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Introducció

Educar els infants petits: aquest és el repte i el vostre objectiu professional. Una
tasca complexa, plena de sorpreses i per això engrescadora.

En la unitat “Infància i educació” partirem d’un conjunt de qüestions: com
entenem l’infant? I el seu desenvolupament? Què vol dir educar? I aprendre?
I, en conseqüència, com interpretem el món, la persona, la vida. . . Quines
necessitats i demandes ha d’atendre l’educació infantil? De qui? De l’infant, de
les famílies, de la societat. . . ? Són i han estat sempre les mateixes o canvien?
Quines són les d’ara? Per a quin món eduquem? Què cal aprendre? Com ens
situem davant els infants? Com han viscut i viuen els infants?

Aquestes són algunes de les qüestions que intentarem abordar en un principi,
en l’apartat “Infància i educació. Aspectes introductoris”. Així, us caldrà
conèixer com ha anat evolucionant en les societats occidentals al llarg del temps
el pensament sobre la infància i els infants. O què sabem dels més petits a partir
de les aportacions de la ciència. O quines han estat les condicions de vida dels
nens i nenes al llarg de la història. A partir d’aquí, podreu entendre el concepte
actual d’infant, i també com de vegades encara subsisteixen mirades adultes sobre
l’infant i formes d’educar-lo pròpies d’altres èpoques.

Avui entenem l’infant com a subjecte, el centre de la nostra intervenció, un
subjecte de drets que no és un receptor passiu d’educació i protecció, sinó que
és un ésser social, actiu i creatiu, en desenvolupament. Un desenvolupament que
en els primers anys de la vida és determinant, i que demana contextos rics en els
quals fer-se possible. A partir d’aquí es perfila com entenem l’educació dels més
petits, què vol dir intervenir i des de quins àmbits ho podem fer, quines són les
funcions i objectius generals de l’educació infantil i els tipus de serveis d’atenció
a la infància.

Però, des de quan hi ha institucions especialitzades en l’educació dels més petits?
Quines han estat les idees i formulacions pedagògiques sobre l’educació infantil?
Per trobar-hi respostes, a l’apartat “Primeres institucions d’atenció a la infància,
inicis de la pedagogia infantil i principals models educatius” fareu un recorregut
històric per les institucions d’educació infantil (que van aparèixer al segle XIX,
encara que abans ja n’hi havia alguns precedents) i coneixereu les idees educatives
formulades des dels inicis de la filosofia, molt en especial aquells pensaments que
van renovar la pedagogia infantil al segle XVIII.

Per comprendre millor com han anat evolucionant l’escola bressol i el parvulari i
quina és la seva situació actual al nostre país, també cal conèixer algunes dades de
la nostra història: Catalunya fou pionera en la renovació pedagògica de l’educació
dels més petits des de l’inici del segle passat, i a proposar un sistema educatiu que
s’iniciés des del naixement de l’infant.
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L’evolució pedagògica de l’educació infantil ens duu a tractar dels mètodes i dels
models més destacats de la pedagogia del segle XX. Des del moviment pedagògic
de l’Escola Nova, que va fer un gran nombre d’aportacions tant teòriques com
pràctiques, fins als models conductistes, cognitius o la pedagogia antiautoritària,
hem seleccionat aquells corrents i exemples que són imprescindibles per reflexi-
onar, fonamentar i contrastar la vostra intervenció educativa amb els infants més
petits.

Les experiències pedagògiques de l’escola Lóczy i de la ciutat de Reggio de
l’Emília ens permeten apropar-nos a dos exemples molt interessants, que encaixen
de manera òptima el pensament i la pràctica pedagògica. El cas de Reggio de
l’Emília és, a més, un exemple pioner en la recerca de la qualitat en els serveis
d’atenció a la infància i en la defensa dels drets dels infants i, per tant, un bon
referent per a tots nosaltres.

Finalment, també en la mateixa línia, necessitem fonamentar la intervenció edu-
cativa en les explicacions teòriques de l’aprenentatge que ens aporta la psicologia,
i en l’apartat “Bases psicopedagògiques: les teories de l’aprenentatge” farem un
breu repàs dels principals models, des del conductisme fins al constructivisme o
l’aprenentatge social, entre d’altres.

En aquesta unitat fonamentem i contextualitzem la intervenció educativa amb els
infants més petits des d’un primer nivell que ens permet respondre a les qüestions
“A qui eduquem?, per què?”, en una construcció del present que està feta de retalls
de futur. En paraules d’un dels millors referents per a nosaltres, el pedagog Loris
Malaguzzi, “potser tindrem necessitat d’una nostàlgia del futur. Els infants, els
que avui existeixen i els que vindran, ens esperen allà on la nostàlgia pot arribar.
I esperem ser-hi encara tots”.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Contextualitza la intervenció educativa i la relaciona amb el marc legislatiu i
els fins de la institució.

• Identifica la informació sobre l’entorn social, econòmic i cultural que és útil
per a la intervenció.

• Analitza la legislació vigent, en relació als serveis educatius d’atenció a la
infància a nivell autonòmic, estatal i europeu.

• Compara els diferents tipus de centres i programes d’educació formal i no
formal que existeixen actualment.

• Defineix les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament
d’una escola infantil.

• Descriu les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament
d’una institució d’educació no formal.

• Valora l’activitat professional del Tècnic/a d’Educació Infantil en el context
de la intervenció educativa.

• Utilitza i valora l’ús de les noves tecnologies com a font d’informació.

• Mostra iniciativa i disposició envers noves situacions de la professió.

• Valora la participació dels infants i de les famílies en el marc de la
intervenció.

• Valora la transcendència de l’atenció primerenca en el desenvolupament de
les capacitats infantils.

• Reconeix els diversos sistemes d’atenció als infants d’ Europa, Espanya i
Catalunya.

• Detecta i identifica la informació sobre les diferències i els factors que
dificulten o faciliten la participació dels homes i de les dones en relació
al marc normatiu i les característiques dels serveis d’atenció als infants
d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.

2. Determina els objectius de la intervenció educativa, i la relaciona amb els
nivells de planificació, els elements que la composen i els criteris de formulació,
en els àmbits formals i no formals.

• Identifica els elements d’un currículum.
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• Identifica els elements d’un projecte d’intervenció educativa no formal.

3. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.

• Identifica els trets fonamentals dels diferents models pedagògics i de les
teories que avalen els diferents models didàctics d’intervenció amb infants
de 0 a 6 anys.

• Identifica els models didàctics específics d’educació infantil.

• Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d’atenció a la
infància.

• Analitza els principis psicopedagògics que sustenten els models més recents
en relació amb l’educació formal d’educació infantil.

• Compara experiències educatives rellevants per definir la pròpia intervenció
educativa.

• Compara les propostes metodològiques globalitzades utilitzades en l’educa-
ció infantil.
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1. Infància i educació. Aspectes introductoris

No podem endinsar-nos en el món de l’educació infantil sense tenir clar què
entenem per infant, el subjecte de la nostra intervenció, quin sentit i abast tenen
els processos educatius (de què parlem quan parlem d’educar, o d’aprendre), i en
quina societat i moment històric vivim (quines són les necessitats de les persones
i dels col·lectius, quins reptes hem d’afrontar, etc.), elements a partir dels quals es
forma l’educació dels infants més petits.

1.1 Infància

“La infància potser és el que s’acosta més a la «vertadera vida». La infància que, un cop
transcorreguda, deixa un home que només posseeix, fora del seu passaport, alguns bitllets
de valor. La infància, en la qual tot duia a la possessió, eficaç i sense restriccions, d’un
mateix.”

André Breton (1924). Primer manifest surrealista.

Tots nosaltres hem estat infants i tenim un record i una interpretació personals de
la infància, de què vol dir ser un infant. Quan ens relacionem amb nens i nenes,
la nostra vivència personal de quan érem petits i allò que sabem sobre la infància
condicionen la nostra manera d’intervenir educativament. Tant si ens n’adonem
com si no, darrere de cada interacció educativa hi ha una determinada manera
d’interpretar l’infant (bo o dolent, competent o incapaç, subjecte o objecte, com
algú dotat d’unes capacitats o d’unes altres).

Els nostres sabers sobre els infants i la infància tenen una base cultural i són
construccions socials que van canviant al llarg del temps.

Figura 1.1. Disciplines principals en la construcció del concepte d’infància

Cada època i cada cultura tenen la seva visió sobre la infància, determinada per les
condicions sociohistòriques però també pels conceptes i sabers sobre els infants

La infància és considerada
una etapa transcendent...

... en l’evolució de l’ésser humà
per totes les disciplines
modernes (puericultura,
pedagogia, pediatria, psicologia
infantil) a partir de la segona
meitat del segle XX.

Els infants són observats,
analitzats, classificats,
seleccionats, i interessen els
investigadors, que els consideren
en una edat primitiva que es pot
estudiar i ajuda a explicar
l’evolució de l’espècie o les
etapes de l’organització social.
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Lectura complementària

P. Ariès (1987). El niño y la
vida familiar en el Antiguo
Régimen. Madrid: Taurus.

En la modernitat...

... l’infant es comença a veure
com algú que cal cuidar i

corregir per fer-ne un adult
perfecte i un ciutadà model. És

un ésser innocent a qui s’acarona
i també es reprèn amb severitat.
D’altra banda, al segle XVIII hi

ha un gran interès per la higiene i
la salut física dels infants.

que es deriven de les aportacions de ciències com la pedagogia, la psicologia, la
història, l’antropologia, la medicina o la sociologia (figura 1.1).

1.1.1 Evolució del concepte d’infància

El pensament sobre la infància i els infants en les societats occidentals ha anat
evolucionant al llarg de la història. Es distingeixen tres grans moments en la
construcció d’aquest concepte:

El descobriment de la infància i de l’infant

Segons Philippe Ariès, la infància és un concepte que no existeix abans del segle
XVII. Ariès, considerat descobridor historiogràfic de la infància, va estudiar les
mentalitats i la vida quotidiana dels infants. Va publicar estudis a partir de 1960, i
parla de la invisibilitat dels infants fins a la modernitat: fins llavors no existia una
imatge de l’infant ni de la infància.

En les societats de l’Antic Règim els nens compartien des de ben petits la vida
amb els adults i se socialitzaven en un espai social ampli que comprenia l’espai
domèstic i l’espai públic: les llars i també el carrer, l’escola, la feina. Així,
l’educació era social. El model familiar era la família extensa, amb molta
descendència i un paper central de la mare (i la dida) en l’educació dels infants.
L’infant era considerat un adult en miniatura, no comptava com a tal i per això
es creia que no tenia ànima i no es feien referències a aquesta edat en els escrits
biogràfics.

El desenvolupament del concepte d’infància: la infància, objecte de
protecció i atenció (assistencial i educativa)

A partir del segle XV i sobretot als segles XVI i XVII, es desenvolupa –segons
Ariès– el sentiment familiar, primer en la noblesa i més tard en la burgesia i
els camperols acomodats. Els infants són segregats de la societat, considerats
diferents dels adults i escolaritzats, dèbils i indefensos. Només desenvoluparan les
seves capacitats quan siguin adults. Cal que obeeixin, respectin i acatin l’autoritat
adulta.

El concepte d’infància és un fenomen complex lligat a l’aparició del
concepte modern de família patriarcal burgesa –família conjugal aïllada amb
menys fills i organitzada entorn de l’infant, en què predomina la disciplina
paterna–, a les transformacions socioeconòmiques i el pensament de la
modernitat, i al desenvolupament de la cultura urbana.

Sorgeix una separació rígida entre l’esfera pública i la privada: la família té
una funció important en l’educació dels infants, i l’estat s’ocupa dels infants
abandonats, amb mesures assistencials i benèfiques, però també repressives.
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Es van prendre mesures de protecció de la infància que van provocar l’exclusió
social dels infants i l’augment del control social (milers de nens vivien al carrer,
en orfenats o presons). Hi havia una gran preocupació per l’educació, que va fer
augmentar l’interès per conèixer millor els infants i així poder intervenir-hi de
manera més efectiva. Als segles XVI i XVII es desenvolupen l’educació especial
i les primeres aproximacions a la psicologia infantil.

Però aquest canvi de mentalitat propi de la Il·lustració, que proposava pràctiques
de cura sanes per als infants, no va suposar una millora de la qualitat de vida de la
majoria dels nens i nenes. Tret dels fills de les classes benestants, amb la Revolució
Industrial els menors vivien en condicions miserables i molts eren abandonats o
explotats laboralment. A alguns, els pares els deixaven al càrrec de dides, i molts
morien en les primeres etapes de la vida. L’Estat intervenia en la protecció dels
infants només en els casos més greus de violència.

Les darreres transformacions de la concepció de la infància: els infants
com a subjectes de drets

A partir dels darrers anys del segle XX la infància és entesa com una etapa en la
vida de les persones però també com un espai social en què es desenvolupa la vida
dels infants. Es produeix un canvi en l’estatut social i jurídic de l’infant.

Al segle XX els infants guanyen protagonisme: l’Assemblea General de l’ONU
va aprovar l’any 1989 la Convenció Internacional dels Drets dels Infants.

La Convenció Internacional dels Drets dels Infants, ratificada gairebé
universalment, defineix infant i el considera com a subjecte social titular
de drets i responsabilitats. Els principis fonamentals de la Convenció són
la no discriminació i l’interès superior de l’infant, així com una concepció
integral dels drets dels infants, que s’han de poder exercir tant en l’àmbit
privat o familiar com en l’àmbit públic (escola, comunitat / societat).

Els continguts principals de la Convenció de 1989 al·ludeixen a la supervivència
(dret a la vida i a la satisfacció de les necessitats bàsiques) i al desenvolupament
infantil (dret a l’educació, a l’esbargiment i el joc, a la informació, a la llibertat de
pensament). També preveuen la protecció (contra l’abandonament, l’explotació,
etc.) i el paper actiu dels menors, que tenen dret a expressar-se i a la participació
social.

Aquesta evolució del concepte posa l’accent en l’anàlisi dels problemes dels
infants; cal superar posicions centrades en els adults i fer una nova mirada sobre
el món infantil (figura 1.2).

Si ens acostem a la història, escrita sense tenir en compte la infància, podem veure
l’evolució del concepte d’infant i de les condicions de vida de la quitxalla des de
l’antiguitat.

La història dels drets dels
infants...

... té com a antecedents de la
Convenció de 1989 la Declaració
de Ginebra (1924) i la
Declaració Universal dels Drets
de l’Infant (1959).

En els darrers anys...

... s’han desenvolupat molts
grups d’estudi i xarxes
especialitzades en atenció als
infants, i legislació específica.
Es considera que cal prendre els
nens i nenes com a unitats
d’observació, escoltar-los i
atorgar-los el protagonisme que
mereixen.

Sobre com viuen i han
viscut els infants,
consulteu l’espai
d’annexos del material
web.
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Cal que els infants puguin
participar...

... perquè són subjectes de drets i
poden decidir i prendre part en la

vida comunitària. Han de ser
informats en un llenguatge

adequat, consultats i tinguts en
compte. La participació ha de ser

universal, representativa, lliure,
tant pel que fa als adults com als
infants. Un exemple d’aquestes
formes de participació són els

consells d’infants de moltes
ciutats del món, on els més

menuts proposen, analitzen i
consensuen decisions d’àmbit

local que els afecten.

Analitzem amb detall el
moviment de l’Escola

Nova a l’apartat “Primeres
institucions d’atenció a la

infància, inicis de la
pedagogia infantil i

principals models
educatius” de la unitat

“Infància i educació.
Aspectes introductoris”.

El primer hospital infantil
català va ser l’Hospital de

Nens Pobres del carrer
Consell de Cent de

Barcelona, creat l’any 1892.

Figura 1.2. Els infants, ciutadans de segona?

Cal pensar també les ciutats per als infants

1.1.2 Aportacions principals de les ciències humanes al
desenvolupament del concepte d’infant

Els estudis antropològics demostren que la infància és una construcció determi-
nada sociohistòricament, i que les divisions entre edats i etapes de la vida són
arbitràries. Cada societat atorga valors diferents als grups d’edat, i hi ha ritus
d’iniciació molt variats que marquen el pas de nen a adult.

Ser infant no és una realitat abstracta sinó vinculada a la diversitat cultural,
les desigualtats socials i el paper que cada societat atorga a cada gènere:
ser nen o nena, d’una classe social o d’una altra, amb uns valors culturals
concrets, determinen les condicions reals de vida dels infants.

Des dels inicis, la pedagogia identificava infant amb alumne. Segons el concepte
contemporani d’infància, els infants esdevenen el centre del sistema educatiu i
de la pràctica pedagògica. Als segles XVIII i XIX es desenvolupen les grans
formulacions pedagògiques centrades en els infants, des de Pestalozzi fins al
moviment de l’Escola Nova.

També la medicina pren consciència de les particularitats dels infants a partir de
la segona meitat del segle XIX: el terme de puericultura apareix l’any 1865; i el
de pediatria, l’any 1872.
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La concepció pedagògica moderna valora la infància com una etapa de
desenvolupament i preparació per a la vida adulta, que cal preservar i no
escurçar. Consegüentment cal oferir als nens i nenes estímuls adequats al
seu desenvolupament, ja que la infància és un període de gran transcendència
que ens pot ajudar a entendre l’evolució de l’espècie humana.

Amb el desenvolupament de ciències noves com la psicologia i la psicoanàlisi
es posen les bases per entendre científicament els infants i organitzar metodolò-
gicament l’escola. La psicologia evolutiva estudia el desenvolupament humà i
contribueix a concebre la trajectòria vital de les persones en fases o períodes. Això
porta a considerar diferents estadis en el període evolutiu de la infància, que alguns
autors han classificat com segueix:

1. primera infància, del naixement als 3 anys;

2. segona infància, dels 3 als 6-7 anys, i

3. tercera infància, dels 6-7 anys a la pubertat.

Cal conèixer el desenvolupament infantil per intervenir educativament de
manera adequada: quins són els motors (maduració i aprenentatge) i també
els ritmes, atès que l’infant no es desenvolupa de manera regular sinó en
períodes de vegades lents i regulars i d’altres de canvis radicals, els moments
anomenats crisis del desenvolupament.

Els nens i les nenes desenvolupen les seves capacitats interactuant amb el context,
mitjançant l’activitat que despleguen; la maduració orgànica afavoreix la cons-
trucció d’uns aprenentatges o d’uns altres, estimulats pel context (vegeu la figura
1.3).

Figura 1.3. Principals factors del desenvolupament infantil

En la taula 1.1 es mostra els grans corrents de la psicologia infantil que han
contribuït a construir el concepte actual d’infant al llarg del segle XX.

Lectura recomanada

El desenvolupament infantil dels
0 als 6 anys s’explica en el llibre
següent: E. Bassedas i altres
(1997). Aprendre i ensenyar a
l’educació infantil (2a ed.) (pàg.
27-46). Barcelona: Graó.

Lectura complementària

Diversos autors (1992). La
escuela infantil de 0 a 6 años (4a
ed.), (pàg. 56-74). Madrid:
Anaya.

Els infants aprenen...

... per exemple, a caminar o a
parlar quan són prou madurs
biològicament per fer-ho, però
també si han tingut oportunitat
d’interactuar amb altres persones
que ho fan, i han disposat
d’estímuls adequats.
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En la unitat “Infància i
educació. Aspectes

introductoris”
s’aprofundeix en les

teories de l’aprenentatge.

La psicoanàlisi ha
destacat...

...la importància dels primers
anys de vida en la formació de la

personalitat i, per tant, de la
prevenció precoç dels trastorns

psíquics; cal alliberar la
curiositat infantil i limitar la

repressió sobre els infants, que
duu a la infelicitat, però també

cal educar-los perquè puguin
acceptar les exigències
ambientals i tolerar les

frustracions. Cal atendre no
només les seves necessitats sinó

també les seves demandes,
especialment les de caràcter

afectiu.

La nova sociologia de la
infància estudia...

... la socialització i el
desenvolupament des de la

perspectiva infantil; el paper dels
infants en la reproducció de

l’ordre social; les condicions de
vida dels nens i nenes; els factors

socials que hi ha darrere grans
problemes com l’exclusió social,

la pobresa o l’explotació
infantils; i els efectes dels canvis

socials en la vida dels infants.

Taula 1.1. Corrents de la psicologia infantil

Teoria o model explicat Concepte de desenvolupament infantil Representants i principals aportacions

Teories maduracionistes o
innatistes

El desenvolupament orgànic o psicològic està programat
biològicament i segueix unes lleis. Es poden definir
estadis maduratius, i àrees del desenvolupament.

A. Gesell creu que la maduració és el motor del
desenvolupament, encara que l’aprenentatge també hi
intervé (la plasticitat de l’organisme el fa possible).

Teories conductistes El desenvolupament infantil es produeix mitjançant
l’aprenentatge.

J. B. Watson creu en el valor absolut del medi ambient.
J. F. B. Skinner admet la importància de l’organisme, però
en interacció amb el medi.

Teories psicoanalítiques La infància és un període conflictiu de gran
transcendència en l’estructuració de la personalitat
humana.

S. Freud explica el procés de desenvolupament
psicosexual i afectiu i la importància de l’inconscient en el
desenvolupament humà.

Teories etologistes Per als infants és absolutament imprescindible tenir un
vincle afectiu en el seu procés global de
desenvolupament. Les seqüeles de la carència d’aquest
vincle poden ser molt greus.

H. Harlow va estudiar els efectes de la separació entre
les cries dels simis i les seves mares.
J. Bowlby defineix el vincle entre mare i fill humans com
innat.
R. Spitz va estudiar els efectes de la separació mare-fill, i
de la manca de vincles afectius en els nadons humans.

Teories constructivistes El desenvolupament psíquic és una construcció
progressiva, possible a partir de les interaccions entre
l’infant i el món que l’envolta. Hi intervenen factors
orgànics i ambientals, que interactuen.

J. Piaget estudia el desenvolupament cognitiu i descriu
els seus estadis o estructures del coneixement.
H. Wallon destaca l’afectivitat i les emocions com un
element bàsic de la interacció dels infants amb el món.
L. S. Vigotski dóna gran importància al context social en
l’adquisició dels processos psicològics bàsics.

Avui reconeixem els infants com subjectes particulars competents que poden
comprendre per ells mateixos. Si durant molts anys les teories psicològiques
evolutives descrivien els bebès com incompetents i totalment dependents del seu
entorn, avui dia se’ls reconeix un paper actiu: seleccionen de manera activa els
estímuls ambientals, utilitzen formes d’intercanvi social gràcies a la competència
comunicativa des del període neonatal, i adult i infant dialoguen en una xarxa molt
rica d’intercanvis. També sabem que el desenvolupament infantil és el resultat de
l’activitat que desplega l’infant en un medi organitzat per l’adult.

Infant competent o "superbebè"?

Antigament hi havia moltes idees errònies sobre les capacitats dels nadons, i es creia que
en néixer eren pràcticament sords i cecs. Ara sabem que tots els sistemes perceptius
funcionen en el fetus abans de néixer: vivim l’època de l’infant competent. Això ha
donat peu a exageracions i a creure que els bebès poden fer qualsevol cosa. La idea
del “superbebè”, a més d’incorrecta, pot esdevenir perillosa quan porta a intervencions
educatives que no respecten els ritmes maduratius dels infants i els sobreestimulen.

La sociologia tradicional no valorava els nens i nenes per ells mateixos. Els
atorgava un paper de receptors passius de socialització, d’argila que cal modelar
perquè arribin a ser els adults que la societat espera (posicions deterministes,
Durkheim i Parsons), o els considerava capaços d’interaccionar socialment amb
altres infants o iguals i d’interioritzar les expectatives dels grups que els envolten
(enfocament constructivista).

Una altra posició, molt influïda per la psicoanàlisi, interpreta la infància com a
conflicte i lluita entre allò que s’és (infant) i allò que s’ha d’arribar a ser (adult).
Tampoc aquí els menuts no són considerats: el que interessa és la maduresa;
la infantesa es veu de manera pessimista, com un període conflictiu que genera
malestar i ansietats pròpies que romanen en el món adult.
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Els darrers trenta anys s’ha desenvolupat una nova sociologia de la infància amb un
enfocament global i crític. S’estudien els infants per si mateixos (no amb relació
als adults que seran) i es considera la complexitat de la vida social en la infantesa,
cercant una mirada adulta més propera, menys dominada per prejudicis sobre la
immaduresa i la incompetència dels infants.

Vivim en un món cada dia més complex, i per això, des d’una perspectiva
com més àmplia millor, no cal considerar la criança i l’educació dels infants
com una tasca únicament de la família. Entre els problemes socials actuals
hi ha la necessitat de compatibilitzar la vida familiar i laboral, la maduració
prematura dels nens i nenes, el paper dels menors com a consumidors, la
seva exposició als mitjans de comunicació i a les noves tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), o l’assumpció de la diversitat lingüística,
cultural, de valors, etc.

1.1.3 Com entenem la infantesa avui

L’infant no és un receptor passiu d’educació i protecció. És un ésser social actiu
i creatiu, amb potencial cognitiu i afectiu, preparat per anar descobrint les seves
possibilitats psíquiques, afectives i socials amb l’ajut i la informació dels adults
que l’envolten, i també d’altres infants.

Els considerem subjectes competents que poden aprendre pel seu compte, molt
lluny del que destaca l’accepció terminològica de la paraula infància (que prové
del llatí in fale, el que no parla, el bebè), que la defineix en relació amb una
carència: la manca de llenguatge.

Els éssers humans som alguna cosa més que pura fisiologia. Des del naixement,
a mesura que acumulem experiències i ens relacionem amb altres persones, es va
desenvolupant la nostra personalitat. Com a organisme estem del tot indefensos
quan som nadons, i depenem dels altres per poder accedir a les gratificacions bà-
siques d’higiene, alimentació, calor, protecció, amor, etc. (figura 1.4). Depenem
dels adults i ens hi adaptem, inicialment, a partir dels impulsos innats, que a poc
a poc anem organitzant i als quals, també a poc a poc, donem complexitat.

Segons les atencions que
rebem de petits, el nostre
desenvolupament serà
afavorit, impedit o dificultat.
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Cada conquesta que fa
l’infant obre un ventall...

... de possibilitats. Per exemple,
aprendre a caminar, a més de

permetre-li el desplaçament, el fa
més autònom i independent dels
adults, contribueix a refermar la
seva identitat, suposa avançar en

la investigació de l’espai, etc.

Figura 1.4. L’alletament afavoreix el vincle mare-fill

Els nadons necessiten el pit per resoldre les necessitats bàsiques

La sensibilitat i la plasticitat del nostre organisme ens permeten interactuar amb
un context determinat on els mètodes educatius (diferents segons les cultures)
són elements principals. L’activitat primària del nadó són els reflexos, a partir
dels quals va construint nous esquemes d’acció. Els estats de tensió o distensió
muscular marquen el cicle de satisfacció i insatisfacció, plaer o displaer. El seu
sistema nerviós és immadur –s’ha de mielinitzar–, rep estímuls interns i externs
i dóna respostes indiferenciades (agitació motriu, tensió, plor, etc.) que l’adult
interpreta i significa, que alimenten el circuit de relació amb nous estímuls vers
l’infant.

“L’infant construeix la seva personalitat en un procés dinàmic de relació interactiva amb les
seves condicions d’existència. [...] El procés evolutiu (porta l’infant) de la dependència cap
a l’autonomia, de la impulsivitat cap a la reflexió, de les respostes incondicionades cap a
les [...] reflexives, conscienciades. (És) un procés global i alhora d’individualització i de
socialització [...]. L’altre és imprescindible [...] i la interacció n’és el fil conductor.”

Departament d’Ensenyament (1992). Currículum educació infantil (pàg. 9). Barcelona:

Generalitat de Catalunya.

Cal atendre i cercar el benestar dels infants, però fer-ho d’una manera afectiva
i significadora. Així distingirà situacions, estímuls, en cercarà de nous i donarà
respostes cada cop menys reflexes i més intencionades.

Els infants expressen les seves emocions amb la mirada, l’expressió facial, els
moviments corporals o la postura, entre d’altres. A mesura que van incorporant
instruments socials i culturals, com per exemple el llenguatge, les normes o els
valors, poden actuar d’una manera més rica i construir coneixement (figura 1.5).
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Figura 1.5. A veure què diu la premsa

L’infant és competent per construir aprenentatges

“És important no confondre ser competent i ser hàbil. La competència es refereix [...]
al domini de les regles de funcionament de l’activitat mental [...] el nen posa a punt un
veritable sistema de procediments o estratègies finalitzades, que s’organitzen a poc a poc
en projectes, models, teories, i que constitueixen un saber autogenerat, moment a moment,
pel nen.”

W. Fornasa (1987). “Un projecte per a l’escola bressol”. In-fàn-cia (núm. 35, pàg. 14-17).

Els nens i nenes són éssers en desenvolupament, però això no vol dir que siguin
incapaços o incomplets: els grans també ens socialitzem i aprenem coses noves
al llarg de la vida i no per això acceptem ser exclosos de les decisions, de les
responsabilitats. Els infants poden tenir criteris propis i creativitat pel que fa a les
seves necessitats i problemes, i ens poden sorprendre per la seva capacitat crítica
i autonomia si els donem l’oportunitat d’exercitar-les.

... “L’ideal que personalment tracto d’assolir és el de continuar essent nen fins al final. La
infància és la fase creadora per excel·lència”.

J. Piaget (1972). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar.

El desenvolupament és un procés global i individual.

“Si s’observa l’infant des del prisma de l’edat o l’etapa evolutiva, es tendeix a fraccionar-lo
i això pot fer perdre de vista que el nen o la nena són un, una. Les necessitats d’aquests
infants evolucionen, les circumstàncies poden canviar, però ells són els mateixos agents
que les viuen. Les famílies en primer lloc i la resta de la societat estan compromesos a
atendre aquestes necessitats. La correcta atenció d’aquestes necessitats propiciarà un
desenvolupament global i harmònic d’aquests infants.”

I. Jeremías (2005, març-abril). “Cada infant és un”. In-fàn-cia (núm. 143, pàg. 35).

Vegeu les principals necessitats infantils en la figura 1.6.

Encara que parlem
d’àrees...

... del desenvolupament com el
llenguatge, la cognició, els
afectes i emocions, la sociabilitat,
etc., ho fem més amb una
voluntat explicativa que no pas
perquè respongui a la realitat, ja
que el desenvolupament és un
procés global.
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La infantesa

“Abans que res hi ha la infantesa,
la petjada dels primers anys, els

que decideixen per sempre el que
serem.” Josefina Aldecoa

(escriptora)

Figura 1.6. Les necessitats infantils

Els infants no són tan sols adults futurs sinó persones amb drets com a éssers
humans, i també com a membres d’un grup social diferent i important basat en
l’edat. Així, si els adults tenen reconegut el dret a un nom i una nacionalitat, als
infants també se’ls atorga aquest dret. En canvi, per posar un exemple, creieu que
prestem la mateixa atenció a la necessitat i el dret al joc i l’esbargiment dels nens
i nenes?

A més d’un subjecte actiu i participant, competent, capaç d’activar processos
comunicatius i interactius amb el món que l’envolta, que té el plaer de jugar,
parlar, pensar, aprendre, etc., l’infant necessita sentir-se un ésser complet,
amb un cert equilibri entre fantasia i raó, afectivitat i cognició, cos i ment.

Els nens i nenes viuen un període evolutiu molt ric i ple de possibilitats, però
no exempt de conflictes. Els considerem protagonistes de la nostra intervenció
educativa, construïda a partir de les situacions de relació entre infants, famílies i
educadors. Uns infants competents que troben a l’escola enormes possibilitats de
relació amb altres persones i amb altres objectes i situacions que enriquiran el seu
procés de desenvolupament.

Com? Explorant, fent recerques i experiments, comunicant-se mitjançant una
pluralitat de llenguatges (corporal, musical, plàstic, verbal, etc.) que els permetran
generar accions, pensaments, imaginacions i sentiments.

1.2 Educació

En la vida quotidiana tots utilitzem el terme educació en diferents contextos.
Algunes de les seves accepcions tenen a veure amb els coneixements adquirits
o les bones formes, com per exemple quan diem que algú està ben educat, o és
molt educat, encara que definir-lo pedagògicament és més difícil i parteix d’una
perspectiva més àmplia.
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Al llarg de la història del pensament pedagògic s’han anat elaborant moltes
definicions del terme educació darrere les quals hi ha una determinada filosofia i
una determinada manera d’entendre el món i la vida (vegeu la figura 1.7).

Figura 1.7. Elements principals que determinen el concepte d’educació

1.2.1 Definició del concepte d’educació i d’altres conceptes
pedagògics relacionats

De la mateixa manera que al començament de la unitat hem dit que tots tenim una
determinada manera d’entendre què és un infant, siguem o no conscients, també
tenim un concepte propi d’educació.

L’educació és un procés complex i dinàmic característic de l’espècie humana,
que esdevé possible mitjançant l’acció de dos elements: la capacitat d’influir en
altres persones (o educativitat) i la capacitat de rebre influències (o educabilitat),
qualitats que té tothom. Així, encara que no d’una manera professional, tots sou
ja educadors i educadores: en la vostra vida quotidiana, quan us relacioneu
amb amics i amigues, amb familiars o amb companys i companyes, persones
en les quals influïu. També tots som educands al llarg de la vida, perquè
rebem influències d’altres éssers humans i institucions socials. Ens eduquem amb
educadors professionals o sense, anant a escola o no, només pel fet d’interactuar
amb altres persones. Com demostren els casos de nens salvatges, dels quals parlem
més endavant, des que naixem som educables, sempre que no visquem aïllats del
contacte amb altres éssers de la nostra espècie.

En el procés educatiu, al llarg de la vida, es produeix el pas des d’una influència
més gran de l’heteroeducació (l’educació més influïda i guiada per influències
exteriors, que suggereix la necessitat d’intervenció educativa), quan som infants i
joves, cap a un pes cada cop més important de l’autoeducació (o educació guiada
per un mateix), a mesura que anem adquirint més independència i autonomia
personals en el procés de desenvolupament.

En totes les societats humanes estan presents els processos educatius. L’educació
ha existit des de sempre, abans que sorgissin les institucions educatives o escoles.
Fins i tot alguns autors han destacat el paper educatiu de l’experiència per sobre
de la institució.

L’educació...

... és un procés tan antic com
l’espècie humana, i implica una
idea de perfeccionament: perquè
ens eduquem podem ser millors.

Lectura complementària

M. C. Díez (2000).
Col·leccionant moments.
Barcelona: Rosa Sensat.

“No aprenem gràcies a
l’escola sinó gràcies a la
vida.” (Sèneca)
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“Tan sols per l’educació pot
l’home arribar a ser home.

L’home no és res més que el
que l’educació fa d’ell.”

Immanuel Kant

L’educació...

... contribueix no solament a
afavorir la maduració sinó també
a fer possible la construcció dels

aprenentatges.

M. Debesse, pedagog, va
dir el següent: “L’educació

no crea l’home, però l’ajuda
a crear-se a si mateix.”

Per veure alguns dels
models pedagògics

moderns, tots ells de
caràcter puerocèntric, que
van sorgir com alternativa
a la pedagogia tradicional,
vegeu la secció “Primeres
institucions d’atenció a la

infància, inicis de la
pedagogia infantil i

principals models
educatius.”

Per a alguns autors l’educació és inseparable de la condició humana: si podem
arribar a ser persones humanes, és gràcies a l’educació.

La indefensió biològica i la dependència d’altres éssers de la nostra espècie
evidencien que l’educació és un procés necessari per a la supervivència humana.

Etimològicament el terme educació es vincula amb els verbs llatins educo-as are
(conduir, guiar, alimentar) i educo-is ere (extreure de dins): el primer posa l’accent
en les influències rebudes des de fora i en la cura de l’ésser humà; el segon destaca
els processos maduratius. Tots dos tenen en comú la idea de modificació humana,
de perfeccionament; un perfeccionament que no és natural sinó que té a veure amb
la voluntat, amb una intenció determinada.

L’educació com a procés implica activitat i permet l’educació integral, és a dir
un perfeccionament general que inclou la totalitat de la persona.

Ens eduquem en totes les àrees del desenvolupament humà, és a dir tant des del
punt de vista físic com cognitiu, emocional, moral, social, etc.

Algunes definicions del terme educació l’identifiquen amb l’ensenyament, amb
la instrucció; o també amb la formació intel·lectual o moral, o amb el procés de
socialització dels infants d’una societat. El nostre concepte d’educació abraça
els aspectes lligats als processos d’ensenyament-aprenentatge(o instrucció) i
també altres processos de caràcter formatiu, per exemple els trets d’identitat de la
pròpia personalitat, com ara el caràcter, les actituds o el sistema de valors personal
(figura 1.8).

Figura 1.8. Components principals del procés educatiu

“Educar és un fer, un ajudar a desplegar les possibilitats que l’infant porta en néixer.
Aquestes possibilitats són en bona part heretades, i en bona part poden ser també la
conseqüència dels fets que passen durant l’embaràs o en el moment del part. Educar és
ajudar a madurar, desplegar les possibilitats [...] Educar és ajudar l’infant a créixer en tots
els sentits, és ajudar-lo a ser persona perquè educar és humanitzar.”

Ll. Folch i Camarasa; Ll. Folch i Soler; J. Folch i Soler (1996). Educar els fills cada dia és

més difícil (4a ed.,pàg. 18). Vic: Eumo (“Interseccions”, núm. 18)

En la història de l’educació i la pedagogia destaquen dues grans posicions:
l’anomenat logocentrisme, que atorga la major importància en el procés educatiu
als coneixements o béns culturals que cal aprendre, i el pedocentrisme o pue-
rocentrisme, que posa al centre del procés la persona que s’educa o educand,
l’infant petit en el nostre cas.
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Els trets característics del concepte d’educació són els següents:

• Implica un perfeccionament.

• És el mitjà per assolir les finalitats humanes, per realitzar-nos.

• És un mitjà d’estructuració i ordenació, tant personal com social.

• Conté un factor important d’influència humana.

• És intencional.

• Inclou els processos d’ensenyament-aprenentatge i la formació.

• Implica activitat.

• Es refereix a les característiques específicament humanes.

• Suposa un ajut bàsic per a un desenvolupament humà òptim.

• És un procés referit a una persona, individualitzat.

• Implica un procés de socialització.

• És permanent i inacabat: té lloc al llarg de tota la vida.

L’educació és un procés bàsicament dinàmic entre dues persones o més,
que pretén el perfeccionament de l’individu com a persona i que cerca la
seva inserció activa i conscient a la qual pertany. És un procés permanent
i inacabat al llarg de tota la vida, que proporciona els mitjans per assolir
les fites humanes i té en cada moment un estat resultant diferent de l’estat
original, “natural”, de l’ésser humà.

Les concepcions més innatistes del desenvolupament humà han suscitat posicions
pedagògiques pessimistes, mentre que els enfocaments ambientalistes obren
la porta a l’optimisme pedagògic, que sosté que l’educació no té límits i es
pot assolir tot. Òbviament, un cop demostrat que el desenvolupament humà es
produeix mitjançant la interacció entre els factors innats o hereditaris i els factors
ambientals, cap d’aquests posicionaments extrems no és vàlid; caldria optar per
una posició intermèdia.

Exemple d’interaccionisme

Si ens referim a les possibilitats de desenvolupament d’un infant acabat de néixer afectat
de trisomia 21 –la síndrome de Down–, no podem dir que amb un procés educatiu òptim
ho podrà assolir tot, sense límits. Però també és cert que el desenvolupament de les
seves potencialitats només serà una realitat si li oferim els estímuls adequats a les seves
necessitats. En aquest sentit, determinades actuacions i respostes ambientals poden
facilitar el desenvolupament d’aquest nadó (per exemple, l’acceptació per part dels pares,
o un programa d’estimulació precoç des dels primers dies de vida), o bé obstaculitzar-lo
(rebuig, aïllament i manca d’estímuls afectius, socials, sensorials, etc.).

“Cal tot un poble per educar
un infant.” Proverbi africà
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Les formes d’intervenció...

... amb els infants han
evolucionat paral·lelament, entre
altres aspectes, amb els canvis en

el concepte d’infant.

En la nova societat del
coneixement...

... en què vivim, l’aprenentatge
té un sentit funcional d’aprendre

a aprendre, en un procés de
formació permanent que ens
capacita per autoeducar-nos,

sobretot dins l’àmbit no formal.

Processos d’educació
informals

Jugar a la xarranca o a les bales,
un acudit d’en Jaimito, les

cantarelles per jugar a..., les
fórmules de joc, etc., són
exemples de produccions

culturals que es transmeten en
xarxes informals, d’una

generació a l’altra, dels més
grans als més petits.

1.2.2 Concepte i tipus d’intervenció educativa

Hem vist que els processos educatius impliquen activitat, i també el seu caràcter
social. Quan parlem d’intervenció, la significació d’aquest concepte, referit a
l’educador, la institució, la societat, els altres amb què una persona interacciona i
s’educa, esdevé una presa de posició conscient, intencional, que té a veure amb la
satisfacció de les necessitats humanes.

Moltes vegades s’identifica el fet d’intervenir amb un sentit social, o socioassis-
tencial; el concepte d’intervenció es vincula amb els d’integració social i inclusió,
posant l’accent en la prevenció de determinades formes de segregació o en la
millora de la situació dels infants en risc social. La intervenció es pot adreçar
al treball preventiu, tant individual com social, preferentment el que es realitza
des dels àmbits social i sanitari.

Si tota intervenció implica processos de caràcter educatiu, i d’altra banda
per educar-nos ens cal l’impuls de l’acció, podem convenir que en tot
procés educatiu es produeix una intervenció educativa: tant des d’un àmbit
formal com des d’un altre d’informal, sempre hi ha processos d’intervenció.
La persona és una globalitat complexa, i és per això que també podem
identificar elements d’intervenció social en qualsevol procés educatiu i
elements educatius en tot procés d’intervenció social.

S’esborren, doncs, els límits precisos que podrien dibuixar les fronteres entre les
intervencions assistencials i les intervencions educatives: totes són educatives i
socials, encara que es pugui posar més l’accent en uns elements o uns altres: pel
que fa als objectius, a l’agent de la intervenció i a l’àmbit d’intervenció, no serà el
mateix, per exemple, intervenir educativament amb un infant acollit en un centre
i aïllat del context familiar, que fer-ho en el marc d’una aula del parvulari o d’un
servei d’atenció maternoinfantil.

Els àmbits des dels quals té lloc la intervenció educativa, i també aquells en què
es concreta la intervenció, es relacionen amb les categories de l’educació formal
i l’educació no formal (taula 1.2).

En relació amb els processos d’educació informals, un dels exemples més
interessants és la cultura del joc, un món propi que els nens i nenes es transmeten,
al marge de les intencions educatives dels adults o de les institucions.
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Taula 1.2. Tipus d’educació

Tipologia Característiques

Intervenció educativa
formal

Té lloc dins el sistema educatiu, tant obligatori com voluntari.
Està vinculada a l’escola.
És intencional, sistemàtica i metòdica.
Sol tenir uns objectius pedagògics previs i explícits.

Intervenció educativa no
formal

Té lloc en una gran varietat d’espais i institucions.
Es tracta d’una educació estructurada, organitzada, sistemàtica, que té lloc fora del marc del sistema oficial educatiu
(escolar), i que pretén facilitar determinats aprenentatges amb una intencionalitat.
S’adreça tant als infants escolaritzats com als que no ho estan i generen serveis que creixen també molt ràpidament per
atendre necessitats actuals no cobertes pels sistemes educatius formals.
Aquestes intervencions generalment les organitza la societat civil per donar resposta a les noves demandes socials,
defensar drets, etc.

Educació informal Es desenvolupa en les relacions socials normals de la vida quotidiana i en situacions que no s’han creat expressament amb
finalitats educatives.
Forma part del procés de socialització infantil i és el tipus d’educació menys institucionalitzat.

1.3 L’educació infantil

Com entenem l’infant i el seu desenvolupament, quines necessitats socials i quines
demandes dels nens i nenes i de les seves famílies considerem, són els aspectes que
formen la nostra manera de pensar i fer l’educació infantil, les funcions i objectius
que li atorguem, i el tipus de serveis d’atenció a la infància de què disposem.

1.3.1 La importància de l’educació en l’etapa 0-6 anys

L’evolució i el desenvolupament de les persones els primers anys de vida és
determinant en el desplegament de les seves capacitats i en la seva constitució
com a subjectes. Tots som una mica l’infant que vam ser, més o menys ocult, i en
gran part (no del tot, és clar!) som el que som gràcies o malgrat les experiències
viscudes de petits. No es tracta d’interpretar-ho amb un determinisme absolut,
però sí de reflexionar sobre les conseqüències pedagògiques. Sabem que som el
que som perquè ens eduquem, i que necessitem els estímuls socials per fer les
principals adquisicions humanes: parlar, pensar, caminar, desenvolupar l’habilitat
manual, etc. També necessitem els altres en moments concrets de la vida per
fer-ho possible, no podem assolir les nostres fites en qualsevol etapa del nostre
desenvolupament. El cas del nen salvatge d’Avairon, trobat en un bosc l’any 1799
i educat pel doctor francès Itard, com altres casos de nens salvatges, ens permeten
entendre les bases socials del desenvolupament, però també la importància dels
períodes o moments sensibles, aquelles èpoques de la vida en què podem fer
determinades adquisicions o aprenentatges.

Itard va anomenar Víctor a aquest nen, d’uns onze anys, que havia sobreviscut
en un bosc aïllat del contacte humà. No parlava ni sabia caminar, no havia
desenvolupat la percepció humana i tampoc no responia a l’afecte. Itard va posar
en marxa un procés reeducatiu que incorporava l’activitat, l’educació dels sentits
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Per veure la metodologia
de Montessori vegeu la

secció “Models educatius”.

Filmografia i lectura
complementàries

Si podeu aconseguir el film
L’infant salvatge (1969), dirigit

per François Truffaut, o llegir el
llibre d’H. Lane (1984, Madrid:
Alianza), Víctor, el niño salvaje
de Aveyron, trobareu que és un

bon material complementari per
reflexionar sobre l’educació en
general i la importància de les

primeres edats. També s’exposa
amb molta claredat el procés
d’ensenyament-aprenentatge

creat per Itard.

“Se’ns demana un mínim
per conduir un cotxe, però

no per educar un nen.”
Canals (1999)

Els drets dels infants com a
ciutadans

• Dret a la relació: a
l’accés i a la
comunicació amb altres
nens de manera lliure i
amb altres adults
d’edats diferents.

• Dret a l’estabilitat: a la
protecció i al confort, a
sentir-se segurs.

• Dret a explorar indrets
fora de casa: a
descobrir i conèixer
nous espais.

• Dret al moviment, als
desplaçaments, etc.
Forner (1999, pàg. 19).

i el llenguatge. La seva aportació va fer avançar l’educació especial i va influir
clarament en la metodologia de Montessori. Després de molts esforços, el procés
reeducatiu i ensinistrador va permetre a l’infant adquirir aprenentatges en l’àmbit
de la sensibilització sensorial (tacte, oïda, vista) i habilitats com el vestit o el
calçat. Però malgrat això no va poder desenvolupar el pensament ni el llenguatge,
ni socialitzar l’infant.

Malgrat les conclusions exposades, aquest cas –recollit en un llibre pel mateix
Itard– ha estat un dels motors contemporanis no solament de l’educació especial,
sinó també de l’optimisme pedagògic i de la importància d’educar els infants des
dels inicis de la vida. Itard ha estat considerat, juntament amb altres metges
educadors de l’època, un dels primers renovadors de la pedagogia. F. Truffaut
va dur al cinema la història de Víctor i va generar un gran entusiasme pedagògic,
tot i que en honor a la veritat cal dir que la pel·lícula falseja una mica la història i
fa albirar un final millor del que Víctor va tenir a la vida real.

L’educació infantil té gran transcendència, però això no vol dir que l’objectiu
sigui intervenir per accelerar el desenvolupament, sinó generar contextos rics que
permetin als infants desenvolupar les seves potencialitats i donar-los competència
i bones expectatives de futur.

Els canvis socials actuals en la família han generat i generen constantment noves
demandes d’intervenció amb els més petits, de caire social i també educatiu.
Vivim en una època de canvis a la família, que presenta una gran diversitat.
L’aportació dels professionals a la tasca compartida d’educar els infants petits és
un reforç de la tasca educadora de la família i un bon suport, en una època en què
les transformacions constants i accelerades generen noves incerteses, i la família
dubta molts cops de la seva competència educadora.

Si la incorporació de les dones al món laboral genera necessitats d’atenció infantil,
els canvis actuals en l’estructura i els valors de la família i les noves formes
de convivència familiar expliquen el fet que un nombre més elevat de nens se
socialitzin en edats més primerenques en altres contextos diferents del familiar.

Noves formes de convivència familiar

Com a exemples de noves formes de convivència familiar hi ha les següents: l’increment
dels divorcis, del nombre de parelles no casades, de la natalitat fora del matrimoni, del
nombre de famílies fusionades, refetes, monoparentals o amb un únic fill, i l’aïllament de
la família nuclear, que redueix les seves relacions amb la família extensa i el veïnat, amb
els quals ja gairebé no es comparteix la tasca educadora; però també la desvinculació de
sexualitat i matrimoni o la paternitat i la maternitat com a opcions individuals.

D’altra banda, els infants han perdut l’autonomia d’altres èpoques per jugar i estar
sols en l’espai urbà, i necessiten més que mai els adults. Hi ha moltes activitats
organitzades per a ells, però no lliures sinó controlades pels adults: falten temps,
espais i companys de joc.

Així, cal donar resposta a les noves necessitats de la família des d’una perspectiva
social.

“L’excessiva dependència de l’àmbit laboral i l’avenç de la denominada cultura urbana
provoquen importants modificacions en la família, i a vegades dificulten [...] un clima familiar
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estable. La família, com a grup social [...] se centra més en si mateixa [...], s’estan afeblint
les relacions amb la família extensa, s’està perdent la disponibilitat de temps i d’espais vitals
per a la relació [...]. Aquest panorama i la complexitat que suposa el desenvolupament
humà, l’educació global de les persones, ens obliga a acceptar que cal ocupar-se de la
primera infància en un sentit ampli [...] comptant amb les institucions existents (escola
bressol i altres serveis) i proposant nous models d’atenció [...].

Els infants necessiten persones de la mateixa edat per [...] educar-se adequadament. No
es tracta tan sols de cobrir demandes o de resoldre necessitats dels adults per la imposició
dels ritmes o horaris de treball, sinó de defensar decididament els drets dels infants [...]
uns drets que tenen com a ciutadans i ciutadanes [...]. L’impuls de serveis per a la infància
no tan sols hauria de pretendre resoldre les necessitats dels seus progenitors sinó molt
especialment, les necessitats dels mateixos infants, facilitant-los l’accés al món social i
procurant-los benestar social i col·lectiu.”

A. Forner (dir.) (1999). L’educació dels més petits(pàg. 19-20). Barcelona: Diputació de

Barcelona.

El fet de compartir amb altres institucions les funcions educatives en la socialit-
zació primària també modifica les funcions familiars en relació amb els fills i si
les afectivoemocionals i econòmiques estan clarament vinculades a la família, en
alguns casos s’ha traspassat a l’escola la tasca educativa, malgrat que és una tasca
compartida.

Els infants d’ara aprenen moltes coses dels mitjans de comunicació, de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació (els grans nous agents socialitzadors,
més informals), d’altres infants i adults; i els pares ja no són els qui saben més del
món, o els únics que saben. És per això que cal acompanyar-los i donar suport a la
família per protegir i garantir els drets infantils. Les pràctiques de criança varien
constantment i s’intervé abans des d’àmbits extrafamiliars. La importància de
l’educació en aquest període passa també per centrar- nos en els temes d’infància
i exclusió social des de la perspectiva de la protecció dels nostres infants.

1.3.2 Funcions i objectius de l’educació infantil

L’educació dels infants és cosa de tots: estem implicats com a ciutadans en la
defensa i garantia dels seus drets. Coneixem la seva competència, les potencia-
litats, la plasticitat, la importància que tenen en els primers anys de la vida els
contextos de desenvolupament, les relacions que establim amb altres persones.
Cal, doncs, que facilitem aquests processos i assumim el caràcter educatiu de
les nostres intervencions. L’educació infantil i els contextos educatius i serveis
d’atenció on es fa realitat tenen una funció educativa que es correspon amb
l’acompliment d’un dret de l’infant. Cal que les administracions educatives, però
també la ciutadania, l’assumeixin, a més de valorar altres funcions més socials
vinculades, per exemple, a la situació laboral dels pares i les mares. No es tracta
només de respondre a una necessitat familiar sinó de fer real el dret a l’educació.

L’escola bressol no és un pàrquing
de criatures.

L’escola infantil, llar d’infants o escola bressol és un lloc molt adequat per educar
els infants més petits i, més enllà de la funció social vinculada a les demandes
dels pares i mares que treballen (conciliar la vida familiar i laboral), és un context
de socialització idoni per donar als infants possibilitats òptimes per desenvolupar
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Per analitzar la figura de
l’educador vegeu la secció

“Perfil professional”.

Lectura recomanada

E. Goldschmied (2003). Educar
l’infant a l’escola bressol (pàg.
9-64). Barcelona: Rosa Sensat.

Per entendre la
importància del procés

d’adaptació, vegeu la
secció “L’organització del

temps”.

les seves potencialitats. És a dir, té una funció educativa. Cal que l’escola sigui
oberta al seu entorn natural, social, econòmic i cultural.

L’educació infantil ha de contribuir de manera globalitzada al
desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral dels infants,
cercant una formació personalitzada en què destaca la interacció amb nens i
nenes de la mateixa edat (els anomenats iguals), com també a la generació
de xarxes comunicatives i relacions de qualitat amb tots els membres de la
comunitat educativa (personal educador i altres professionals de l’escola,
infants d’altres grups, famílies, etc.). També és un recurs per a les famílies
en la coresponsabilitat de la tasca educadora dels fills: l’escola bressol
orienta davant els dubtes i incerteses dels pares i les mares, i els ajuda a
sentir-se competents en la seva tasca educativa.

L’educador de referència de l’infant és, a més d’un adult de confiança amb qui
pot establir autèntiques relacions afectives i que garanteix les seves necessitats, un
orientador que potencia aprenentatges significatius i facilita experiències amb els
objectes i les persones, tant de l’escola com de fora de l’escola. Aprenem dels
infants com ells de nosaltres.

Quan parlem d’educar els infants petits entenem per educació la formació
integral dels nens i nenes que els permeti desenvolupar la seva identitat i també
construir un concepte de realitat social que integri el coneixement i la capacitat
de crítica, per tal de poder exercir la llibertat, la tolerància i la solidaritat en una
societat plural.

Les necessitats infantils de relació afectiva i de seguretat comporten una relació
molt estreta de cooperació i participació entre el personal educador i les famílies,
i també l’organització d’un ambient acollidor, càlid i ric en estímuls de tota
mena, que estigui adaptat a les necessitats de la mainada i que afavoreixi el
desenvolupament de conflictes cognitius (nous reptes que plantegen a l’infant la
necessitat de construir aprenentatges). Cal promoure en l’infant la confiança en
si mateix, l’autoestima i l’autoacceptació i posar especial èmfasi en els processos
d’adaptació de l’infant i de les famílies a l’escola.

Família i escola comparteixen la
tasca educativa. Calen la cooperació

i el diàleg per afavorir el
desenvolupament infantil.

“És important que la intervenció en l’escola infantil tingui en compte els patrons d’interacció
i de criança entre els pares i els seus fills, i també l’empremta afectivoemocional en les
competències comunicatives i en la construcció de la identitat de cada nen i nena. No és
que l’escola hagi de calcar els criteris i pautes afectivorelacionals, d’atenció i educatives de
la llar [...]. Tampoc no es tracta d’elaborar cap judici de valor sobre els conceptes, criteris
i pràctiques socioeducatives familiars, ni molt menys des d’un pretès saber professional
intentar modificar-los unidireccionalment. [...] com que són contextos diferents, és lògic
i desitjable que no siguin idèntics. Hem d’aspirar a coordinar i compaginar conceptes,
criteris, pràctiques i intercanvis en els quals els nens i nenes estan implicats, no pas a
homogeneïtzar-los.”

C. Mir (coord.) (1998). Cooperar en la escuela. La responsabilidad de educar para la

democracia (pàg. 91). Barcelona: Graó (“Biblioteca de Aula”, núm. 132).

Des del punt de vista educatiu, l’escola bressol es configura com un context de
desenvolupament de les capacitats motrius, cognitives i afectives dels infants.
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Afavorir la descoberta, l’experimentació, la manipulació, la representació mental,
la comunicació, la convivència i el moviment són objectius que defineixen l’edu-
cació infantil, juntament amb l’assoliment de la seguretat afectiva i emocional, la
incorporació d’hàbits o normes de comportament o l’avenç cap a l’autonomia. Les
rutines quotidianes vinculades a l’alimentació, la higiene, el descans, etc. són un
eix vertebrador de l’activitat en l’educació infantil. Una de les funcions educatives
de l’escola bressol és l’educació dels hàbits.

“Els aprenentatges no s’hereten. El nounat ho ha d’aprendre tot. [...] Els hàbits bàsics
sorgeixen per la necessitat de regular [...] les necessitats bàsiques de l’organisme: gana,
set, son, excreció, activitat, descans i sexe, [...] que es poden fer conscients però
que tenen un origen inconscient i voluntari, [...] han de ser socialitzades (modificades
i canalitzades segons uns patrons culturals), durant la maduració de la persona, per
processos d’aprenentatge que portin a fixar formes de conducta habitual socialment
acceptades, és a dir, a la formació d’hàbits; [...] d’autonomia personal i [...] de relació
social, que són conductes apreses, noves maneres de pensar i actuar. Els bons hàbits
[...] contribueixen al benestar físic de l’organisme, col·laboren [...] al benestar psíquic, són
elements essencials en el comportament adequat de l’individu en la societat, i permeten
estalviar temps i esforç intel·lectual a l’hora de fer una sèrie rutinària d’actes de la vida
diària.”

Ll. Folch i Camarasa; Ll. Folch i Soler; J. Folch i Soler (1996). Educar els fills cada dia és

més difícil (4a ed.), (pàg. 141-142). Vic: Eumo (“Interseccions”, núm. 18).

L’educació infantil també desenvolupa funcions assistencials de guarda i cura
dels nens petits, i prepara el pas de l’infant a etapes posteriors d’escolarització,
però aquestes no són les seves funcions més importants.

Afavorir el procés de socialització és un objectiu cabdal: a l’escola bressol
es desplega una xarxa de relacions que constitueix el primer context potent de
socialització de fora de la família i que actualment es produeix cada cop en edats
més primerenques (vegeu la figura 1.9).

Figura 1.9. L’escola, context de socialització

Compartim moments de joc des de ben petits.
“Els mestres obren la porta,
però un entra per si mateix.”
Proverbi xinès
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La sèrie televisiva Barri
Sèsam...

... es va crear fa més de 40 anys
amb l’objectiu principal de
compensar les desigualtats

socials, intervenint des del mitjà
televisiu en l’educació infantil de

sectors socials nord-americans
que no tenien accés al parvulari.

Filmografia recomanada

Hoy empieza todo.(1999). B.
Tavernier (dir.). Barcelona:

INDIE, Manga Films (117 min).
És una bona pel·lícula per

reflexionar sobre la funció social
i de compensació de les

desigualtats socials que té
l’escola bressol.

L’atenció personalitzada i la vida en col·lectivitat són els eixos bàsics del procés
de socialització.

“Des del moment en què és separat dels seus pares, el nen ha d’assumir la pròpia
responsabilitat en diverses situacions. Ha d’aprendre a viure amb altres nens de la mateixa
edat o més grans, amb altres adults; ha d’aprendre a intercanviar amb ells i a participar en
activitats col·lectives. També ha d’aprendre a defensar-se i a fer-se respectar.

El grup d’edat té un paper indubtable en la conquesta de l’autonomia social. D’entrada, com
a intermediari pedagògic: molt sovint, la consigna de la mestra no és compresa directament
per tots. Els infants s’imiten entre ells més que no pas imiten directament l’adult. [...] També
hi ha una relació de forces que es desenvolupa en el grup [...]. La conquesta de la dignitat
es fa en el grup [...]. (En la conquesta de l’autonomia social) el paper del mestre també és
determinant.”

L. Lurçat (1994). Les necessitats i els drets dels infants (pàg. 20-21). Barcelona: A. M.

Rosa Sensat.

Una altra funció de l’educació infantil és compensar les desigualtats socioeco-
nòmiques i culturals. Tant si es tracta de prevenir determinades dificultats, amb
el diagnòstic i la intervenció precoços, com si volem intervenir de manera com-
pensatòria, obtindrem millors possibilitats com més aviat s’iniciï la intervenció en
els processos educatius amb infants pertanyents a contextos pobres en estímuls, o
amb clares mancances o dèficits.

Quan eduquem els infants més petits ho fem des d’una perspectiva que rebutja el
dirigisme i entén l’educació d’una manera activa, tant pel que fa a la construcció
dels aprenentatges com als aspectes formatius. Aquesta manera d’entendre
l’educació infantil, heretada dels ja vells plantejaments de Rousseau, Pestalozzi
i Fröebel, i posteriorment del moviment pedagògic de l’Escola Nova (Montessori,
Agazzi, Decroly, Freinet, entre d’altres), s’ha vist enriquida en les darreres dècades
amb les aportacions dels moviments de renovació pedagògica.

Altres influències destacables en l’educació de la petita infància es deriven de la
psicoanàlisi, l’obra de Pickler i de Goldschmied i els treballs rigorosos duts a terme
a Reggio de l’Emília, Itàlia, un magnífic exemple d’interconnexió entre la teoria
(psicològica, pedagògica, antropològica, política, econòmica, etc.) i la pràctica
educativa dels infants de 0 a 6 anys.

1.3.3 Serveis d’atenció a la infància

Tot seguit veurem com s’entenen els serveis d’atenció a la infància, encaminats a
cobrir les necessitats dels infants, però també als serveis de suport als educadors
dels infants i als cuidadors. Desglossarem, doncs, els diferents tipus de serveis
existents, i veurem en què consisteixen.
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Com entenem els serveis?

Els serveis educatius d’atenció a la infància són una part integrada d’un sistema
global que dóna resposta a les necessitats socials, educatives, etc. dels infants de
0 a 6 anys i que també comprèn serveis de suport als cuidadors i educadors dels
infants (mares i pares, avis, cangurs).

Calen serveis, però també cal el següent:

• Polítiques d’infància que ajudin a promoure la coresponsabilitat de les
famílies en la tasca educadora (mesures en l’àmbit del treball per conciliar la
vida laboral, personal i familiar, adaptant les jornades i calendaris laborals,
permisos i excedències, retribuïts o no, amplis i variats, subvencions per
finançar els cuidadors externs, etc.).

• Mesures que ajudin a un millor repartiment de les responsabilitats familiars
d’homes i dones, o a fer compatible la maternitat amb la realització
professional (àmbit en què destaquen els països nòrdics).

• Fer de les ciutats autèntics contextos educatius per als infants.

• Protegir els seus drets com a consumidors i com a usuaris dels mitjans de
comunicació.

• Donar suport comunitari als contextos informals que atenen els més petits
(familiars, amics, veïns, etc.).

Així, per exemple, s’han redefinit els papers dels membres adults de la parella,
però encara queda molt per fer.

“Des de fa pocs anys, els homes i les dones s’estan apropant en les competències familiars.
La responsabilitat de la cura i l’educació dels fills no és patrimoni exclusiu de la mare, ni
tampoc ho és el treball fora de casa per a l’home. Però no es tracta d’un canvi fàcil; la
transformació i la complementació de les figures paternes i maternes es realitza amb una
certa lentitud i amb bastants resistències.”

R. M. Pérez (2004). Les relacions entre família i escola. Una anàlisi psicosocial (pàg. 53).

Lleida: Pagès Editors.

Els serveis d’atenció a la infància han de ser flexibles per donar servei als
infants i les famílies, gratuïts o assequibles, multifuncionals (és a dir, socials,
educatius, etc.), de qualitat, amb capacitat d’integrar i fomentar la diversitat,
locals i amb igualtat d’accés.

Tipus de serveis d’atenció a la primera infància

A continuació s’explica la tipologia dels serveis d’atenció a la primera infància:
serveis formals (escoles bressol, llars d’infants i parvularis) i serveis no formals
(recursos de lleure, parcs infantils, ludoteques, etc.).

Cal sensibilitzar les
famílies...

... en la importància de conciliar
la vida laboral, personal i
familiar. En aquesta línia, el
Departament d’Acció Social i
Ciutadania, a través de la
Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania,
impulsa el Pla estratègic sobre
els usos i la gestió del temps a
la vida quotidiana (2008-2018),
amb el qual es vol afavorir la
revaloració dels temps i els
espais personals i familiars,
millorar-ne la quantitat i la
qualitat i provocar un canvi en la
concepció dels temps i dels
espais que condueixi a un ús del
temps més lliure i que possibiliti
el benestar de tots els ciutadans,
petits i grans.
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La gran varietat de serveis i
denominacions...

... dels serveis educatius adreçats
als infants de 0 a 3 anys té molt a

veure amb el fet que no s’ha
considerat una etapa educativa

en la legislació educativa fins fa
poc temps, com veurem en la
propera unitat. I encara no ho

està en les mentalitats de molts
sectors socials, tot i que els

darrers anys han augmentat molt
les places escolars arreu de

Catalunya.

Veureu els camps
professionals de

l’educador/a infantil en la
secció “L’educador/a

infantil”.

Els parcs infantils
d’educació viària...

... permeten oferir experiències
de mobilitat als infants i simulen
espais urbans on els participants

actuen com a vianants i com a
conductors de bicicleta i

ciclomotor. N’hi ha de fixos,
però a Catalunya també existeix

una unitat mòbil del Servei
Català de Trànsit (SCT) per als

pobles i barris que ho sol·liciten,
en què personal de l’SCT i

monitors d’educació viària de
policies locals i dels Mossos

d’Esquadra desenvolupen
tasques formatives.

a) Serveis formals

Les escoles bressol o llars d’infants són serveis educatius de l’àmbit formal que
atenen infants dels 4 mesos als 3 anys.

Denominacions dels centres educatius adreçats als infants de 0 a 3 anys segons que
regula el Decret 282/2006:

“Art.6.1 Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de l’educació infantil tenen
la denominació genèrica de llar d’infants o escola bressol a elecció del titular, seguit
de l’expressió “pública” o “privada”, segons la naturalesa del titular. Aquests centres fan
constar la seva denominació genèrica en els documents. Aquestes denominacions no les
poden emprar els establiments no autoritzats per l’administració educativa per impartir el
primer cicle de l’educació infantil.”

Abans d’aquesta regulació normativa, molts centres públics municipals han rebut la
denominació d’escola bressol –d’acord amb la tradició històrica catalana–, mentre que
els centres públics que depenen de l’Administració autonòmica, és a dir, del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, reben el nom de llar d’infants. També hi ha
altres denominacions, com jardí d’infants, escola infantil, escola d’educació infantil, o una
altra de gran difusió, la més assistencialista, que denominava aquests serveis guarderies.
Sortosament, fa temps que no veiem cap rètol de “Pàrquing infantil”.

Els parvularis són centres d’educació infantil de segon cicle que acullen infants
de 3 a 6 anys. Poden ser independents, però a Catalunya la majoria forma part de
les escoles d’educació infantil i primària, que acullen infants de 3 a 12 anys.

Tot i que es tracta de dos cicles que configuren una etapa del sistema educatiu del
nostre país (educació infantil, de 0 a 6 anys, de caràcter voluntari), aquests tipus
d’escoles (l’escola bressol o llar d’infants i el parvulari) solen ser independents.
També trobem aules que acullen infants de 3 a 6 anys (parvulari) als centres
d’educació especial, i cal fer esment del servei d’atenció domiciliària educativa
per als infants que pateixen malalties o hospitalitzacions que els impedeixen
assistir de forma regular a escola (almenys en períodes superiors a 30 dies),
encara que aquests recursos es presten de forma prescriptiva als infants i joves que
cursen estudis obligatoris (educació primària i educació secundària obligatòria).
Si cal rebre aquest servei per a un infant menor de sis anys, s’ha de sol·licitar al
Departament d’Ensenyament.

b) Serveis no formals

1. Serveis i recursos de lleure: les activitats extraescolars, els casals infantils
o esplais, les colònies, les granges escola i aules de natura, el programa de
Vacances en família, els camps d’aprenentatge, les ludoteques, els serveis
educatius infantils de biblioteques i museus, els espais oberts de joc d’ús
públic als parcs i places, els parcs infantils i els parcs d’educació viària, entre
d’altres, amb un caràcter marcadament lúdic i de formació en el temps del lleure.

El programa Vacances en família consisteix en estades (de cap de setmana, ponts i d’estiu
de 3 a 7 nits) per a famílies perceptores de l’ajuda per infant a càrrec (fills menors de 3
anys) que atorga la Generalitat de Catalunya.

Programa Vacances en família de la Generalitat de Catalunya.

Les ludoteques fan possible l’accés dels infants al joc i ofereixen possibilitats de
joc:
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• Temps per jugar.

• Espais de joc adequats, suficients i estimulants que s’han planificat pensant
en aquesta funció (els espais públics són perillosos i no estan pensats per
jugar, i els domèstics solen ser petits).

• Joguines adequades i que permetin jugar a coses diferents.

• Acostament dels infants a altres adults que estimulen i enriqueixen les
activitats lúdiques.

Són serveis de gran diversitat que a Espanya s’inscriuen com a institucions de
temps lliure. També poden ser un recurs complementari per a les escoles, i des de
juliol de 2009 estan regulats a Catalunya.

La Ludomòbil és un espai de joc itinerant obert als infants, on poden jugar en 400
m2 d’espais distribuïts en diferents àrees:

• Espai de primera infància, de 0 a 3 anys, amb pares i mares: piscina de
boles, arrossegadors, caminadors, tobogan, balancí.

• Espai de joc simbòlic, de 4 a 6 anys: caseta de fusta amb mobiliari adequat
a les característiques de la casa.

• Espai de joc psicomotor, de 4 a 6 anys: pista d’escumes.

• Espai de jocs de taula de 4 a 6 anys, amb jocs per a nens i nenes fins a 8
anys.

Els serveis per a petits lectors i bebeteques són serveis inclosos dintre del recinte
d’una biblioteca. En un petit espai habilitat dins la secció infantil de la biblioteca
els infants, acompanyats d’un adult, poden gaudir de la lectura de textos i imatges.
També s’organitzen moltes activitats: tallers, l’hora del conte, etc.

És un servei de moltes biblioteques catalanes, especialment de les incloses en
la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona. L’objectiu és
fomentar el gust per la lectura i les ganes de llegir dels nens i nenes, i permetre als
infants i als pares i mares conèixer el servei de biblioteca pública com a recurs.

El servei s’adreça als infants més petits, que encara no saben llegir; un adult
acompanya el nen o la nena en la lectura dels llibres i se n’ocupa mentre són a
la biblioteca.

Les granges escola i les aules de natura incideixen en la formació mediambiental,
afavorint la descoberta i l’experimentació en l’entorn natural. Les principals
activitats tenen a veure amb la cura dels animals, de l’hort o el jardí, amb la
realització de jocs a l’aire lliure, de tallers, amb la convivència fora del marc de la
llar, etc.

Aquests serveis estan regulats a Catalunya pel Decret 140/2003, de 10 de juny,
d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants
i joves:

Ciutat educadora

Parlem de ciutat educadora com
un context relacionat amb
l’espai, paral·lel al que
representa, en el temps, la idea
d’educació permanent. També
al·ludeix a l’obligació i el dret de
les comunitats a educar els seus
ciutadans.



Didàctica de l’educació infantil 32 Infància i educació

Article 42.1.

“Les granges escola són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats
per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.

Queden incloses en aquesta tipologia les anomenades escoles del camp i similars. No
es consideren granges escola, a l’efecte d’aquest reglament, les instal·lacions que no
ofereixen allotjament.”

Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a

activitats amb infants i joves

Article 43.1.

“Les aules de natura són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats
per al treball didàctic amb infants i joves en el coneixement del medi natural i en l’educació
ambiental.

S’inclouen en aquesta tipologia les instal·lacions juvenils anomenades escoles del mar,
escoles del cel, centres d’educació o d’interpretació ambiental i d’altres de similars. No
es consideren aules de natura, a l’efecte d’aquest reglament, les instal·lacions que no
ofereixen allotjament.”

Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a

activitats amb infants i joves

Les principals activitats que es desenvolupen a la granja escola tenen a veure amb
el contacte directe amb la natura i fonamentalment amb el procés d’elaboració
artesanal de determinats productes, el camp i els animals.

Les aules de natura tenen en comú amb les granges escola que també s’hi
fan activitats relacionades amb la natura, normalment inserides en programes
d’educació mediambiental amb una ètica compromesa amb la conservació del
medi ambient.

La metodologia es basa en l’observació, l’experimentació, la manipulació i el joc,
a partir de programes i projectes centrats en diferents tallers i activitats relacionats
amb el medi ambient que de vegades es complementen amb activitats esportives.

En els camps d’aprenentatge els infants de les escoles catalanes fan estades:
s’allotgen en albergs de la Xarxa pública i assisteixen a les activitats d’un programa
educatiu impartit per professorat del Departament d’Ensenyament. També fan
activitats de lleure impartides per monitors i monitores les tardes i els vespres.

2. Serveis i recursos socials

Els centres residencials d’atenció educativa (CRAE) i els centres d’acolliment,
els educadors de carrer, etc., tenen un caràcter més assistencial i social.

Un tipus de servei d’atenció als infants en situació de risc o que han estat objecte de
maltractaments són els centres d’acolliment i els centres residencials per a infants.

Un centre d’acolliment està dissenyat per observar, diagnosticar i elaborar
propostes de futur en casos de nens maltractats o en situació de risc. N’hi ha
de diverses dimensions, que actuen més des d’un punt de vista clínic o educatiu,
circumscrits a un territori o no, però en tots ells l’estada es limita a pocs mesos.
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Actuació dels centres d’acolliment

Als centres d’acolliment es rep i s’observa el menor, s’analitza la informació disponible i es
fa una intervenció prospectiva informativa amb els familiars, si hi són. Després es fa una
hipòtesi diagnòstica i una proposta d’intervenció mitjançant un pla de treball amb l’infant i
la família. A partir d’aquí es fa el diagnòstic final i llavors ja es pot elaborar la proposta de
futur més convenient per a l’infant, que s’adreça a l’administració que té la tutela del menor,
a la fiscalia de menors i, si cal, al jutjat.

Els centres residencials reben i accepten la comesa social de vetllar pel desenvo-
lupament i benestar dels infants; tenen delegada la funció de protecció. Supleixen
tan sols durant el temps necessari la funció educativa que la família no pot exercir.
Han de ser també un suport i una ajuda per a les famílies perquè recuperin les seves
capacitats com a pares i educadors, i un lloc on els infants satisfan les necessitats
primàries:

• les de supervivència i benestar físic (alimentació, higiene, seguretat, etc.),

• les de caràcter psicoafectiu (reconeixement de la identitat, no discriminació,
afecte, etc.), i

• les de tipus sociocomunitari (ensenyament, lleure, relacions socials norma-
litzadores, models culturals integradors, etc.).

La seva tasca i els seus objectius són bàsicament educatius (encara que facin
funcions assistencials, cal no confondre educació amb escola!). En general, els
centres d’acolliment són més clínics, tot i que també donen suport educatiu, i els
residencials més educatius.

Els centres residencials d’educació intensiva (CREI) també formen part –com
els centres d’acollida (CA) i els centres residencials d’acció educativa (CRAE)– de
la xarxa de Serveis de prevenció, protecció i atenció a la infància en risc, entre els
quals també trobem el telèfon d’Infància Respon, la Unitat de Detecció i Prevenció
del Maltractament Infantil (UDEPMI), els Serveis d’Equips de Valoració dels Mal-
tractaments Infantils (SEVMI), els Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància
(SEAIA), el Servei d’Integració Familiar (ICIF) i altres programes adreçats als
infants en situació de risc o desemparament (ludoteca o servei d’atenció als menors
de la Fiscalia de Menors per a infants atesos per la DGAIA (Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència); diagnòstic ambulatori o acompanyament
hospitalari als infants en famílies de l’ICAA (Institut Català per a l’Acolliment i
l’Adopció) o de la DGAIA; trasllats, etc.).

A més d’aquests serveis socials especialitzats d’atenció de la infància en risc,
també hi ha altres serveis socials bàsics: àrees bàsiques de serveis socials, atenció
a domicili, centres oberts infantils.

El centre obert és una entitat de caràcter socioeducatiu que té com a objectiu
principal la prevenció i l’atenció del menor en situació de risc fora de l’horari
escolar. Desplega les seves activitats en el temps lliure dels infants atesos.

• Estimular l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo dels infants atesos.



Didàctica de l’educació infantil 34 Infància i educació

• Compensar mancances socioeducatives del nucli familiar de l’infant.

• Derivar i integrar l’infant en recursos normalitzats de la comunitat.

El treball que es duu a terme en el centre obert s’estructura entorn d’un projecte
educatiu global d’acord amb el territori on s’insereix, la història, les necessitats
socials del moment i principalment les necessitats dels infants a qui s’adreça.
Des del centre obert es potencia la integració social dels infants atesos i se’ls
ofereix un lloc en el grup mitjançant activitats diverses: d’expressió (plàstica,
musical, corporal, etc.), de reforç escolar, jocs, teatre, esports, relació amb la
natura o ludoteca. Es treballa per afavorir el desenvolupament global i integral
de cada infant segons el seu ritme propi, el sentiment de pertànyer a un grup i la
identificació de l’infant amb l’entorn immediat.

Els centres maternoinfantils d’atenció a dones embarassades amb greus pro-
blemàtiques socials són serveis residencials que atenen les dones embarassades
en situació de risc o d’exclusió social. Acullen les dones durant l’embaràs i, un cop
ha nascut el nadó, donen suport a tots dos. El servei inclou dos tipus de recursos,
clarament diferenciats pel moment en què neix l’infant: les dones embarassades
són acollides fins al moment del part; després del part, les dones i els seus fills o
filles passen a un segon tipus de recurs del qual poden gaudir fins que l’infant té
tres anys.

Els principals objectius d’aquests serveis adreçats a dones embarassades amb
greus problemàtiques socials són:

• Cobrir programes assistencials per a aquestes dones mentre estan embaras-
sades i, un cop neix el nadó, cobrir les necessitats de tots dos.

• Facilitar la integració social de la dona i el fill o filla.

• Procurar la inserció sociolaboral de la dona mitjançant programes de
formació, si és el cas.

• Facilitar l’assessorament legal i administratiu a les dones ateses.

• Vetllar pels infants dels quals les mares no volen o no poden fer-se càrrec.

Entre els serveis per a dones en situació de violència masclista i els seus fills o
filles trobem un ventall de serveis i recursos: els d’atenció i acolliment d’urgència,
centres d’acolliment i recuperació, centres d’intervenció especialitzada, pisos pont
i pisos de suport, punts de trobada i un conjunt de prestacions econòmiques.

Aquests serveis són adreçats a dones víctimes d’agressions greus en el nucli
familiar i també als seus fills o filles que formaven part de la llar en el moment
de les agressions. Des dels serveis adreçats a les dones víctimes d’agressions
es treballa de manera coordinada amb altres professionals implicats en la tasca
que es duu a terme amb les dones i els infants: cossos policials, jutges, col·legis
d’advocats o serveis sanitaris. Molts cops els cossos policials o la fiscalia del jutjat
on les dones denuncien els maltractaments fan de pont entre les dones i els serveis
socials d’atenció primària per tal que puguin accedir a aquests recursos.



Didàctica de l’educació infantil 35 Infància i educació

No podem oblidar que el benestar
dels infants és un indicador
significatiu d’una societat sana.

Els centres d’acollida d’atenció a dones maltractades i els seus fills/filles són
serveis residencials que supleixen de manera temporal la llar familiar. S’adreça a
les dones –amb els seus fills menors d’edat– que han patit una agressió greu en
l’entorn familiar, i les acull per tal que puguin superar la situació d’angoixa en
què es troben i mirar de donar als infants models educatius alternatius als que han
viscut en la seva família.

A la casa d’acollida es treballa perquè les dones i els seus infants millorin el seu
estat físic i psíquic. S’intenta que la dona recuperi la confiança en ella mateixa
com a persona i com a mare, i pugui formar-se i accedir a un lloc de treball i a un
habitatge dignes per gaudir d’una autonomia econòmica que asseguri el benestar
dels seus infants.

L’atenció als infants a la casa d’acollida es presta directament a ells amb personal
especialitzat, així com de manera indirecta a través de l’ajut i formació que reben
les mares. Ara bé, dins la casa d’acollida són les mares les principals encarregades
de l’atenció dels nens i les nenes. Encara que alguns centres tenen una llar
d’infants pròpia, molt sovint les mares i els infants utilitzen els recursos i serveis
del municipi on estan situats aquests centres.

Les estances a les cases d’acollida poden durar fins a sis mesos, o més segons el
procés evolutiu de cada nucli familiar format per les dones i els seus infants. Un
cop passa aquest període, l’equip de professionals de la casa d’acollida pot valorar
que tant la mare com els infants estan preparats per reintegrar-se a la societat, o bé
que el procés encara no ha finalitzat i és convenient utilitzar un recurs intermedi,
com és el cas dels pisos de suport.

Els pisos de suport són habitatges que ofereixen la substitució de la llar, amb
caràcter temporal, a dones i infants, amb l’objectiu de facilitar la integració
sociolaboral de les dones que han sofert agressions en l’entorn familiar i que han
passat prèviament per una casa d’acollida.

També formen part dels serveis socials adreçats a infants i les seves famílies
els relacionats amb els processos d’adopció, dels quals podem esmentar el
Servei de Suport a l’Adopció Internacional, que es presta a través de les entitats
col·laboradores de l’adopció internacional (ECAI) i el Servei d’Atenció Postadop-
tiva.

El Servei d’Atenció Postadoptiva és un servei públic i gratuït d’assessorament
i orientació psicològica i educativa per a les famílies adoptives o les persones
adoptades que necessitin suport i orientació per fer front a les necessitats que
planteja la criança i l’educació dels fills i filles, així com la relació entre aquests
i els pares al llarg del seu procés evolutiu. També fa assessorament a escoles i
professionals que estan en contacte amb famílies adoptives.

Altres serveis penitenciaris en presons de dones són les unitats de mares amb
fills i la unitat Àgora, que depenen del Departament de Justícia. Les unitats
de mares amb fills menors de 3 anys permeten establir la vinculació mare-fill
i acompanyar i orientar les mares que compleixen condemna. Tenen una llar
d’infants on solen assistir els infants a partir dels 4 mesos d’edat, tot i que a partir
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de l’any de vida es facilita que l’infant assisteixi a una llar d’infants externa al
centre.

Un exemple d’unitat maternoinfantil en una presó

En el cas de la unitat Àgora, és un espai residencial ubicat en l’entorn comunitari, destinat a
dones que compleixen una condemna, classificades en tercer grau i que tenen nens petits
al seu càrrec, o que estan embarassades. Està gestionat per una fundació privada, però
sota el control de l’Administració penitenciària i en dependència del Centre Penitenciari de
Dones de Barcelona. Aquest habitatge pot acollir set mares amb els seus fills.

3. Serveis i recursos de l’àmbit sanitari

A més de l’atenció que presten els pediatres i infermers dels equips d’atenció
primària de salut en els centres d’assistència primària de la xarxa sanitària i
dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), podem esmentar les aules
hospitalàries (un servei formal que depèn del Departament d’Ensenyament), els
serveis d’animació hospitalària i els serveis d’atenció domiciliària.

Els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), formats per equips mul-
tidisciplinaris (psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, personal d’infermeria,
entre d’altres) són serveis sanitaris que atenen infants que pateixen alguna mena
de trastorn o problema psicopatològic, diagnosticat o en curs de diagnosi, així
com diferents situacions de crisi. Col·laboren de forma estreta amb la resta de
professionals que intervenen en l’educació dels infants, ja siguin professionals
de l’àmbit d’educació formal com professionals de l’àmbit d’educació no formal.
S’hi accedeix per derivació dels pediatres del CAP o des dels EAP (Equips
d’Atenció Psicopedagògica) de la zona. Estan repartits per tot el territori català i
l’any 2008 hi havia 70 centres.

L’escola hospitalària és un servei dins l’hospital que pretén oferir una atenció
integral a l’infant hospitalitzat: ajudar-lo a canalitzar les angoixes, a expressar-se,
a afavorir el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. Hi trobem les aules
hospitalàries, un servei d’atenció educativa a nens i nenes ingressats en centres
sanitaris a causa d’una malaltia de llarga durada. El seu objectiu és fomentar el
desenvolupament integral dels infants per facilitar-los la reincorporació a l’escola
un cop hagin rebut l’alta mèdica i evitar que el procés escolar s’interrompi a causa
d’una malaltia llarga, crònica o greu.

Els mestres que presten aquest servei elaboren programes d’atenció individualit-
zada per a cada un dels alumnes, tenint en compte les seves competències escolars
i les seves característiques mèdiques i psicològiques. També hi ha projectes
d’animació amb pallassos o revistes o programes de ràdio per als infants enllitats
que no poden anar a l’espai de joc o a l’aula de l’hospital, i altres programes
d’atenció domiciliària per als infants malalts que romanen a casa.

Els objectius de les aules hospitalàries són els següents:

• Continuar el procés educatiu dels nens hospitalitzats per evitar l’endarreri-
ment escolar que ocasiona l’hospitalització.

• Assegurar la coordinació dels diferents professionals que intervenen en el
procés educatiu de l’infant (tutor del centre educatiu de procedència amb
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el mestre o la mestra de l’aula hospitalària i, si és el cas, amb el servei de
suport domiciliari.

• Atenció integral a l’infant tant des del punt de vista psicològic, com
pedagògic i d’animació del temps lliure.

• Fomentar el contacte amb altres infants de l’hospital en situacions similars,
o no, a la seva.

• Potenciar la integració socioafectiva de l’infant a l’hospital perquè no
pateixi situacions d’angoixa produïdes per la seva malaltia o per l’estada
a l’hospital.

• Facilitar suggeriments i pautes per ajudar la família a acceptar la malaltia i
fomentar la relació entre pares, mares, fills i filles com un vincle afectiu i
persistent al llarg de tot el procés.

• Facilitar una estada agradable de l’infant a l’hospital per millorar la seva
qualitat de vida.

• Mostrar una actitud positiva davant la malaltia.

• Fomentar la utilització del temps lliure a l’hospital de forma educativa.

• Facilitar el contacte del nen/a amb el món exterior, tant amb els familiars
com amb els amics i amigues.

• Organitzar activitats lúdiques, recreatives i culturals dins l’hospital.

• Afavorir el procés de comunicació mitjançant les noves tecnologies de la
informació.

• Facilitar l’obtenció de beques per ajudar els tràmits burocràtics pertinents.

• Facilitar la reincorporació del nen hospitalitzat al seu centre educatiu un cop
acaba la hospitalització i la convalescència.

Els eixos bàsics de la metodologia són el joc i la individualització, pel fet que a
l’aula coexisteixen un grup heterogeni d’infants amb circumstàncies i possibilitats
ben diferents. En funció del temps d’estada de l’infant a l’hospital es fa un
plantejament pedagògic diferent per a cadascú: si es tracta d’infants per als quals
es preveu una estada curta o mitjana (inferior a dues o tres setmanes), des de
l’aula hospitalària s’ofereix un suport pedagògic i personal tant a l’infant com a la
família; si són infants per als quals es preveu una hospitalització de llarga durada,
superior a 30 dies, a l’aula hospitalària s’intenta establir un pont de relació entre
l’infant, els familiars i l’escola d’origen.

Les activitats són de caire curricular i també moltes altres de complementàries
(tallers, sortides a altres dependències de l’hospital, jocs, celebració d’aniversaris
i festes populars, activitats d’animació...) i els recursos són els característics de
les aules ordinàries, amb un pes específic de les TIC (tecnologies de la informació
i la comunicació) i d’altres materials lúdics.
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Hospitals amb servei
d’aules hospitalàries

Avui dia a Catalunya hi ha nou
hospitals amb servei d’aules

hospitalàries:l’Hospital del Mar,
l’Hospital Maternoinfantil de la

Vall d’Hebron, l’Hospital Clínic,
l’Hospital Germans Trias i Pujol
(Badalona), l’Hospital Sant Joan

de Déu-ALTHAIA (Manresa),
l’Hospital Sant Joan de Déu, la
Corporació Sanitària Parc Taulí

(Sabadell), l’Hospital
Universitari Josep Trueta

(Girona) i l’Hospital Arnau de
Vilanova (Lleida). Hi treballen

una vintena de mestres, i segons
dades del curs 2007-2008 entorn

del 30% de l’alumnat eren
infants de parvulari

L’equip docent de l’aula hospitalària elabora un pla de treball individual que
s’acaba amb un informe d’avaluació final. Quan l’infant rep l’alta hospitalària
pot rebre acompanyament a casa, a través dels programes d’atenció educativa
domiciliària, si encara no pot reincorporar-se a l’escola ordinària. El treball
dels docents de l’aula hospitalària es coordina amb el d’altres professionals de
l’hospital (sanitaris, animadors, voluntaris, associacions de malalts, etc.), però
també amb la família i l’escola d’origen.

Pel que fa als serveis d’animació hospitalària, alguns hospitals tenen un servei
exclusiu d’animació infantil (que depèn del servei de pediatria o de l’aula hospi-
talària) i en altres aquest servei s’inclou dins el programa d’animació general i
depèn de l’administració de l’hospital.

L’animació hospitalària és un servei que incideix directament en l’ocupació del
temps d’oci o el temps lliure dels infants i els familiars que en tenen cura durant
l’estada hospitalària. Els infants hospitalitzats senten por, angoixes, temors davant
la malaltia i també pel desconeixement de la situació. A més han de viure en un
entorn nou que no coneixen i tenen temps en què no poden fer res, o no poden fer
el que volen, o no saben què fer. Les famílies també pateixen aquesta situació i per
això els animadors pretenen estimular la iniciativa i la participació dels infants i
dels familiars en la vida de l’hospital.

Moltes activitats es coordinen amb l’aula hospitalària en el cas dels menors de 3
a 16 anys. Les més habituals són les que es mostren a la figura 1.10.

Figura 1.10. Classificació de les activitats que es desenvolupen des del servei
d’animació infantil hospitalària

4. Els anomenats espais familiars o altres serveis d’atenció maternal adreçats a
l’infant petit i a les mares, o a les famílies, tenen un caràcter més socioeducatiu,
atès que ofereixen un espai de relació i trobada dels infants i els adults on poden
jugar plegats amb la presència i l’estímul de professionals. Els espais familiars
de la petita infància (EFPI), com s’anomenen molts d’aquests serveis, tenen com
a objectius comuns, més enllà de les particularitats pròpies de cadascun, oferir
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als infants de 0 a 3 anys un espai educatiu, de joc i de relació que estimuli el seu
desenvolupament i on les famílies puguin compartir les experiències de maternitat
i paternitat, trobar suport, informació i orientació en la criança i educació de
les criatures. Els coordinen professionals especialitzats en educació infantil i
intervenció en famílies.

Cal promoure els serveis no escolars d’atenció als infants menors de 3 anys i les
famílies com són els grups de mares i pares de nadons, els grups de joc o els
espais familiars de petita infància, on els infants van acompanyats d’un adult:

“Aquests espais de trobada i relació per a infants i progenitors són una bona alternativa
a la institució escolar en les primeres edats: possibiliten que els pares i mares es
puguin relacionar amb altres progenitors, compartir experiències i reforçar el sentiment de
competència en les seves capacitats per criar i educar els fills/es. Els genitors necessiten
suport i acompanyament. Per això creiem que pretendre contrarestar la baixa fecunditat
o incrementar la taxa d’ocupació femenina només augmentant l’oferta de places escolars
és un error, ja que les escoles bressol per si soles no ofereixen una solució adequada a la
majoria dels neguits que comporta la criança i educació d’un fill/a petit.”

Conferència marc de la “III Jornada de Bones Pràctiques locals en educació: Polítiques de
Petita Infància: centres integrals, xarxes, pla d’infància”, celebrada a Vilanova i la Geltrú el
dia 29 de setembre de 2005

V. de Febrer (2005) “Atenció integral a la petita infància i a les seves famílies”.

A la província de Barcelona hi ha més de quaranta espais familiars en prop de
30 dels seus municipis que pertanyen a una xarxa impulsada per la Diputació de
Barcelona des de l’any 2006, però presenten experiències molt destacables des
dels anys 90; és el cas dels espais familiars de Sant Feliu de Guíxols (Centre 0-3)
i de l’Hospitalet de Llobregat (La Casa dels Arbres).

“La dinàmica que se segueix a l’espai familiar La Casa dels Arbres és la següent: un cop a
la setmana, durant tres hores (amb una entrada i sortida flexible de mitja hora de marge) es
troben pares i mares (o algun familiar o persona amb un vincle relacional important amb el
menor) i nens i nenes de fins a tres anys per compartir una estona de jocs i d’activitats, en
companyia d’un professional que els assessora i acompanya. D’entrada es fa una estona
de joc espontani, després un petit esmorzar que comparteixen grans i petits, i més tard una
educadora s’enduu una estona els nens i nenes a fer alguna activitat i els adults poden
compartir experiències i explicar què els preocupa amb relació a la criança dels infants.

Segons explica Rosa Tarrés, tècnica de l’Ajuntament de l’Hospitalet, “és un espai molt
consolidat que les famílies valoren molt, on es poden desangoixar, compartir neguits de
la primera infància i jugar amb els fills”. A vegades també s’organitzen xerrades amb
professionals de l’àmbit de la salut o l’educació obertes a tothom, i el grup també se sol
implicar en les celebracions del barri, com la festa major o el Carnestoltes.

També tenen un Espai de Jocs per a les Famílies obert a les tardes, on pares i mares poden
jugar amb els seus fills i reforçar vincles. S’ofereixen activitats lúdiques que potencien el
desenvolupament físic, psíquic, social i afectiu de l’infant, i es faciliten jocs i joguines adients
a la seva edat que estimulen la capacitat de relació i d’experimentació amb el suport dels
pares. Per acabar, Rosa Tarrés també destaca el programa que es fa conjuntament amb
les Àrees Bàsiques de Salut Ja tenim un fill, adreçat a pares i mares joves que acaben de
tenir una criatura, “es realitzen activitats formatives per potenciar les habilitats parentals i
compartir experiències amb el suport de professionals”.

En Xarxa. Benest@r. La revista en línia de Benestar Social (núm. 20, pàg. 15 i 16).

5. Els serveis d’atenció precoç que es presten als centres de desenvolupament i
atenció precoç (CDIAP) s’encarreguen de detectar i tractar infants amb necessitats
educatives especials o específiques (NEE) que presenten trastorns o retards en el

Lectures complementàries

En relació amb el debat sobre la
qualitat dels serveis d’atenció a
la infància, podeu llegir els
articles publicats a la revista
In-fàn-cia (1992): “Qualitat dels
serveis d’atenció a la infància”
(núm. 66, maig-juny, pàg. 2-5); i
I. Balaguer (1989). “Qualitat de
l’educació a l’escola bressol”
(núm. 48, maig-juny, pàg. 9-11).
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seu desenvolupament, tant a causa de discapacitats com per altres causes. Atenen
infants des del naixement fins als sis anys i a les famílies, de manera coordinada
amb altres serveis sanitaris, socials i educatius.

6. Sense esgotar tots els tipus, podem esmentar altres serveis, com el suport a
l’educació infantil en el medi rural. En les darreres dècades han aparegut noves
modalitats d’atenció i algunes que de vegades es presenten com a noves però que
no ho són (com les guarderies d’empresa o les mares cangur o mares de dia, que
tenen segles d’història).

Una darrera puntualització: la multifuncionalitat dels serveis d’atenció a la
primera infància els fa difícilment classificables atenent al seu àmbit d’inter-
venció, més o menys formal, o amb una distinció d’objectius: més educatius o
assistencials, més escolars o de lleure. Per posar un exemple, molts dels anomenats
centres oberts combinen la intervenció social i la programació del temps de lleure
dels infants que acullen. I les activitats extraescolars, dins l’àmbit d’intervenció
no formal, es fan moltes vegades a l’escola. També cal tenir en compte que
és necessari el treball en xarxa dels diferents serveis i recursos per oferir una
adequada atenció integral als infants i les famílies, un element clau, com el
de proximitat, que ha d’orientar els projectes d’intervenció i els sistemes de
coordinació entre els diferents departaments de l’Administració i entre les diferents
administracions que tenen competències i són proveïdores dels serveis.

Des de fa gairebé vint-i-cinc anys s’ha obert un gran debat sobre la qualitat dels
serveis d’atenció a la infància. Ja no es tracta només que hi hagi prou oferta de
serveis als quals es pugui accedir, sinó que els serveis tinguin la qualitat necessària,
i en aquest sentit cal fixar uns estàndards mínims. La Comissió Europea va crear
l’any 1986 la Xarxa d’Atenció a la Infància o xarxa de models d’atenció a la
infància, coordinada per Peter Moss, que ha publicat diversos documents de debat
sobre aquest tema.

En l’estudi Qualitat en els Serveis per a la Infància (1996) la Xarxa d’Atenció a
la Infància proposava agrupar un seguit de 40 indicadors de qualitat dels blocs de
continguts següents: l’accés, l’entorn, les activitats d’aprenentatge, les relacions,
les opinions dels pares, la comunitat, la valoració de la diversitat, l’avaluació dels
infants, la distribució dels costos o la coherència (ètica). Aquest instrument ha
permès avaluar la qualitat de molts serveis d’atenció als més petits i elaborar
propostes futures d’intervenció i millora.
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2. Primeres institucions d’atenció a la infància, inicis de la pedagogia
infantil i principals models educatius

Les primeres organitzacions especialitzades en l’atenció als més petits van sorgir
el segle XIX. A banda es desenvolupà, des dels inicis del segle XX el moviment
pedagògic de renovació educativa anomenat Escola Nova, que engloba les apor-
tacions d’un gran nombre de mestres i pedagogs que van desenvolupar diverses
metodologies i aportar principis educatius oposats als de l’escola tradicional, que
situen l’infant en el centre de l’educació.

Altres aportacions destacables que cal conèixer per fonamentar la pràctica educa-
tiva amb els infants de 0 a 6 anys són les pedagogies basades en el cognitivisme o
el conductisme, el model antiautoritari i les experiències de referència de Pikler i
Malaguzzi, de la màxima rellevància per la seva qualitat pedagògica.

2.1 Primeres institucions d’atenció a la infància i inicis de la
pedagogia infantil

Sabem que els infants han existit des de sempre –encara que antigament no eren
gaire visibles–, i que l’educació és un procés característic de la nostra espècie.
Així, l’educació infantil ha existit des que hi ha existència humana, però fins
al segle XIX no es van crear les primeres institucions especialitzades. De la
mateixa manera, des dels inicis de la filosofia trobem formulacions pedagògiques
sobre l’educació dels més menuts, però va ser al segle XVIII que van sorgir
les grans teories i pensaments renovadors de l’educació infantil. Una revolució
que va arribar de la mà de pedagogs que en molts casos també van dur a la
pràctica les seves idees. Ara bé, la teoria i la pràctica educativa no evolucionen
en paral·lel, i les noves idees coexisteixen amb pràctiques educatives tradicionals
que les contradiuen i amb altres de renovadores.

2.1.1 Introducció: l’educació de la primera infància al llarg de la
història

Abans d’endinsar-nos en el coneixement de les primeres institucions d’educació
infantil i d’acostar-nos al pensament pedagògic sobre l’educació dels infants més
petits, pot ser útil veure com ha anat evolucionant l’educació al llarg de la història,
un procés en què podem destacar tres grans períodes:

Conèixer l’origen de les
nostres idees educatives...

... i de les institucions infantils, i
la seva evolució, us poden ajudar
a entendre millor i a reflexionar
sobre la vostra tasca com a
educadors/res, i sobre com han
de ser les intervencions
educatives amb els infants més
petits.
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Lectura complementària

J. González-Agàpito (2003). La
educación infantil. Lecturas de
un proceso histórico en Europa.

Barcelona: Octaedro / Rosa
Sensat. És un text que us pot

ajudar a saber moltes més coses i
a comprendre millor els apartats
“Primeres institucions d’atenció

a la infància i inicis de la
pedagogia infantil” i “Models

educatius” d’aquesta unitat.
Recull diversos articles publicats
per l’autor a la revista In-fàn-cia

que inclouen textos dels autors
més representatius de la

pedagogia infantil, des de
Ramon Llull fins a Eric Berne.

Escuelas de amiga

Era molt freqüent que hi
assistissin els més petits de la
casa, que encara no anaven a
escola, com es reflecteix en

aquest fragment del poema de
Luis de Góngora “Hermana

Marica” (c. 1580):

“Hermana Marica, Mañana que
es fiesta, No irás tú a la amiga Ni

yo iré a la escuela”

França, un estat pioner en
l’atenció a la infància

L’any 1855 s’aprova el primer
decret sobre la inspecció dels

asils d’infants i la formació dels
cuidadors. També es crea una

comissió d’estudi que estableix
la conveniència de crear escoles
públiques maternals a partir dels

dos anys d’edat.

L’educació dels infants més petits des de l’edat antiga fins al segle XIX

L’educació dels infants des dels 0 fins als 6 o 7 anys és domèstica, familiar,
imitativa i espontània. En alguns pobles de la Xina, per exemple, se n’encarregava
el pare, però en la majoria de les civilitzacions la figura central és la mare. A la
Grècia antiga trobem també les dides: era un ofici d’esclaves que sovint significava
per a la dida condemnar el seu propi fill a la desnutrició o la mort. A l’edat mitjana
es donava gran importància a les condicions físiques dels infants, com recull, per
exemple, el Código de las Siete Partidas d’Alfons X el Savi. La criança i educació
dels infants oscil·lava en aquell període entre posicions més o menys rígides, tot
i que en la majoria de cultures eren molt dures i repressives, perquè els infants es
consideraven adults imperfectes que calia corregir.

L’educació de la primera infància al segle XIX

L’abandó de la infància era total, encara que a poc a poc es van anar estenent
algunes formes d’atenció, i en sorgiren de noves. Les primeres escoles de pàrvuls
van ser iniciatives de caire benèfic o filantròpic que van sorgir, lligades a la
Revolució industrial, a Anglaterra i França. Es tractava d’asils que acollien els
fills dels treballadors. L’amiga o encarregada de l’asil solia ser una dona gran
que ja no podia treballar que guardava els infants i els ensenyava a pregar, a cosir
i, algunes vegades, a llegir. Els parvularis d’aquella època eren la majoria molt
deficients i, a més, costaven uns diners que els obrers sovint no podien pagar.

Al llarg del segle XIX sorgeixen iniciatives per renovar l’educació infantil, inspi-
rades en les idees dels primers pedagogs, que entenen els infants com a persones
amb característiques diferents de les dels adults, i consideren aquest període de la
vida com una etapa molt important en l’educació de la quitxalla. També apareix en
aquesta època la preocupació envers la formació dels mestres de pàrvuls i es creen
les primeres institucions de formació dels cuidadors i dels mestres parvulistes.

L’educació de la primera infància al segle XX

L’extensió de l’obra dels pedagogs i de les noves pràctiques educatives del segle
XIX, juntament amb el desenvolupament de la psicologia evolutiva i de les idees
pedagògiques renovadores de l’Escola Nova (especialment de l’obra de Maria
Montessori, les germanes Agazzi i Ovide Dècroly), fonamenten l’extensió de
l’educació infantil i dels seus principals models al segle XX.

2.1.2 Primeres institucions d’educació infantil

Fins al final del segle XVIII no trobem institucions adreçades als infants més petits
amb un caràcter educatiu ben definit. Les que existien abans, des de l’edat mitjana,
són purament assistencials. I cal esperar al començament del segle XIX per trobar
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les primeres escoles infantils a Anglaterra. Al llarg del segle XIX les escoles
infantils s’estenen per tota Europa i finalment arriben també als Estats Units.

Podeu seguir l’evolució cronològica de l’aparició d’aquestes institucions, la seva
localització geogràfica i les seves característiques més importants, en la taula 2.1,
taula 2.2, taula 2.3, taula 2.4, taula 2.5 i taula 2.6.

Taula 2.1. Evolució de les primeres institucions de l’educació infantil a partir de l’edat mitjana

Institució Època Àmbit Característiques

Precursores:
escuelas de
amiga

Des de
l’edat
mitjana

Europeu (A Espanya van
tenir una gran difusió a
Andalusia)

Eren institucions veïnals que acullen els nens petits quan els seus pares deixaven la llar
per anar a treballar; i se n’encarregaven dones grans, que cuidaven la canalla i els
ensenyaven cançonetes populars, oracions, etc.

Asils per a
infants
abandonats

Segles XVI -
XVII

França, Espanya,
Holanda, Anglaterra

Són institucions assistencials i benèfiques, que atenen els nens orfes i que depenen en
molts casos de companyies i ordes religiosos. En alguns asils es posen en marxa
mètodes educatius per atendre els infants amb disminucions sensorials.

Taula 2.2. Evolució de les institucions de l’educació infantil a finals del segle XVIII

Institució Època Àmbit Característiques

Primera
institució
infantil rural

1771 Alemanya
(Waldesbach)

La mestressa de casa del pastor del poble (Oberlin) cuida els nens i nenes mentre els seus
pares treballen al camp i els ensenya el que ella sap: fer mitja.
És una institució de caritat.

Taula 2.3. Evolució de les institucions d’educació infantil al primer quart del segle XIX

Institució Època Àmbit Característiques

Child’s schools 1816 Fàbrica de
New Lanark, a
Escòcia

Creades i subvencionades per Robert Owen, són escoles per als fills dels obrers de la colònia
tèxtil de New Lanark. L’escola era un bonic edifici envoltat de patis, jardins i horts. Era laica,
gratuïta i obligatòria. Es dividia en tres seccions: la dels petits (de 2 a 6 anys); la dels infants
de 6 a 10 anys, i la dels adults (nocturna). El director de l’escola de New Lanark era J.
Buchanan, un obrer de grans qualitats educadores, molt influït per Oberlin i per Fröbel.
Integrava jocs i treballs, aprenentatges manuals i intel·lectuals, adaptats a l’evolució dels
infants. Les converses sobre fets pràctics estimulats per la curiositat infantil eren freqüents.
Era un sistema educatiu molt innovador i progressista per a la seva època i, vuit anys després
d’haver començat va esdevenir una institució tancada i repressiva.

Infant School 1819-1821 Londres Creada per S. Winderspin, coincideix amb un moment de gran expansió d’aquestes
institucions per tot el país i després per les colònies angleses.

Salles d’asiles 1825 París En part per la influència de Buchanan, que va fundar una escola infantil a París, volien imitar
les escoles angleses, però tenien un caràcter benèfic i patien greus problemes de
finançament, per la qual cosa passen a dependre dels ajuntaments o de la caritat pública.

Robert Owen

Segons el socialista utòpic Robert Owen, es pot desenvolupar progrés i benestar modificant
la naturalesa humana d’una manera racional. Els obrers són les víctimes del sistema
capitalista, i s’ha d’arribar, per la raó i no per la violència, a una societat ideal en la qual
la satisfacció de les necessitats humanes i les relacions entre les persones s’organitzaran
racionalment.

Owen creia que el medi i l’educació tenien una influència determinant: si canviem el medi
podem canviar les persones. Molt influït per les idees de Rousseau, el seu interès per
l’educació el va dur a visitar l’escola de Pestalozzi.

Va millorar les condicions de vida dels treballadors de la seva fàbrica: habitatges dignes,
higiene a la feina, adquisició dels productes de consum en una cooperativa, escolarització

“El nen no va a l’escola
maternal a aprendre, sinó a
seguir el seu
desenvolupament natural.”
Pauline Kergomard
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Com veurem en la secció
“Friedrich W. A. Fröbel i
l’idealisme pedagògic”,

Fröbel va atorgar una gran
importància als exercicis
motors, de lateralitat, de
situació a l’espai, i a una
gran varietat d’activitats

educatives que més tard
la psicologia ha

assenyalat com a
tècniques molt útils per al
desenvolupament infantil.

Us recomanem que llegiu
el material del web

d’aquesta unitat per
conèixer més aspectes de
les institucions d’educació

infantil a Espanya.

dels infants i també dels adults. Va intentar dur a la pràctica el seu ideal de societat al poble
de Nova Harmonia, als Estats Units.

Ell va crear les primeres escoles infantils europees. En la imatge la colònia tèxtil de New
Lanark, a Escòcia

Taula 2.4. Evolució de les institucions d’educació infantil als anys 40 del segle XIX

Institució Època Àmbit Característiques

Kindergarten o
jardí d’infància

1840 Alemanya Friedrich W. A. Fröbel és el creador del primer jardí d’infància, que s’introduirà a Espanya a
partir de 1860 (a Bilbao, Madrid, etc.).
Defensa una educació natural i un mètode didàctic centrat en l’infant i en el joc.
Va desenvolupar els dons, un material afavoridor de l’educació dels sentits i de l’observació.
Malgrat que es tractava d’una educació religiosa, Fröbel va ser atacat per ateu i agitador, i el
Govern alemany clausurà els Kindergarten l’any 1851.

Escoles de
pàrvuls

1845-1849 Itàlia Ferrante Aporti, sacerdot contemporani de Fröbel, obre un parvulari privat a Crema i després
uns quants més, gratuïts, en altres indrets italians. Creu que el parvulari és una autèntica
institució educativa i acosta als nens i nenes els objectes perquè captin els conceptes.

A Espanya...

... es modenitzava l’educació des de principis de segle (introducció de les idees de
Pestalozzi en 1806, i creació de l’Instituto Pestalozziano; Constitució de 1812), però amb
la tornada de Ferran VII les reformes s’aturaren i els liberals es van exiliar, com Pablo
Montesino, que fugint de la repressió va conèixer de primera mà les escoles d’Owen.

Taula 2.5. Evolució de les institucions de l’educació infantil als anys 40 del segle XIX a Catalunya i Espanya

Institució Època Àmbit Característiques

Escola de
pàrvuls Virio

1838 Madrid Creada per Pablo Montesino, impulsor de les escoles de pàrvuls a Espanya. També va
escriure Manual para los maestros de escuelas de párvulos i va crear la primera Escola
Normal de Mestres.
Influït per Rousseau i Pestalozzi, atorga a l’educació un paper transcendent en el
desenvolupament humà i té una visió integral de l’educació, que s’ha de basar en la natura.
Creu que el mestre ha d’ensenyar fets concrets i immediats, ha de tenir cura dels infants i
respectar les lleis de l’aprenentatge infantil.

Proposta de
creació de
cases bressol

1840 Catalunya Pere Felip Monlau, psiquiatre, higienista, pedagog i liberal nascut a Barcelona, havia estat
exiliat, raó per la qual va entrar en contacte amb les escoles infantils franceses. Proposa la
creació de cases bressol per als fills de les obreres, des que tenen pocs dies de vida fins als
dos anys, en l’horari laboral de les mares (quinze hores diàries). Les mares podien visitar els
fills quan volguessin i alletar-los. Eren centres benèfics, però les mares havien de pagar una
petita part.
El personal eren monges de la caritat, dames filantròpiques i bressoleres a sou.

Primera escola
de pàrvuls

1849 Catalunya A Catalunya, com a la resta d’Espanya, l’expansió del parvulari era lenta i deficient, i els
infants continuaven abandonats o a càrrec de persones que els cuidaven. Molts dels
parvularis estaven massificats i practicaven mètodes rígids i tradicionals.



Didàctica de l’educació infantil 45 Infància i educació

Pere Felip Monlau...

... recomana disposar de sales amb els bressols i d’altres per jugar, cobertes i descobertes;
també cal tenir cuina i una sala per a la roba. Malgrat el reconeixement del valor del joc,
de la higiene i de les necessitats afectives dels nadons, el projecte de Monlau era més
assistencial que no pas educatiu.

Taula 2.6. Evolució de les institucions de l’educació infantil a la segona meitat del segle XIX

Institució Època Àmbit Característiques

Primer jardí d’infants
privat

1860 Boston (EUA) Fou fundat per Elizabeth Palmer Peabody.

Primer jardí d’infants
públic

1873 Saint Louis (EUA) La fundadora fou Susan Blow, traductora a l’anglès de l’obra de Fröbel.

Silver Street
Kindergarten

1880 San Francisco (EUA) Creat per Kate Douglas, autora de molts llibres infantils i de pedagogia
infantil.

Creació de l’escola de
pàrvuls model

1862 Barcelona Pretén la transformació dels parvularis en autèntics centres educatius. La
dirigia Julià López Catalán, seguidor de Montesino però crític amb els
plantejaments de Fröbel i Pestalozzi.

Écoles maternelles 1887 França Es legalitzen per decret des de l’any 1881.
La renovadora de l’escola infantil a França és Pauline Kergomard, inspectora
general de les escoles maternals. Creu que l’escola infantil té unes
característiques pròpies que la fan diferent de l’escola primària, i posa
l’accent en l’educació dels hàbits, dels sentits, de la salut i en el
desenvolupament intel·lectual.
Critica l’instruccionisme excessiu de molts parvularis de la seva època, en la
qual regnaven la pissarra, la tarima i la passivitat infantil.

2.1.3 Inicis de la pedagogia infantil

Conèixer les idees i maneres d’educar dels primers pedagogs infantils ens ajudarà
a entendre millor d’on han sortit algunes de les idees i les formes de fer que tenim
en l’educació dels més petits. Però, sobretot, són imprescindibles per comprendre
alguns models educatius importants que s’han desenvolupat, tant des d’un punt
de vista teòric com pràctic, en l’educació infantil del segle XX, com ara l’Escola
Nova, els models antiautoritaris i psicoanalítics o els conductistes, entre d’altres.

Antecedents de la pedagogia infantil

Abans que sorgís la pedagogia com a disciplina, ja trobem una preocupació pels
temes educatius en els filòsofs grecs antics. Els autors més representatius són
Sòcrates, Plató i Aristòtil, que eren, a més, autèntics educadors i mestres. Ja
coneixeu les aportacions principals d’aquests autors al pensament filosòfic, i és per
això que només farem esment de les seves idees i contribucions més remarcables
en relació amb l’educació, i més concretament amb l’educació infantil.

Pel que fa a l’aportació de Sòcrates podem destacar el següent:

• La importància de la racionalitat, de formar la intel·ligència (en un sentit
ètic de cal trobar la virtut, el bé).

Les fundadores de les
escoles infantils als Estats
Units d’Amèrica tenen en
comú que són dones, i
també que impulsen la
formació de mestres als
seus estats.

López Catalán creu que els
parvularis han de preparar
els infants per a l’escola
primària, però desconfia de
la capacitat d’aprenentatge
dels infants més petits.

“Només sé que no sé res.”
(Sòcrates)
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Plató

Plató, en el seu model de
societat, proposa que els infants

més petits assisteixin a una
espècie de llar d’infants on

juguin, cantin i escoltin faules
degudament seleccionades.

Aristòtil

Segons Aristòtil l’educació física
i la musical s’adrecen a la

formació, mentre que la lectura,
l’escriptura i l’aritmètica

s’adrecen a l’educació
intel·lectual.

“Les capacitats humanes
són en part innates, en part

exercitades i en part
adquirides per l’estudi.”

Aristòtil

• El mètode que fa servir per arribar a la veritat, basat en el diàleg i que parteix
de la idea que cal descobrir la veritat, que no prové de fora de l’alumne, sinó
que és a dins seu i cal ajudar-lo a extreure-la.

• Com en els processos educatius, té un pes més específic l’educand que no
pas l’educador.

Del pensament pedagògic de Plató, que trobem sobretot en les obres La República
i Les Lleis, podem sintetitzar algunes idees que han estat determinants en la
pedagogia posterior:

• L’estat ha d’intervenir en l’educació (és la seva funció més important), que
és també una obligació de tot ciutadà.

• Educar és acostar la persona a la bellesa, a la veritat i al bé (educació moral),
i també desenvolupar la intel·ligència, a partir de la reminiscència (l’ànima,
immortal, pot arribar a recordar el que sabia, tot allò que ha oblidat en
néixer).

• La formació de bons hàbits mitjançant la disciplina és la finalitat principal de
l’educació: cal reprimir les passions perquè es tracta d’elements irracionals,
animals, de l’ésser humà i contraris a la virtut. Educar és purificar l’ànima,
eliminant-ne tot allò que és corporal o emocional. Per això condemna la
poesia, que exalta els sentiments i emocions humanes. Aquest pensament
conduirà a un rebuig del cos, i a la separació cos–ànima o cos–ment
tan característica del pensament occidental. Per educar-nos caldrà patir,
sacrificar-se i reprimir tot allò que és més corporal i material.

Amb un sentit més realista, Aristòtil també s’interessa per l’educació al llarg de
la seva obra. Del seu pensament destaquem:

• La importància de l’educació sensorial, ja que tots els coneixements (expe-
riència, ciència i intel·ligència) provenen dels sentits.

• Només podem arribar a la felicitat a partir de l’educació intel·lectual, que
ens acosta a la virtut; però cal arribar a la virtut mitjançant l’educació dels
hàbits i els bons costums.

• L’educació integral és el perfeccionament de les capacitats intel·lectuals i de
la voluntat humana (educació intel·lectual i moral) i ha de ser la mateixa per
a tothom, excepte per als esclaus (que eren, per la seva naturalesa, inferiors
a la resta d’humans).

• En la formació humana cal partir de la naturalesa, de l’exercici (activitat) i
de la raó.

• Cal educar la primera infància en els aspectes més físics, en el joc i en la
cura de la higiene dels nens i nenes. A partir dels 2 anys ja es poden treballar
els bons hàbits.

• L’educació pròpiament dita comença als 7 anys.
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Una altra aportació molt remarcable és la de Marc Fabi Quintilià, important
advocat romà, preceptor i estudiós de la retòrica. El seu interès per definir com
havia de ser l’educació del perfecte orador el va dur a preocupar-se per l’educació
en general. Per a vosaltres, com a futurs professionals de l’educació infantil, és
interessant conèixer que algunes de les formulacions bàsiques sobre l’educació
infantil (que com veiem no sempre són presents en les intervencions educatives
que es fan amb els més petits) ja les trobem al segle I en el pensament de Quintilià:

• Cal que l’educació comenci tan aviat com sigui possible: les experiències
primerenques són determinants per a les etapes posteriors de la vida, motiu
pel qual cal seleccionar les dides amb la màxima cura i iniciar l’infant en
els aprenentatges bàsics en els primers anys de vida.

• Els mètodes d’ensenyament dels infants petits han de ser intuïtius i indivi-
dualitzats: cal observar l’infant i oferir-li el que li resulti més adequat. Es
tracta, doncs, d’un enfocament puerocèntric o pedocèntric, és a dir, centrat
en l’infant.

• El joc infantil és l’activitat principal. N’és un exemple el material didàctic
que va crear Quintilià per ensenyar a llegir i escriure, que permetia la
manipulació i l’observació de trencaclosques i lletres mòbils.

• Confia molt en les capacitats dels infants, de les quals destaca la memòria,
la imitació i la reflexió.

• Creu que no s’han d’utilitzar els càstigs físics, que no serveixen per corregir
ni tampoc per estimular els infants.

Ramon Llull, escriptor, filòsof, teòleg, místic i pedagog mallorquí del darrer terç
del segle XIII, va parlar de la importància d’una bona criança els primers anys de
vida: en la seva novel·la Blanquerna explica que cal educar l’infant d’acord amb la
natura i acostumar-lo a endurir-se i esforçar-se des del bressol (no abrigar-lo massa,
alimentar el bebè només amb llet materna el primer any de vida i després amb poc
aliment, deixar-lo dormir sol, no cantar-li ni explicar-li contes, etc.). L’educació,
doncs, ha de ser materna i natural fins als vuit anys de vida, edat en què cal iniciar
la mainada en l’estudi.

Comenius és un pedagog del segle XVII que ha estat considerat un dels principals
representants del realisme pedagògic, creador de la didàctica i precursor de
Pestalozzi i Fröbel. Creu que l’educació és un art que ha d’imitar la natura i que
cal educar la intel·ligència, però també l’habilitat manual. Comenius creu que
l’ensenyament ha de ser integral, tenir utilitat i fer-se d’una manera sistemàtica
i cíclica, i no ha de ser només verbal i memorístic: “Les paraules no s’han
d’ensenyar separades de les coses” (Didactica Magna, 1630).

Comenius proposa l’educació maternal per als infants de 0 a 6 anys. En aquesta
edat els infants aprenen a exercitar els sentits i a desenvolupar el llenguatge, però
també a comptar, l’habilitat manual (jugant amb joguines mecàniques), a observar
la natura o conèixer les persones que els envolten. L’escola elemental o popular
s’inicia a partir dels 7 i fins als 12 anys d’edat, i ha de ser pública, obligatòria i
universal.

Marcus Favius Quintilià

El caràcter modern i avançat de
les seves idees pedagògiques, i la
seva intuïció psicològica, mil
vuit-cents anys abans del
sorgiment de la psicologia
científica, ens mostren Quintilià
com un dels referents més sòlids
de la pedagogia moderna.

Qualitats dels educadors

Quintilià destaca algunes
qualitats dels educadors, com la
bondat, saber adaptar-se als
infants, conèixer com se’ls pot
motivar i com despertar-los
l’interès, o la conveniència de
tenir bon caràcter.

Un dels primers
"diccionaris il·lustrats" ...

... va ser l’Orbis sensualium
pictus (El món il·lustrat) de
Comenius (1658), motivat pel
seu afany d’ensenyar les paraules
i els conceptes sense deslligar-los
de les coses. D’altra banda era
un llibre útil i funcional perquè
els textos estaven escrits tant en
llatí com en la llengua vernacla.
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Locke creu..

... que l’ésser humà és, en néixer,
una tabula rasa en la qual tot

està per escriure, i entén
l’educació d’una manera integral
(educació moral, educació física

i educació intel·lectual). Dóna
una gran importància a

l’educació física: cal crear en
l’infant uns hàbits adequats de

bona salut, que són la base de la
formació del caràcter.

Tampoc no podríem entendre Rousseau i Pestalozzi si ens oblidem de l’aportació
de Locke. Per al filòsof empirista i pedagog anglès John Locke, representant
principal de l’anomenat realisme pedagògic, l’educació no té límits i ho pot tot.

Dóna gran importància a l’educació sensorial –base del coneixement– i a l’edu-
cació física i opina que la instrucció en les disciplines formals (matemàtiques,
llatí, lògica) és necessària per arribar al desenvolupament de les capacitats
intel·lectuals.

Pel que fa als més petits, les idees que han influït més en la pràctica educativa
i en les formes de criar la mainada no són precisament les que avui tenim
majoritàriament, però sí que han estat vigents fins fa poc i formen part del saber
col·lectiu: cal aconseguir que els petits obeeixin, encara que sigui per por, perquè
en un principi no poden raonar.

“Qui de jove no ha estat acostumat per la violència a subordinar la pròpia voluntat a la raó
dels altres, difícilment acceptarà sotmetre’s a la pròpia raó quan estigui en edat de fer-ne
ús.”

J. Locke (1986). Pensamientos sobre la educación Madrid: Akal.

Segons Locke, cal educar els nens i nenes en contra de les seves inclinacions
naturals, que en molts casos són perverses, i reprimir les seves expressions
emocionals, com per exemple el plor. En la nostra cultura ha arrelat a fons
aquesta idea, sobretot referida als nens (plorar seria una “delicadesa efeminada”,
en paraules de Locke), no només en el que expressa la famosa frase “els nens
no ploren” –que tots heu sentit alguna vegada, encara que avui, en defensa de
la igualtat de gènere i en contra de la repressió masculina de les emocions,
manifestem el nostre desacord–, sinó també amb la facilitat amb què els més grans
intentem posar fi als plors infantils, no respectant-los:

No ploris

Podeu observar amb facilitat, en altres persones o en vosaltres mateixos si teniu contactes
amb infants petits, que en determinades situacions (per exemple, un infant acaba de
prendre mal al pati de l’escola) la reacció adulta (molts cops amb la millor intenció possible)
és intentar que deixi de plorar de la manera més ràpida possible, que es verbalitza sovint
clarament: “No ploris...; no passa res; ja està...”. Amb això s’impedeix que les emocions
vinculades a la situació –ràbia, pena, tristor, dolor, etc.– s’expressin. Intenteu posar-vos per
un moment en la pell d’aquest infant i el seu desig: “vull plorar!”, “necessito plorar”, “com
que no passa res? Consola’m, però no neguis la situació!”.

Jean Jacques Rousseau i el naturalisme pedagògic

Rousseau neix a Ginebra (Suïssa) l’any 1712, i en el part mor la seva mare. S’inicia
així una cadena d’infortunis que l’acompanyen tota la vida: “El meu naixement
va ser la primera de les meves desgràcies”.

Jean Jacques Rousseau(1712-1778)

El seu pare l’abandona quan ell és petit i queda al càrrec d’uns familiars fins que
s’independitza molt jove. Viatja i viu en diferents indrets i adquireix una formació
cultural sòlida fins que s’instal·la a París l’any 1741. Treballa com a professor de
música i com a escriptor. Entra en contacte amb els il·lustrats Diderot, Condillac i
d’altres, i inicia la seva trajectòria com a assagista. Com que no li agrada la vida de
ciutat, passa llargues estades al camp i escriu una bibliografia extensa, de la qual
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destaquen Emili o De l’educació, el seu tractat pedagògic, i Del contracte social,
publicades ambdues l’any 1762. Torna a París molt malalt i mor en la indigència
l’any 1778.

El seu pensament filosòfic abraça les relacions de la persona humana amb el
coneixement, la naturalesa i l’estat. Critica la propietat privada i les injustícies
socials i destaca el valor de la cooperació social: a Del contracte socialdefensa el
dret a la llibertat individual, però també la necessitat d’una autoritat sorgida del
consens entre els membres de la societat.

Rousseau va establir les bases del pensament pedagògic modern. Les seves idees
són encara de gran actualitat, amb excepció de la discriminació que va fer de
les nenes i les dones. Pel que fa als trets més característics del seu pensament
pedagògic, recollits a l’Emili, destaquen els següents:

1. Educació natural

Rousseau creia que la societat exerceix una influència negativa en el desenvolupa-
ment dels éssers humans, que es caracteritzen per la bondat natural. I per això cal
tornar a la naturalesa, que és l’autèntica mestra. Un naturalisme entès no en un
sentit d’aïllament sinó com l’alliberament de les cadenes i l’artificialitat que ens
imposa la vida social. Els primers anys de la vida no cal intervenir tant, s’ha de
deixar fer a la naturalesa.

“Quan el nen acaba de deixar el ventre matern [...] se li imposen nous límits. És embolicat
amb cintes molt fortes, ajagut amb el cap fix, les cames esteses, els braços als costats...
Una caputxa li tapa el cap. Qualsevol pensaria que es tem que el nen aparegui com a
viu. [...] Aquest tancament no influirà en el seu humor com en el seu temperament? La
seva primera sensació és de pena i de dolor. Més miserable que un criminal encadenat,
fa esforços inútils, s’enfada, plora... Les seves primeres paraules, em diuen, són llàgrimes.
Ho crec. Se l’anul·la des que neix. El primer regal que rep de nosaltres són cadenes, el
primer tractament són tortures.”

Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

L’educació natural és el que ha de permetre a la persona integrar-se en la vida
social. La creença en la bondat humana i en la importància de l’educació fan
possible, si l’educació és natural, assolir una societat nova. La importància
de l’educació per arribar a transformar la societat és una de les contribucions
més importants del pensament de Rousseau, que trobem més endavant en altres
revolucionaris que també es van interessar per la pedagogia, com per exemple
Bakunin o Ferrer i Guàrdia.

2. Concepte d’infant

Podem dir que és a partir de Rousseau que s’acaba de descobrir del tot l’infant,
que ja no es veu com un adult en miniatura, i que es considera la infantesa com
una etapa de la vida amb característiques pròpies.

“La Naturalesa vol que els infants siguin infants abans que homes. Si tractem de pervertir
aquest ordre produirem un fruit forçat que no tindrà ni maduresa ni sabor, i que aviat es
farà malbé. La infantesa té les seves pròpies maneres de veure, de pensar i de sentir. Res
no és menys sensat que tractar d’imposar-li les nostres formes. [...] No se m’acudiria mai
exigir que un infant mesurés un metre vuitanta, com tampoc que tingui bon judici als deu

Rousseau va denunciar...

... la crueltat de les pràctiques de
criança de la seva època:
s’enfaixava i oprimia el cos dels
infants, se’ls abandonava al
camp amb les dides, etc.



Didàctica de l’educació infantil 50 Infància i educació

En els llibres I i II d’Emili o
De l’educació Rousseau

exposa com ha de ser
l’educació des del

naixement fins als 12 anys.

La formació de la persona...

... depèn de l’equilibri
cos–ànima, i Rousseau atorga

molta importància al que
anomena moviment corporal en

la formació intel·lectual
(l’educació sensorial i el

contacte corporal amb l’exterior
són la base de la raó). A partir
del moviment del cos, l’infant

descobrirà primer l’ordre moral i
després l’ordre social.

anys. [...] La humanitat té el seu lloc en l’ordre de les coses. L’home ha de ser tractat com
a home i l’infant com a infant.”

Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Cal conèixer i respectar el desenvolupament infantil i el seu ritme, l’infant i la seva
naturalesa. Per exemple, Rousseau es manifestava contrari a les correccions del
llenguatge infantil que fan els adults, com també als consells morals.

“Amb cada ordre precoç que tracteu de forçar a la ment dels infants, planteu un vici al fons
dels seus cors. Els mestres insensibles pensen que fan meravelles en convertir els seus
infants en malvats per ensenyar-los què és la bondat. I després diuen seriosament: «Així
és l’home». Sí, així és l’home que heu creat.”

Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Aquesta crítica de l’educació moralista el fa oposar-se també a la narració de faules
als infants per instruir-los en el bé i el mal, una pràctica de moda a la seva època.

3. Concepte d’educació

L’educació ha de permetre el desenvolupament general, natural i harmònic de les
capacitats de l’individu. S’ha de basar en l’autoformació i l’espontaneïtat.

“La nostra pedant mania didàctica és sempre ensenyar als nens allò que aprendrien millor
per ells mateixos, i menysprear el que nosaltres els podríem ensenyar.”

Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Segons Rousseau, l’educació s’ha d’adaptar a les necessitats dels infants, és a dir
que els interessos dels nens i nenes han de ser la brúixola del procés educatiu
(puerocentrisme).

“Sóc molt lluny de creure que els infants no raonen. Ans el contrari, penso que raonen
molt bé respecte d’aquelles coses que afecten el seu benestar actual i la seva sensibilitat.
Però la gent s’equivoca en l’abast de la seva informació i els atribueix un coneixement que
no tenen, i els fa raonar sobre coses que no poden entendre. Un altre error és tractar de
cridar la seva atenció sobre assumptes que no els importen gens ni mica, com el seu interès
futur, la seva felicitat quan siguin grans, l’opinió que tindrà la gent d’ells quan siguin adults...,
termes que no tenen cap significat per a aquestes criatures sense capacitat d’anticipació.”

Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Els dos primers anys dels infants els temes que destaca Rousseau són l’educació
dels sentits, la lactància, el deslletament, el vestit i els banys. Rousseau va viure en
una època en la qual es donava molta importància a la salut i la cura dels infants.

Alguns dels conceptes més actuals quan parlem d’educar nens petits coincideixen
amb els plantejaments de Rousseau. Per exemple, quan parlem de la necessitat
de posar límits als infants i de no respondre immediatament als seus desigs i
capricis, d’ajudar-los a desenvolupar la tolerància a la frustració. O quan diem
que cal promoure els aprenentatges funcionals i significatius, és a dir, aquells que
es relacionen amb les nostres necessitats i s’insereixen en la nostra personalitat,
fugint de l’aprenentatge memorístic i de representacions verbals de les coses que
no parteixen de la nostra experiència vital.
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“En qualsevol estudi, sense la idea de la representació, els signes que el representen no
serveixen per a res. Malgrat tot, sempre es limita l’infant a aquests signes, sense ser
capaços de fer-li entendre quines coses són les que representen. Per a fer-li entendre la
descripció de la terra se li mostren mapes; se li ensenyen els noms de les ciutats, dels
pobles, dels rius, que no existeixen excepte al paper que té al seu davant [...] Afirmo que,
després de dos anys de treballar amb el planisferi i la cosmografia, no hi ha un sol infant
que pugui trobar el seu camí des París fins a Saint-Denis amb les regles que ha après.
Aquests són joves doctors que ens poden dir la posició de Pequín, d’Ispahan, de Mèxic i
de cada país de la terra.”

Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

També va destacar la importància de l’activitat en l’aprenentatge i el paper cabdal
del grup d’iguals o companys.

4. Principi de llibertat

La idea tan positiva que Rousseau té dels infants i de les seves possibilitats el
fa afirmar la necessitat de desenvolupar la seva autonomia i respectar la seva
independència. Així, proposa que no s’eduquin els hàbits en els nens i nenes.

“L’únic hàbit que s’hauria de permetre a un infant és el de no contreure’n cap. Porti’l a
qualsevol braç, deixi que ofereixi qualsevol mà, que usi l’una o l’altra indiferentment; procuri
que no vulgui dormir, menjar o fer res a hores fixes; que no sigui incapaç d’estar sol de dia
o de nit. Prepari des del principi el regnat de la seva llibertat i l’ús de les seves pròpies
forces, permetent al seu cos que dicti els hàbits naturals, posant-lo en la condició de ser
sempre amo de si mateix, de seguir la seva voluntat en tot, tan aviat com en tingui una.”

Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Aquest autor afirmava que els nens no han d’obeir, però tampoc donar ordres. És
la disciplina la que genera els capricis mal anomenats, segons Rousseau, infantils,
ja que no es tracta de tendències naturals sinó de conductes apreses.

5. Paper de l’educador

La intervenció del mestre ha de ser reduïda. És una tasca difícil que el mostra com
algú que afavoreix el lliure desenvolupament natural de la quitxalla i que, a poc a
poc, motiva i alimenta el desig d’aprenentatge i la curiositat infantils, “algú que
controla sense preceptes i que ho fa tot sense fer res”.

Les crítiques més importants que es poden fer als seus plantejaments educatius
tenen a veure amb un individualisme excessiu i la discriminació que fa de les nenes.
Encara que destaqui la importància del que aprenen els infants dels altres, quan
planteja el procés educatiu de l’Emili el deixa sol amb el seu preceptor. Pel que
fa a les nenes, és una llàstima que les seves idees pedagògiques revolucionàries
convisquin amb les posicions masclistes més radicals. En aquest aspecte no és
gens avançat: deixa en un segon pla l’educació de la dona i la tracta com a persona
de segona categoria. Només en un capítol parla de com cal educar la Sofia perquè
pugui assolir el seu objectiu: complaure i fer feliç l’Emili.

La filantropia pedagògica de J. Heinrich Pestalozzi

J. Heinrich Pestalozzi (1746-1827)

Nascut a Suïssa, va quedar orfe de pare molt petit i es va criar amb la mare
i una serventa, motiu pel qual alguns interpreten el gran valor que concedeix

“Les lliçons que els
estudiants aprenen els uns
dels altres al pati de jocs
valen cent vegades més que
el que aprenen a l’aula.”
Rousseau (1762). Emili o
De l’educació (llibres I i II).

L’ensenyament s’ha de
basar, segons Rousseau,
en l’acció i l’experiència, en
l’observació i
l’experimentació.
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a l’educació emocional. Va estudiar Dret i Teologia i, després de llegir, entre
d’altres, Rousseau, va desenvolupar una intensa lluita en favor de l’educació
popular i la millora social. Els fracassos polítics el van dur a fer-se camperol,
tasca en la qual també va fracassar per manca de preparació. És a partir d’aquest
moment que va posar en marxa el primer dels seus projectes educatius: convertir la
seva granja de Neuhof en un asil per a infants sense recursos econòmics. Intentava
combinar el treball manual amb el treball intel·lectual i confiava en la capacitat
productiva dels seus alumnes per tirar endavant l’asil. El fracàs econòmic el va
empènyer a tancar-lo. Va viure gairebé dues dècades en condicions miserables,
dedicat a escriure les seves obres més importants.

Després va dirigir un orfenat, on va experimentar amb l’aprenentatge cooperatiu
(sistema que permetia que els alumnes més avançats ensenyessin als seus com-
panys endarrerits, atès el nombre elevat de nens que hi havia); però tampoc no
va tenir èxit en aquesta tasca. Després va fer de mestre i director d’una escola
primària, on va desenvolupar el seu mètode d’aprenentatge basat en la naturalesa i
la intuïció, que es va difondre amb rapidesa. També va treballar dues dècades en la
formació de mestres al Col·legi Internacional d’Yverdon, centre que va aconseguir
un gran prestigi arreu del món però que també va fracassar per motius econòmics.
Arruïnat i deprimit, va tornar a Neuhof, on va morir dos anys després.

Escola pestalozziana de Neuötting
(Alemanya)

Alguns trets característics de la pedagogia de Pestalozzi mostren una gran influèn-
cia rousseauniana. Són els següents:

• Puerocentrisme o pedocentrisme

• Principi d’activitat

• Visió positiva de l’infant

• Educació natural basada en l’experiència. Entén la naturalesa en un
sentit una mica diferent de com l’entén Rousseau: per a Pestalozzi, cal
harmonitzar l’educació amb la naturalesa, basar-la-hi, i és per això que volia
trobar una llei natural que expliqués el desenvolupament del coneixement.
Però és l’educació la que fa possible el desplegament de la naturalesa de
l’infant, de les seves potencialitats. Sense educació no ens desenvoluparíem
com a persones.

• Educació integral. Pestalozzi va definir l’educació integral com l’equilibri
de les forces moral, física i espiritual. L’educació ha de cercar que totes les
capacitats es desenvolupin en interacció. Així, la capacitat de raonar, per
exemple, és inseparable de la capacitat d’estimar, de tenir judici moral o
d’assolir destreses corporals.

Altres aspectes més innovadors de la pedagogia de Pestalozzi són els següents:

1. Importància del mètode i de la intuïció en l’ensenyament

La intuïció és la base de l’ensenyament i de l’aprenentatge, i Pestalozzi la concep
com l’activitat infantil que permet representar-se les coses, captar i fer seves les
percepcions d’allò que l’envolta i construir sabers a partir de les experiències.
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Recull la influència de Comenius i afirma la importància del mètode en l’apre-
nentatge.

Del seu mètode, que explica en l’obra Com Gertrudis educa els seus fills (1801),
podem destacar el següent:

• Cal anar del que és més simple al més complex.

• S’ha de distingir el que és important del que és accessori.

• Cal fer intervenir el màxim de sentits per obtenir informació de les coses
que ens envolten.

• És convenient la instrucció mútua i el coneixement significatiu i la vincula-
ció del llenguatge en tots els aprenentatges.

Vegeu un cas

Obrim la porta d’una aula d’una escola bressol on hi ha setze infants d’edats compreses
entre els 22 i els 30 mesos. Podem observar que quatre d’ells (la Paula, en Marc, l’Anna i la
Sofia) juguen dins el racó de la caseta: xerren, fan accions amb les joguines (l’Anna ajuda
la Maria a pentinar la nina, o una cosa semblant; la Paula vol adormir un petit ós; en Marc
juga amb les llenties que hi ha dins la cassola de la cuina –tocar-les, olorar-les, sentir com
sonen quan cauen dins la cassola, etc.–); en Martí i la Cristina fiquen dins els armaris de les
peces de construcció els objectes que han traslladat en un carretó des d’altres prestatges
[...]. La Júlia està estirada al matalàs i juga amb un llibre casolà d’imatges fet amb fotos de
la seva família... Uns minuts més tard s’aixeca i va cap a un telèfon que hi ha a sobre d’una
tauleta: fa veure que parla amb la mama. Un altre nen dibuixa en un gran full de paper
blanc un esbós de figura humana: “dibuixo el Dipsy ”, diu a la mestra, quan li pregunta què
fa...

Sense entrar en una anàlisi rigorosa de la situació, podeu pensar quins dels principis
metodològics dels quals parlava Pestalozzi hi trobem? Quines de les noves idees
pedagògiques que van transformar, ja fa tant de temps, el pensament educatiu podríem
identificar en la base d’aquesta situació? Per exemple, quan la Maria (l’educadora del grup)
i les seves companyes han seleccionat els materials i han organitzat l’ambient de l’aula, o
han distribuït el temps d’activitats de joc, quan donen estímuls verbals a la mainada, quan
permeten que els infants resolguin les dificultats que van trobant, o decideixin a què volen
jugar, què volen fer...

2. Importància de l’educació afectiva i emocional

Considerava que l’ideal educatiu que s’havia d’aplicar amb els infants era trobar
un mètode inspirat en l’amor maternal, guiat per la intuïció, que resultés útil tant
en l’àmbit educatiu familiar com en l’àmbit escolar.

3. Importància de la col·lectivitat

La pedagogia de Pestalozzi té un sentit social: en la teoria, però també en la
pràctica, pretén l’educació popular. Ja a punt de morir en la pobresa més absoluta
a la granja de Neuhof, va dir: “He viscut com un captaire per ensenyar els captaires
a ser homes”.

I, com Rousseau, creu en el perfeccionament de la persona i de la societat
mitjançant l’educació, que té com a finalitat principal la inserció de cada individu
en la seva societat.

L’educació familiar...

... és una altra de les aportacions
de Pestalozzi, juntament amb la
seva tasca com a formador de
mestres: amb aquest objectiu va
escriure El libro de las madres y
otros escritos(Madrid: PPU,
2004), en el qual estudiava el cos
humà.
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Podeu llegir un altre
fragment de L’educació de

l’home i el jardí d’infants,
de Fröbel en el material
web d’aquesta unitat.

4. Valor pedagògic del treball

En les seves experiències com a mestre i director d’asils d’infants, Pestalozzi va
introduir les activitats de treball manual juntament amb les estones d’aprenentatge
intel·lectual. Creu que el treball és molt necessari en la formació de la personalitat
humana i en el procés de socialització i integració de l’individu en la societat.

Friedrich W. A. Fröbel i l’idealisme pedagògic

Friedrich W. A. Fröbel (1782-1852)

Com en el cas de Rousseau i Pestalozzi, també F. W. Fröbel va tenir una infantesa
trista en quedar orfe de mare a l’edat d’un any. Va estudiar diverses disciplines
i va fer una estada de dos anys a l’institut de Pestalozzi. Finalment es va dedicar
a l’educació de la primera infància. Com Pestalozzi i, malgrat haver tingut més
ressò la seva pràctica educativa que no pas les seves aportacions teòriques, val
a dir que Fröbel va publicar un nombre important d’obres pedagògiques, de les
quals destaquem L’educació de l’home (1826).

Està considerat el pioner de l’educació infantil sistemàtica per la creació del
Kindergarten o jardí d’infants, escola infantil que va esdevenir un centre modèlic
imitat arreu del món. Malgrat el seu pensament religiós, Fröbel va ser acusat
d’ateu pel Govern alemany, que va acabar tancant els Kindergarten. Llavors va
marxar a Suïssa, on va dirigir un orfenat.

Del seus principis teòrics i metodològics, podem destacar els següents:

a) Principi d’unitat. Una de les idees força del seu pensament educatiu és
la d’unitat (entre la persona i Déu, entre els diferents grups humans, entre les
capacitats humanes, etc.). És per això que creu que l’educació ha de ser integral.

b) Puerocentrisme. El mètode de Fröbel és natural i actiu. Cal utilitzar
l’espontaneïtat dels nens i tenir en compte la seva naturalesa: és a dir, cal educar els
nens i nenes respectant la seva individualitat. Aquesta pedagogia puerocentrista
posa l’accent en el paper del mestre, que ha d’ajudar l’infant en el seu procés
d’autoeducació. Tot gira entorn del nen: mètodes, materials, etc. No s’ha de
coaccionar l’infant sinó donar-li llibertat i confiar en les seves possibilitats. Per
a Fröbel l’autoactivitat és el principi educatiu més eficaç de la història de la
pedagogia.

c) Importància de l’educació en les primeres edats: el Kindergarten

“La idea d’una atenció i d’una manera d’educar la infantesa que siguin realment motor
de desenvolupament i perfectament adequades a l’ésser humà, així com la idea d’una
institució dedicada a això, no es pot designar d’una manera més perfecta, no es pot
expressar gràficament d’una manera més viva ni més adequada ni es pot representar més
intuïtivament amb cap altre nom que no sigui el de jardí d’infància. [...] El significat bàsic de
la paraula jardí és precisament atendre i emparar, és protecció i refugi; tenir cura de totes
les plantes segons la seva pròpia essència interior [...] aquesta és [...] l’essència d’un jardí,
i de la mateixa manera haurien de ser atesos i assistits també els nens.”

F. W. Fröbel (1986). L’educació de l’home i el jardí d’infants (pàg. 132). Vic: Eumo.

d) Universalitat dels Kindergarten

“Els jardins d’infància [...] no exclouen cap posició ni cap classe social ni tampoc cap
nivell de formació ni dels pares ni de la vida social i ciutadana. Tots els fills de tothom
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són reconeguts i tractats en primer lloc com a persones i, per tant, com a membres de
la societat que han de fomentar el benestar dels ciutadans. La idea dels jardins d’infància
abasta, per tant, la ciutat i el camp, els nens de totes les condicions; ja que els nens de totes
les posicions socials han de ser educats des de ben aviat materialment i espiritualment per
a l’harmonia de tot el conjunt de la vida.”

F. W. Fröbel (1986). L’educació de l’home i el jardí d’infants (pàg. 137). Vic: Eumo.

e) Principis d’individualització i de cooperació

Cal respectar la individualitat infantil i no interrompre la seva llibertat.

“El nen [...] és sempre tractat i atès [...] com a individualitat d’una globalitat que tot ho
abraça, autònom en si mateix i dependent d’una cosa més elevada i superior.”

F. W. Fröbel (1986). L’educació de l’home i el jardí d’infants (pàg. 136). Vic: Eumo.

Però el respecte de la individualitat es combina amb el de cooperació amb els
altres: al Kindergarten tothom té drets però també responsabilitats col·lectives.
Els valors cívics s’aprenen també amb la convivència, és a dir, posant-los en
pràctica.

f) Educació sensorial i emocional. Va destacar la seva importància i va dissenyar
activitats per al seu desenvolupament, com les cançons o els jocs sensorials i
afectius, adreçats a les mares i als mestres dels infants més petits. També va
destacar el valor del medi natural en l’educació infantil.

g) Educació intel·lectual i educació manual. Creu que cal acompanyar el treball
simbòlic, de representació mental, amb el treball manual, al qual atribueix també
un caràcter formatiu.

h) Metodologia basada en el joc. Basat en la llibertat de l’infant, és un
mitjà cabdal en l’educació de l’infant. Fröbel va establir en el seu mètode una
classificació d’activitats lúdiques molt completa, el que ell anomenava jocs i
ocupacions.

Els tipus principals de jocs eren els següents:

• Jocs de moviment (del cos, amb objectes).

• Jocs sensorials (colors, formes, tocar, sentir, etc.).

• Jocs d’atenció i memòria (imitació, oficis, repetició, explicació, viatges).

• Jocs de fantasia i jocs de creació (a partir de materials, de moviments, del
llenguatge, de les narracions).

• Jocs per a la formació del sentiment i per desvetllar la sensatesa (de flors,
de símbols, de la vida, narratius, de costums).

• Jocs d’enteniment per al pensament i per al judici (de parlar, de comparar,
d’amagar, d’encobrir, d’endevinar).

• Jocs d’observació i atenció de la natura (de flors, d’animals, de comparació,
d’estrelles, amb elements naturals (foc, aire, terra –sorra, fang, pedres–,
aigua).

Activitat de cooperació

En l’activitat de jardineria es pot
veure clarament aquest doble
vessant: els infants tenien
assignat un petit tros de jardí
–del qual tenien cura– i a més
entre tots es mantenia una zona
de jardí comuna.
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• Jocs per al coneixement de l’entorn (de viatges).

• Jocs per al coneixement de l’home i la vida (d’oficis, de costums, d’habili-
tat).

• Jocs simples, jocs de col·leccionar, jocs fets en solitari o jocs amb els
companys, jocs relacionats amb la vida diària pràctica.

• També jocs relacionats amb l’atenció de la vida familiar, amb l’observació
de la vida pública i jocs per enfortir la confiança en un mateix.

i) El cant, la conversa, les narracions i el diàleg i la cura del jardí (individual
i col·lectiu) són activitats molt importants al Kindergarten de Fröbel. Mentre
jugaven o treballaven, els infants cantaven.

“Es torna a tenir en compte especialment el sentiment i la impressió [...] a través del cant
[...]. Però el joc i l’esperit, l’ocupació i el pensament, es transmeten predominantment a
través de la paraula, de la conversa, també en forma de narració, de diàleg [...]. L’infant
[...] entén, per l’atenta observació del desenvolupament de les plantes, la seva pròpia vida.
[...] Tenir cura de les plantes, encara que siguin poques i encara que siguin petites, [...]
col·labora en gran manera al desenvolupament moral i sensible.”

F. W. Fröbel (1986). L’educació de l’home i el jardí d’infants (pàg. 145-146). Vic: Eumo.

Els dons de Fröbel. El primer do: la
pilota i les seves possibilitats.

j) El material del mètode fröbelià.

Fröbel va dissenyar una sèrie de joguines didàctiques pensades per a l’educació
intel·lectual, i les va anomenar dons (perquè eren un regal per als infants, un regal
de gran valor). Els dons són diversos materials:

• Una capsa prismàtica amb sis pilotetes de gomes de colors.

• Una capseta amb una esfera, un cilindre i un cub de fusta.

• Una capsa cúbica que es descompon en vuit cubs petits.

• Una capsa cúbica que es descompon en vuit fustetes.

• Una capsa cúbica que es descompon en vint-i-set daus petits.

• Una capsa cúbica que es descompon en vint-i-set fustetes.

També feien servir les anomenades capses matemàtiques, amb tauletes de diferents
formes geomètriques, pals, fils i boles, etc., tot acompanyat de petits quaderns amb
les instruccions. Malgrat això, el seu material no admet només un únic ús, sinó
que les possibilitats d’activitat que té l’infant són obertes.

2.2 Models educatius

És imprescindible conèixer i contrastar els moviments i corrents més destacats
de la pedagogia del segle XX si es vol reflexionar i fonamentar la intervenció
educativa amb els infants més petits.
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Els més detacats són:

• El moviment pedagògic de l’Escola Nova

• Els models cognitius d’educació infantil

• El model antiautoritari

• Els models educatius de base conductista

• El sistema pedagògic de Pikler

• L’experiència reggiana d’educació infantil

2.2.1 Característiques del moviment pedagògic de l’Escola Nova

L’Escola Nova és una tendència pedagògica sorgida els últims anys del segle
XIX que intenta revolucionar i transformar la manera d’educar tradicional. Els
precursors més importants són Rousseau, Pestalozzi i Fröbel, l’aportació dels
quals ja coneixeu.

L’Escola Nova no és un moviment unitari sinó un conjunt d’experiències renova-
dores. L’any 1921 es va fundar a Calais la Ligue Internationalle de l’Education
Nouvelle, que va aprovar els trenta principis bàsics que havien de reunir les escoles
noves, elaborats per Adolphe Ferrière, un dels creadors principals de la teoria
d’aquest moviment. També es va crear a Ginebra el Bureau Internationalle des
Écoles Nouvelles per canalitzar les inquietuds i aportacions de tots els pedagogs
compromesos amb un projecte de renovació escolar centrat en l’infant.

Malgrat que al començament aquest moviment era minoritari, després va tenir
gran ressò i va estar vigent durant el primer quart del segle XX. Els representants
principals –entre els quals Dewey, Montessori, Cousinet, Kilpatrick, Pankhurst,
Claparède, Kerchensteiner, Decroly, Piaget, Wallon i Ferrière– van desenvolupar
teories educatives però també pràctiques pedagògiques d’intervenció; algunes de
les aportacions més importants del moviment pedagògic partien de la crítica a
l’escola tradicional.

“Molts grans homes, si no tots, que han assolit bones fites a la vida van arribar a ser el
que són no gràcies a l’escola sinó malgrat aquesta i fora d’aquesta. Els seus mestres els
qualificaven de mals alumnes.”

A. Ferrière (1972). Problemas de educación nueva (pàg. 20). Madrid: Zero.

Pel que fa als trets més característics, resumits en la figura 2.1, és una pedagogia
centrada en l’infant, en les seves necessitats i interessos, que respecta i coneix
el desenvolupament infantil. Considera imprescindible l’activitat infantil, que
sorgeix de l’espontaneïtat dels infants i de la seva curiositat natural, i creu en la
llibertat i l’autonomia del nen i no pas en la imposició i la passivitat de l’escola
tradicional.

Altres influències de
l’Escola Nova...

... són les de Tolstoi, el qual
probablement coneixeu per la
literatura però no com a pedagog
(va remarcar els principis
educatius de la llibertat i de
l’experiència en la seva escola,
Iasnaia Poliana), el principi
d’espontaneïtat d’Ellen Key o la
importància de la individualitat
com a ideal educatiu, d’L.
Gurlitt.

Després de la Primera
Guerra Mundial...

... es va veure l’escola com un
dels culpables de la guerra, que
no havia educat les persones en
el sentit crític i en l’ajuda mútua
sinó en l’obediència cega. Calia,
doncs, canviar l’escola de dalt a
baix.

“L’educació és una
reorganització constant de
l’experiència.” J. Dewey
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Filmografia
complementària

El florido pensil(2002). J. J.
Porto (dir.). Madrid: Buena

Vista Home Entertainment (117
min). En aquest film es poden
distingir molt bé els trets de la

pedagogia tradicional, molt ben
representada en l’època

franquista per la pedagogia
nacionalcatòlica.

“L’educació intel·lectual de les escoles noves es pot caracteritzar, en poques paraules, pel
fet que és una educació que no imposa la ciència als nens des de fora cap a dins, sinó que
els posa en situació de descobrir-la, és a dir, de crear-la de dins a fora [...]. El mateix passa
amb l’educació moral [...] en comptes d’imposar a l’infant maneres exteriors [...] s’esperarà
que senti la necessitat de l’ordre i del bé.”

A. Ferrière (1972). Problemas de educación nueva (pàg. 72). Madrid: Zero.

Figura 2.1. Característiques de l’Escola Nova

Els pedagogs renovadors oposen als principis de l’escola tradicional una nova
manera d’entendre i de practicar l’educació, com es recull a la taula 2.7.

Taula 2.7. Comparació dels principis educatius tradicionals i els de l’Escola Nova

Escola tradicional Escola Nova

La infància és un estat imperfecte educació centrada en el futur. La infància és una edat pròpia de la vida educació centrada en el present.

Logocentrisme: els continguts són el més important Continguts “eterns”,
sense relació ni utilitat.

Pedocentrisme: els educands són el més important. Continguts vinculats
als interessos dels infants.

Educació intel·lectualista. Educació integral.

No hi ha vida de grup: és un conjunt d’alumnes sense identitat pròpia
(uniformització, desaparició dels senyals de la identitat pròpia).

Grup com a comunitat i alumne com a individualitat particular que cal
conèixer i respectar.

Passivitat, avorriment. Activitat.

“La lletra amb sang entra”. Importància del joc, de la diversió.

Memorització mecànica, verbalisme. Observació i experimentació.

En la pràctica, aquests renovadors incorporen quatre grans principis metodolò-
gics que inspiren els mètodes i tècniques propis de l’Escola Nova:

1. La individualització (cal que l’educació s’adapti a les característiques
individuals).

2. La socialització (educar és viure i preparar-se per a la vida, integrar-se i
adaptar-se socialment).

3. La globalització.

4. La importància de l’activitat i l’autoeducació en els processos instructius
i formatius.
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Desenvoluparem aquests principis metodològics quan analitzem les aportacions
que han estat més rellevants en l’àmbit de l’educació infantil.

El sistema educatiu de Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) és la representant principal de la pedagogia
científica, basada en les aportacions de la psicologia i la psiquiatria infantils. Va
ser la primera doctora en Medicina d’Itàlia, i va conèixer la tasca de Seguin i
Itard amb els nens deficients. L’èxit dels mètodes d’educació especial la van fer
apropar-se a l’educació dels més petits, i el 1907 va obrir a Roma la Casa dei
Bambini, un parvulari per a infants de 3 a 6 anys. La seva obra abasta tant la teoria
pedagògica com la creació i desenvolupament d’un mètode educatiu vitalista basat
en l’activitat i l’educació sensorial. El tractat més complet sobre la seva manera
d’entendre l’educació, El descobriment de l’infant, es va publicar l’any 1950.

El seu mètode es va difondre amb gran rapidesa per tot el món, on encara hi ha
milers d’escoles que el segueixen. Montessori va viatjar per molts països impartint
cursos i conferències, i va publicar molts escrits. A Catalunya, on va viure llargs
períodes, el seu mètode va tenir molta influència des de 1915, data de creació del
primer parvulari montessorià. Quan el feixisme va tancar les seves escoles a Itàlia
i va prohibir el seu mètode, es va instal·lar novament a Barcelona, on va exercir
gran influència en la pedagogia de l’època republicana. La Guerra Civil espanyola
la va empényer a fugir cap a Holanda. En els anys de la Segona Guerra Mundial
va fundar una escola de formació de mestres a l’Índia, i en acabar la guerra va
tornar a Holanda, on va morir sis anys després.

Els principis educatius de la seva pedagogia són l’autoeducació, la llibertat dels
infants i la importància de l’ambient (figura 2.2). És una pedagogia activa,
individualitzada i lliure, que parteix de l’educació dels sentits i de la llibertat de
moviments dels nens i nenes.

Educar en la infància significa facilitar el desenvolupament infantil i respectar-lo.
Cal que l’infant sigui lliure en la seva activitat, de caràcter espontani. Cal tenir
en compte els períodes sensitius, que són moments del desenvolupament en els
quals els infants estan preparats per fer determinades adquisicions, com caminar,
parlar o llegir, per posar alguns exemples.

El paper de facilitació del mestre i la importància dels materials didàctics són
altres aspectes centrals de la seva pràctica pedagògica, de la mateixa manera que
el joc o el foment de l’autonomia de l’infant.

L’ambient que envolta els infants és un agent educatiu molt important.

“La mestra no s’ha de conformar solament a dotar la seva escola d’un ambient agradable,
sinó que hi ha de pensar contínuament, perquè en depèn una gran part de l’èxit. [...] Cal
que s’asseguri que tots els objectes [...] usats pels nens tinguin assignat un lloc precís,
fàcilment accessible [...]. L’ordre en què es tinguin els objectes ensenya l’ordre als nens.”

Conferència emesa per Ràdio Associació de Catalunya (RAC). A: L. J. De Orellana-Pizarro
(1983). El material del desenvolupament sensorial (pàg. 12-13). Barcelona: Rosa Sensat.

M. Montessori (1935). “Consells a les mestres”.

Sobre la pedagogia
científica, Montessori va dir
el següent: “No m’agraden
els filòsofs. A mi tan sols
m’inspira la realitat.”

Sobre la pedagogia activa

“Cal ajudar l’infant a fer i a
expressar-se, però l’adult no ha
de fer res en lloc seu, excepte
quan sigui del tot necessari.”

M. Montessori

Podeu llegir en l’Annex del
web d’aquesta unitat un
fragment de Maria
Montessori que tracta dels
períodes sensitius infantils.



Didàctica de l’educació infantil 60 Infància i educació

Figura 2.2. Trets bàsics del model pedagògic montessorià

Montessori diu que cal crear a l’aula un clima de treball i llibertat, en què
sigui agradable estar, on cada cosa tingui el seu lloc i sigui accessible, amb una
organització adequada de l’aula.

Nens jugant seguint el mètode
montessorià.

L’organització de l’espai s’estructura en diferents racons o zones d’activitat,
dotades de gran quantitat i varietat de material, seleccionat acuradament:

• la zona de llenguatge,

• la zona sensorial,

• el racó de la música,

• el racó de la naturalesa,

• el racó de plàstica,

• el racó de la neteja, o

• el racó d’activitats de coordinació oculomanual.

D’una manera similar a com es fa encara en la metodologia de racons, Montessori
va crear unes targetes d’autocontrol que permetien fer el seguiment del treball de
cada infant als racons i individualitzar la intervenció educativa.

De la mateixa manera que es valora la varietat de materials, cal organitzar una
varietat d’activitats que combinin les de més moviment amb altres de més
sedentàries. En l’organització del temps se segueix una seqüència de tipus
d’activitat en les quals s’alternen:

• les tranquil·les amb les mogudes;

• les més lliures (com l’estona d’esbarjo) amb les dirigides (el treball en
centres d’interès);

• les activitats individuals (treball personal) amb les col·lectives (posada en
comú, activitats d’expressió oral).

El paper d’orientador i facilitador de l’educador està condicionat pel principi
de llibertat. Anima, ensenya tècniques i fins i tot corregeix algunes conductes
d’arrel negativa, estimula l’expressió dels infants i registra el seu procés de
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desenvolupament i aprenentatge en un diari de classe en què es recullen les
observacions.

Fragment del resum setmanal del diari d’observacions de Joan Palau i Vera, director del
Parvulari de la Casa de la Maternitat, que va introduir el mètode Montessori a Catalunya:

“Novena setmana (30 març - 4 abril) Disciplina. Al principi de la setmana durava l’excitació,
però al final tot és calma, i ja aconseguim que en entrar a classe cadascú vagi al seu lloc.
Diuen les oracions amb més gust [...]. Les files es fan amb més facilitat, però amb gran
imperfecció. Al menjador [...] es condueixen bastant malament. En aquest lloc havien estat
sotmesos fins ara a una forta disciplina imposada, i en caure les cadenes n’han fet de les
seves. A classe, on es van acostumant a obrar sense imposicions, es va establint cada
dia més ordre; i el joc del silenci els comença a interessar. Segueixen les conversions i
la transformació del caràcter d’alguns nois. Gran progrés en l’obediència voluntària i en
la disminució de les rebequeries abans tan freqüents. Treballs en general i educació dels
sentits.El treball es va fent amb més repòs i concentració, encara que aquesta no sigui prou
satisfactòria. La meitat del grup canta amb gust. Progressen en la percepció dels ritmes.
En el dibuix i modelatge comencen a aparèixer coses boniques.”

Diversos autors (1992). L’escola nova catalana 1900-1939 (pàg. 100-101). Vic: Eumo /

Diputació de Barcelona.

Si l’escola és vida i prepara per a la vida, els anomenats exercicis de vida pràctica
també són educatius. Són activitats com escombrar, rentar-se les mans, posar-se
la jaqueta, etc.

“Tots els nens han de fer exercicis de vida pràctica progressant, segons l’edat, d’allò que és
fàcil a allò que és difícil, d’allò que és simple a allò que és complicat. [...] Mentre que els
materials didàctics estan establerts d’un mode absolut, els exercicis de vida pràctica no ho
estan, sinó que varien [...]. Els exercicis de vida pràctica s’han de fer quan són necessaris,
a qualsevol hora i no seguint un horari fix. Per exemple, els nens s’han de rentar les mans
quan les tinguin brutes, escombrar quan hi hagi alguna cosa per escombrar...”

Conferència emesa per Ràdio Associació de Catalunya (RAC). A: L. J. De Orellana-Pizarro
(1983). El material del desenvolupament sensorial (pàg. 12- 13). Barcelona: Rosa Sensat.

M. Montessori (1935). “Consells a les mestres”.

A més del mètode de desenvolupament sensorial, Montessori va desenvolupar
tècniques i materials específics per a l’aprenentatge de la lectoescriptura, procés
que s’iniciava a l’escola infantil des que el nen feia les activitats de vida pràctica,
els exercicis sensorials o els de llenguatge oral, que ella considerava el fonament
per poder aprendre a llegir i escriure. Aquest material estava format pel següent:

• Encaixos metàl·lics que servien per traçar signes.

• Lletres de paper de vidre (que permetien que l’infant les reconegués en els
aspectes visual i tàctil).

• Sèries de targetes classificades.

• L’alfabet mòbil, una capsa amb lletres soltes que permetia “escriure” parau-
les o frases curtes.

El material de desenvolupament sensorial de Montessori pretén un treball siste-
matitzat de les qualitats sensorials que permeti a l’infant ordenar les informacions
que percep de manera globalitzada.

Les sèries de targetes
classificades...

... eren capsetes amb targetes que
representaven objectes, animals,
agrupats en conjunts o famílies
semàntiques, que es presentaven
repetides –una amb el nom escrit
a sota de la imatge i l’altra sense
el nom, que calia buscar després
en una capseta plena de tiretes
amb els noms– i són encara avui
un tipus de material dels que
anomenem jocs de taula que
agrada molt els infants.
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Material sensorial
Montessori

Sempre que es pot, Montessori
dissenya el material de manera

que sigui autocorrectiu, és a dir,
que el mateix infant pugui

avaluar la correcció de l’exercici.
Segons els materials, el seu

caràcter autocorrectiu es fa palès
en la mateixa realització de

l’exercici (si no es col·loquen bé
els cubs de la torre rosa –les

bases dels quals presenten
arestes en disminució d’un

centímetre cadascuna– cau i no
es pot pujar sencera, com apareix

a la imatge), o bé en acabar-lo.

La lliçó dels tres temps...

... consistia que l’infant associés
la percepció sensorial amb el

nom (verd, gran, etc.); en segon
lloc, que reconegués l’objecte

corresponent al nom de la
qualitat o objecte que enuncia la

mestra; i, finalment, que
recordés el nom de la qualitat o
objecte que la mestra assenyala.

Està format per un conjunt de materials didàctics que treballen una qualitat única
sensorial, per exemple el color, o el pes, o la temperatura, mantenint constants les
altres qualitats. Cada conjunt està format per diversos elements que mantenen en
comú totes les seves característiques, amb excepció de la qualitat que treballen.

Material de desenvolupament
sensorial: Torre rosa

Exemple de material per al desenvolupament sensorial

Si es vol treballar de manera sistemàtica la percepció de la temperatura, el material està
format per un conjunt de vuit ampolletes que són idèntiques pel que fa a la mida, el material
(plàstic o metall), la forma i el color.

Es treballen quatre graus diferents de temperatura, de la més freda a la més calenta
(prenent com a referent la temperatura corporal, 10 graus més, 10 graus menys i 20 graus
menys), i el treball sensorial consisteix a agrupar les parelles d’ampolles de la mateixa
temperatura.

L’infant ha de fer les quatre parelles d’ampolles mitjançant la manipulació tàctil. A la base
de cada ampolleta hi ha un codi de color que representa la seva temperatura, i així l’infant
pot comprovar si ha fet l’exercici correctament. Aquest control de l’error del material permet
el treball individual.

A més de ser un material didàctic estandarditzat i homologat, el treball amb el
material sensorial, adequat per als infants de parvulari, està molt pautat; s’indica:

1. Com cal presentar-lo.

2. Quines són les consignes que ha de donar el mestre.

3. L’edat a partir de la qual es fa cada exercici.

4. El punt d’interès.

5. Les activitats que cal fer, la qual cosa ha estat amb posterioritat un motiu de
crítica al mètode montessorià, qualificat de massa rígid.

La classificació dels materials segons les qualitats i modalitats sensorials que
treballen és la que podeu veure a la taula 2.8.

En primer lloc, cal que l’infant manipuli lliurement els materials. Després es
treballa cadascun segons les indicacions del mètode. No cal seguir una seqüència
en l’ús dels materials, que són independents els uns dels altres, però és molt
important que tot el que es fa es verbalitzi. El treball sensorial es complementa
amb altres exercicis que no requereixen material, com per exemple l’anomenada
lliçó del silenci, o quan treballem l’olfacte a la cuina o al jardí.

Les qualitats principals que han de tenir els materials didàctics són les següents:

• Han d’afavorir l’activitat intel·lectual.

• Han de permetre el moviment i la coordinació de moviments.

• S’han d’adaptar a l’edat i al nivell de desenvolupament de l’infant.

• Han d’incloure la possibilitat que el nen autocontroli l’error en utilitzar-los.
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Taula 2.8. Classificació del material de desenvolupament sensorial de Montessori

Sentit Qualitat sensorial Material

Sentit òptic Dimensions Blocs cilíndrics
Cilindres sense tiradors
Torre rosa
Escala verda
Escala groga
Blocs cilíndrics
Barres vermelles

Formes Gabinet de geometria
Caixa triangular de triangles
Caixa rectangular de triangles

Colors Taulers de colors

Sentit tàctil Rugositat Taulers del que és llis i del que és aspre
Taulers de paper de vidre

Textures Caixa de teles de colors
Caixa de teles blanques

Pesos Taulers de fusta de diferent pes

Temperatures Ampolles tèrmiques

Forma i volum Sòlids geomètrics
Bossa del misteri

Sentit gustatiu Sabors Ampolles i comptagotes

Sentit olfactiu Olors Cilindres d’olors

Sentit auditiu Sons Cilindres de so

Algunes crítiques que ha rebut el mètode de Montessori tenen a veure amb la
rigidesa d’aplicació i l’estandardització del material, una mica artificial i allunyat
dels principis de llibertat i espontaneïtat que ella mateixa defensava. Altres
aspectes avaluats de manera negativa, fins i tot des de sectors del mateix moviment
de l’Escola Nova, són la manca de globalització d’alguns exercicis didàctics o el
fet de ser un mètode individualista en excés, malgrat defensar la cooperació entre
els infants.

La contribució de les germanes Agazzi a l’educació infantil

Rosa (1860-1951) i Carolina (1870-1945) Agazzi eren dues mestres rurals que
s’havien format amb pàrvuls i que van desenvolupar la seva tasca educadora a
l’asil de Mompiano, a Brescia (Itàlia): primer van cridar per dirigir-lo Carolina,
que després va fer venir la seva germana. Van posar en marxa un mètode educatiu
de gran senzillesa i intuïció, del qual destaquem sobretot la pràctica educativa.
Les germanes Agazzi volien crear un ambient acollidor i familiar en el que
anomenavenescola materna, un entorn com més semblant possible a la llar de
l’infant.

Com altres representants de l’Escola Nova, donaven gran importància a la llibertat
dels infants, al coneixement dels nens i nenes, al joc, el treball individual i
la vida en grup. És una pedagogia centrada en l’infant, que respecta les
seves necessitats i la seva vida. Una pedagogia amb influències religioses, que
atorga un pes destacable a l’educació a través de la naturalesa com a mètode de
perfeccionament espiritual.

Asilo, o asilo nido, a Itàlia,
és la denominació
equivalent al que nosaltres
anomenem llar d’infants o
escola bressol.
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A l’asil de Mompiano...

... com encara es fa a les llars
d’infants i els parvularis, cada
infant era representat amb un
símbol, que servia per marcar

totes les seves coses.

Més endavant, quan
parlem dels recursos
materials en la unitat

“Planificació dels espais,
els temps i els materials”,

veurem aquests materials
de joc.

La seva tasca educativa a Mompiano es va iniciar l’any 1895, i tres anys més tard
ja van veure reconeguda la seva tasca en el Congrés de Torí, al qual va assistir
també Maria Montessori. El seu mètode ha rebut el nom de mètode italià, pel seu
caràcter pioner a Itàlia.

El mètode Agazzi es caracteritza per una gran varietat d’activitats, algunes de les
quals caracteritzaven el mètode que Fröbel va desenvolupar al Kindergarten:

a) Exercicis pràctics, en la mateixa línia que les activitats de vida pràctica del mè-
tode Montessori: parar i desparar taula, recollir i endreçar els objectes personals,
portar llenya, activitats d’higiene personal, etc. És el que avui anomenem educar
a partir de les rutines i les activitats quotidianes.

b) El llenguatge oral, al qual es donava més importància que al llenguatge
lectoescrit: per a les germanes Agazzi, la conversa era un dels millors instruments
de comunicació viva.

c) Activitats de jardineria, que entenien com a desvetlladores del sentiment
religiós: cada nen tenia cura d’una part del jardí, d’un ocellet, d’una planta, d’una
part de l’hort, etc.

El Museu dels Pobres. Amb una
mica de sentit del reciclatge i de
reutilització, podem seleccionar

materials molt valuosos per treballar
amb els infants petits.

d) Exercicis de discriminació intel·lectual, sobretot de classificació d’objectes
segons les seves qualitats -mida, color, forma, etc.-; exercicis d’aparellar, etc.
S’esglaonen des dels més fàcils als més difícils, i sempre que és possible són
autocontrolables.

e) Treballs manuals com activitats de fer àlbums, retallant i enganxant objectes
que abans havien classificat, de fer la pega per enganxar, de tallar les verdures
del dinar, etc. Altres “activitats de taula” o de caràcter més sedentari són fer
col·leccions, dibuixos lliures, mirar contes, etc.

f) Joc lliure. Tot era un joc, i per això se l’ha anomenat la pedagogia alegre. La
vida infantil és tot joc.

g) El cant era una activitat molt freqüent, sola o com a acompanyament d’altres
activitats, a la qual donaven un gran sentit estètic. També tocaven instruments
musicals.

Sempre que era possible, les activitats tenien lloc a l’aire lliure i, a l’estiu,
l’horari augmentava dues hores la jornada lectiva (de 8 del matí a 16 hores de
la tarda, en comptes de 9 a 15 hores, horari escolar d’hivern), que s’aprofitaven
per fer la migdiada sota l’ombra dels arbres, al jardí.

L’acollida dels infants i de les famílies tenia un lloc destacat a primera hora del
matí: reservaven la primera mitja hora per parlar i atendre els pares, d’una manera
molt similar a com s’organitza avui en molts centres educatius, com veureu quan
feu la vostra formació pràctica en centres de treball.
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El material del mètode Agazzi és un dels seus valors més importants. Lluny
de la sofisticació del material montessorià, es tracta d’objectes senzills de la
vida quotidiana, naturals o artificials: pedres, botons, ossos, capses, fruits
silvestres, etc., el que elles van anomenar museu dels pobres, “un lloc on val
tot i res no costa”.

Com que es tractava d’una escola amb pocs recursos econòmics, va desenvolupar
un material molt original i interessant, del qual avui ningú no posa en dubte les
possibilitats educatives i la utilitat en l’educació dels més petits. És el que ara
anomenem materials de joc fets amb material de rebuig o material inespecífic,
que es troben en totes les escoles infantils: pots, fustes, capses, mostres de roba,
gravats de revistes velles, etc.

El sistema pedagògic d’Ovide Decroly: "Educar per la vida i per a la vida"

Decroly (1871-1932) va ser un metge i psiquiatra belga molt influït per Rousseau,
Fröbel i Pestalozzi. Va fundar a Brussel·les l’escola de l’Ermitage, centre
experimental que va assolir gran prestigi arreu del món. Basa l’educació en
els aspectes biològics, psíquics i socials de la persona, i ha estat considerat el
primer psicopedagog d’Europa: les seves idees van fer avançar la pedagogia i la
didàctica, però també la psicologia, en formular uns principis psicopedagògics de
l’aprenentatge i basar les tècniques didàctiques en la psicologia evolutiva o del
desenvolupament.

Els seus principis teòrics i el seu mètode s’emmarquen en el moviment de l’Escola
Nova i coincideixen amb el sorgiment de la pedagogia científica i l’aparició
d’uns mètodes d’ensenyament actius, més coherents amb els nous coneixements
psicològics. Va participar en les conferències de la Ligue Internationalle des
Écoles Nouvelles; l’any 1901 crea l’Institut Decroly per a nens amb discapacitat i,
sis anys més tard, el 1907, l’escola de l’Ermitage, que posteriorment es trasllada
a una casa envoltada de boscos, amb un llac.

Els seus escrits i el seu mètode es van estendre per tot el món, i es van obrir escoles
decrolynianes a gairebé tots els continents. Pel que fa al seu impacte a Catalunya,
Decroly mantenia contactes amb pedagogs del país, com Ferrer i Guàrdia, des de
1907, o Joan Bardina, director de l’Escola de Mestres. Es va aplicar el seu mètode
en alguns parvularis i es va difondre a les escoles d’estiu. Com en altres indrets
d’Espanya, es va convertir en una pedagogia molt popular, sobretot als anys trenta,
coincidint amb el període republicà. El franquisme, com hem dit anteriorment,
va implicar la fi de la renovació pedagògica, per la qual cosa caldrà esperar la
dècada dels seixanta perquè es comenci de nou a tractar dels principis i tècniques
decrolynianes, i més generalment de qualsevol intent de renovació. El 1960 J. M.
Bosch va obrir a Barcelona l’escola Decroly, d’educació infantil i primària.

Les grans contribucions de l’obra de Decroly són els centres d’interès i el
principi de globalització, base de la seva pedagogia. La programació escolar
per centres d’interès i el mètode global d’ensenyament de la lectura i l’escriptura
són innovacions que van generar moltes crítiques perquè anaven molt en contra de
les pràctiques pedagògiques de la seva època, intel·lectualistes i memorístiques.

El mètode Decroly a
Catalunya

La introductora d’aquest mètode
va ser Anna Rubiés, directora del
Grup Ramon Llull del Patronat
Escolar de l’Ajuntament de
Barcelona. Es van fer cursos per
a mestres a les escoles d’estiu de
la Generalitat (per exemple,
l’any 1935, en què van venir
molts mestres belgues).
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Lectura complementària

J. M. Bosch; M. Muset (1980).
Iniciació al mètode Decroly.

Barcelona: Teide.

Els infants se senten
interessats ben aviat...

... per les manifestacions de la
vida (animals, plantes, natura), i

després per les societats i les
cultures. Cada grup, segons les

seves característiques,
particularitza més els seus

interessos en uns projectes o uns
altres.

Els infants capten la realitat globalment, en totalitats, no analíticament. El
coneixement primer dels objectes, dels conceptes i dels fets és global i
imprecís.

Per poder analitzar després els seus elements, cal que el subjecte tingui interès
a fer-ho. La globalització és un concepte psicològic que explica el procediment
que se segueix en les funcions intel·lectuals: percepció global, anàlisi, síntesi i
estructuració de les parts. Sempre se segueix un procés global, seguit d’una fase
analítica per acabar en un procediment deductiu.

Aquesta funció psicològica té clares implicacions didàctiques i dóna lloc al mè-
tode global, una forma d’ensenyament-aprenentatge basada en el caràcter global
de la percepció i de tota l’activitat mental. Es parteix d’operacions complexes i
després s’analitzen els elements que impliquen. El mètode de Decroly fomenta
la globalització i enfronta el nen a situacions complexes, amb objectes reals en
situacions reals. Implica mètodes realment actius, sense haver d’anar del més
simple al més complex.

El programa sorgeix de temes significatius per als infants, i els continguts
educatius s’estructuren en unitats temàtiques o centres d’interès.

Es tracta d’una pedagogia de l’interès: el desenvolupament de l’infant té lloc
en un ambient natural a partir dels seus interessos. Els centres d’interès
es basen en les necessitats dels infants i giren entorn del coneixement d’un
mateix i del coneixement de l’entorn natural i social en el qual vivim, segons
que podem veure a la figura 2.3. El cicle de les estacions de l’any organitza
molts d’aquests temes d’interès.

Figura 2.3. Relació entre les necessitats infantils i els centres d’interès

“M’he demanat en primer lloc què és el que importa que l’infant, que tots els infants de
Bèlgica i d’Europa i de tot el món no ignorin. Després m’he demanat quins són els
coneixements pels quals l’infant sent una atracció més gran [...]. Doncs bé, [...] la cosa
més important que l’infant ha de conèixer és en primer lloc ell mateix. Com està constituït,
com funcionen els seus òrgans, per a què serveixen, com es menja, es respira, es dorm, es
treballa, es juga; com actuen els sentits i com està ajudat i protegit per ells; com es mouen
els seus membres i sobretot les seves mans i quin servei li fan; per què té gana, fred, son,
per què té por, per què s’enfada; quins són els seus defectes i qualitats; [...] Després del
coneixement d’ells mateixos, n’hi ha un altre que el segueix lògicament: és el del món, el
del medi en què l’infant viu.”
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O. Decroly (1992). La funció de globalització i altres escrits (pàg. 124-125). Vic: Eumo /

Diputació de Barcelona.

La psicologia globalista de Decroly permet partir dels temes proposats pels infants
i és el mestre qui després introdueix les tècniques, els conceptes adequats per a
cada etapa:

a) Des dels 2 anys i mig fins als 8-9 anys Els centres d’interès són ocasionals, les
sorpreses: objectes diversos que els infants porten de casa, amagats en una bossa.
Decroly explica que aquesta tècnica de la sorpresa prové de l’impuls de jugar, i
res del que s’adquireixi gràcies a ella no es perdrà. La sorpresa esdevé la base
d’altres aprenentatges en situacions diferents: projectes, excursions, experiències,
etc. Per exemple, un vegetal, que porten embolicat i comencen a explorar. O una
joguina, o un peixet, etc. Són coses que els han cridat l’atenció. Moltes vegades
les sorpreses impliquen projectes de jardineria, de maquetes, de cuina, excursions,
jocs, etc.

b) Des dels 8-9 anys la sorpresa perd el seu caràcter lúdic i s’inicien projectes de
durada més llarga que els nens planifiquen, primer els d’un trimestre i, més tard,
ja fan un pla de treball de tot el curs.

Hi ha tres procediments didàctics que organitzen els aprenentatges:

1. Observació Es basa en la sensació i la percepció, és a dir es reconeixen
les qualitats sensorials dels objectes amb la intervenció del màxim nombre de
sentits possible. Són exercicis que posen el nen en contacte directe amb les
coses, els éssers, els successos i els fets, i que es basen en la manipulació.
L’ajuden a estructurar el pensament, a raonar. Es conversa al llarg de les activitats
d’observació.

Després es comencen a introduir en conceptes quantitatius (pes, volum, longitud,
etc.), en el càlcul i la mesura. S’utilitzen unitats de mesura naturals com el braç,
la mà, el pam, el pas, etc., que faciliten la quantificació de l’espai. També es
quantifica el temps amb els calendaris, el pèndol, etc. No es tracta que aprenguin
els nombres com una cantarella sense sentit, sinó que la numeració es vincula a
les necessitats de la vida quotidiana: quants caramels em queden, quants cromos
de la col·lecció falten, etc.

Acaba amb una representació gràfica: fan un dibuix d’allò que han observat (així
es desenvolupa la capacitat d’anàlisi).

2. Associació: Es relaciona allò que s’ha adquirit en l’observació per ordenar,
comparar, classificar. És un procés de coordinació d’idees, afegint materials més
abstractes. Per exemple, a totes les aules hi ha balances, i des del parvulari pesen
moltes sorpreses: defineixen els objectes i el seu pes. L’associació per comparació
continua el treball d’abstracció.

Els nens aprenen sense problemes un vocabulari científic elaborat. La representa-
ció gràfica encara és més abstracta. Els resultats de l’observació i l’associació es
van penjant i guardant a les capses i taulers de les classes.

El mètode d’ensenyament
de la lectoescriptura...

... és global i ideovisual, és a dir,
basat en les idees i en la
visualització de les paraules:
parteix de la frase i la paraula per
arribar finalment a distingir entre
paraula, síl·laba i fonema. Les
frases surten sempre de
l’observació directa i de les
vivències col·lectives. Això
facilita la comprensió lectora i fa
que el fet de llegir esdevingui un
descobriment personal. El
mestre escriu la frase i tots la
llegeixen. Es reprodueix en gran
i es posa a la paret, i els nens la
copien i l’acompanyen amb un
dibuix. Es memoritza, es fan
jocs, etc.

L’examen de les sorpreses
dóna peu a unes constants:
per a què serveix?, com
funciona?
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Sobre material reciclat (o
inespecífic), vegeu la

unitat “Planificació dels
espais, els temps i els

materials” d’aquest mòdul.

3. Expressió, concreta i abstracta: Per mitjà del llenguatge verbal, primer;
després fent dibuixos, maquetes, etc.

Després d’observar les realitats concretes i recollir material, els infants experi-
menten formes de treball com les que es feien als tallers d’impremta, de cuina, de
meteorologia, etc. El mestre inicia les tècniques. Podem veure també la relació
entre els procediments didàctics a la figura 2.4.

Figura 2.4. El mètode global

Procediments didàctics del mètode Decroly

En el mètode Decroly, partir dels interessos dels infants implica una
organització flexible dels horaris, una organització acurada dels espais i
donar una gran importància als materials didàctics. Es tracta de crear un
medi que alimenti la curiositat de la quitxalla i permeti desenvolupar la
capacitat d’observació. El paper bàsic del mestre és orientar i facilitar els
aprenentatges.

Les aules dels més petits eren més àmplies que les de la resta de cursos, però a totes
hi havia un mobiliari còmode d’utilitzar per als nens, amb gàbies per als animals,
plantes, objectes, balances, quaderns, que hi donava un cert aspecte de taller. Es
dóna molta importància a una distribució dels espais a l’aula que afavoreixi les
activitats d’observació.

L’aula del parvulari Decroly de fa vuitanta anys s’assemblava molt a les d’ara
pel que fa a l’equipament material: parets adornades amb els treballs dels nens,
armaris, capses; pissarra a l’abast dels nens, botigueta, caseta, cubell d’aigua,
sorral, construccions, caixes de col·leccions, aquaris, terraris, gàbies de ratolins i
tórtores, estores per treballar al terra, biblioteca, banc de fuster, teatre de titelles,
material divers (cartolines, tenalles, claus, rasclets, pinzells, tisores, llapis, etc.),
segons el que descriu V. Descordes en el seu treball titulat “El jardí d’Infants a
l’Escola Decroly” (González-Agàpito, 1988, núm. 42, pàg. 18-19).
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També usaven material reciclat (catàlegs, cordes, retalls de roba, fustes petites,
etc.), el que avui en diríem material inespecífic. El material didàctic sorgeix
del que porten els infants (materials naturals), i també són molt importants els
materials creats pels infants, que es van guardant i penjant a l’aula.

“Parlar de Decroly és parlar de globalització [...]; suposa un revulsiu en l’ensenyament
[...], es tradueix en [...] els «centres d’interès». Però influeix també decisivament en les
característiques que ha de tenir el material [...]. Ha de respondre a les necessitats de
l’infant. [...] i ser útil [...] per al joc. Decroly observa que [...] l’infant s’orienta en primer lloc
cap a les «matèries primeres» –sorra, aigua, pedres, papers, material de rebuig– [...] i que
els nens prefereixen els objectes concrets a les formes abstractes [...]; cal, doncs, elaborar
el material de manera que reprodueixi els objectes naturals, que el pugui relacionar amb
els objectes de la seva experiència.”

I. Solé i Gallart (1985). “Una reflexión sobre Montessori y Decroly”. Cuadernos de

Pedagogía (núm. 126, pàg. 9).

La pedagogia de Decroly és educació per l’acció, una pedagogia
experimental en la qual el projecte és el centre de tot, que incorpora el mètode
científic (observació directa, experiència) al centre de l’activitat didàctica
i que cerca aprendre a aprendre. La vida natural i social és l’autèntica
educadora, i cal obrir l’escola a la vida i poder aprendre de la realitat i
incorporar-la a les aules.

L’objectiu final de l’educació és adaptar-se a la vida social. El que interessa a
l’infant és la realitat immediata, sobretot la vida que l’envolta. Si en la societat hi
ha nens i nenes junts, per què s’han de separar a l’escola? Decroly va ser un gran
impulsor de la coeducació.

“És [...] a maternal on s’inicia l’ímpetu decisiu per a la construcció de la persona; és allí
on el nen aprèn a ser l’agent principal dels seus progressos. L’escola «de la vida» ha de
precedir l’escola «dels llibres», tot el que el nen no hagi après per experiència personal li
serà inútil.”

F. L. Dubreucq (1995). L’escola Decroly: una educació global des del parvulari (pàg. 39).

Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat (“Temes d’Infància”, núm. 24).

La responsabilització dels infants és un altre tret característic: els infants tenen
càrrecs (tenir cura de les plantes, dels animals, posar al dia el tauler d’anuncis,
tenir cura de l’espai, organitzar el material, les col·leccions, les caselles, el jardí,
l’hort, etc.), de manera rotatòria, que els ajuden a ser autònoms i a treballar en
favor de l’interès col·lectiu. Participen en la gestió de l’escola i hi ha tasques
compartides per nens i nenes d’edats diferents. Cal potenciar les relacions socials
de companyonia, i per això els grups de treball van canviant al llarg del curs.

En aquesta selecció d’aportacions destacables del moviment pedagògic de l’Esco-
la Nova cal tenir en compte que són molts més els pedagogs que en formaren part,
però per raons òbvies de selecció no entrem en més detalls. Només una referència
ens servirà per tancar aquest moviment. Es tracta de Célestin Freinet(1896-1966),
mestre francès creador de la pedagogia popular, que va donar gran importància al
treball en grup o cooperatiu i a les tècniques expressives del dibuix, la impremta
i el text espontani. Tot i que va estar molt influït per les idees de l’Escola

Els jocs didàctics de
Decroly...

...són bàsicament sensorials i
motors i d’habilitat mental
(d’associació, de discriminació,
d’atenció, etc.).

L’escola Decroly

L’escola Decroly encara
funciona i rep subvenció des de
fa prop de cinquanta anys; té
molta autonomia i acull alumnes
des de 2 anys i mig fins als 18
anys. El mètode dels centres
d’interès s’ha fet molt popular.

Els més grans de l’escola
ajuden a menjar els més
petits, els expliquen contes,
representen obres de teatre
per a ells, etc.
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El metòde natural de
Freinet...

... va generar un ampli moviment
de seguidors, i a Catalunya el va

introduir l’any 1929 un professor
de l’Escola Normal de Mestres

de Lleida, Jesús Sanz. Les seves
tècniques també es van aplicar al

parvulari.

“Fent i desfent aprèn
l’aprenent.”

Célestine Freinet

Lectura complementària

M. Porquet (1973). Les
tècniques de Freinet al parvulari.

Barcelona: Laia.

Nova (pedagogia centrada en l’infant, principi de globalització, pedagogia social,
aprenentatge individualitzat, etc.), la seva pràctica educativa i el seu pensament
pedagògic també s’inspiren en el marxisme i la pedagogia llibertària. Freinet
va voler anar més enllà, i és per això que va anomenar la seva escola Escola
Moderna.

La seva pedagogia és realista i pràctica. Parteix de la vida quotidiana dels infants
d’una escola rural, i el principi pedagògic bàsic és el treball (“educació per al
treball”); el treball com una activitat organitzada, cooperativa i responsable que
permet aprendre i que és útil per a l’individu i per al grup. La cooperació és la
base de la pedagogia de Freinet. La disciplina s’entén com el resultat del treball
planificat i organitzat, no com a imposició.

Els infants aprenen per tempteig experimental (assaig i error); així, hem après a
caminar, caminant; a parlar, parlant, i aprenem a llegir i escriure llegint i escrivint.
És per això que Freinet parla de mètodes naturals d’aprenentatge, i destaca la
gran importància de les tècniques en aquesta pedagogia activa i vitalista. Podem
veure-les a la figura 2.5.

Figura 2.5. Principis metodològics de l’Escola Moderna

El mètode de Freinet també s’anomena “mètode natural”.

Va distingir tres etapes educatives en el període que avui anomenem d’educació
infantil, abans de l’inici de l’escola primària, tal com es veu a la taula 2.9.

Taula 2.9. Etapes educatives proposades per l’Escola Nova.

Etapa educativa Edat Característiques

Preescolar 0-2 anys Importància de les primeres experiències de joc-treball per tempteig.
L’anomena: període de tempteig

Parcs infantils 2-4 anys Importància d’experiències de joc-treball en el medi natural. Cal posar la natura a disposició dels infants,
que ja són més autònoms i fan activitats constructives.
L’anomena: període d’instal·lació

Maternal 4-7 anys Inici, conjuntament amb les activitats de joc-treball, del treball-joc, i augment de les activitats col·lectives.
L’anomena: període de treball
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Algunes dades sobre la renovació pedagògica de l’educació infantil a
Catalunya

En aquesta unitat heu vist que hi ha antecedents d’institucions educatives infantils
des del segle XIX. Però cal que coneguem que Catalunya va esdevenir pionera en
la renovació pedagògica de l’educació dels més petits des del començament del
segle XX, que va proposar un sistema educatiu que s’iniciés des del naixement
de l’infant. La Guerra Civil i el període franquista van representar un trencament
i una involució de gairebé quaranta anys en la situació de les escoles infantils
catalanes.

Conèixer algunes dades de la història pedagògica del nostre país permet compren-
dre millor com han anat evolucionant l’escola bressol i el parvulari i quina és la
situació actual.

Presentem aquestes dades seguint un criteri cronològic, des dels antecedents de la
renovació, al segle XIX, fins al final del període franquista (1975):

1) Els antecedents: Julià López Catalán

Ja hem parlat de López Catalán en aquesta unitat. El director de l’Escola Model
de Pàrvuls de Barcelona va incorporar l’educació física i higiènica, els jocs i
l’educació dels sentits, i va introduir els materials didàctics de Fröbel. L’any
1868 va proposar a les Corts Constituents l’establiment de parvularis amb caràcter
obligatori i gratuït.

2) El segle XX: 1914-1931

En aquest període té lloc una renovació profunda del parvulari, que es considera
obligatori i molt vinculat a l’escolaritat primària. Joan Palau i Vera introdueix el
mètode Montessori a Catalunya, a la Maternitat de Barcelona. La Mancomunitat
de Catalunya i alguns ajuntaments, com el de Barcelona, creen parvularis públics.
El primer es funda l’any 1915 a la Via Laietana, dirigit per Àngels Garriga i Joana
Faig. Dos anys després s’inaugura el segon parvulari montessorià i comença un
període de gran difusió d’aquests centres durant els anys vint. Montessori viatja a
Barcelona en diverses ocasions i els anys trenta també s’introdueix el mètode de
Decroly.

3) El segle XX: 1931-1936. La Generalitat republicana

En aquesta època es consolida la trajectòria renovadora del parvulari i tenen lloc
els avenços més espectaculars en l’educació infantil catalana: es posa gran interès
en l’estudi de la primera infància en el Seminari de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona i es planteja l’educació de 0 a 2 anys d’edat com a servei social i públic
(no pas benèfic), encara que la Generalitat no va crear escoles bressol per raons
econòmiques.

La pedagoga Rosa Sensat duu a terme una tasca important de divulgació higiènica
i de les normes de la puericultura, perquè creia que una gran part dels problemes
de salut que afectaven la majoria dels infants eren de caràcter educatiu. En l’àmbit
de l’educació primària, va aplicar els principis de l’Escola Nova en la seva tasca

En la unitat “Principis
bàsics d’intervenció en
educació infantil” podreu
conèixer el caràcter
educatiu que atorguen les
lleis al nostre país a
l’etapa 0-6 anys, des de fa
pocs anys.

Adaptació

“La societat es transforma, i a
mesura que sorgeixen nous ideals
de vida l’escola ha de modificar
les seves tendències per
adaptar-se a les necessitats del
present i a les que es dibuixen en
els horitzons de l’esdevenidor.”
Rosa Sensat i Vilà

Pau Vila va fundar l’Escola
Horaciana l’any 1905.

Ventura Gassol

Gassol va ser l’inspirador
principal de la política educativa
de la Generalitat republicana.
Defensor de les idees de l’Escola
Nova, abans de ser conseller va
elaborar per a l’Ajuntament de
Barcelona una proposta de
creació de jardins d’infants
públics de qualitat.
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Lectura complementària

Diversos autors (1992).
L’Escola Nova Catalana

1900-1939. Barcelona: Eumo /
Diputació de Barcelona. Es

tracta d’una recopilació de textos
dels principals pedagogs

catalans de l’època.

docent i directiva a l’Escola del Bosc de Montjuïc, el que avui anomenaríem una
escola verda o escola d’educació ambiental.

Amb l’esclat de la Guerra Civil, l’any 1936, el nou període revolucionari cris-
tal·litza en la creació del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU), que defensa
que les escoles infantils no han de ser guarderies (“no només s’ha de guardar, sinó
observar i educar, en el doble sentit higiènic i social”), i que el parvulari “és el
període dels jocs i de l’aire lliure”. Es pretenia crear un sistema educatiu públic
dels 0 als 15 anys.

4) La Guerra Civil: 1936-1939

Dolors Canals lidera una profunda renovació a través dels centres de puericultura.
Aquests centres eren destinats a la investigació i l’aplicació de programes de
formació d’educadors i a facilitar dades a les anomenades guarderies de guerra
o guarderies noves, xarxa de centres educatius dels barris obrers, que ella va
dirigir. Es crea el Centre Neonatal de Barcelona i s’encarrega a Canals que faci un
informe sobre el model més adequat d’escola bressol, d’equipaments i de la seva
programació.

5) Període franquista: 1939-1975

Es desmantella l’obra educativa de la Generalitat i es restableix la visió benèfica
assistencial de les casas cuna, guarderías i parvularios. La llei estableix que la
meitat de les places de puericultores siguin cobertes per monges, i en tot el període
franquista no es fa res amb relació a la regulació o la formació dels educadors dels
infants més petits.

Infants en un parvulari barceloní a
mitjan anys seixanta

Apareixen lleis que regulen la creació de guarderies laborals dins les fàbriques i
grans empreses, però no creen gaires places.

En l’àmbit de l’escola privada s’inicia la recuperació de la renovació pedagògica
catalana per part de sectors catòlics progressistes a partir dels anys quaranta, en
escoles com Virtèlia, Andersen i Nausica, entre d’altres, un moviment que es va
ampliant fins a la dècada dels seixanta, en què es crea el moviment de les escoles
actives. La metodologia de Montessori encara s’aplica en alguns parvularis.

Des de mitjan anys seixanta i sobretot a la dècada dels setanta, sorgeix de nou la
preocupació per l’educació dels més petits i per la pedagogia renovadora: destaca
la tasca de l’Escola de Jardineres Educadores (1956), primer centre de formació
especialitzat en primera infància, i sobretot de l’Escola de Mestres Rosa Sensat
(1965; des de 1980, Associació de Mestres Rosa Sensat), moviment de renovació
pedagògica. Es comença a tenir en compte aquesta etapa educativa a les escoles de
Magisteri i a les universitats, i el 1972 es crea l’Escola de Mestres de Sant Cugat.
Al final del franquisme sorgeixen moviments de pares i mares que reclamen el
dret a l’educació dels més menuts, sobretot a Barcelona, on amb l’arribada de la
democràcia s’aconsegueix la creació d’una xarxa d’escoles bressol municipals, el
Patronat Municipal de Guarderies.
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2.2.2 Aportacions principals dels models cognitivistes a l’educació
infantil

Més endavant revisem les teories psicològiques de l’aprenentatge i dels principis
constructivistes, i és per això que en aquest repàs dels models educatius ens limi-
tem a recollir sintèticament algunes conseqüències dels principis constructivistes
–i més concretament les de Piaget i Vigotski– en la tasca educativa. La teoria
de Piaget sobre el desenvolupament de la intel·ligència ha tingut aplicacions
destacades en l’àmbit de l’educació infantil:

• Propostes globalitzades de treball.

• Incorporació del treball sensorial i motor a la planificació de les activitats
adreçades als petits i molt especialment el paper destacat de l’acció (física
o mental) en el procés educatiu, que dóna gran importància als processos
cognitius.

La intel·ligència és activa, i els primers anys de vida el nen se sent estimulat a
reflexionar sobre tota mena de problemes. Piaget defensava els experiments com
a part important de l’aprenentatge.

Pel que fa als models socials del desenvolupament cognitiu, dels quals Vigotski és
el representant principal, la cultura i les interaccions socials guanyen protagonisme
quan interpretem el desenvolupament i quan pensem com i en què hem d’educar:
sense vida social no es desenvolupen ni el pensament, ni la memòria, ni l’atenció.

Aquests plantejaments han influït en la manera d’organitzar socialment l’espai i els
materials de joc perquè els infants puguin actuar de manera diversificada i rebre
les interaccions adultes necessàries. Un exemple concret és el fet de barrejar grups
d’edats diferents per enriquir les situacions de joc i afavorir la cooperació entre els
infants.

Individu i col·lectivitat

“Els plantejaments de Vigotski porten a dos aspectes diferents i, alhora, complementaris.
D’una banda, la importància de la individualització dels aspectes relacionats amb la cura i
l’assistència de l’infant [...] De l’altra, la necessitat de possibilitar espais, materials i formes
d’organització col·lectiva que no depenguin de la interacció individual adult-infant.”

I. Vila (1996, novembre-desembre). “Vigotski i l’educació infantil”. In-fàn-cia (núm. 93, pàg.
6).

2.2.3 El model antiautoritari: A. S. Neill

Després de la Segona Guerra Mundial sorgeixen nous models pedagògics alter-
natius de caire utòpic. Un dels més importants és l’escola de Summerhill, d’A.
S. Neill, influït per l’anarquisme, el cristianisme primitiu, Rousseau (la bondat

Tractareu dels principis
psicopedagògics de les
teories constructivistes de
l’aprenentatge en l’apartat
“Bases
psicopedagògiques: les
teories de l’aprenentatge”
d’aquesta unitat i en el
subapartat “Principis
psicopedagògics que
fomenten el currículum
d’educació infantil” de la
unitat “Principis bàsics
d’intervenció en educació
infantil” d’aquest mòdul.

Constance Kamii

Kamii ha estat una de les mestres
d’educació infantil que han
aplicat les teories de Piaget a la
tasca educativa. En aquesta línia,
també es va crear a Catalunya un
institut experimental de
pedagogia operatòria.

Com es veu més
endavant, la riquesa
d’interaccions socials i
l’existència d’un context
també ric en instruments
físics i simbòlics adequats
afavoreix el
desenvolupament de
l’infant; és el que Vigotski
anomenava capacitat de
desenvolupament
potencial, una àrea
creada per a
l’aprenentatge.
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La llibertat

“Lluitem per aconseguir que els
infants siguin lliures al seu

interior, lliures de la por, de la
hipocresia, de l’odi, de la
intolerància.” A. S. Neill

natural humana) i les formulacions que des de la psicoanàlisi intentaven una
aproximació a teories sociològiques com el marxisme (el freudomarxisme de W.
Reich, psicoanalista infantil que va ser el seu terapeuta). A. S. Neill defineix un
model educatiu amb les característiques següents:

• Intenta lluitar contra la repressió que ens fa infeliços.

• Promou la llibertat i la participació de les persones, capaces d’autoregular-
se sense que ningú no els digui què han de pensar o què han de fer.

• Educa els infants perquè es puguin adaptar al món en què viuen, però de
manera crítica.

Alexander S. Neill (1883-1973) era un mestre i pedagog escocès interessat també
pel periodisme, la política, la psicoanàlisi i el pacifisme. S’acosta a les noves
pedagogies europees als anys vint i, després de treballar a Alemanya i Àustria,
torna a Anglaterra i funda l’escola Summerhill l’any 1924 a Leiston, un poble
situat a 100 km de Londres. Era un internat on vivien uns 50 o 60 infants d’entre
4 i 18 anys. Va descriure la seva experiència en l’obra Summerhill(1960), que es
va difondre per tot el món i va provocar que milers de persones visitessin l’escola
i que els seus ideals tinguessin molts seguidors.

Hi ha altres representants del corrent pedagògic antiautoritari. Entre d’altres, la
pedagogia no directiva del psicoanalista Carl Rogers –una aplicació de la seva
psicoteràpia centrada en el client en el món de l’escola, que afirma el valor suprem
de l’autoeducació– i el corrent anomenat pedagogia institucional, que ha dut
a terme formes diverses d’autogestió pedagògica –és a dir, de regulació de la
llibertat dels educands–, molt desenvolupada teòricament i una mica menys en
la pràctica. Tot i això al nostre país hi ha una tradició important d’autogestió
educativa que parteix de les escoles racionalistes i la pedagogia llibertària del
començament del segle XX i arriba fins a l’actualitat.

“L’únic aprenentatge que pot influir significativament en la conducta és el que l’individu
descobreix i incorpora per si mateix. L’aprenentatge basat en el descobriment mateix, la
veritat incorporada i assimilada personalment en l’experiència, no es pot comunicar de
manera directa a un altre.”

C. Rogers (1969). Freedom to learn. Columbus: Charles E. Merrill.

Els principis pedagògics del model de Neill són els següents:

a) Bondat de la naturalesa humana. Neill creia en la bondat de totes les persones
i no estava d’acord amb el principi freudià de destrucció o tànatos, que afirma
que, de la mateixa manera que els subjectes volem viure, també tenim impulsos
destructius que canalitzem vers altres persones o vers nosaltres mateixos, que ens
fan patir i ser infeliços. Cal confiar en els infants i tenir en compte que la causa
última de la mala conducta dels nens i nenes és la manca d’afecte.

b) La felicitat és possible mitjançant l’amor i la llibertat. És una pedagogia
optimista i vital que rebutja el càstig, la por i tota imposició de l’adult sobre
l’infant. Estimar vol dir acceptar l’infant, i Neill afirma que no és possible estimar
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els infants i castigar-los o renyar-los constantment. El càstig només serveix per
alimentar l’odi.

c) Importància de les emocions, de l’afectivitat. Un principi que Neill va
expressar molt clarament en el títol d’una obra seva: Cors, no solament caps a
l’escola. Viure lliurement i espontàniament és el que ens pot ajudar a relacionar-
nos d’una manera càlida, a estimar-nos.

d) Acceptació de la sexualitat infantil, que cal entendre i no reprimir:

“Quan un infant és lliure de masturbar-se se’l veu alegre, feliç, fogós, perquè, en realitat, la
masturbació no l’interessa. Per contra, els infants als quals es prohibeix són malaltissos
i desgraciats [...]. Freud ens ha familiaritzat amb la idea que el sexe existeix des del
començament de la vida, que el nounat experimenta un plaer sexual quan mama i que
la zona erògena de la boca va cedint, a poc a poc, davant de la zona erògena dels òrgans
genitals. Els jocs infantils amb els genitals són un veritable problema, perquè gairebé tots
els pares van ser condicionats des del bressol d’una manera contrària al sexe i no poden
vèncer la sensació de vergonya, pecat i disgust. [...] Quan un infant petit és lliure de viure la
seva vida plenament sense càstigs, consells, ni tabús, troba la seva vida massa interessant
per limitar la seva activitat a l’aparell sexual.”

A. S. Neill (1975). Summerhill (pàg. 202-207). Vic: Eumo.

g) Rebuig de la repressió. Cal educar en llibertat, sense imposicions, i fer- ho
d’una manera real i autèntica.

Pel que fa a les bases de la seva pràctica educativa, podem destacar les següents:

a) Vida comunitària. Hi ha una hora per llevar-se i esmorzar, per dinar i sopar,
per prendre el te i començar les classes –cada una de quaranta minuts–, que duren
fins al migdia, amb un esbarjo a mig matí. No es pot veure la televisió durant els
àpats o les hores de classe. També hi ha una hora d’anar a dormir (de vuit a nou
per als menors de 12 anys, i a les deu els més grans). La vida en comunitat és per
a Neill la millor mestra dels infants.

Escola Summerhill. Va ser fundada
per Neill el 1924 i encara existeix
avui dia.

b) Autogovern i rebuig del dirigisme. La vida de l’escola es decidia en
assemblees que se celebraven cada dissabte, presidides per un infant escollit entre
la resta, igual que el secretari, que prenia nota dels acords. Encara que no era
obligatori assistir-hi, la majoria dels infants hi anava. Es va anar generant un
conjunt de normes o lleis que es transformen amb el temps.

A Summerhill, la vida en comunitat i l’autogovern no vol dir que no hi hagi
normes:

“Alguns tenen la idea que, en tractar-se d’una escola lliure, no hi ha normes i cadascú fa el
que vol. No és veritat. Que una persona violi els drets dels altres no ho considerem llibertat.
Tenim una llista increïblement llarga de lleis elaborades per la comunitat perquè els drets
dels altres quedin protegits de la gent desconsiderada. A més hi ha una llista de normes
de seguretat fixades per Neill i per la seva dona. Per exemple [...] els nens per sota d’una
determinada edat no poden tenir llumins ni ganivets.”

J. Popenoe (1975). Summerhill. Una experiencia pedagógica revolucionaria (2a ed., pàg.

45). Barcelona: Laia.
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El joc

“El joc és un element
d’importància cabdal a

Summerhill. No penso en el joc
dels camps esportius ni en els

jocs organitzats; penso en el joc
de fantasia.”

A. S. Neill

c) Llibertat per assistir o no a classe. No hi ha un currículum rígid ni planificat,
ni un horari que s’ha de seguir, ni unes activitats obligatòries per a cap infant, que
és lliure de triar si juga tot el matí a amagar, o es dedica a passejar amb la bicicleta,
o s’adreça a una aula o taller per fer altres activitats, per posar alguns exemples.
Ningú no sanciona ni lloa una elecció per sobre de l’altra. Val a dir que aquesta
llibertat no provoca que els infants no vagin “a classe”, amb excepció del període
d’adaptació, en el qual posen a prova l’antiautoritarisme de l’escola. Cal apuntar
en una pissarra quines activitats es pensen fer i tampoc no es pot marxar de l’escola
per anar al poble, per exemple, sense comunicar-ho.

d) Llibertat de jugar. El joc s’entén en un sentit ampli i com un deure; el primer
de tot és el joc. Són molt importants els espais naturals que envolten els edificis,
com boscos, camins, platges, cabanes, arbres i troncs, que faciliten un autèntic joc
d’aventures.

“Els terrenys de Summerhill ocupen aproximadament onze acres: grans extensions de
terreny en les quals es pot endinsar qui vulgui estar sol. Els més petits gaudeixen fent
tombarelles pel terra i molt de xivarri. Hi ha un amagatall sota el terra, com si formés una
petita cambra. S’hi arriba baixant per un forat des del terra del safareig.”

J. Popenoe (1975). Summerhill. Una experiencia pedagógica revolucionaria (2a ed., pàg.

91). Barcelona: Laia.

e) Importància de les festes. En les festes destaca el teatre com a activitat
principal; a les nits es narren contes i es veuen pel·lícules.

f) Importància de les activitats manuals de taller. Treballs de fusteria, de metall,
de ceràmica: tota l’escola és un gran taller experimental.

g) Orientació moral permissiva. Es basava en la llibertat i l’acció, i tenien
gran importància el que Neill anomenava incidents educatius crítics, accions sor-
prenents dels educadors envers els infants per fer-los reflexionar sobre qüestions
morals, sense adoctrinament ni sermons.

El paper dels mestres és facilitar i orientar els aprenentatges dels seus alumnes
quan ells volen, i també fan de persona de referència per als més menuts.

Pel que fa a l’educació infantil, a Summerhill el grup dels infants més petits de
l’escola (de 4 a 7 anys d’edat) té una organització diferent de la resta. Viuen
en un edifici a part, on esmorzen i berenen, i les cuidadores els ajuden més en
les activitats d’autonomia personal. Tampoc no tenen tants mestres com els més
grans, sinó un educador de referència, i pel que fa a l’espai, tenen una estança
bàsica on fan totes les activitats. Malgrat això, comparteixen amb la resta l’espai
dels tallers i també el menjador a l’hora de dinar. Dediquen el dia a jugar moltes
hores a l’aire lliure (van amb bicicleta, es banyen a la platja, juguen al bosc, etc.),
i a la nit van a dormir amb les seves cuidadores, ajudades pels alumnes més grans.

Potser aquest aspecte de separació del medi familiar des de l’edat de parvulari és
un dels menys encertats de la pedagogia de Neill, malgrat que ell afirmava que els
infants eren feliços i no s’enyoraven de les famílies... Què en penseu?
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2.2.4 Característiques dels models educatius de base conductista

Les aportacions de les teories conductistes a les maneres d’entendre i dur a la
pràctica els processos educatius tenen a veure amb les teories de l’aprenentatge.
El conductisme és un dels corrents psicològics desenvolupats al segle XX, a partir
de l’obra de Watson.

El psicòleg F. B. Skinner, representant principal del conductisme contemporani,
també posa en relleu el valor del medi i de les conductes apreses. Skinner
explica els mecanismes de l’aprenentatge –anomenat condicionament operant–
al final de la dècada dels quaranta, i l’aplica mitjançant una tecnologia de
l’ensenyament–aprenentatge difosa amb molt d’èxit als Estats Units i a Europa fins
als anys vuitanta: la tecnologia instructiva de l’ensenyament (també anomenada
disseny instructiu o ensenyament programat).

Les idees més importants de la teoria conductista que s’han aplicat en l’àmbit
educatiu (segons les recull Begoña Gros, 2001, pàg. 233-247), són les següents:

• El paper actiu dels subjectes en l’aprenentatge –cal fer, experimentar, etc.–
i el caràcter observable del resultat de l’activitat.

• L’aprenentatge entès com un canvi de conducta degut a l’experiència.

• La importància de seqüenciar els aprenentatges o els seus continguts, del
més simple al més complex.

• El paper imprescindible del reforç en els processos de condicionament, és
a dir, dels processos posteriors que fan augmentar la possibilitat que la
conducta de l’individu es torni (o no es torni) a produir, segons que siguin
reforços positius o negatius.

Aprenem a plorar

Un nadó té gana i s’agita, mira la mare... Quan finalment plora, la mare l’alleta. Si analitzem
aquesta seqüència podem identificar, en la seva simplicitat, aquests processos de reforç. Si
l’infant aprèn a plorar perquè l’alimentin (o l’agafin en braços, o quan té mal, etc.) és perquè
després de donar aquesta resposta –el plor–, s’ha produït la satisfacció d’una necessitat o
demanda. Tots hem après a plorar perquè els altres han significat el plor.

• El reforç positiu (premi) i el negatiu (càstig) són elements importants en els
processos d’aprenentatge, igual que la motivació, condició sine qua non de
l’aprenentatge. Tant si es tracta de motivacions de base fisiològica (com la
gana) o més complexes (com és el cas de totes les motivacions humanes:
tingueu en compte que som l’únic animal que pot fer una vaga de fam, o
deixar d’alimentar-se i morir en algunes formes d’anorèxia!). Podem dir
que som éssers de conducta una mica més complicada que la de les ratetes
amb les quals experimentava Skinner..., però sempre hi ha una motivació en
la base dels aprenentatges.

• Podem utilitzar el reforç per incorporar noves conductes a partir d’altres ja
existents (emmotllament).

El reduccionisme de les
teories conductistes

Les teories conductistes han
rebut moltes crítiques pel seu
reduccionisme, perquè intenten
aplicar els mateixos esquemes a
l’hora d’interpretar
l’aprenentatge i la conducta dels
animals i de les persones.

L’origen

L’ensenyament programat
sorgeix l’any 1920 dins del
context de l’ensenyament
individualitzat: màquina per
corregir tests.
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Lectura complementària

Podeu llegir les pàgines de l’obra
d’A. Huxley (1982). Un món
feliç (pàg. 33-42). Barcelona:

Casa del Libro. S’hi explica com
es pot condicionar i programar la

conducta dels bebès. Se’ls
ensenya a odiar els llibres amb
reforços negatius i quan siguin

grans creuran que no els
suporten perquè ho han decidit
conscientment. És una novel·la,

però fa pensar en la capacitat
manipuladora de l’educació i

dels educadors.

Les aplicacions més destacades de la teoria conductista en l’àmbit educatiu són
les següents:

• L’ensenyament programat, que abraça des de la formulació d’objectius
mesurables i terminals (quines conductes cal que aprenguin els subjectes)
fins a l’ensenyament assistit per ordinador. Skinner va desenvolupar les
primeres màquines d’ensenyar i podem dir que és el pioner de la situació
d’ensenyament–aprenentatge que ara viviu com a estudiants en un entorn
virtual.

• Els plans d’ensenyament individualitzats. El disseny de sistemes de fitxes
de treball individuals permet que cada alumne treballi al seu ritme i
autònomament; potser recordeu les fitxes que acompanyaven els llibres de
text quan anàveu a escola...

• El disseny instructiu fa factible definir, juntament amb els objectius ter-
minals, les tasques d’aprenentatge que cal fer, els reforços que es poden
aplicar, els sistemes d’avaluació i, sempre que és possible, incorporar els
sistemes d’avaluació objectiva. És a dir, tots els elements de la programació
educativa.

• Els condicionaments adquirits en la primera infància són determinants i
sovint es realitzen de manera inconscient, atès que es tracta de l’etapa de
la vida en què som més sensibles.

• És important transmetre la idea que amb una bona planificació es pot assolir
qualsevol objectiu educatiu: tot es pot condicionar, programar, des de la
conducta adequada del nadó fins al model de societat ideal que Skinner
descriu a l’obra Walden Dos (1971).

I, per acabar, us volem transmetre una preocupació expressada pel filòsof Octavi
Fullat sobre els models educatius de base conductista: el seu optimisme pedagògic
pot obrir la porta a pedagogies deshumanitzades, molt centrades en la tecnologia
educativa, que deixen de banda altres aspectes formatius de la persona i que tornen
a posar el mestre (més ben dit, el professor), així com els continguts i les tècniques
d’aprenentatge, en el centre del sistema: educar esdevindria només una tècnica per
reproduir coneixements, hàbits i actituds dels educands (Fullat, 1983, pàg. 336-
338).

2.2.5 Alguns models i experiències contemporànies d’intervenció
educativa en la petita infància

Podríem esmentar moltes experiències contemporànies interessants, però hem
triat dues que ens sembla del tot imprescindible que conegueu. Les dues tenen en
comú, a més de l’interès pedagògic, el fet d’haver començat en acabar la Segona
Guerra Mundial i d’haver estat referents, particularment el model de Reggio de
l’Emília, per als educadors del nostre país.
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En el primer cas es tracta d’un centre educatiu per a infants de 0 a 3 anys situat
a Budapest, i en el segon d’una xarxa d’escoles d’educació infantil de 0 a 3 anys
(asilo nido) i de 3 a 6 anys d’edat (scuola dell’infanzia), a la ciutat de Reggio de
l’Emília, a Itàlia.

Emmi Pikler i el centre d’atenció a la primera infància de Lóczy

Emmi Pikler, pediatra familiar hongaresa, va fundar l’any 1946 una maternitat per
atendre els infants sense família (temporalment o a més llarg termini). Les seves
contribucions més importants es relacionen amb el paper que atorga a la interacció
entre l’infant i l’adult –molt avançada respecte als vincles i les interaccions
afectives entre mare–educadora i infant– i amb el fet de que és precursora del
concepte d’infant competent.

Tenia una idea molt avançada de la salut humana, que integra els aspectes
somàtics i psíquics, i estava molt interessada en l’atenció als més petits i en les
característiques de la seva cura. Així, es va preocupar de no fer plorar l’infant
en les exploracions mèdiques, de preparar espais de joc per als nens malalts
però també d’anar incardinant una sèrie d’observacions i reflexions sobre la
necessitat de fomentar l’autonomia de moviments en els més menuts, en comptes
de sobreprotegir-los i limitar-los el moviment. Cal que l’educador no interfereixi
en l’activitat dels nadons, però sí que pot organitzar l’ambient i els estímuls amb
vista a propiciar activitats variades i riques per a l’infant.

Va aconsellar els pares i va experimentar el seu mètode amb més de cent infants.
En començar a dirigir el centre de Lóczy l’any 1946 va intentar demostrar que
també en una institució els nens podien desenvolupar-se sans i alegres, de manera
harmònica, sempre que es garantissin dos elements bàsics: l’activitat motriu
autònoma de l’infant i la intimitat en les relacions, com es pot veure a la figura
2.6.

Figura 2.6. Factors bàsics per al desenvolupament infantil

Pikler va identificar com a factors imprescindibles en la tasca educativa amb els
nadons la tranquil·litat i la serenor, defugint les presses, a l’hora de canviar
els nens, d’alimentar-los, etc. Calien tendresa i temps, observar els seus gestos
i expressions, posar paraules en la relació amb els infants encara que fossin
molt petits, evitar les imposicions però treballar per estimular-los, deixar-los fer
i afavorir la seva participació en les atencions, dur un registre individual de cada
infant, etc.

“Les educadores van seguir atentament –i van anotar amb satisfacció– tots els intents i les
manifestacions més petites del desenvolupament del nen. Es van adonar i van comprendre
que el nen petit sa i equilibrat no necessita que l’ensenyin com ha de caminar o jugar, sinó

E. Pikler va constatar que
els infants que no gaudien
d’autonomia de moviments
eren els que patien més
accidents.



Didàctica de l’educació infantil 80 Infància i educació

Moviment i autonomia

Els estudis experimentals han
constatat, per exemple, que la

mitjana de canvis de postura és
de 150 canvis/hora cap als 10-11
mesos, quan els bebès comencen

a aixecar-se.

que, pels seus assaigs independents i habituals, i amb l’ajut de les experiències adquirides
[...], és capaç de desenvolupar-se amb joia i harmonia. [...] El desig d’activitat del nen
[...] depèn en gran mesura de l’alegria, de la intimitat i del sentiment de seguretat que
experimenta envers l’adult conegut mentre aquest s’ocupa d’ell.”

J. Falk (1998). Educar els tres primers anys. L’experiència de Lóczy (pàg. 15). Barcelona:

Associació de Mestres Rosa Sensat / Diputació de Barcelona.

Figura 2.7. Autonomia de moviment

Durant el primer any de vida és molt important el joc autònom.

Es tracta d’una nova manera d’entendre l’atenció als més petits, personalitzada,
que Pikler també creia aplicable a l’àmbit educatiu de la família.

La de Lóczy és una pedagogia relacional basada en la reciprocitat
adult–infant, en el respecte i l’observació del que pot i sap fer per establir
relacions afectives harmonioses i individualitzades amb els infants en els
moments de cura vinculats a les rutines (alimentació, son, higiene, etc.). I,
la resta del temps, donar-li la màxima autonomia de joc i de moviment, en
un ambient afectuós, tendre, de cooperació, amb joguines i un espai suficient
i adequat.

Cap als 8-10 mesos domina l’exploració dels objectes per manipulació i s’han
documentat més de seixanta varietats de moviments de les mans i els dits.

L’autonomia permet al nen aprendre a aprendre i també a ser més lliure.

“Educar un nen no vol dir ensenyar-li un camí, fer-li veure els perills, estar sempre a prop
d’ell i no perdre’l de vista [...] sinó més aviat observar-lo i escoltar el que sap, el que li
agrada o no li agrada, veure els seus èxits i les seves fallides i alegrar-se i entristir-se amb
ell. Sense viure al seu lloc, guanyant-nos, en la relació, quelcom més de coneixement
d’aquell nen en particular i del desenvolupament dels nens en general, en lloc de limitar-se
a tota costa a transmetre’ls el que ja sabem.”

E. Cocever (1986, gener-febrer). “Lóczy. Una experiència hongaresa d’educació dels més

petits”. In-fàn-cia (núm. 28, pàg. 20-24).

L’experiència de Reggio de l’Emília

Sorgida en acabar la Segona Guerra Mundial, quan grups de dones construeixen
amb les runes i les seves mans les primeres escoles per a infants de 3 a 6 anys,



Didàctica de l’educació infantil 81 Infància i educació

l’experiència educativa de Reggio de l’Emília té un gran interès per a qualsevol
professional de l’educació infantil: l’aposta per la competència de l’infant i la
defensa dels drets dels nens i nenes són arguments suficients per apropar-nos-hi.

“En la història de les escoles infantils [...] de Reggio de l’Emília el primer inconformisme
[...] va néixer del rebuig d’una imatge (d’infant) feta de debilitat, pobresa i incapacitat. [...]
Es va tractar de mirar i pensar en un nen que no solament és destinatari de les nostres
cures, sinó també productor d’històries i relacions: un nen que des del naixement és lector
i constructor actiu i competent de la realitat, actor i protagonista de la seva pròpia història
[...] dotat d’un potencial energètic enorme que sorgeix de la força de qui vol créixer i de la
riquesa del qui és curiós i de qui se sap sorprendre.”

S. Spaggiari (2001, novembre). “Atravesar los límites”. Cuadernos de Pedagogía (núm.

307, pàg. 59).

Loris Malaguzzi (1920-1994), mestre i pedagog, director de les escoles de Reggio
de l’Emília des de l’any 1968, va ser l’inspirador d’aquesta experiència. Va fundar
el Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia i va impulsar les exposicions “L’occhio salta
il muro” i “I cento linguaggi dei bambini”, que han fet la volta al món amb molt
d’èxit. La xarxa d’escoles infantils de Reggio és la més visitada del món.

Portada del catàleg de l’exposició
L’occhio salta il muro (1984).

Reggio approach

Les idees i la pràctica pedagògica de Reggio s’han estès arreu del món en el decurs dels
darrers vint-i-cinc anys, i moltes escoles infantils s’inspiren en aquest projecte educatiu de
qualitat, anomenat Reggio approach. A Espanya tenim un exemple clar en les escoles
infantils municipals de Pamplona: qui va ser durant molt de temps coordinador dels tallers
d’expressió del seu Patronat Municipal d’Educació, Alfredo Hoyuelos, ha facilitat la difusió
del pensament i la biografia de Malaguzzi amb la seva tesi doctoral, “El pensamiento y
obra pedagógica de Loris Malaguzzi y su repercusión en la educación infantil”. Una tasca
de gran transcendència si es té en compte l’escassa bibliografia de Malaguzzi, que va
difondre per tot el món l’activitat de la xarxa d’escoles de la seva ciutat, Reggio de l’Emília,
sobretot mitjançant xerrades, seminaris, cursos i exposicions documentals.

Reggio de l’Emília...

... és una ciutat del nord industrialitzat italià, de 140.000 habitants, amb una àmplia xarxa
d’escoles infantils de 0-3 (asilo nido) i de 3-6 anys (scuola dell’infanzia) que l’han feta
famosa internacionalment i que molts dels seus habitants, quan parlen amb els visitants,
descriuen con “la millor joia de la ciutat”.

L’actitud crítica i combativa i la inquietud cultural de Malaguzzi l’impulsaren
a endinsar-se en el coneixement de diverses disciplines, de la pedagogia i la
psicologia a l’art, la química, la biologia o la literatura. Era un pragmàtic en
actualització constant, però no es deixava influir per cap teoria o model; la riquesa
i amplitud dels seus plantejaments és un valor molt important d’aquesta pedagogia
en construcció permanent. Per Malaguzzi, l’única cosa sagrada són els drets dels
infants.

“Treballar amb infants vol dir haver de fer comptes amb poques certeses i molta incertesa.
Allò que ens salva és el fet de buscar i no perdre el llenguatge de la meravella que perdura,
en canvi, als ulls i a la ment dels infants. És necessari tenir el coratge de produir de manera
obstinada projectes i eleccions. Això és competència de l’escola i de l’educació.”

Apunts extrets d’un Seminari sobre Educació Infantil impartit per Malaguzzi a Barcelona,

en el marc de l’Escola d’Estiu d’Expressió, Comunicació i Psicomotricitat (juliol de 1988).

Podeu llegir i consultar
més recursos sobre la
pedagogia reggiana en el
material web d’aquesta
unitat.
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“No es pot escoltar sense
respectar, ni tampoc no és

possible respectar algú
sense escoltar-lo.”

Loris Malaguzzi

L’educació s’entén com un motor de transformació social que ha d’estar al
servei de les potencialitats dels infants, entesos com a subjectes competents,
mitjançant la creació de contextos educatius rics i la pràctica d’escoltar i
respectar. La tendresa, l’optimisme i l’alegria són ingredients bàsics en la
vida de les escoles de Reggio, com també la participació de tots els elements
de la comunitat educativa.

La intervenció educativa és rica i canviant, en transformació constant, a la recerca
de “noves formes de saltar el mur” i dóna sentit autèntic a la investigació educativa.
Però podem assenyalar alguns aspectes que fonamenten la pràctica educativa a
Reggio:

La creativitat plàstica i la cooperació
són importants en els projectes de

treball.

• Una pedagogia de la relació, basada en l’escolta i l’observació. Podem
conèixer els infants si els escoltem i observem sense jutjar-los, des del
respecte, requisit imprescindible.

• El respecte envers la diversitat, la multiculturalitat, la cultura i el temps de
la infància.

• És un projecte educatiu que va més enllà de l’escola, que és de ciutat
i comunitari. Vincula infància i política de la infància, amb un model
ecològic compromès amb els drets dels infants i que implica la participació
ciutadana: cal treballar plegats per fer realitat l’atenció a la infància que
volem i somiem.

• És un model educatiu obert i flexible, que valora la complexitat, l’activitat
i els projectes estratègics i entén l’educació com un procés complex de
construcció de sabers i capacitats.

• Introdueix el taller i la figura de la persona que se n’encarrega com a valo-
ració del treball manual i per fer possible el desplegament de les capacitats
creatives que tenen tots els infants, que posseeixen “cent llenguatges” al
seu abast i són autèntics productors de cultura. La persona encarregada del
taller és un adult de la comunitat, sovint un artista plàstic, que estimula i
dinamitza l’expressió i la comunicació infantils, promou l’aprenentatge de
tècniques, facilita l’educació estètica, visual i creativa, etc.

• Dóna molta importància a la documentació de les activitats per poder
valorar els processos d’aprenentatge dels infants.

• Interpreta els espais i els ambients de qualitat com a facilitadors d’accions
i idees, responsables del benestar dels nens i nenes.

• És pioner en la recerca de la qualitat dels serveis d’atenció a la infància i
consegüentment un bon referent per a tots nosaltres.
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3. Bases psicopedagògiques: les teories de l’aprenentatge

Com els models pedagògics, la psicologia de l’aprenentatge també és del tot
imprescindible per fonamentar la nostra intervenció educativa. L’aprenentatge
és un conjunt de processos que ens permeten modificar o elaborar esquemes
de comportament concrets i desenvolupar el coneixement sota la influència de
l’entorn o de l’experiència. L’aprenentatge ens permet adaptar-nos i respondre
amb noves destreses, coneixements o accions a les demandes de la vida.

Tot allò que aprenem ens ajuda a construir-nos com a persones i ens atorga identitat,
influeix i determina els nostres pensaments i emocions, afecta la totalitat del nostre
psiquisme. Gràcies a la capacitat d’aprendre podem traslladar una competència
assolida a una altra tasca similar, atès que el que aprenem té una certa consistència
i és possible la creació de cultura, característica de la nostra espècie. És així com
podem entendre la transmissió de sabers, procediments, valors, actituds, etc. entre
persones i entre generacions, com també les innovacions i la creativitat pròpia dels
éssers humans.

Els processos d’aprenentatge són motors del desenvolupament, més enllà
dels processos maduratius, tot i que interactuen permanentment amb ells.
Si parlem de persones, és difícil establir quines de les nostres conductes o
capacitats podrien ser purament instintives, ja que des dels orígens de la vida
ens caracteritzem, en la interacció amb l’entorn, per la capacitat d’aprendre.
Els éssers humans tenen bases genètiques que faciliten els aprenentatges
posteriors. Les persones, com la resta d’animals, presenten patrons de
conducta innats, els instints i els reflexos.

Els instints són pautes de comportament relativament complexes, determinades
biològicament i molt importants per a la supervivència de l’espècie. Els instints
estan molt estereotipats, es comporten igual cada vegada que s’executen; un cop
s’ha iniciat la resposta sempre s’acaba, són resistents al canvi i compartits per
tots els membres d’una espècie. Els instints que s’atribueixen als humans són
el de supervivència, el sexual, el de protecció, etc. Però en el cas de la nostra
espècie, no tots els autors estan d’acord que els éssers humans tinguem instints,
atès que la nostra adaptació incorpora formes noves per respondre a les necessitats
individuals i a les exigències de l’entorn. Per això, parlem de comportaments de
base instintiva i de pulsions: els nadons mostren grans diferències, però sobretot
en els primers dos mesos de vida tenen un repertori de conductes reflexes.

Les pulsions (impulsos psíquics en l’espècie humana) incorporen, a més d’una
base biològica (en la qual se sustenten) una base sociocultural i per això tot allò que
fem per aconseguir l’adaptació va més enllà de la pura satisfacció d’una necessitat
biològica. Podem ajornar i fins i tot negar aquestes necessitats, com ens mostren
alguns exemples de la conducta sexual o alimentària humana: podem fer una vaga
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Els mecanismes que un
infant posa en marxa per

caminar, per aprendre les
taules de multiplicar o per
agafar la cullera, per anar

amb bicicleta o quan aprèn
a fer lectures en braille són

diferents.

La teoria del
condicionament clàssic de

Pavlov...

...parteix dels reflexos innats: en
el famós experiment amb un gos,

al qual va fer salivar mitjançant
l’associació amb les passes de la

persona que duia el menjar,
sense ni tan sols haver-la vist, va

distingir:

• el reflex incondicionat
(salivació quan
l’aliment entra a la
boca), de caràcter innat;

• el reflex condicionat
(salivació en sentir les
passes del cuidador), de
caràcter après.

de fam, emmalaltir d’anorèxia o practicar l’abstinència sexual. Com a instints purs
no podríem parlar per exemple ni de l’instint reproductor, ni del de conservació de
la vida. La varietat del repertori de comportaments en aquestes conductes de base
instintiva de la nostra espècie és una altra mostra d’aquesta complexitat pulsional
que se situa a cavall dels nivells somàtic i psíquic.

Els reflexos, a diferència dels instints, de caràcter complex, són conductes simples
que no s’aprenen sinó que constitueixen respostes involuntàries a una estimulació
de l’ambient. No són originades per la nostra voluntat sinó que apareixen de ma-
nera involuntària, automàtica, com a resposta a determinats aspectes de l’ambient.
Ens permeten l’adaptació inicial necessària per interactuar amb l’entorn i encetar
els processos d’aprenentatge.

La conducta reflexa és variable; és a dir, les respostes no sempre es donen de la
mateixa manera davant del mateix estímul. Alguns reflexos, com el de parpelleig,
el d’evitació o el del moviment reflex que es produeix en donar un cop sota la
ròtula, es mantenen tota la vida. Mentre que d’altres, com el reflex de volteig, el de
prensió, el moviment de cames funcional, el natatori o el de succió, desapareixen
o es transformen per deixar pas a la conducta voluntària.

Les teories de l’aprenentatge intenten explicar els processos gràcies als quals
podem aprendre coneixements, habilitats o actituds. Els diferents autors, en
funció del marc teòric o paradigma que defensen, expliquen l’aprenentatge d’una
manera o d’una altra, posant l’accent en uns factors per sobre dels altres, i són
explicacions parcials. Per això, malgrat que optem per una visió constructivista
de l’aprenentatge, moltes aportacions d’altres teories són del tot necessàries
per comprendre i afavorir els aprenentatges infantils. No hi ha cap teoria que
doni una visió integrada del desenvolupament i de l’aprenentatge humà. La
psicologia, des dels seus inicis com a ciència, ha anat construint el coneixement
sobre els processos d’aprenentatge a partir de formulacions teòriques successives.
Presentem sintèticament les seves aportacions.

Algunes teories destaquen els reflexos condicionats com la base de l’aprenentatge;
d’altres com a producte de successives temptatives i errors; d’altres ho expliquen a
través d’un descobriment sobtat de la forma de resoldre un problema. La importàn-
cia de la interacció social o de la cognició són eixos destacats de la psicologia de
l’aprenentatge, que també ha demostrat com els infants presenten ritmes i estils
d’aprenentatge diferents. La motivació, les emocions, les experiències prèvies,
entre altres factors, també incideixen en la nostra capacitat d’aprendre.

3.1 Teories conductistes i neoconductistes de l’aprenentatge

Aquestes teories, anomenades associacionistes o connexionistes, parteixen del
supòsit que tota conducta és una resposta a un estímul, i atorguen un paper deter-
minant a l’ambient en l’aprenentatge. Malgrat que parteixen del condicionament
clàssic, intenten explicar l’adquisició de conductes que no es basen en respostes
reflexes, que són la majoria en els humans. Els estímuls ambientals generen
respostes, que seran condicionades en funció de les conseqüències posteriors.
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Edward L. Thorndike (1874-1949) va demostrar l’aprenentatge per assaig-
error i la llei de l’efecte a partir de l’experiment següent: va tancar un gat afamat
dins d’una caixa tancada des de la qual es podia veure l’aliment situat a fora;
la caixa es podia obrir senzillament prement una balda; el gat tancat saltava i
empenyia, fins que en un dels moviments casualment tocava la palanca i la porta
s’obria. La mateixa situació s’anava repetint i el gat anava aprenent com prémer
la palanca, fins que va arribar un moment en què ja era capaç d’obrir la porta en
els primers intents. Va comprovar com, en un determinat ambient, les respostes
obtingudes per l’atzar, de les quals se’n derivava una conseqüència beneficiosa,
tendien a repetir-se (després de successius intents, el gat aprenia a prémer la
palanca que li permetia obrir la tanca de la caixa).

Per a John B. Watson (1878-1958), psicòleg nord-americà creador del terme
conductisme al principi del segle XX, tota conducta és producte de l’associació
d’un estímul i una resposta. Podem aprendre no sols conductes mecàniques
complexes, com caminar, sinó també reaccions emocionals o formes emotives
de reaccionar davant situacions diverses. Adquirir coneixements intel·lectuals
no és més que aprendre seqüències de conceptes i de paraules que responen a
estímuls condicionats. Així, va condicionar un bebè de nou mesos a tenir por
d’una rata blanca associant-ne la presència a un soroll fort i estrident; després
l’infant generalitzava la por a tots els animals de color blanc.

Per a John F. B. Skinner (1904-1990), que parteix de la idea que tot organisme o
individu és capaç d’interactuar o relacionar-se amb el medi ambient o entorn que
l’envolta, quan desplega la seva operativitat o interacció es troba amb determinats
estímuls, anomenats estímuls reforçadors o simplement reforçadors.

Qualsevol conducta d’un organisme en un ambient determinat, casualment o induït
a fer-ho, és la resposta. El reforç, que té un paper clau en l’aprenentatge, és
qualsevol esdeveniment ambiental que augmenta la probabilitat que una conducta
es repeteixi.

Importància del subjecte que aprèn

Que un objecte o una situació es visqui com una experiència positiva o negativa depèn
de la persona que la viu més que de qui l’aplica. Per exemple, podem imaginar un infant
que juga tranquil·lament amb les seves joguines; els pares, centrats en les seves tasques,
no li presten atenció. De sobte s’aixeca, ensopega amb un gerro i el trenca; els pares el
renyen i li diuen que sigui més curós. Si l’infant està satisfet de l’atenció que habitualment li
ofereixen els pares viurà la situació com un càstig, i possiblement anirà amb cura que no es
torni a repetir. Contràriament, si sent que els pares no li dediquen l’atenció que necessita,
viurà la situació com una oportunitat de captar l’atenció dels pares, és a dir, com un premi i
potser tendirà a repetir situacions similars.

Skinner introdueix el concepte d’aprenentatge per condicionament operant,
destacant el paper que exerceix, com a reforçador, l’estímul incondicionat. Un
organisme, davant d’un estímul, pot tenir diferents respostes, i quan aquestes
respostes són reforçades tendeixen a repetir-se. La conducta operant ja no és
una mera resposta a un estímul, sinó que actua sobre el medi desencadenant una
alteració d’aquest que opera com a reforç, és activa i intencional. Reforç és allò
que oferim a canvi de la conducta que es demana, i resposta i reforç són del tot
interdependents. Per a Skinner, el procés d’acumulació d’experiències reforçades
positivament o negativament determina la conducta d’un individu.

Podeu consultar una
descripció més acurada
de la teoria pavloviana del
condicionament clàssic en
l’apartat de recursos del
material web.

Exemple de càstig negatiu

Un infant mentre esmorza mira
la televisió (situació agradable
per a ell), però bada i no esmorza
(conducta no desitjada), i els
seus pares decideixen apagar la
“tele” (desapareix la situació
agradable).

El càstig...

...intenta evitar que es repeteixi
una conducta, vol inhibir
respostes i sempre és
desagradable per a la persona. A
més, cal dosificar-lo perquè sigui
eficaç, i presenta inconvenients:
no sempre queda clar quina
conducta es vol evitar, ni com
volem que actuï l’infant; també
podria ser que inhibíssim unes
altres que no ens interessen. El
càstig promou l’agressivitat, i la
persona aprèn a evitar la
conducta castigada només davant
de la persona que castiga.

Un expert és una persona
que ha comès el màxim
nombre d’errors en un camp
reduït de l’experiència
humana. (Niels Böhr).
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Extinció de la conducta
operant

Què passaria si no agaféssim
més l’infant del bressol quan

plora? Al cap d’uns quants
intents deixaria de plorar.

Per aprendre, doncs, hem d’aplicar els reforços de forma adequada: si el nadó vol
que el prenguin a braços quan és al bressol, i quan plora la mare l’agafa, aprendrà a
plorar per aconseguir-ho (reforç positiu); si, en canvi, crida i no l’agafen, aprendrà
a no donar aquesta resposta més endavant (reforç negatiu).

La teoria d’Skinner té nombroses aplicacions en l’àmbit de les tècniques de
l’ensenyament programat, de la publicitat o de la modificació de conducta, tot
i que a partir dels anys setanta aquest corrent va perdre pes -pel seu radical
ambientalisme (que negava el pes de les estructures innates en l’aprenentatge) i
pel seu reduccionisme (la complexitat humana va molt més enllà dels experiments
amb coloms o rates de laboratori)– en favor de les teories cognitives.

La teoria de l’aprenentatge social d’Albert Bandura (1925) ens permet explicar
que també podem aprendre a partir de l’observació d’un model: l’infant, mentre
observa els altres en determinades condicions i segons les seves capacitats i
coneixements previs, adquireix i modifica pautes complexes d’interacció social.
Per a molts autors, la seva teoria és un pont cap a les formulacions cognitives
de l’aprenentatge, atès que lluny d’acceptar, com els conductistes, que l’ambient
o entorn en què es desenvolupa una persona és la causa del seu comportament,
considera que hi ha una relació recíproca entre individu i entorn, i creu que el
comportament de la persona causa l’ambient (determinisme recíproc).

També admet que, tot i la importància de l’aprenentatge, el desenvolupament humà
no és només l’aprenentatge, sinó que hi ha influències de tipus cognoscitiu: els
infants treuen conclusions de les seves experiències i les apliquen a situacions
posteriors. I també aprenen observant altres persones, adultes i infants, mitjançant
la imitació. Aquesta interacció entre allò social i allò cognitiu acosta molt Bandura
als teòrics constructivistes. Aquest aprenentatge és el que s’anomena “modelat”,
“aprenentatge vicari” o “aprenentatge per imitació”, que fins i tot pot permetre
aprendre conductes sense fer-les, només per observació; per això cal que tinguem
en compte el nostre paper com a model davant dels infants (sovint és més important
allò que fem que no pas allò que diem): els infants imiten els models corresponents
a persones significatives per a ells.

Aquest tipus d’aprenentatge, si bé pot succeir de manera natural, va ser estudiat i
sistematitzat per Bandura i va esdevenir tècnica de modificació de conducta.

3.2 Teories cognitives de l’aprenentatge

Les teories cognitives de l’aprenentatge són denominades també teories de
l’aprenentatge per comprensió. Sorgeixen amb el desenvolupament de la teoria
psicològica de la Gestalt, i els seus iniciadors són Max Wertheimer, Wolfgang
Köhler i Kurt Koffka. Aquesta tendència psicològica fonamenta l’aprenentatge
en les mateixes lleis de la percepció; preguntar-se com aprèn un individu és
preguntar-se també com percep en realitat una situació determinada; i així com
la unitat perceptiva és la Gestalt, perquè percebem «formes», «configuracions» o
«totalitats», de la mateixa manera la unitat bàsica d’aprenentatge és l’estructuració
d’una totalitat adquirida en una altra o en la substitució d’una per una altra.
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Hi ha aprenentatge quan hi ha comprensió global d’una situació –i no
merament de cadascuna de les seves parts– i reestructuració de la comprensió
que ja es té, això és quan hi ha una reestructuració perceptual. Els autors de
la Gestalt han estudiat, pel que fa a l’aprenentatge, el fenomen del insight o
intuïció comprensiva sobtada, que W. Köhler va explicar en els ximpanzés
(els va estudiar a Tenerife durant la Segona Guerra Mundial) i G. Katona en
humans.

Les teories cognitives incorporen tots els processos relacionats amb el processa-
ment de la informació, com per exemple l’atenció o la memòria comprensiva, que
s’arrela en els coneixements previs de l’infant, no pas la memòria mecànica o
repetitiva.

Jean Piaget (1896-1980)

Jean Piaget (1896-1980) va elaborar una teoria del desenvolupament intel·lectual
o, com també és coneguda, l’epistemologia genètica. Va centrar el seu treball
en l’estudi del desenvolupament de la intel·ligència i en el que ell anomenava la
construcció del coneixement. Ens ajuda a definir què pot aprendre un infant i
en quin moment, ja que el seu nivell de desenvolupament operatori determina una
forma d’organització mental i unes possibilitats de raonament i aprenentatge a
partir de l’experiència.

Piaget considera que el coneixement és producte d’un procés d’adaptació o
interacció entre la persona i els objectes o altres persones que conformen la realitat:
l’ésser humà precisa construir les seves estructures de coneixement prenent les
dades del món exterior, interpretant-les, transformant-les i organitzant-les, i pot
estructurar-les a través de la seva activitat. Per tant, podem dir que l’activitat del
subjecte permet estructurar progressivament el coneixement. L’aprenentatge està
estretament relacionat i subordinat al desenvolupament: per exemple, un infant
d’un any no pot aprendre a sumar o a restar, ja que les seves estructures mentals
no tenen el grau de maduresa necessari per comprendre o interioritzar aquests
conceptes de manera significativa.

Durant els seus estudis va observar que els infants tenen trets comuns segons l’edat.
Cada nivell o estadi evolutiu està definit per unes característiques cognitives, o
estructures mentals, determinades, que afavoreixen un determinat tipus d’aprenen-
tatge. Un cop l’estructura es consolida permet la formació d’una altra de nivell
superior, ajuda a preparar-la i a integrar-la.

El desenvolupament cognitiu es defineix en quatre grans estadis:

1. Estadi sensoriomotor (de 0 a 18 mesos/2 anys). Intel·ligència pràctica, sense
representació mental.

2. Estadi preoperatori (de 2 a 7 anys). Apareixen diverses formes de represen-
tació mental (llenguatge, pensament, joc simbòlic, etc.). La lògica del seu
pensament encara es vincula al pensament egocèntric.

3. Estadi de les operacions concretes (de 7 a 12 anys). Adquisició de la lògica
del pensament.

Piaget comparteix amb
Ausubel la concepció de
l’aprenentatge verbal
significatiu.
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4. Estadi de les operacions formals (d’11 anys en endavant). Pensament
hipoteticodeductiu.

Construcció del coneixement

Per entendre la teoria de Piaget és útil imaginar la construcció de l’aprenentatge com
la construcció d’un bloc de pisos: fins que no tenim consolidada l’estructura del primer
pis, difícilment podem començar a construir l’estructura del segon; de tal manera que la
consolidació d’un nivell permet la construcció del següent, fins a arribar al quart, l’últim
segons Piaget.

Els dos processos que caracteritzen l’evolució i l’adaptació del psiquisme humà
són els de l’assimilació i l’acomodació, els eixos que fan possible l’aprenentatge:

• L’assimilació: és la incorporació o interiorització de noves experiències o
coneixements als esquemes mentals ja existents o als coneixements previs
adquirits.

• L’acomodació: es dóna quan la interiorització d’experiències noves o
la reorganització de les existents fa necessari modificar o transformar les
estructures cognitives pròpies.

Assimilació i acomodació

Per exemplificar l’assimilació i l’acomodació imaginem la nostra ment com una prestatgeria
on anem guardant els objectes (coneixements) que anem adquirint en diferents calaixos
degudament categoritzats. Imaginem, doncs, un infant que té un calaix de mamífers, on
hi ha el gat, el gos, el cavall i la vaca, i un d’animals aquàtics, amb crancs, peixos (sense
especificar), gambes i calamars. Un dia, gràcies a uns dibuixos de la televisió, descobreix
el ruc i els caragols de mar: aquest infant assimilarà aquests coneixements posant-los
cadascun al calaix que els correspon. Un altre dia descobreix en un conte de la biblioteca
el dofí, un animal aquàtic i mamífer; l’estructura existent no és vàlida per interioritzar la
nova troballa; per fer-ho caldrà una reorganització (ni que sigui temporal) dels calaixos en
què tingui cabuda aquest nou coneixement.

El treball de David P. Ausubel (1918-2008) sempre ha estat adreçat a explicar els
processos d’aprenentatge a partir del material verbal, tant oral com escrit. Aquesta
teoria és la que coneixem com la de l’aprenentatge verbal significatiu.

Des de la perspectiva cognitiva, Ausubel concep l’aprenentatge com un procés de
modificació del coneixement, més que del comportament o de les actituds, en el
qual tenen un paper molt important els processos mentals propis de cada persona.
No és tan important el què s’aprèn sinó el com s’aprèn.

Dins la teoria de l’aprenentatge verbal significatiu Ausubel especifica quatre tipus
d’aprenentatge que s’aglutinen al llarg de dues dimensions.

La primera dimensió és la de l’aprenentatge per recepció enfront de l’apre-
nentatge per descobriment, als extrems d’aquesta dimensió trobem els dos
aprenentatges que hi donen el nom:

• L’aprenentatge per recepció, que es realitza quan les persones es limiten a
comprendre i interioritzar els coneixements que es presenten com a acabats.

• L’aprenentatge per descobriment es dóna quan els coneixements que ha
descobert el subjecte cal que s’incorporin als ja existents.
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La segona dimensió és la de l’aprenentatge significatiu enfront de l’aprenentatge
mecànic o per repetició.

• L’aprenentatge significatiu és aquell que es produeix quan els nous
continguts es poden relacionar pel seu significat amb els que el subjecte
ja té assolits.

Perquè es pugui donar l’aprenentatge verbalment significatiu cal que la
persona tingui una predisposició favorable o motivació vers l’acció que
realitza. Ha d’estar motivat per relacionar allò que sap amb allò nou que
aprèn. Una segona condició té a veure amb la significativitat dels continguts:
la lògica depèn de la seva estructura interna; la significativitat psicològica
depèn de l’estructura cognoscitiva de l’alumne i de les seves possibilitats
d’assimilació.

• L’aprenentatge per repetició o mecànic, en canvi, és l’aprenentatge que
es produeix quan els continguts que s’han d’assolir són arbitraris, és a dir,
la persona no disposa de coneixements amb què associar-los, o bé la seva
actitud no és la de comprendre’ls sinó la d’assimilar-los de manera literal.

Per a Ausubel l’aprenentatge per descobriment és molt important, especialment
a les primeres edats, però considera que la principal font de coneixement quan
l’infant entra en el món dels aprenentatges escolars prové de l’aprenentatge
significatiu que es realitza per recepció, és a dir, l’aprenentatge que transmeten
els educadors. Què en penseu?

3.3 Més enllà del cognitivisme: teories constructivistes de
l’aprenentatge

Lev S. Vigotski (1896-1934), psicòleg bielorús, s’interessà a investigar la consci-
ència i els processos superiors de la persona. En la línia de Marx i Engels, entén
la consciència com un producte social.

Lev S. Vigotski (1896-1934)

Vigotski rebutja les teories que redueixen els processos d’aprenentatge a una
simple associació entre estímuls i respostes, ja que, encara que la considera
important, creu que és insuficient per explicar la conducta humana. Aquest autor
considera que l’aprenentatge ens porta a ser persones i que es construeix en l’acció
conjunta amb els altres. Aquesta acció es perpetua i garanteix mitjançant el procés
social de l’educació, entesa aquesta en un sentit ampli, mitjançada pel que Vigostki
considera un gran instrument psicològic: el llenguatge.

Vigotski va elaborar la llei de la doble formació dels processos psicològics
amb la qual afirma que tot procés psicològic superior apareix en dos plans
o nivells diferents. Primer apareix en el pla interpersonal o social, i després
passa al pla intrapersonal o individual. Aquest procés pot aplicar-se a les
funcions superiors, el llenguatge i el pensament.
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És important no confondre
com entén l’aprenentatge

significatiu Vigotski i com ho
fa Piaget, ja que utilitzen el

mateix terme per a
conceptes diferents.

Evolució del llenguatge i nivells d’actuació interpersonal i intrapersonal

Per exemple, si analitzem l’activitat conjunta de qualsevol pare o mare amb els seus fills i
la interacció que es produeix, es pot observar que els adults “imposen” als fills el procés
de comunicació i representació mental aprofitant les accions naturals dels infants. Així,
doncs, quan l’infant té set i intenta comunicar-se amb els seus progenitors per aconseguir
aigua, aquests només identifiquen la seva demanda en un nombre limitat d’expressions (les
acceptades o conegudes en el seu context sociocultural), de tal manera que l’infant s’adona
que sempre que fa el gest o pronuncia l’expressió, els adults satisfan la seva demanda. En
aquest moment s’està actuant en el pla social o interpersonal, ja que el llenguatge té una
funció merament comunicativa. Quan l’infant creixi i interioritzi el llenguatge, gràcies a l’ús
que en farà, serà capaç internament d’ordenar els seus pensaments i accions. En aquest
moment, el llenguatge serà utilitzat en el pla intrapersonal i individual.

Per entendre aquest procés, Vigotski es recolza en conceptes bàsics com la
mediació instrumental i social i la interiorització.

Entenem per mediació instrumental la capacitat d’utilitzar instruments
psicològics com ara icones, dibuixos, lletres, signes, etc. per tal d’augmentar
la probabilitat de resoldre un conflicte, i entenem per mediació social quan
aquest paper el fan les persones. En altres paraules, els instruments i les
persones permeten la mediació dels aprenentatges i milloren la representació
mental.

El procés d’interiorització es basa en la reconstrucció interna d’una
operació realitzada de manera externa. Aquest procés d’interiorització es
millora i s’optimitza quan els processos de mediació es donen de manera
esglaonada.

L’aprenentatge significatiu es produeix quan l’experiència és compartida. Per a
Vigotski, l’aprenentatge és significatiu en tant que els altres el doten de significat
i el subjecte l’interioritza a través de l’activitat compartida amb els altres.

Per explicar el concepte de “desenvolupament”, Vigotski concreta nivells o zones
de desenvolupament:

• Zona o nivell de desenvolupament real. En aquesta zona de desenvolupa-
ment s’inclouen totes les activitats o funcions que una persona pot realitzar
individualment sense l’ajut o mediació d’altres persones.

• Zona o nivell de desenvolupament potencial. Nivell en què s’inclouen
aquelles activitats o funcions que una persona només pot realitzar amb l’ajut
o mediació d’altres.

• Zona o nivell de desenvolupament proper. Aquesta zona comprèn els dos
nivells anteriorment explicats, és a dir, és la distància que hi ha entre allò
que podem realitzar nosaltres sols de manera efectiva i allò que podem fer
amb l’ajut d’altres persones, és a dir, allò que som capaços d’aprendre.

Qualsevol dels processos d’aprenentatge que es fan a la primera infància, com
poden ser caminar o menjar, il·lustren el pas de fer les coses amb l’ajut o suport
dels altres i fer-les de manera autònoma.
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Per tant, ha de ser en aquesta zona on la mediació instrumental ha de ser més
efectiva per facilitar l’aprenentatge. Si pretenem que una persona aprengui
allò que està fora de la seva zona de desenvolupament proper, per exemple,
ensenyar a córrer un infant que encara no camina de manera autònoma, sens dubte,
fracassarem.

Jerome S. Bruner (1915) es deslliga dels plantejaments purament cognitius i
elabora el que es coneix com a teoria de la instrucció, que centra el seu interès
en com las persones construïm els significats.Bruner parteix d’una psicologia
cultural en què aprofundeix en el concepte de significat i els processos mitjançant
els quals es creen i es transmeten els significats dins d’una comunitat o grup
cultural.

Hereu de les idees de Lev S. Vigotski, és precisament des d’un concepte d’apre-
nentatge i de desenvolupament que Bruner elabora la teoria de la instrucció.

3.3.1 La cultura en la teoria de la instrucció

Bruner concep el desenvolupament humà d’una manera holística, és a dir, pensa
que no es pot entendre el desenvolupament intel·lectual sense entendre el desen-
volupament físic, moral o emocional. Per a Bruner, el paper de la cultura en
la instrucció és clau, ja que considera que la formació de l’ésser humà passa
per l’aparició de sistemes simbòlics compartits, de formes tradicionals de viure
i treballar junts, i pel sedàs de la cultura.

Bruner considera que la cultura permet a les persones superar les limitacions que
els imposa l’herència biològica. És a dir, defensa que és la cultura i no la biologia
la que modelitza la vida i la ment de les persones, és la que dota de significat
l’acció.

Jerome S. Bruner estableix tres models d’aprenentatge que poden ser considerats
com a tres etapes progressives de l’aprenentatge, tot i que l’aparició d’una
no exclou l’existència de l’anterior. Aquests tres tipus d’aprenentatge són els
següents:

• Model enactiu: és l’aprenentatge de les coses per mitjà de l’acció. S’aprèn
actuant, imitant, manipulant.

• Model icònic: és l’aprenentatge que es fa amb l’ajut d’imatges, dibuixos
etc. que representen alguna cosa.

• Model simbòlic: és l’aprenentatge que fa ús del llenguatge, escrit i parlat,
com a instrument de cognició.

Dins del procés d’aprenentatge, Bruner considera molt important la funció
de la categorització, ja que permet la formació i l’enfortiment d’estructures
mentals. Els infants aprenen per descobriment i en la seva interacció amb
la realitat, la categorització els permetrà facilitar l’acció. Per categorització
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Per estudiar el concepte
de motivació i la seva

relació amb
l’aprenentatge, consulteu
la secció “Annexos” que

trobareu al web d’aquest
mòdul.

entendrem la significació i l’organització de les experiències, poder contextualitzar
la informació i aprofundir-hi. L’infant, en la seva interacció amb tot allò que
l’envolta, organitza les informacions segons les seves categories o estructures
mentals, que requereixen per desenvolupar-se de la capacitat de seleccionar les
informacions, generar proposicions, simplificar, prendre decisions i construir i
verificar les pròpies hipòtesis. És aquí on pren tot el sentit l’aprenentatge per
descobriment: més enllà de la mediació que li ofereix l’adult o un altre infant, és
la pròpia acció d’associació i construcció el que li permetrà formar categories de
pensament. L’aprenentatge de conceptes és un procés necessari per categoritzar
i en les primeres edats els infants s’aproximen als conceptes més que no pas els
adquireixen, a través de la pròpia activitat i la interacció amb els objectes i les
persones, desplegant progressivament i simultàniament els models d’aprenentatge
enactiu, icònic i simbòlic.

Així, doncs, “el constructivisme manté que l’activitat (física i mental) que per naturalesa
desenvolupa la persona, és justament el que li permet desenvolupar-se progressivament,
sentir i conèixer-se ell mateix i a la realitat externa. Ara bé, aquest procés de construcció
progressiva que té lloc com a resultat de l’activitat no té lloc en el no-res, sinó amb relació
al medi que envolta la persona”.

C. Dorado Perea. Aprendre a aprendre (1999), a www.xtec.es.

Un cop fet el repàs de les principals teories que expliquen l’aprenentatge, podem
extreure algunes consideracions que cal tenir presents respecte de l’aprenentatge
quan ens plantegem la intervenció educativa des dels serveis d’atenció als infants:

• La capacitat d’aprenentatge és present en els éssers humans des de l’inici
de la vida.

• És un procés que dura tota la vida.

• És un procés individual que és produeix en el medi: l’infant aprèn mitjan-
çant la seva activitat mental.

• No tot s’aprèn de la mateixa manera (aprenentatge per descobriment, per
condicionament, per imitació, etc.).

• L’aprenentatge implica coneixements, habilitats intel·lectuals, habilitats
motrius, actituds, valors, etc.

• L’aprenentatge suposa un canvi potencial en la conducta, ara bé, no compor-
ta necessàriament la realització de la mateixa conducta.

• Els canvis produïts per l’aprenentatge no són sempre permanents. És més,
els aprenentatges poden modificar-se per altres de posteriors.

• No totes les persones aprenem de la mateixa manera (estils cognitius).

• L’aprenentatge de tota persona està influenciat pel seu grau de desenvolupa-
ment (maduració i ritmes d’aprenentatge).

• Cal proposar activitats d’ensenyament–aprenentatge potencialment signifi-
catives i proporcionar ajuts contingents.

http://www.xtec.es
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• Caldrà partir del desenvolupament efectiu de l’alumne per fer-lo progressar
a través de la zona de desenvolupament proper (ZDP), en el camí entre allò
que podem fer sols i allò que podem fer amb l’ajut dels altres.

• Cal partir dels coneixements o experiències prèvies.

• Cal cercar aprenentatges funcionals, que l’infant usi en diferents contextos.

• Caldrà tenir en compte que, també a partir dels aprenentatges, l’infant
construeix la imatge d’ell mateix i desenvolupa l’autonomia i l’autoestima
personals.

• La motivació facilita l’aprenentatge.

• L’aprenentatge es pot donar entre iguals i també és important l’estímul que
suposa la diversitat d’edats.

• L’aprenentatge ha de promoure l’autonomia.

• No sempre s’aprèn conscientment, és a dir, s’aprenen moltes coses sense
tenir la voluntat explícita d’aprendre-les, ni s’aprèn només allò que és
socialment adequat.

• L’aprenentatge, com a procés de canvi, pot causar cert malestar, resistència,
ansietat o por.

• Els canvis de conducta es poden produir per processos diferents de l’apre-
nentatge, com poden ser les malalties, el consum de fàrmacs o drogues, el
desenvolupament maduratiu o els processos instintius.

L’aprenentatge és una de les tasques més importants dels éssers humans al
llarg de la seva vida. Per tant, els agents educatius que impulsin, ajudin
o garanteixin l’aprenentatge hauran de tenir molt presents tots aquests
aspectes.
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