a la primera infància duta a terme perl�Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha conclòsque la formació dels treballadors dels serveis per a la infància de Flandes és, com-parada amb la dels altres països europeus analitzats, molt baixa (vegeu l�informe del�OCDE Starting Strong, a www.oecd.org.uk). Però en el mateix informe, l�OCDE desta-ca una característica positiva dels treballadors flamencs del sector: els esforços ques�estan fent per atraure dones que pertanyen a minories ètniques. 
Introducció de la diversitat en l�agenda políticaDes que es va publicar l�informe preliminar de l�OCDE, l�any 2000, s�han produït esde-veniments importants. L�agència Kind en Gezin (l�agència del Govern responsable dels

La diversificació dels treballadors a Flandes,  finalment a l�agenda
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equips de treball (ètnica i de gènere) és una condicióimportant per la qualitat, i que aquesta diversificació noés només una opció. Els centres d�atenció a la infànciahan de demostrar que estan fent accions específiquesper assegurar que el seu personal reflecteix la composi-ció ètnica del seu veïnat, com també que estan inten-tant contractar més homes.Aquests dos documents �el perfil professional i la novalegislació� donen suport als projectes de diversificacióiniciats l�any 1995 al centre VBJK de la Universitat deGant (el Centre de Formació i Recursos per a l�Atencióals Infants), i n�han incrementat l�impacte. Els ajunta-ments de Brussel·les, Gant i Anvers han ampliat els pro-

jectes de diversificació ja existents. A més, algunes ofi-cines de treball han començat a treballar conjuntamentamb organitzacions que representen minories ètniquesper adaptar els processos de selecció, per exemple perdonar a les dones d�aquests grups un accés més fàcilals cursos de formació que permeten treballar a serveisfora escola per a infants en edat escolar. La nova Llei estipula que l�any 2007 la meitat del perso-nal dels centres fora escola haurà de tenir un diploma d�a-tenció a la infància �actualment, només el té un 30 % delpersonal. Aquesta exigència ha permès iniciar un debatsobre el tipus de qualificació necessari per treballar ambinfants. L�oficina de treball i els centres de formació que
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treballen amb persones en situació d�aturde llarga durada argumenten que el reque-riment d�un diploma impedeix l�accés d�a-questes persones a aquest sector de feina.Alhora, és obvi que el requeriment mínimactual �una formació de 220 hores� éstotalment insuficient. Una possible respostaa aquest dilema seria que els treballadorsdels centres fora escola s�incorporessin aun procés de formació que els tingués encompte la formació anterior i l�experiència.Tenint en compte això, el Departamentd�Educació flamenc i els centres de forma-ció han decidit desenvolupar un sistemaque avaluï i validi les competències que elstreballadors d�aquests centres ja tenen. El nou sistema d�avaluació s�anomena«Reconeixement de les competènciesadquirides» (Erkennen van Verworven Com-petenties). S�ha dissenyat un projecte peridear un instrument que permeti avaluarquines són les competències que els treba-lladors dels centres fora escola ja tenen, iquines els manquen. En un futur proper,això hauria de capacitar aquests treballa-dors per obtenir un diploma seguint nomésparts concretes de la formació. Aquesta aproximació té com a objectiu faci-litar l�entrada de persones amb una educa-

Els centres desenvolupen accionsespecífiques per reclutar homes i aconseguir que el personalreflecteixi la barreja ètnica del�entorn.
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ció formal escassa en el sector de l�aten-ció als infants (incloent moltes personesque pertanyen a minories ètniques) i,després, seguir un itinerari de formacióque els ajudi a augmentar les seves com-petències i que comporti una titulació ofi-cial. Moltes de les persones implicadesen aquest nou esquema esperen quecontribueixi a la tan necessària diversifi-cació del personal d�aquest sector.
Campanyes contra la segregació de gènereActualment, la composició del personald�aquest sector és molt homogènia,tant pel que fa al grup ètnic com algènere. Només un 2 % dels treballadorssón homes. Per canviar aquesta situa-ció i atraure més homes cap al treballamb infants, l�agència Kind en Gezin,l�oficina per la igualtat d�oportunitats dela ciutat de Gant, l�oficina de treball fla-menca (VDAB) i VBJK van organitzar unacampanya de publicitat. Es van dissenyar quatre pòsters amb laimatge d�un treballador dels serveis a lainfància de sexe masculí molt diferents ala típica imatge femenina que se solassociar amb la cura dels infants. Els
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pòsters remeten a professions «masculines» com elsempresaris, els comptables, els treballadors de la cons-trucció i els tresorers, i suggereixen aspectes de la feinaamb infants que poden ser especialment atractius per alshomes. Els pòsters van ser àmpliament distribuïts entreles persones que buscaven feina a les oficines de treball,i en els serveis per als infants més petits. Durant els mesos de març i abril del 2003, la Universitatde Gant va desenvolupar un estudi qualitatiu, entrevistant38 dels 46 homes que treballen amb els infants en elsserveis per a la primera infància a Flandes. Al maig es vanpresentar els resultats en una jornada a la qual van assis-tir 70 persones, incloent 20 homes que treballen ambinfants. Els resultats de la recerca han generat debatsinteressants entre els homes que treballen en les serveisper a la primera infància i, durant la tardor del 2003, espublicarà un informe sobre la recerca.Encara és massa d�hora per avaluar els efectes de lacampanya. Però el que sí que podem afirmar és que harebut molta atenció per part dels mitjans de comunica-ció i que ha introduït a l�agenda pública la qüestió de lamanca d�homes en el treball amb infants, i també que elnombre d�estudiants de sexe masculí en els cursos deformació és més alt des que es va llançar la campanya.Per exemple, en tres cursos per a treballadors dels ser-veis fora escola que han començat després de l�inici dela campanya, un terç dels estudiants són homes. Aquestés un bon resultat, perquè de moment només un 3 %del personal d�aquests centres són homes. 
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Introduir la diversitat en la formació inicialCom ja hem dit anteriorment, els projectes iniciats apartir dels anys noranta per VBJK i Kind en Gezin hancontribuït a l�augment de la consciència sobre la neces-sitat d�uns equips de professionals diversos en l�atencióals infants. Moltes estructures importants relacionadesamb els serveis per a infants (com les ciutats) tenenuna política d�igualtat d�oportunitats que fomenta

aquesta diversitat. Però a les escoles de formació pro-fessional, molt poques persones de minories ètniquesestan fent aquest tipus de formació. Recentment, una enquesta telefònica realitzada per VBJKen les 60 escoles de formació professional de Flandes vaposar de manifest una situació molt preocupant.Generalment, les minories ètniques estan sobrerepresen-tades en aquestes institucions (aquesta ja és una qües-

tió important, perquè la titulació que s�ob-té és de nivell més baix). Tot i això, en elscursos que condueixen a diplomes, noméshi ha 77 estudiants que pertanyen a mino-ries ètniques �d�un total de 832. En totesles escoles, excepte a tres, el nombre d�es-tudiants de minories ètniques oscil·la entrezero i un màxim de tres.Encara hi ha, doncs, molta feina a fer sivolem complir les aspiracions d�igualtat idiversitat establertes en la nova Llei. VBJKcontinuarà treballant, i aquesta feina in-clourà més recerca en la infrarepresentaciódels estudiants que pertanyen a minoriesètniques en els cursos de formació quecapaciten per treballar amb infants. Però enels últims anys s�han fet molts esforços peraconseguir que el personal dels centres deFlandes sigui més divers pel que fa a l�ètnia,la cultura i el gènere.
Jan Peeters i Michel Vandenbroecktreballen al Centre de Formació i Recur-sos per a l�Atenció als Infants, del Depar-tament d�Estudis de Benestar Social de laUniversitat de Gant.Per a més informació:jan.peeters@Ugent.be o Michel.Vandenbroeck@Ugent.be. 

La composició del personal és molthomogènia. Solament el 2 % delpersonal son homes.
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rar l�infant «com una persona» i de«respectar-lo» com a tal. Avui, aques-tes dues expressions se senten ambmolta freqüència, però en aquellstemps eren molt poc usuals. Emmi Pikler considerava que el tempsdedicat a la cura física dels infants ésun moment important, una oportunitatper a la comunicació amb el nadó, ique proporciona una bona base perestablir una relació. Amb la seguretatque genera tota aquesta atenció icura, el nadó pot ocupar les hores enque està despert iniciant la seva activi-tat, no directament depenent de l�a-dult. L�adult està present per assegurarque no hi ha cap perill, que l�espai ésl�adequat a les capacitats de desenvo-lupament de l�infant, que els objectesdels quals disposa són compatiblesamb els seus interessos, per notar elssenyals de cansament i respondre-hi,etc. En resum, mentre en els momentsd�atenció física la interacció entre l�a-dult i l�infant és directa i íntima, durantel joc és una mica distant i indirecta, il�infant s�ha de tractar com una perso-na en constant evolució que mereix elrespecte de l�adult.

L�originalitat de l�orfenat deBudapestA l�orfenat de Lóczy, Emmi Pikler sabiaque treballaria amb nadons tot just aca-bats de néixer i amb infants molt petits,la majoria dels quals gaudien d�unabona salut física, però patien psicològi-cament, per no tenir pares o estar-neseparats. Coneixia els riscs que suposenles privacions emocionals en els nadonsque passen molt de temps a l�hospital oque creixen en entorns col·lectius anò-nims i impersonals, com els orfenats.No volia que el seu orfenat s�assemblésa un hospital o a una escola, com sovints�esdevenia en aquell temps. Tampocvolia recrear una mena de família subs-tituta, perquè les famílies són úniques iimpossibles de reproduir. Per tal d�oferir als infants del seu centretots els elements necessaris per a undesenvolupament harmoniós, de maneraque, eventualment, es poguessin integrarde nou a les seves famílies o en unafamília adoptiva i jugar el seu paper en lasocietat, Pickler va crear i desenvoluparmètodes que el seu personal havia deseguir. Aquests mètodes se centraven enel desenvolupament motriu dels infants i

Geneviève Appell   
El treball d�Emmi Pikler, l�orfenat i l�institut que va fundar a Hongria, han tin-gut una influència important a Europa i més enllà. Geneviève Appell ens pre-senta les idees sobre el treball amb infants molt petits que Pikler va desen-volupar i les seves implicacions en la pràctica.
L�any 1946, enmig de la situació caòtica generada per la guerra, Emmi Pikler (1902-1984) va rebre l�encàrrec de les autoritats hongareses d�obrir un orfenat per ainfants menors de tres anys a Budapest. Aquest orfenat, anomenat Lóczy, va ser l�o-rigen de l�Institut Metodològic Nacional per a la Cura i l�Educació dels Infants, méstard conegut amb el nom d�Institut Emmi Pikler.Ella va acceptar aquest repte, aprofitant els seus deu anys d�experiència com apediatra de família. Com a metgessa, havia intentat ajudar els pares dels infantsamb els quals treballava a establir un entorn que no solament garantís la «bonasalut» de l�infant, sinó que també permetés que el seu potencial físic i mental esdesenvolupés en un context de relacions harmonioses. Aquesta aproximació aparei-xia davant dels ulls dels pares com un esforç conjunt, basat en les observacionscompartides durant unes visites regulars a casa seva, que podien servir com a baseper establir un programa «d�atenció total» del nadó, que tingués en compte tots elsdetalls de la seva vida diària.Emmi Pikler oferia als pares una visió que era original i avançada al seu temps:la visió d�un nadó amb capacitats, que jugava un paper actiu en el propi desen-volupament. Mostrava als pares la importància de promoure l�activitat motriu,que era la primera forma d�expressió del nadó. Pickler pensava que és essencialcrear les condicions perquè l�infant es relaxi i se senti còmode en qualsevolaspecte de la vida �dormint, despertant-se i jugant, essent bressolat, alimentat,banyat i canviat�, i l�adult és qui ha de garantir aquest benestar. Per fer-ho, l�a-dult ha de ser capaç de percebre, mirant, escoltant, tocant i mitjançant les sen-sacions tàctils, tots els senyals enviats pel nadó, i ha d�adaptar-hi les seves res-postes personals. Això és el que Emmi Pikler volia dir quan parlava de conside-
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reconeixien tot el coneixement i experiència que ja haviaadquirit. Va crear una paradoxa: atenció individual dinsd�una comunitat. Emmi Pikler sentia o sabia que els infants més petitsobtenen pocs beneficis directes d�un creixement col·lec-tiu. Abans que això pugui passar, l�infant ha de sercapaç de construir la pròpia imatge. Primer ha d�acon-seguir, mitjançant una relació estable amb un adult, elque Margaret Mahler descriu com el procés de separa-ció-individualització,¹ i després podrà desenvolupar laidentitat pròpia. Això significa que dins d�un context ins-titucionalitzat s�ha de fer tot el possible perquè elsinfants gaudeixin d�una atenció individualitzada, ques�ajusti a les seves necessitats personals, i ho han defer uns adults a qui l�infant conegui i amb qui puguiconstruir una relació de confiança. Això requereix una aproximació consistent dels adults quetenen cura dels infants, que no haurien de ser més dequatre. Aquest nombre donarà a l�infant una sensació depermanència, d�estabilitat, i constituirà una font de segu-retat. Un dels quatre adults tindrà la responsabilitat prin-cipal sobre el benestar i el desenvolupament de l�infant.²Aquesta persona especial desenvolupa una relació mésíntima amb l�infant, i és algú a qui aquest pot dirigir-seamb confiança. Només quan s�assegurin aquestes condi-cions, l�infant serà capaç de contemplar-se a si mateixcom una persona, sortir i descobrir el món i els altres i,més tard, de sentir-se membre important d�un grup.Aquesta relació individual s�ha de mantenir al llarg de totel temps que l�infant s�estigui al centre, per donar suportal seu sentiment de ser únic fins i tot quan els infantscreixen i comencen a participar amb una freqüència mésgran en les activitats comunes, com els menjars i el joc. 
Principis per treballar amb infantsA Lóczy, una sèrie de principis han tingut un efecte moltprofund en les actituds del personal que hi treballa, pelque fa als infants i també en els acords �protocols� quees van adoptar per a l�organització de la vida en aquestcontext institucional.

Prendre en consideració les lleis bàsiques de l�aprenentatge primerencQualsevol cosa que l�infant descobreix per iniciativa prò-pia, al seu propi ritme i sovint controlat per ell durant laseva activitat espontània s�incorpora més fàcilment iamb més seguretat a la seva experiència física i psico-lògica. Cada descobriment esdevé una eina per alsegüent. Això és fàcil de veure en el desenvolupamentmotriu, però també es pot aplicar a altres àrees. És important no donar pressa a l�infant amb suggeri-ments, o intentant que faci més coses de les que estàpreparat per fer. Però també és important no ignorar elseu potencial, que està despertant, i donar-li l�oportuni-tat de posar-lo en pràctica. L�infant és qui ha d�actuar iqui ha d�aprendre, sobre la base del que l�adult posa ala seva disposició. L�infant aprèn a aprendre. 
Assistir l�infant quan construeix la pròpia confiança,intentant no posar-lo en una situació de dependènciao de fracàs, i ajudant-lo a saber que pot influenciar el seu entornEn les hores d�atenció a l�infant és possible, mitjançantgests i paraules, ajudar-lo a anticipar certs esdeveni-ments. Per fer-ho, s�ha d�estar molt atent als seus sen-yals, i respectar tant com sigui possible la seva activitat
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Quan es comparteixen íntimament ambl�adult rutines com menjar, banyar idormir,es converteixen en esdevenimentsen què l�infant se sent el protagonista. 
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independent. Li podem demanar que col·labori senseesperar que se sotmeti. Durant el joc lliure, en que els infants poden fer el quevolen, demostren una habilitat sorprenent per desenvo-lupar una determinada acció, una vegada i una altra,amb molt pocs canvis i sense donar mai la impressióque tenen cap concepte d�èxit o fracàs. Més tard, l�in-fant mostrarà la seva satisfacció quan hagi «aconseguit»alguna cosa, sovint mitjançant una exuberant expressióde plaer. Però, d�altra banda, moltes vegades veiemque a l�infant li sembla fàcil acceptar que els objectesno fan el que vol que facin. Aleshores, amb moltacalma, passa a fer una altra cosa força diferent, i des-prés sovint torna a la primera. Si l�adult fa suggerimentso es lamenta del que fa l�infant, o l�aplaudeix, pot allun-yar-lo del valor de la seva activitat espontània. Quanaixò succeeix, l�atenció i l�interès de l�infant es traslla-den des de la seva activitat als suggeriments o opinionsde l�adult, de qui l�infant esdevé dependent, alhora queperd confiança en el seu propi potencial. 
Lluitar contra el risc que, en la vida en comunitat, tot els fets es perdin en l�anonimat impersonal, neganta l�infant les experiències enriquidores que derivendels actes «trivials» de la rutina diària. Quan els infants comparteixen íntimament amb un adultles rutines, com els menjars, el bany i els canvis de bol-quers, se senten implicats en aquestes activitats com aprotagonistes principals. L�infant descobreix l�adult i esdescobreix ell mateix: el seu propi cos, els seus senti-ments, les seves necessitats i la manera com satisfer-les. Compartint aquesta experiència amb l�adult, l�infants�adona, gradualment, que tot gira al seu entorn, que ésell qui té l�experiència, que sent i que actua. Descobreixque és una persona. I com que l�adult reacciona al quefa l�infant i respon als seus senyals, l�infant aprèn quepot influenciar-lo i confiar-hi. Descobreix la comunicaciói aprèn a confiar. Com a reflex del plaer de l�adult quanel veu content, vivaç i creixent, l�infant es veu a sí mateixcom a algú que dóna i rep amor. 
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La persona de referència desenvolupauna relació més íntima i de confiançaamb l�infant. Així, el nen es veurà com una persona i sortirà a descobrir el món i els altres i, més endavant, sesentirà una persona valorada d�un grup.

L�intercanvi d�informació entre els adults pel que fa al�infant és molt important. La comunicació permet quetothom sàpiga què li ha passat a l�infant, les coses pocimportants i les molt importants de la seva vida, els seusèxits, els seus moments de felicitat i de pena, etc.D�aquesta manera, tots els adults poden entendre l�in-fant si es refereix a alguna cosa directament o indirecta-ment, o l�adult pot fer referència a fets del passat quepoden ajudar l�infant a entendre el que està passant enun moment determinat. Tot això ajuda l�infant a tenir unasensació de continuïtat en la seva vida. Sense aquestsintercanvis i els protocols d�atenció prèviament acordats,quan la vida de l�infant es posa en mans de diversosadults l�experiència d�aquest infant serà fragmentària, iserà incapaç d�unir les diferents peces. Preservar la individualitat i el ritme de desenvolupamentpersonal de cada infant alhora que se l�introdueix en elgrup en què viu i en el món exterior, també requereix: � La convicció �compartida per tothom� que aquestacomunicació és absolutament necessària per al bondesenvolupament de l�infant.� Un bon coneixement de les fases del desenvolupa-ment de l�infant, i com es produeixen. � L�organització de tots els actes de la vida quotidianad�acord amb les etapes de desenvolupament de l�infant. � Una actitud d�observació empàtica per part del per-sonal, per assegurar que l�organització de la vida diàrias�adapta a cada infant. � Un intercanvi regular i la reflexió de l�equip que treba-lla amb els infants per ajustar i organitzar la vida del grupi de cada infant d�acord amb el seu desenvolupament.Per exemple, es discuteix qualsevol canvi de la rutinad�alimentació d�un infant, i un cop es pren una decisiól�aplica tot el personal. Posteriorment, l�efecte d�aquestcanvi s�avalua amb noves observacions i nous debats. � No hi ha rigidesa, sinó rigor i coherència. 
La difusió de les idees d�Emmi PiklerEmmi Pikler va dirigir l�Institut Lóczy entre 1946 i1979. Les seves idees, com les de les seves col·le-

gues i successores, s�apliquen a diversos àmbits. Hanrebut molta atenció en els orfenats interessats a era-dicar els efectes de la privació emocional. Però laseva aproximació pedagògica també ha interessat ales escoles bressol i a altres serveis per a infants. Lesmaternitats, els serveis postnatals i diversos serveisper a les mares i els infants també les considerenimportants. El treball de Pikler sobre el desenvolupament motriu iles seves idees sobre els processos d�aprenentatgehan interessat els professionals que treballen ambinfants amb necessitats especials. S�han creat grupsde pares, i se�ls ha ofert l�aproximació d�Emmi Piklercom a ajuda per educar els seus fills. Més recent-ment, amb l�anàlisi de les diferències entre les «rela-cions maternals» i les «relacions professionals»,estem observant com els tutors adoptius i els treba-lladors de centres familiars de dia estan basant-se en
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aquesta experiència. L�experiència més recent és l�in-terès que mostren investigadors i acadèmics pelmaterial ric que proporcionen les seves observacionsi la seva anàlisi i que contribueix a nous progressosen la comprensió del desenvolupament dels éssershumans i en les condicions que faciliten un desenvo-lupament òptim. Com es pot veure, les idees de Pikler, conegudes per laseva contribució universal al desenvolupament de l�in-fant siguin quines siguin les circumstàncies de la sevavida, s�han disseminat més enllà de l�entorn dels orfe-nats per trobar nous camps d�aplicació més amplis. Espodria dir que, avui dia, les idees de Pikler i els seusèxits atreuen professionals de totes les disciplines ques�interessen pels infants més petits, i el seu nombreestà creixent considerablement. Aquest ampli interès va fer-se evident en el SimposiInternacional celebrat el març del 2003 a Budapest enhomenatge a Emmi Pikler, sota el títol Créixer senseviolència. Hi van assistir 350 persones, de 16 païsosd�Europa, l�Amèrica del Sud i l�Amèrica del Nord. Unaaltra mostra de la importància de les idees de Pikler ésl�existència de l�Associació Internacional Pikler (Lóczy)�AIP(L)� i de 9 associacions nacionals a Alemanya(dues), Argentina, Austria, l�Estat espanyol, França,Hongria, Itàlia i Suïssa, amb dues més que es funda-ran aviat (una als Estats Units d�Amèrica i l�altra adiversos estats de l�Amèrica del Sud).En conclusió, m�agradaria emfasitzar la importància deltreball continuat de l�equip de l�Institut Pikler, i la pèr-dua, tant humana com científica, que significaria el tan-cament d�aquest Institut, que està amenaçat per pro-blemes financers greus.
Geneviève Appell és presidenta honorària de l�Associació Pikler Lóczy de França. Per a més informació: pikler-loczy@wanadoo.fr i http://www.associationpiklerloczy.com/liaison.html
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informacions Valorar els infants, valorar les famílies. El repte de donarsuport a les famílies en la lluita contra la pobresa infantil i l�exclusió socialATD Quart Món, una organització ambseu a França, està desenvolupant unarecerca que donarà lloc a un documentsobre el suport a les famílies com amitjà per lluitar contra la pobresa infan-til a Europa. El projecte de recerca cobrirà totEuropa, incloent els estats membresde la Unió Europea, els estats que hiestan adherits i d�altres, però se centra-rà sobretot a Bèlgica, França, Alema-nya, Itàlia, Luxemburg, Polònia, Roma-nia, l�Estat espanyol, Suècia, Suïssa i elRegne Unit. El projecte es basarà en tres grups depreguntes:1. Què significa per a la Unió Europeadefinir la pobresa infantil com un objec-tiu prioritari en la lluita contra la pobre-sa i l�exclusió social? Com es concep is�estudia la pobresa infantil en els di-ferents països? Què poden ensenyar-nos sobre aquesta qüestió les famíliesi els infants que hi estan directamentimplicats?2. Com es pot concebre la família comuna xarxa de seguretat contra la pobre-sa infantil? En quines condicions? Qui-na mena de seguretat poden trobar elsinfants en les seves famílies? Fins aquin punt �i de quina manera� elsinfants són un reforç per a les sevesfamílies?3. Quines lleis, quines pràctiques pro-fessionals i quines iniciatives públiques

o cíviques donen un suport efectiu ales famílies amb dificultats per aconse-guir el millor per als seus infants? Compoden treballar conjuntament, en pro-jectes comuns, les institucions, elsprofessionals i les famílies?L�objectiu de la recerca és fomentar eldiàleg europeu tenint en compte lescontribucions de persones que estandirectament afectades per aquestaproblemàtica. Qualsevol contribució o suggerimentde documents interessants i rellevantsserà benvingut. Poseu-vos en contacteamb l�Equip Europeu d�ATD Quart Mónal telèfon: +33 134 300617, o per correu electrònic: region.europe@atd-fourthworld.org.
Els drets dels infants a la Convenció EuropeaEl text de la Constitució de la UnióEuropea menciona la protecció delsdrets dels infants.Com a resposta a les demandes delsmembres de la Convenció europea, elsarticles 1-3, que defineixen els objec-tius de la Unió, diuen: «[La Unió] com-batrà l�exclusió social i promourà laprotecció i la justícia social, la igualtatentre homes i dones, la solidaritatentre les generacions i la protecciódels drets dels infants.»Neil MacCormick, un escocès membredel Parlament Europeu i ponent de laConvenció, va dir: «Que la Convenciómencionés els infants, va ser unademanda feta per molts de nosaltres.Estic molt satisfet que les nostres peti-cions hagin estat ateses.»
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