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Introducció

Malgrat que unes persones tinguin més facilitat que unes altres per a relacionar-se,
els homes i les dones som éssers socials per naturalesa: naixem ben indefensos, i
sense la presència dels altres no seríem ningú. És el procés de socialització en què
estem immersos des que naixem, i en una altra intensitat durant tota la vida, que fa
de nosaltres qui som. Qui se’n cuida, de nosaltres? Qui ens parla? Qui ens neteja?
Qui ens escalfa quan fa fred? Qui ens protegeix dels perills? L’entorn, els altres.
Com es produeix aquest procés i quines persones hi estan implicades depèn de
la cultura on vivim, però és clar que tots els éssers humans, siguem d’on siguem,
naixem amb les capacitats que ens permetran aprendre allò que és important per a
viure i fer-ho d’acord amb la comunitat on pertanyem. El nostre sistema perceptiu
està organitzat no solament per a adaptar-nos a l’entorn en néixer, sinó també per
a mostrar interès pels estímuls socials que ens envolten al llarg de la nostra vida.

Per què hi ha coses que considerem correctes i d’altres que no? Per què ens
sentim còmodes vestint d’acord amb la nostra cultura i no ens hi sentim segons
tradicions llunyanes? Per què considerem bons els nostres hàbits alimentaris i no
tolerem menjar, per exemple, formigues cuites? Aquests perquès i molts d’altres
tenen resposta en el procés de socialització, que ens porta a assimilar els valors,
les normes i les maneres d’actuar pròpies del nostre entorn, que ens transmet la
família, l’escola i els mitjans de comunicació.

El desenvolupament social és indissociable de tots els altres desenvolupaments:
el motriu, l’afectiu, el social, el sexual, el moral, etc. Les persones som
indissociables, totes les nostres facetes estan imbricades les unes amb les altres.
Malgrat que per a presentar-vos el desenvolupament psicoafectiu de l’infant l’hem
dividit en unitats didàctiques perquè sigui més entenedor, és clar que l’infant, i
tots nosaltres, som una globalitat, i que tant els aspectes afectius i socials com
els motrius i cognitius estan totalment imbricats els uns amb els altres, i que un
trastorn en una faceta tindrà repercussió en totes les altres.

En l’apartat “La socialització i el desenvolupament social de l’infant de zero a sis
anys” veurem com l’infant es va endinsant en el món social, com construeix les
seves relacions i com va canviant la manera de relacionar-se a mesura que creix i
madura. Intentarem contestar preguntes que ens fem molts cops: què considerem
relacions socials, quines característiques tenen, en quin moment el nen o la nena
s’inicia en les relacions socials, quins factors hi intervenen, com influeix l’entorn
perquè les relacions siguin positives o què fa que no ho siguin, etc.

Veurem, també, en les diferents teories psicològiques que estudiarem, la impor-
tància que té el fet que l’infant tingui unes bones relacions afectives.

En l’apartat “Els agents de socialització” veurem com la relació que tingui l’infant
amb els pares, germans, escola, companys, educadors i la influència dels mitjans
de comunicació determinen la construcció de la seva personalitat i la imatge que
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tindrà d’ell mateix i les relacions que mantindrà posteriorment.

Farem referència també a la manera com intervenen en la configuració social
els diversos agents socials: la família -mentre teixeix la xarxa de l’afecte mutu-
, l’escola -mentre transmet coneixements necessaris per a ser un membre útil a la
comunitat- i els mitjans de comunicació -que amb les seves aportacions marquen
els marges del pensament social.

En l’apartat “L’educació social en l’infant de zero a sis anys” veurem com, en el
transcurs del seu desenvolupament, l’infant adquireix unes pautes de comporta-
ment: les habilitats socials. És molt important que adquireixin aquestes habilitats
socials des de l’escola infantil, ja que són la base per a potenciar l’autoestima i
la integració en el grup classe. Els educadors han de potenciar aquestes habilitats
socials.

Per a treballar els continguts d’aquesta unitat, convé fer les activitats i els
exercicis recomanats, i també la lectura complementària dels recursos i els annexos
proposats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Planifica intervencions per afavorir e desenvolupament social dels infants
relacionant-les amb els factors influents i les característiques individuals i
del grup al qual van dirigides.

• Identifica les diferents teories sobre el desenvolupament social de
l’infant.

• Identifica i descriu les funcions dels agents socials que intervenen en
el desenvolupament social.

• Descriu les principals pautes evolutives en el desenvolupament social.

• Identifica i considera les variables socials rellevants per al disseny de
la intervenció

• Formula objectius d’acord amb les característiques evolutives dels
infants en l’àmbit social.

• Proposa activitats, recursos i estratègies coherents amb els objectius i
les característiques dels infants.

• Proposa activitats i estratègies per al desenvolupament de les habilitats
socials en els infants.

• Valora el paper de l’escola en la socialització dels infants.

• Valorar la importància de l’afectivitat en el desenvolupament integral
infantil.

2. Programa estratègies d’intervenció en els trastorns de conducta social i els
conflictes en les relacions infantils, analitzant les teories i tècniques de la
modificació de conducta.

• Descriu les principals teories i tècniques per a la modificació de
conducta

• Identifica els trastorns de conducta i els conflictes en les relacions
interpersonals més freqüents en la infància.

• Estableix les diferents fases del programa d’intervenció

• Valora la importància del diagnòstic en la programació de la interven-
ció

• Estableix les estratègies i instruments per identificar les causes dels
trastorns de conducta social o de relació

• Identifica les tècniques d’intervenció més adequades a cada situació.

• Descriu estratègies de mediació que propicien el consens entre els
nens.

• Descriu els instruments més adequats pel seguiment de la intervenció
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• Descriu les pautes d’actuació correcta per part de l’educador o edu-
cadora envers els problemes de conducta social i els conflictes en les
relacions infantils.

• Valora les limitacions dels nens i les nenes per modular i controlar la
conducta

3. Implementa programes i activitats d’intervenció en l’àmbit social,
relacionant-les amb els objectius, estratègies metodològiques i el paper de
l’educador o educadora.

• Descriu les actituds i el paper que ha d’exercir l’educadors o l’educa-
dora per afavorir el desenvolupament social dels nens i nenes.

• Identifica les habilitats socials necessàries per a relacionar-se adequa-
dament amb els nens i les nenes.

• Organitza espais tenint en compte les necessitats socials dels nens i de
les nenes

• Disposa els recursos i agrupaments propiciant la interacció lliure dels
nens i de les nenes

• Dona resposta adequada davant les contingències relatives a l’àmbit
social.

• Analitza i valora el paper de la persona educadora en la creació d’un
clima d’afecte i confiança.

4. Avalua la intervenció realitzada en l’àmbit social justificant la selecció de
les variables i instruments que es fan servir.

• Identifica els indicadors d’avaluació més pertinents en l’àmbit social.

• Dissenya o seleccionar instruments adients per a obtenir informació
sobre la situació de relació social del nen i la nena.

• Justifica la importància de l’avaluació inicial.

• Registra les dades extretes del procés d’avaluació en el suport esta-
blert.

• Valora la importància de l’objectivitat en l’obtenció i registre de
l’observació.

• Interpreta correctament la informació recollida pels processos d’ava-
luació.

• Identifica les situacions que requereixen la participació d’altres profes-
sionals i les pautes d’actuació a seguir.

• Elabora informes coherents amb la informació que s’ha de transmetre
i el receptor d’aquesta informació.

• Identifica les possibles causes d’una intervenció no adient.

• Valora la importància de l’avaluació per a corregir les desviacions i
millorar la intervenció.
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1. La socialització i el desenvolupament social de l’infant de zero a
sis anys

Quan neix un ésser humà, es troba en les condicions adequades per a iniciar
un procés de socialització, anar assimilant els valors, les normes i les maneres
d’actuar que de mica en mica li transmet el grup social que l’envolta.

Aquesta afirmació és avalada per tres fets importants:

• Els infants es troben, en néixer, indefensos, i la seva supervivència és a les
mans de les persones que els envolten (els han de donar menjar, els han de
netejar quan estan bruts, etc.).

• Tenen una bona capacitat per a aprendre coses, el seu sistema perceptiu està
ben organitzat.

• Mostren interès pels estímuls socials que hi ha al seu voltant.

Aquests fets ens demostren que l’infant comença l’aprenentatge social en les
primeres etapes del seu desenvolupament ja que les seves necessitats el lliguen
de manera inevitable als altres.

Al mateix temps que el nen i la nena estan lligats als altres per la seva supervivèn-
cia, el grup social necessita que l’infant s’incorpori a la societat a fi de mantenir-se
i sobreviure. És per aquest motiu que, a banda de satisfer les seves necessitats, el
grup social li transmet la cultura; i aquí podem incloure els valors, els costums,
les normes, els rols, la seva història, el llenguatge, etc.

Al llarg del seu desenvolupament l’infant adquireix una sèrie de pautes de
comportament que va aprenent per mitjà de les relacions interpersonals.

Un aspecte que hem de tenir en compte és que el desenvolupament de la
socialització en l’infant està lligat al desenvolupament motriu, psicològic,
afectiu, etc.

1.1 Concepte de socialització

L’ésser humà és un ésser social des del mateix moment del naixement. Des de
ben petit comença a mantenir relacions socials. La primera relació és el vincle
afectiu que estableix amb la mare; després, al llarg de la seva vida, formarà part
de diferents grups socials i es relacionarà de manera constant amb altres éssers
humans perquè necessita, per a viure, la presència i la companyia de les altres
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L’aprenentatge

L’aprenentatge és un canvi
relativament permanent en els

mecanismes de la conducta, com
a resultat de l’experiència amb
els esdeveniments que envolten

l’infant. Podem aprendre una
conducta nova o eliminar-ne una

que ja teníem.

persones. Aquesta interacció de l’infant amb les altres persones és fonamental per
al seu desenvolupament social, que es fa mitjançant el procés de socialització.

Els antropòlegs i els sociòlegs defineixen la socialització com un procés pel
qual l’individu adquireix la cultura de la societat a què pertany mitjançant
l’aprenentatge i l’acceptació interna de les normes i els valors fonamentals, i
estructura la seva personalitat per mitjà de la seva pròpia evolució i maduració
en el seu procés d’adaptació, a la vegada que va adquirint els diferents rols que li
exigeix la seva pròpia evolució social.

La socialització és el procés en què els membres d’una mateixa col·lectivitat
aprenen els models de la seva societat.

Si analitzem aquesta definició veiem el següent:

Gràcies a l’aprenentatge de la socialització, el nen i la nena poden arribar a ser
membres d’una societat. Parlem d’aprenentatge perquè, malgrat que els éssers
humans tenen una predisposició a ser sociables, aquesta funció social s’ha d’anar
desenvolupant i això és gràcies a les interrelacions d’experiències amb els altres.

En la definició també parlem de procés en el sentit que hi ha una seqüenciació
progressiva de l’adquisició i de la dependència d’unes normes que el regulen; dit
d’una altra manera, l’infant necessita tenir adquirida una etapa per a passar a la
següent. Com a resultat d’aquest procés aprèn a comportar-se socialment seguint
els valors, les conductes i les normes del grup on viu.

Aquest procés comporta en l’individu tres aspectes fonamentals:

• L’adquisició d’una cultura determinada.

• La identificació de la cultura i l’acceptació d’aquesta cultura en el desenvo-
lupament de la personalitat pròpia.

• L’adaptació a l’entorn social com a objectiu final del procés de socialització.

Per a acabar de comprendre aquest concepte, podem dir que l’infant no solament
va adquirint els comportaments bàsics d’interrelació amb els altres, sinó que el
seu psiquisme i l’estructura de la seva personalitat resulten implicats en aquesta
interrelació. Aquesta adaptació social es produeix en tres àmbits:

• Àmbit biològic: va desenvolupant necessitats fisiològiques, gestos, prefe-
rències segons l’entorn.

• Àmbit afectiu: cada cultura afavoreix o rebutja l’expressió de certs senti-
ments o conductes.

• Àmbit mental, va incorporant coneixements, imatges, prejudicis o estereo-
tips característics d’una cultura determinada.
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Per tant, l’infant que arribarà a ser adult i a formar part d’una societat determinada
ha de compartir amb els altres els valors, les normes, els models i els símbols
establerts.

Des d’un punt de vista sistèmic la socialització té un paper molt important en la
reproducció del sistema social, ja què per mitjà d’aquest procés es van transmetent
els valors culturals, les normes i els costums d’una generació a l’altra. D’aquesta
manera el sistema es va reproduint per mitjà dels seus propis mecanismes.

La socialització s’ha de veure com un procés multidireccional i interactiu. Els
pares i els altres grups socials amb els quals té contacte la mainada l’ajuden
a formar part de la societat, li transmeteren normes, valors culturals, però a la
vegada, l’infant, mitjançant les seves respostes emocionals, afectives i conductuals,
envia missatges socials als pares i als altres grups socials, i fa que aquests
modifiquin o adaptin la seva conducta al context.

Ens pot ajudar a adonar-nos de la importància que té la socialització de l’infant
el fet de veure què passa quan un ésser humà no pot tenir contacte amb altres
persones i, per tant, no es pot socialitzar.

El cas que ha tingut més ressò és el d’en Victor, el nen salvatge d’Avairon (França).
Quan el van trobar -tenia uns dotze anys-, no havia tingut mai contacte amb
humans i, per tant, no sabia parlar; únicament emetia crits i caminava en posició
erecta. A partir del contacte que va tenir amb el seu tutor, l’Itard, va començar
a comunicar-se mitjançant gestos (per exemple, posar el plat a taula quan vol
menjar); més tard va començar a associar formes, colors, a copiar paraules el
significat de les quals coneixia, i les podia repetir de memòria. Però no va
arribar a desenvolupar un llenguatge verbal. Com podeu veure, Itard va ser el
primer educador d’infants amb problemes. François Trouffeau, director de cinema
francès, va fer una pel·lícula el 1960 sobre el cas d’en Victor, titulada L’enfant
sauvage (El petit salvatge).

Un altre exemple, potser no tan conegut perquè no se n’ha fet cap pel·lícula però
que té un gran interès, és el de les germanes Kamala i Amala, de Midnapur. Les
va trobar al segle XX un sacerdot de Midnapur (Bengala Occidental, Índia), quan
l’Amala tenia cap a tres anys i la Kamala, set. L’Amala va morir al cap d’un
any de ser trobada (tenia aproximadament 4 anys) i la Kamala en va trigar uns
sis a començar a caminar correctament i disposar d’una cinquantena de paraules.
Va arribar a demostrar petites manifestacions afectives com plorar, mostrar algun
vincle amb les persones que se’n cuidaven i més tard va poder traslladar aquestes
petites manifestacions afectives a altres nens i nenes amb els quals convivia. Quan
va tenir 16 anys, la Kamala va poder arribar a mostrar petites conductes socials
que es corresponien amb un infant d’uns dos anys.

Aquests exemples ens mostren que els nens i les nenes depenen del seu grup social
i de les seves pautes i costums, que s’inculquen des del seu naixement, per a anar
adquirint unes habilitats socials adients que els permetin inserir-se en la societat.

Per a trobar més
informació sobre els
infants salvatges,
consulteu la secció
“Bibliografia” d’aquesta
unitat.
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Exemple de llenguatge
egocèntric

La Paula, una nena de tres anys,
juga amb una nina i mentre la

posa al llit per a dormir va dient:
“Ara agafo la nina i la poso al

llitet perquè dormi. Ara la tapo
perquè fa fred.”

Quan manquen vincles afectius i socials, el desenvolupament s’atura i fa una
regressió.

1.2 Teories explicatives del desenvolupament social

El desenvolupament social infantil es pot estudiar des de diferents models teòrics.
Això fa que les implicacions educatives siguin diferents i variïn la nostra manera
d’actuar depenent del model teòric que tinguem en compte a l’hora d’explicar el
desenvolupament.

Hi ha diferents corrents i autors que expliquen el que és el desenvolupament social
infantil i com es produeix. Destaquem els que ens semblen més importants per
l’aportació que han fet en l’àmbit educatiu.

1.2.1 Teoria sociocultural de Vigotski

Lev Semionòvitx Vigotski
(1896-1934) era bielorús i psicòleg

del desenvolupament. Va ser
descobert pel món occidental la

dècada dels seixanta. D’acord amb
la teoria del desenvolupament,

defensa que el desenvolupament
intel·lectual dels nens és una funció

del grup humà en el qual ens movem,
més que una qüestió individual. Les

seves contribucions són
especialment respectades i influents

dins el camp de la psicologia
evolutiva, educativa i el

desenvolupament infantil.

L’autor, en la seva teoria, considera que els processos psicològics de l’ésser humà
tenen un origen social; és a dir, l’infant i el seu entorn social col·laboren per
elaborar un model cognitiu adequat a l’entorn.

Del seu treball podem destacar la llei de doble formació dels processos psicolò-
gics, en què ens explica que tots els processos psicològics superiors (pensament,
raonament, llenguatge, estratègies d’aprenentatge, etc.) apareixen dos cops en
el desenvolupament de l’ésser humà: un en l’àmbit interpersonal i un altre de
manera més interna i individual.

Entre aquests dos processos té lloc la interiorització, que és una reconstrucció
interna d’una operació feta de manera externa.

Vigotski explica el procés d’interiorització mitjançant un exemple en què ens
mostra un infant que fa un gest i assenyala alguna cosa. Al principi aquest gest que
fa és un intent fallit i prou de l’infant per a aconseguir alguna cosa. Quan acudeix
la mare per ajudar-lo i l’infant s’adona que el seu moviment indica alguna cosa, la
situació canvia de manera radical. El fet d’assenyalar es converteix en un gest per
als altres. L’intent fracassat del nen engendra una reacció, no pas de l’objecte que
desitja, sinó d’una altra persona. Únicament quan l’infant pot relacionar aquest
proces (fer el gest resposta de la mare) comença a interpretar que el que fa té un
significat per l’altre.

L’autor explica la llei de doble formació dels processos psicològics a partir del
llenguatge i considera diferents moments en la adquisició d’aquest llenguatge:

• Entre un any i tres anys en un principi la comunicació la fa amb la mare i les
persones més properes. Parla per comunicar-s’hi. La funció del llenguatge,
en aquesta primera etapa, és interpersonal.
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• Entre els tres i els cinc anys acompanya cada acció amb la verbalització
corresponent. És una parla egocèntrica. Es tracta d’un llenguatge que ajuda
l’infant a pensar i organitzar el que fa.

• A partir dels cinc o set anys ja no té un llenguatge egocèntric, no necessita
acompanyar els seus gestos amb la paraula. Per mitjà d’un procés d’inte-
riorització del llenguatge egocèntric, l’autoconversa es converteix primer
en un murmuri, per a desprès aparèixer un llenguatge interioritzat, que li
serveix per a organitzar el pensament. Aquest llenguatge és intrapersonal,
és a dir, individual.

Els processos psicològics superiors no es poden assolir sense els aspectes media-
dors (els pares, els germans, l’escola...) i tampoc sense una autèntica interioritza-
ció d’aquest procés, que pressuposa una activitat en el l’infant.

Sense mediació, interiorització i activitat no hi pot haver desenvolupament
mental.

En la seva teoria l’autor també ens parla que hi ha una relació estreta entre
desenvolupament i aprenentatge. Diferencia entre allò que una pot fer sola una
persona i allò que pot fer amb l’ajuda d’una altra persona més capaç que ella. Per
a explicar-ho utilitza els conceptes següents:

• Nivell de desenvolupament real (NDR): el formen totes les activitats que
pot fer de manera independent una persona, sense que l’ajudi ningú.

• Nivell de desenvolupament potencial (NDP): el formen totes les coses que
pot fer una persona amb ajuda d’una altra i que, potencialment, les podrà
fer, més endavant, tota sola.

Enmig del nivell de desenvolupament real (NDR), que podríem dir que és el real, el
que sap fer, i el nivell de desenvolupament potencial (NDP), que és el nivell futur,
el que pot arribar a fer, hi ha una zona d’interacció social que anomenem zona de
desenvolupament pròxim (ZDP), en què s’estableixen les relacions amb les altres
persones. És on pot intervenir l’adult o la persona més capaç i ajudar a facilitar
el pas d’un nivell de desenvolupament potencial a un nivell de desenvolupament
real.

Exemple de la ZDP

La Martina acaba de fer un any i es posa a la trona per menjar. Ja agafa correctament
la cullera però encara no sap menjar sola. La mare l’ajuda i la Marina intenta posar-se la
cullera amb el menjar a la boca. Al principi, cada cop que s’apropa la cullera a la boca, el
menjar li cau a sobre. De mica en mica, amb l’ajuda de la mare, aconsegueix menjar cada
cop amb més autonomia i en pocs mesos no necessitarà l’ajuda de la mare.

• Nivell de desenvolupament real (NDR): la Martina agafa sola la cullera.

• Nivell de desenvolupament potencial (NDP): la Martina menja amb l’ajuda de la mare i en un
futur menjar sola formarà part de l’NDR de la Martina.
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• Zona de desenvolupament pròxim (ZDP): la mare ajuda la Martina a menjar i li ensenya a
menjar sola.

Per a l’autor, la finalitat de l’educació és promoure el desenvolupament de l’ésser
humà i ha d’anar per davant del desenvolupament, i d’aquesta manera estimular-
lo. Amb aquest plantejament i amb l’ajuda de les persones més significatives per
a l’infant, sempre es pot intentar anar més enllà, i buscar que l’NDP passi a ser
NDR. Això és molt important en les fases del desenvolupament infantil i sobretot
a l’hora de treballar amb infants amb necessitats educatives especials.

Un altre aspecte molt important que apunta la teoria sociocultural de Vigotski
és l’aprenentatge entre iguals. L’ajuda en la ZDP l’ha de proporcionar alguna
persona més capaç, de manera que les diferències de rendiment i de capacitat
entre els alumnes és poden veure com a facilitadores de l’aprenentatge. Per tant,
des d’aquesta teoria hi ha una valoració positiva de les diferències individuals.

1.2.2 Teoria ecològica de Bronfenbrenner

Uri Bronfenbrenner (1917 - 2005) va
néixer a Moscou i als sis anys es va

traslladar a l’Amèrica del Nord. La
teoria que va promulgar va comportar

un model psicològic nou d’entendre
el desenvolupament.

Uri Bronfenbrenner és el màxim representant d’un nou model psicològic d’enten-
dre el desenvolupament. La seva teoria ecològica se centra a analitzar els diferents
entorns en què es produeix el desenvolupament i en les relacions que s’estableixen
entre aquests entorns.

Bronfenbrenner entén el desenvolupament com una funció conjunta entre la
persona i el medi ambient.

Bronfenbrenner divideix l’entorn en quatre contextos o sistemes per a analitzar de
quina manera poden influir en la persona. Concep els contextos com a estructures
concèntriques, incloses una dins de l’altra, com mostra la figura 1.1.

1) El microsistema és l’entorn més immediat de la persona. Es caracteritza perquè
s’hi produeixen relacions cara a cara, és a dir, directes.Una persona assumeix un
rol determinat i a l’últim hi ha patrons d’activitats, és a dir, que hi ha activitats que
s’espera que farà una persona i d’altres no.

Exemple de microsistema

Les experiències més personals i properes que té l’infant amb la família, l’escola, el pati.

2) El mesosistema comprèn les interrelacions que hi ha entre el conjunt de
microsistemes. Està format per l’entramat de relacions que s’estableixen, en el
cas d’un infant, entre la família i l’escola.

Exemple de mesosistema

Els pares es coordinen amb els educadors i educadores dels seus fills per educar-los. Les
experiències de l’infant al pati, a l’escola, etc., afecten el que fa a casa, i viceversa.

3) L’exosistema són els entorns en què la persona no es desenvolupa activament,
però en els quals es produeixen fets que la poden afectar indirectament.
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Exemple d’exosistema

Els problemes, per exemple, laborals, dels pares, poden provocar que en la relació que
tenen amb els seus fills i filles estiguin més tensos o nerviosos. Si l’educador ha tingut un
mal dia fora de l’escola, pot ser que no tingui tanta paciència a l’hora de tractar els infants;
i passa el mateix si els pares han tingut un mal dia a la feina.

4) El macrosistema és la influència de la cultura i la societat. És el context més
global i el que es troba a la capa més externa. Exerceix la influència sobre tots els
altres sistemes o contextos.

Exemple de macrosistema

Les classes socials, els valors, les creences, la religió... El país, ja que, malgrat les
diferències, també hi ha uns trets comuns: l’estructura de la família, el tracte a l’escola,
etc., impliquen que cada macrosistema tingui unes característiques pròpies.

Figura 1.1. Sistemes que influeixen en el desen-
volupament de les persones segons Bronfenbrenner.

Per tant, l’individu s’anirà desenvolupant a mesura que adquireixi un coneixement
més gran de l’entorn que té.

1.2.3 Teoria de l’aprenentatge social. Albert Bandura

Albert Bandura (1925) centra els
seus estudis en l’observació, la
imitació i el reforç.

El psicòleg canadenc Albert Bandura diu que els nens i les nenes aprenen la
majoria de conductes imitant les conductes dels altres, especialment les que els
són més representatives.

Des de ben petit i gràcies a la interacció amb els altres, l’infant aprèn a valorar i
demanar que el canviïn, que li donin menjar, la presència de la mare; i veu que obté
una resposta de l’adult. Després comença amb la imitació de les conductes dels
altres i s’adona que aquestes conductes són recompensades amb atenció i carícies
dels adults. En aquest procés s’estableix un cercle que actua com a reforçador de
conductes.

En observar les conductes d’altres persones i les conseqüències d’aquestes con-
ductes, s’aprenen respostes noves sense haver-les d’executar de manera immediata.
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Diferents tipus
d’aprenentatge

Condicionament clàssic: Paulov
parla de l’aprenentatge per
associació d’estímuls. La

conducta és una resposta a un
determinat estímul.

Condicionament operant:
Skinner aporta a la teoria de

Paulov el concepte de
reforçament. L’aprenentatge

d’una conducta està associat a
resultats positius.

Modelització: Bandura diu que
s’aprèn una conducta observant

el que fan els altres sense
necessitat de fer-la

immediatament.

En aquest procés entren en joc tot un seguit de funcions cognitives: atenció (es
fixa en la conducta), memòria (recorda la conducta i després la reprodueix).

1.3 Procés de socialització de l’infant de zero a sis anys

El procés de socialització dura tota la vida, però les etapes més importants són
en la infantesa i l’adolescència, ja que és quan s’aprenen les diferents habilitats
físiques, cognitives i psicològiques que de mica en mica formaran la personalitat
de l’infant.

Ja sabem que la socialització és un procés interactiu que l’infant, per mitjà de
la seva socialització, perpetua, desenvolupa en el grup. Però ara la qüestió és la
següent: com va adquirint aquest comportament social l’infant?

En un principi es pensava que aquests aprenentatges socials és feien per mitjà del
condicionament clàssic (“estímul condicionat + estímuls incondicionats” ens dóna
una resposta condicionada) o de l’operant (quan es reforça una conducta, tendeix
a repetir-se).

Piaget fa una altra aportació i elabora un paral·lelisme entre el desenvolupament
de la capacitat per a imitar i el desenvolupament sensoriomotor. Però qui ha
parlat de l’aprenentatge social ha estat Bandura (1982), que, com sabeu, parla
de l’aprenentatge per model i diu que els nens i les nenes aprenen observant
conductes dels altres. Hi ha, però, altres procediments d’aprenentatge com poden
ser l’experiència pròpia, sia positiva o negativa, la transmissió de la informació o
la persuasió verbal.

Abans de començar a explicar com és aquest procés de desenvolupament social,
hem de dir que l’objectiu final, en la socialització de l’infant, és que aprengui les
normes de comportament, i que, un cop apreses, sigui capaç d’interioritzar-les,
de posar-les en pràctica quan calgui. És a dir, que faci seves aquestes pautes de
comportament que ha après per mitjà del seu procés socialitzador.

Per tal de fer més aclaridor l’estudi del procés de socialització de l’infant,
dividirem el període de zero a sis anys en dues parts i parlarem de com és el
desenvolupament en cadascuna.

1.3.1 Desenvolupament social en l’infant de zero a dos anys

Marchesi (1985), en el seu llibre Desenvolupament psicològic i educació diu que
hi ha tres processos de socialització que estan relacionats i no poden existir de
manera separada: els processos afectius, els mentals i els conductuals. Segons el
tipus d’activitat a què fem referència, predominaran els uns o els altres.
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Processos afectius

Un cop s’han establert els vincles afectius, uneixen el nen amb els altres i el fet de
poder mantenir-los implica una bona conducta social.

En totes les cultures, els infants estableixen vincles afectius amb les persones
que se’n cuiden.

El procés afectiu...

... implica la formació de vincles afectius que l’infant adquireix de mica en mica, primer
amb els pares i desprès amb els germans i les germanes i els altres familiars i amics. És
un dels aspectes més importants en el desenvolupament i influeix de manera definitiva en
l’autoestima, i el fet de sentir que aquesta figura no li fallarà mai és decisiu per a assegurar
que pugui tenir una bona confiança en si mateix i posteriorment confiar en els altres.

Processos mentals

Els vincles afectius que va establint
l’infant són importants per a
desenvolupar una bona conducta
social.

Els processos mentals són molt amplis i poden incloure el coneixement de
persones, els valors, les normes, els costums, les institucions, els símbols socials, i
també s’hi poden afegir conceptes com l’aprenentatge del llenguatge, els coneixe-
ments que transmet l’escola, o els mitjans de comunicació. Aquests processos
mentals no són independents, ja que a mesura que l’infant adquireix aquests
coneixements també adquireix coneixements afectius i conductes socials.

Vigotski ens diu que els pares i altres formadors com els professionals
de l’educació transmeten als infants totes les habilitats, els valors i les
perspectives que necessita la societat.

Vegem d’una manera més detallada com va adquirint aquests coneixements socials
l’infant:

• Des del naixement l’infant és capaç de percebre algunes expressions
emocionals que mostren les altres persones i tenir una experiència vicària
d’aquestes expressions. Dit d’una altra manera, el nen i la nena de pocs dies
es contagia de les expressions emocionals dels altres mitjançant els sentits
de l’audició i la visió. Per exemple, es posa a plorar quan veu que un altre
nen plora, o quan veu una expressió de la cara, la imita.

• Des dels primers dies de vida aprèn senyals socials, i ho demostra reconei-
xen la veu de les persones que li són familiars i actuant de manera diferent
segons qui sigui aquesta persona. Això no vol dir que conegui la persona
globalment, sinó que reconeix determinats estímuls. Té una sèrie de senyals
amb els quals busca la relació amb els altres. Plorar, per exemple, és una
conducta dirigida a fer que li facin cas, a ser atès; somriure, que en un
principi és una conducta associada a estats biològics, de mica en mica es
converteix en un estímul social i acaba essent una resposta selectiva.

Tal com diu Fèlix López, heu
de tenir en compte que
sense coneixement social
no hi ha conducta social ni
vincles afectius.
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• Cap als tres o quatre mesos ja reconeix les persones significatives o amb
qui té un vincle emocional i és a partir d’aquest moment en què comença a
manifestar diferents conductes segons la persona que té al davant (es posa a
plorar, riu, la mira, la toca, etc.). Diferencia perfectament el pare i la mare
i els associa als seus trets físics.

• Als sis mesos reconeix perfectament les persones més properes. Pel que fa a
la conducta, diferencia de manera clara cada persona i manifesta preferència
per alguna d’elles i hi vol interactuar. Quan vol interactuar i no hi són,
es mostra neguitós, plora, està trist. Aquest fet s’anomena angoixa de
separació.

• Cap als vuit mesos es produeix un gran canvi qualitatiu. No solament
discrimina les persones, sinó que davant de les persones que no són familiars
es mostra cautelós i té por, cosa que expressa mitjançant diferents conductes:

– Visuals: mira de reüll.

– Sonores: plora, vocalitza.

– Motores: s’abraça a la mare, rebutja el contacte, s’amaga.

Amb aquestes conductes fa una valoració de les persones i en aquest aspecte té una
importància vital el coneixement social.S’ha vist en diferents observacions que la
manera que té d’apropar-se la persona desconeguda influeix en la valoració que
en fa.

• Després dels vuit mesos té esquemes de les persones més conegudes, i si no
pot assimilar cares noves en el seu esquema de pensament, es posa nerviós

• Als dotze mesos es reconeix i es diferencia dels altres, sempre que la imatge
sigui la seva actualment, com per exemple davant del mirall.

El seu caràcter comença a associar-se a fets socials externs: manifesta curiositats
pel món que l’envolta, si està bé somriu, de la mateixa manera mostra conductes
socials negatives i plora si està malament.

És més independent i necessita anar separant-se de la figura de la mare. Aquesta
necessitat li comportarà un conflicte: per una banda, pensa que ha d’explorar
l’entorn i, per l’altra, té por de perdre els lligams afectius. Aquest conflicte encara
es fa més agut quan apareix un germà o una germana més petits i ha de compartir la
mare. A partir d’aquest període, Felix López a la seva obra Desarrollo psicológico
y educación ens diu que l’infant ha adquirit una nova forma de relacionar-se i
apareixen quatre sistemes que interactuen entre ells:

• La necessitat d’exploració de l’entorn

• El vincle específic amb determinades persones

• La necessitat d’establir relacions amb les altres persones

• La por del que no coneix.
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Les persones més properes, amb qui estableix el vincle afectiu, li hauran de
proporcionar la seguretat que necessita per a explorar l’entorn.

• Entre els divuit i els vint-i-quatre mesos reconeixen la seva imatge de
manera clara malgrat que no sigui l’actual. És en aquest moment en què,
pel que fa al llenguatge, comença a fer servir els pronoms (jo, tu, etc.).

Comença a diferenciar de manera clara qui és ell i qui són els altres; és l’auto-
reconeixement, un requisit previ a tenir una consciència de si mateix. Aquest
autoconeixement és un requisit previ a la consciència de si mateix i a qualsevol
tipus d’autoavaluació. Els nens, en aquesta edat, saben quan aconsegueixen el
que volen i ho demostren amb un somriure i donen mostres d’alegria però també
detecten el fracàs i el demostren. Amb aquestes manifestacions comença a sortir
un jo que s’anirà mesurant en contraposició amb la realitat.

La utilització dels pronoms en el llenguatge i la funció simbòlica aniran desen-
volupant un jo categòric que està relacionat amb la consciència que tenen de si
mateixos, que els permeten, quan parlen d’ells mateixos, referir-se a característi-
ques com l’edat, el sexe o els trets físics.

El jo categòric i la consciència de si mateix tenen molt a veure amb les
conductes d’autoafirmació i d’oposició, que són pròpies d’aquesta edat.

Processos conductuals

L’infant comprèn els rols socials i els
vol imitar, conducta que l’ajuda a
comprendre les diferents realitats i
situacions que l’envolten.

La socialització implica adquirir conductes que en l’àmbit social són acceptables
i evitar aquelles que es consideren inacceptables.

Per a arribar a aquest coneixement, és necessari que els infants aprenguin a
controlar la conducta i tinguin ganes d’actuar de manera adient. Les conductes
socials, com poden ser menjar, vestir-se, demanar disculpes o escoltar, estan
establertes socialment. És el grup social qui considera si unes conductes són
adients o no.

De mica en mica l’infant adquireix el coneixement dels valors, les normes, els
hàbits socials i d’autonomia i el control de la conducta per a fer-los servir en el
moment que calgui.

Aquests aprenentatges s’adquireixen des del moment del naixement i es desenvo-
lupen de mica en mica a mesura que el nen creix com a persona i mitjançant els
principis que regulen la teoria de l’aprenentatge: instrucció, reforçament positiu,
modelització, informació, etc.

Hem de tenir present que la nena o el nen de dos anys no entén la norma social, en
desconeix el sentit. És per aquesta raó que es tracta d’una etapa en què es poden
donar conflictes amb l’adult. Davant de les normes o els valors que han de regular
la seva conducta, com que no acaba de comprendre’ls, protesta, s’enfada, plora i
fa rebequeries.

Autoconeixement significa
diferenciar-se dels altres.
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Com a educadors, tenim una part de responsabilitat en l’educació d’aquests hàbits
i de la transmissió de valors i és responsabilitat nostra saber com s’ha de dur a
terme aquesta tasca.

1.3.2 El desenvolupament social en l’etapa d’educació infantil (de
dos a sis anys)

En aquesta etapa ens centrarem en el coneixement social, que és la forma en què el
nen i la nena van comprenent el seu món social sense conèixer-ne el sentit. Com
que l’entorn social esta format per moltes realitats diferents, és important, perquè
l’infant tingui un bon coneixement social, tenir un entorn amb moltes situacions
socials diferents. És per aquesta raó que l’estudi del coneixement social ha de tenir
en compte:

• el concepte de si mateix i dels altres com a ésser diferent amb capacitat
pròpia de sentir, pensar i actuar,

• comprendre la relació que el vincula a les altres persones, i

• conèixer els sistemes i les institucions socials de la cultura on viu.

Arribats a aquest punt, ens podem preguntar com ho fa? Bé, doncs ho fa mitjançant
una sèrie de processos: els esquemes de coneixement.

Un esquema és una representació mental que organitza conjunts de
coneixement que tenen les persones sobre aspectes del món social. Es pot
referir a persones, situacions o accions que es van repetint de la mateixa
manera.

Hi ha diferents tipus d’esquemes que articulen gran part del coneixement infantil:

• D’escenes: aquests esquemes s’adquireixen molt aviat i s’amplien a mesura
que augmenta el coneixement del seu entorn. Integra diferents tipus
d’esquemes, com poden ser les relacions físiques amb els objectes (és gran
o petit, alt o baix), els tipus d’objecte que hi ha en un lloc (a l’armari hi ha
roba, a la cuina olles), relacions dels objectes (el plat s’ha de posar a la taula,
la tovallola s’ha de portar al bany).

• De persona: les característiques personals dels altres i d’ell mateix.

• De rols socials: el que fan les altres persones o grups o institucions.

• De successos: des de ben petit es pot representar seqüències temporals. Té
expectatives sobre el que passarà a partir del que ha passat (quan plora sap
que la mare vindrà).
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Els infants de dos a cinc anys no solament capten les relacions espacials, sinó que
poden representar seqüències temporals de successos anomenats guions.

Els guions són estructures conceptuals que poden incloure altres seqüències com
ara objectes (menjar, taula), rols (cuiners, educadors) i resultats (estar cansat, no
tenir més ganes de menjar) i sobretot inclouen un conjunt d’accions ordenades
seqüencialment (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. Guió d’una nena a
l’escola.

La nena seu a la taula (objecte) i l’educador li explica que és el que ha de fer (per
exemple, “pinta aquesta pilota”); com a resultat de la tasca que fa, la nena està
cansada.

La capacitat de posar-se en el lloc de l’altre

El pensament d’empatia o capacitat de posar-se en el lloc de l’altre implica que
l’infant surt del seu egocentrisme. Durant molt de temps s’ha pensat que l’infant
de dos anys estava immers en el seu egocentrisme, però les persones que s’han
dedicat a estudiar el coneixement interpersonal han observat que als dos anys els
infants donen mostres d’aquesta empatia, malgrat que d’una manera rudimentària:
segueixen la mirada de la seva mare i endevinen allò que li atrau l’atenció, giren
un conte que estan mirant perquè el pugui veure també la persona que té al costat.

L’habilitat de posar-se en el lloc de l’altre no és estàtica sinó que evoluciona al
llarg de la infància.

Els esquemes de coneixement i la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre
no actuen de manera aïllada, sinó que tots dos actuen en el moment en què
l’infant ha de comprendre una determinada realitat social. Tots dos processos
es complementen.

El quadre de la figura 1.3 ens mostra un exemple de la combinació dels dos
processos: els esquemes de coneixement i la capacitat de posar-se en el lloc de
l’altre alhora.

El context social és la festa d’aniversari d’un company de classe. El nen o la nena
convidat reconeix la situació, és a dir, que és la festa d’aniversari (esquemes de
coneixement); després pensa en el nen o la nena que fa anys, en què li pot agradar,
per comprar-li un regal (posar-se en el lloc de l’altre).
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Figura 1.3. Acció dels dos processos d’estudi del coneixement social.

A mesura que l’infant creix i es desenvolupa és més autònom i el seu món social
s’amplia. Comença a tenir contacte amb altres realitats socials. De mica en mica
comprèn les normes i els valors socials i, per tant, el món que l’envolta. Això ho fa
mitjançant la seva experiència en les relacions amb els altres, amb les interaccions
que va mantenint.

Coneixement interpersonal

En l’etapa d’educació infantil, el nen ja té en compte la perspectiva de l’altre, però
encara li costa descriure el seu coneixement sobre els pensaments, els sentiments,
les intencions i les característiques personals que tenen les altres persones. També
comença a comprendre la relació que té amb els altres: si són amics o no,
l’autoritat, la submissió, etc. Per a definir aquestes relacions, es recolza en
característiques concretes o externes (és gran, és ros o rossa, porta pantalons o
faldilla), en el seu propi interès, sense tenir en compte el punt de vista de l’altre
ni de l’interès que tingui l’altra persona (pot dir que un nen o una nena és el seu
amic perquè juguen a l’hora del patí). No té en compte, però, la relació d’ajuda
mútua.

De manera progressiva incorpora característiques psicològiques en les definicions
de les persones, però, en un principi, aquestes característiques estan relacionades
amb una conducta (és un bon company i fa els treballs bé) i les viu com a
permanents en la persona. A mesura que coneix els altres també aprèn a interpretar
les seves conductes i les seves intencions.

Coneixement dels sistemes i les institucions socials

El coneixement dels sistemes i les institucions socials implica com es va formant
les idees sobre el que és la família, l’escola, el país, etc. La interiorització
d’aquests coneixements és molt important; no tan sols en el desenvolupament
psicològic, sinó també en el desenvolupament de la seva conducta social, ja que
estarà determinada per tot el que ha anat aprenent i construint respecte a la societat
on viu. Aquest coneixement el va fent a partir del que li és més pròxim (barri,
ciutat) i fixant-se en les característiques més perceptibles (el senyor que ven el pa
o les pastes té aquest rol, no comprèn que també pot ser pare o fill). Tampoc no
es planteja, en aquesta edat, quin és l’origen d’aquestes institucions o com van
evolucionant; en té una visió estàtica (són així i no es poden canviar).
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Per acabar, podem dir que un dels objectius més importants d’aquest procés de
socialització és que els infants aprenguin a diferenciar el que és correcte del que
no ho és; és a dir, que vagin interioritzant els valors morals que hi ha a la societat
on viuen i que així es puguin comportar d’acord amb aquests valors.

1.4 Dificultats i conflictes en el desenvolupament social

La majoria d’autors utilitzen referències socials per classificar els trastorns de
conducta en la infància. Tot i això, podem diferenciar dos tipus de trastorn del
desenvolupament: els que tenen un origen orgànic, que es caracteritzen per un
deteriorament de la interacció social, de les habilitats comunicatives (verbals i no
verbals) i de l’activitat imaginativa, i els que tenen un origen social.

1.4.1 Trastorns d’origen orgànic

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) i l’autisme són trastorns
de base orgànica amb una simptomatologia complexa i és, com a conseqüència
d’aquesta simptomatologia, que els nens i nenes que els pateixen presenten moltes
dificultat en la relació social.

Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)

El nom amb què es coneix popularment el TDAH, hiperactivitat, ens pot portar a
pensar que es tracta bàsicament d’un trastorn motriu, perquè certament els infants
que en pateixen tenen serioses dificultats per a estar-se quiets. La impulsivitat i
sobreactivitat del TDAH porten associades també dificultats d’atenció i de relació
amb els altres.

Els infants amb TDAH tenen dificultats com seguir les explicacions dels educadors
o concentrar-se en la feina, i en molts casos són maldestres, dificultats que
sovint els porten a ser rebutjats pels companys, que els menystenen. Els factors
ambientals i psicològics interactuen, d’aquest manera, i engrandeixen més les
diferències amb els altres nens i nenes i els aboquen cap a la inadaptació social.

Es tracta d’un trastorn neuropsicològic i el tractament varia segons l’enfocament.
Hi ha dues escoles: la primera recomana tractament mèdic i farmacològic; la
segona recomana tractament psicopedagògic. Probablement, i com amb gairebé
totes les coses, l’equilibri és al mig: segons el grau d’afectació de cada infant
caldrà cercar la solució més apropiada per a treballar les habilitats socials i
educatives que li permetran atendre de manera adequada el seu entorn i conviure-
hi.

Cal tenir en compte que els fàrmacs utilitzats per reduir els efectes de la hiperacti-
vitat tenen efectes secundaris importants (insomni, desgana, mal de cap) i que no

En les seccions “Annexos”
i “Adreces d’interès” del
web d’aquesta unitat
podeu ampliar la
informació sobre el
trastorn per dèficit
d’atenció i hiperactivitat.
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hi ha cap trastorn que s’acabi administrant un fàrmac i prou: cal que pares, mares
i mestres es formin, i que els permetin reforçar de manera positiva la conducta
dels infants. Cal, també, una intervenció directa sobre l’infant per a treballar la
relaxació, les habilitats personals i socials, i el nivell educatiu, en què s’ha de
preveure, no cal dir-ho, la possibilitat d’una adaptació curricular.

El trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat es caracteritza per la manca
d’autocontrol a causa de la impulsivitat, i per una exagerada i desorganitzada
activitat motriu. També, associat a aquestes característiques, presenta una
dificultat per mantenir l’atenció durant el temps que correspon a la seva edat.

Intervenció educativa

a) En l’àmbit familiar

S’ha d’intervenir al més aviat possible, a fi que els nens i les nenes adquireixin
sentiments positius de si mateixos. L’actitud que mostrin els pares envers el fill
és de summa importància perquè aquest fill arribi a tenir una bona imatge de si
mateix. Molts cops, la baixa autoestima que mostren els infants és deguda a la
manca d’acceptació dels pares; per tant, és molt important no destacar sempre les
conductes errònies que pot tenir l’infant amb hiperactivitat, sinó tot al contrari, és
molt important destacar els aspectes positius que mostri en la conducta.

b) En l’àmbit escolar

Una condició important i necessària és que l’educador o educadora conegui les
característiques del trastorn, ja que únicament així podrà donar una resposta adient
a les necessitats de l’infant.

Respecte a l’actitud educativa, ha de ser la mateixa que en l’àmbit familiar, però
a causa de les característiques del nen amb hiperactivitat és fàcil que a l’aula es
donin situacions difícils que ocasionin frustració tant a l’infant com a l’educador
o educadora; i pot arribar a succeir que no vulgui anar a l’escola. És important
que, com a professionals de l’educació, sapiguem dur a terme correctament la
nostra tasca amb aquests nens i nenes, i per això hem de tenir en compte algunes
estratègies que ens ajudin tant a nosaltres com a l’infant.

Estratègies de l’educador o educadora a l’aula:

El professional de l’educació, quan a l’aula té un infant amb hiperactivitat, ha de
tenir en compte que ha d’utilitzar unes estratègies perquè el nen o la nena pugui
tenir un comportament a l’aula idoni.

• Coordinació amb altres professionals que intervenen amb l’alumne: psi-
copedagog de l’escola, psicòleg extern, família, etc., per a marcar objectius
comuns.

• Programes d’atenció individualitzada d’entrenament d’autocontrol. Es
tracta que l’infant aprengui a regular la seva conducta de manera efectiva
davant de cada tasca, per mitjà d’instruccions. En un principi les instruc-
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cions adequades les ha de donar l’adult. Però de mica en mica aquesta
ajuda externa s’ha d’atenuar per a deixar més iniciativa al nen o la nena.
Els principis bàsics d’aquesta tècnica són els principis de la modificació de
conducta.

• Seleccionar adequadament els estímuls més rellevants per a fer una tasca,
amb l’objectiu d’evitar l’excés d’informació. Ho hem de fer mitjançant
l’observació de la seva conducta tenint en compte quan la fa, com i per què.

• Clarificar l’estructuració de la tasca. No és convenient donar-li una tasca
que duri gaire temps; val més parcel·lar-la. Recordeu que li costa molt
mantenir l’atenció durant gaire temps. Convé marcar-li el temps, no deixar-
lo treballar al seu ritme.

• Rebre ajuda de l’adult per mitjà d’intrusions. Donar-li poques consignes
de cop i assegurar-nos que, abans de fer-les, les ha entès.

• Tenir una cura especial en la seqüenciació de la dificultat de les activitats.

• Motivar-lo a l’aprenentatge.

• Fomentar el dinamisme i la creativitat, perquè no tingui sensació d’avor-
riment.

• Afavorir que tingui tan pocs estímuls com sigui possible al seu voltant.

• Ubicar-lo a prop de l’educador o educadors.

• Pactar un senyal amb el nen per tal d’evitar dir el seu nom en públic, i així,
quan estigui dispers, ressituar-lo.

• Fer-li fer càrrecs perquè pugui desconnectar.

Trastorn autista

És un trastorn greu del desenvolupament, que persisteix tota la vida i que es
caracteritza per diferents graus d’alteració del llenguatge i la comunicació, de les
competències socials i de la imaginació. Els símptomes apareixen normalment
abans dels tres anys, i afecta tota mena de persones, classes socials i ètnies. Es
calcula una freqüència aproximada de quinze trastorns cada deu mil naixements i
és quatre vegades més freqüent en nens que en nenes.

Amb aquesta denominació genèrica es defineixen variabilitats de trastorns, com
són la síndrome nuclear d’autisme -la d’entitat clínica més greu-, la síndrome
d’Asperger -que presenta aparició del llenguatge parlat i una capacitat intel·lectual
dins la normalitat-, l’autisme atípic -que es diferencia del nuclear pel fet de no
complir tots els criteris diagnòstics del nuclear- i els trastorns generalitzats del
desenvolupament, que poden presentar una severitat més petita o una atipicitat
més gran.

L’origen d’aquest trastorn és neurològic i no té traducció en l’aspecte físic de
l’infant, que no presenta cap anomalia; malgrat que els seus signes es manifesten

La modificació de
conducta, segons implica
l’aplicació sistemàtica dels
principis i tècniques
d’aprenentatge per
avaluar i millorar els
comportaments encoberts
i manifestos de les
persones i facilitar així un
funcionament favorable.
Trobareu informació de
com s’ha d’aplicar un
programa de modificació
de conducta a l’apartat
“L’educació social en
l’infant de zero a sis anys”.

En les seccions “Annexos”
i “Adreces d’interès”, que
trobareu al web d’aquesta
unitat, hi ha més
informació sobre l’autisme.
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ben aviat, sovint són diagnosticats com a infants amb endarreriments del desen-
volupament o com a deficients. Aquesta dificultat per a reconèixer el trastorn
és un handicap important per al desenvolupament futur de l’infant, perquè el
tractament primerenc és decisiu perquè l’infant afectat desenvolupi al màxim les
seves capacitats i presenti una millora significativa en l’evolució del llenguatge,
de la simptomatologia autista i, fins i tot, de la capacitat intel·lectual.

Els indicadors que ens poden fer pensar en aquest tipus de trastorns són diversos
i cal que en coincideixin ítems. Entre d’altres, i a tall d’exemple i de manera
genèrica, en podem destacar els següents:

• Quan, en agafar-lo a coll, el nadó refusa habitualment el contacte físic, es
posa rígid i no està còmode amb les abraçades.

• Quan cap a l’any l’infant encara no emet vocalitzacions ni fa gestos
comunicatius com saludar o assenyalar.

• Quan als setze mesos no ha produït cap paraula espontània.

• Quan als dos anys no combina dues paraules per indicar algun fet, alguna
acció o algun desig.

• Quan a partir dels dos anys no ha generat joc simbòlic (d’evocació de coses
vistes, d’experiències viscudes, d’imitació).

• Quan hi ha absència d’interès per les joguines.

• Quan de manera persistent no respon al seu nom quan el criden.

• Quan evita el contacte ocular amb els altres.

• Quan hi ha persistència i reiteració d’activitats i moviments sobre si mateix.

• Quan hi ha de manera repetitiva balancejos, moviments de mans estereo-
tipats; per exemple, pot estar molta estona picant de mans, movent-les en
cercle....

• Quan reacciona desmesuradament davant de canvis de rutines.

Els nens i les nenes autistes no
tenen necessitat d’interactuar amb

l’entorn.

Hem definit l’autisme com un trastorn del desenvolupament caracteritzat per
diferents graus d’alteració del llenguatge i de la comunicació, de les competències
socials i de la imaginació. Aquestes tres característiques estan interrelacionades:
la participació conjunta d’una mateixa experiència entre pares i fills o filles, per
mitjà del procés de socialització, atorga als infants les habilitats pròpies per a viure
la comunitat; els jocs comunicatius i les verbalitzacions que fa l’adult en les rutines
diàries són la base sobre la qual es desenvolupa el llenguatge. De fet, l’infant
sense trastorns d’aquest tipus té unes primeres conductes comunicatives amb la
intencionalitat de cridar l’atenció de la gent que l’envolta i d’interactuar-hi.

Tanmateix, en els nens autistes hi ha incapacitat d’iniciar aquest joc comunicatiu i,
per tant, d’interactuar amb les persones que l’envolten: no saben llegir els canvis
subtils en les expressions facials i són incapaços d’inferir què s’espera d’ells en
situacions socials, ja que tenen grans dificultats per a generalitzar i transferir el
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que es viu en una situació a una altra de similar. De fet, es poden fixar en detalls,
però són incapaços d’unificar-los per a donar-los sentit i d’integrar la informació
d’una sèrie de fonts; no es relacionen amb l’entorn o ho fan inadequadament i,
com que no senten la necessitat d’adreçar-se als qui els envolten, el seu llenguatge
és pobre o nul.

Com més aviat es detecti el trastorn, més possibilitats hi ha de tractar-lo amb èxit
i d’aconseguir una integració a la societat, tot i que es tracta d’un trastorn que no
es cura mai.

En els estudis recents sobre l’autisme s’ha detectat que els nens i nenes milloren
considerablement quan estan en contacte amb animals (cavalls, gossos..) i que una
intervenció educativa adequada els ajuda a integrar algunes pautes socials.

Intervenció educativa

Un cop avaluada la simptomatologia i les capacitats cognitives de l’infant i valorats
tant els dèficits com les habilitats positives i les possibilitats d’acceptació del
problema i del grau d’implicació de l’entorn familiar i social, cal planificar la
intervenció.

a) Amb la família

El suport als pares i altres familiars propers als infants amb autisme forma part
del procés d’intervenció educativa. En primer lloc, perquè cada infant té les seves
particularitats, que els pares coneixen molt bé, i són el punt de partida per a
estructurar la intervenció. I en segon lloc, perquè atesa la dificultat que manifesten
els infants amb trastorn autista per a generalitzar aprenentatges i situacions, els
pares han d’estar assabentats de les activitats que desenvolupen a l’escola i fer-
ne la continuació, i viceversa. A més, tenir un fill autista és una situació dura
i esgotadora per als pares, els quals necessiten suport emocional i professional,
rebre ajut amb els entrebancs amb què s’enfronten en la convivència i educació
dels seus fills o filles i suport mitjançant programes alternatius que van més enllà
de l’escola, com ara programes d’activitats extraescolars, colònies i, fins i tot,
d’espais residencials durant els períodes de vacances per als qui pateixen de retard
mental greu.

b) A l’escola

Depenent del grau d’afectació i de les possibilitats adaptatives funcionals, l’infant
ha d’anar a un centre d’educació especial o a un centre normalitzat amb ajut
de professionals de suport. Hi ha infants autistes que tenen una dificultat
especial a mantenir l’atenció enmig de molts companys i necessiten llocs petits
i molt estructurats; d’altres no tenen aquest problema i s’adapten bé a escoles
tradicionals, amb l’ajut del suport pertinent. En qualsevol cas, l’espai educatiu ha
de ser adequat a les característiques individuals de cada infant i els entesos en el
tema estan d’acord que cal tenir en compte les pautes següents:

• Les activitats han de ser dirigides i no pas lliures, perquè l’infant autista
no aprèn espontàniament; necessita directrius clares i senzilles.
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Trobareu més informació
sobre els diferents tipus
de maltractament en la

secció “Adreces d’interès”
del web d’aquesta unitat.

• Cal l’ús de reforços materials i socials per a suplir la manca d’interès per
l’entorn i els seus dèficits cognitius.

• Cal reforçar les seves bones habilitats per a potenciar respostes adaptati-
ves, però retirar els reforços gradualment a mesura que l’infant assoleix el
que se n’espera, per a no desviar l’objectiu que s’ha d’aconseguir i crear
dependències.

• Cal aprofitar les seves habilitats visuoespacials emprant suports visuals en
l’aprenentatge, amb pistes visuals al seu voltant, que li facin estructurar i
prevenir els successos al seu entorn.

L’autisme és una discapacitat crònica del desenvolupament, els símptomes
de la qual inclouen:

• Pertorbació en la rapidesa de l’aparició d’habilitats físiques, socials i
del llenguatge.

• Resposta no normal a les sensacions.

• Aparició nul·la, escassa o tardana del llenguatge.

• Relació anormal amb les persones, els objectes i l’esdeveniment.

1.4.2 Conflictes en el desenvolupament de l’infant d’origen social

Els infants de vegades pateixen situacions personals i socials que tenen conseqüèn-
cies en el seu desenvolupament social; són conflictes que tenen la base en l’entorn
social.

En primer lloc, la manca o mala atenció de la família, l’escola o la societat pot
ocasionar problemes importants en els infants. Tots els infants tenen les seves
necessitats i l’adult les ha de satisfer. Quan a un infant li manquen aquestes
necessitats bàsiques, parlem de maltractament.

Maltractar un infant significa no satisfer les seves necessitats de manera
adequada.

Hi ha molts tipus de maltractament (físic, sexual, emocional, abandonament, etc.)
i sembla que quan un infant és maltractat en l’àmbit familiar pateix més d’un tipus
de maltractament. Per exemple, un nen que és maltractat físicament, també ho és
emocionalment.

El maltractament en l’infant té repercussions en les seves relacions socials i
en pot tenir en la construcció de les habilitats de cadascuna de les etapes del
desenvolupament, cosa que li comportarà problemes en totes les etapes posteriors.
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En segon lloc, la marginació social és una altra de les causes que poden provocar
conflicte en la infància..

La socialització és primordial per a un bon desenvolupament social, ja que el
sentiment de pertinença al grup ensenya a l’infant a ser membre de la societat
i a estar-hi integrat. De vegades,malgrat que una persona estigui aparentment
socialitzada,no està integrada; és a dir, està marginada i, per tant, no participarà
del que la societat li ofereix o li demana.

Les situacions de marginació afecten de manera especials els infants, ja que els
pot portar a una situació d’exclusió social en la vida adulta.

La situació de marginació infantil sempre és involuntària i prové d’algun element
o situació aliena a l’infant (malaltia o mort dels pares, manca de recursos, etc.) que
el fa viure sense allò que, per dret, li correspon. Aquesta circumstància influirà
inevitablement en el seu procés de socialització.

En resposta a les circumstàncies que l’envolten, l’infant mostrarà:

• Una expressió emocional forta.

• Un caràcter dur.

• Baixa resistència a la frustració

• Dificultats per a canalitzar l’agressivitat i les reaccions primàries impulsi-
ves.

• Poca capacitat d’autocrítica.

• Una personalitat fàcilment influenciable per les circumstàncies i l’entorn.

Com a educadors i educadores, tenim un paper molt important a detectar aquestes
situacions al més aviat possible i comprendre la situació per què passa l’infant.
Ens hem de posar en contacte amb els serveis socials de la zona per tal d’informar
del cas i a l’aula hem de treballar i potenciar les habilitats socials de l’infant.

Marginació social

La marginació social és la
separació d’una persona de la
societat a la qual pertany, sia de
manera voluntària o involuntària.
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2. Els agents de socialització

Els agents de socialització són grups o contextos socials en els quals es produeixen
successos o processos significatius per a la socialització de l’infant.

El primer agent de socialització per a l’infant és la seva família, el seu entorn més
proper per mitjà del qual aprendrà les primeres paraules i les primeres pautes de
conducta. Posteriorment, en una segona fase de la seva sociabilitat, intervendran
altres agents social que d’alguna manera substitueixen la responsabilitat familiar
en més o menys grau, com són l’escola, els companys i els mitjans audiovisuals.

2.1 La família

La família és una institució social, que s’ha anat adaptant a les diferents transfor-
macions que ha tingut la societat. El món familiar té actualment un aspecte molt
diferent del que tenia fa uns cinquanta anys. Les funcions familiars, la manera
d’educar dels pares i la relació entre els germans, malgrat que en totes les èpoques
han tingut una importància primordial per a l’educació social de l’infant, també
s’han adaptat al context social (normes, valors, costums socials). Veurem de
manera detallada tots aquests aspectes al llarg del desenvolupament d’aquest punt.

Abans de començar a veure la importància que té la institució familiar com a agent
socialitzador de l’infant, és important que comencem veient alguns conceptes
bàsics sobre la família.

• Família: grup de persones directament lligades per nexes de parentiu en
què les persones adultes que la componen assumeixen la responsabilitat de
cuidar-se dels fills.

• Lligams de parentiu: s’estableixen mitjançant el matrimoni o per línies ge-
nealògiques que vinculen els familiars consanguinis (pares, mares, germans,
germanes, fills, etc.).

• Matrimoni: unió entre dues persones adultes socialment reconeguda i
aprovada.

En la societat actual podem identificar diferents relacions familiars, que sempre
es reconeixen dins del grup de parentiu:

• La família nuclear és un grup de persones adultes que viuen en una casa
amb fills propis o adoptats. Cada membre del grup té un rol i una funció
diferent. La parella sense fills també és considerada família nuclear.
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Inici de la socialització

En l’etapa infantil l’ésser humà
comença la seva integració
social, i és dins de l’àmbit

familiar on aprèn els
comportaments adequats i
interioritza els valors i les

normes.

• La família extensa és aquella que estén la xarxa per a abastar els avis, els
oncles, els cosins, etc.

• La família reconstruïda és aquella en què almenys un membre adult té fills
d’un matrimoni o una relació anterior.

En les societats occidentals la família s’associa a la monogàmia i és il·legal que
una parella estigui casada amb més d’una persona a la vegada. Però aquesta forma
d’estructura familiar no és igual a tot el món. El sociòleg George Murdock va dur
a terme un estudi en què va comparar més de cent societats i va descobrir que
la poligàmia, en la qual un home o una dona poden tenir més d’una parella, era
permesa en més del 80% de les societats que havia estudiat.

Hi ha dos tipus de poligàmia:

• La poligínia, en la qual un home pot estar casat amb més d’una dona alhora.

• La poliàndria, en la qual una dona pot estar casada amb més d’un home
alhora. Aquest cas és menys freqüent.

Per tant, no podem parlar de família sense tenir en compte que hi ha més d’un
model familiar, que varia significativament d’una cultura a una altra.

Ja s’ha dit que la institució familiar ha canviat, sobretot en les societats occiden-
tals. El matrimoni, que abans era considerat la base que definia la unió entre
dues persones, ara es veu de manera diferent: avui es pot parlar de parelles o
emparellament. Cada cop hi ha més parelles que tenen una relació responsable
i de llarga durada i que prenen l’opció de no casar-se, malgrat que visquin junts
i eduquin i criïn conjuntament els fills. També, actualment, hi ha molts homes i
dones homosexuals que viuen junts de manera estable amb les seves parelles i avui
en dia hi ha alguns països, entre els quals el nostre, que en permeten el matrimoni.

Sigui com sigui la relació familiar, podem dir que la família és el primer agent de
socialització. Dins del seu context l’infant s’anirà formant com a persona, anirà
establint les primeres relacions i desenvoluparà la seva pròpia imatge i la del món
que l’envolta. La seva funció és insubstituïble en el desenvolupament afectiu i
emocional.

2.1.1 Funcions de la família

Les famílies serveixen la societat de moltes maneres: en l’àmbit econòmic,
produeixen i consumeixen béns i serveis; en l’àmbit sexual, alliberen impulsos
i augmenten la població mitjançant la reproducció, fan costat als seus membres
quan hi ha crisis emocionals o estan malalts. Però la funció primordial que té, o
potser la més reconeguda, és la de transmetre i ensenyar als seus fills els valors
i les normes que hi ha dins del seu sistema social.
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Els pares són els encarregats de crear el context més adient per als fills perquè
es desenvolupin físicament i socialment, és a dir, els han d’ajudar en les seves
necessitats. Vegem quines són aquestes necessitats dels infants:

1) Necessitats físiques

• Una alimentació adequada.

• Una higiene corporal acurada.

• Una activitat corporal variada per a afavorir el seu desenvolupament motor.

• La protecció dels perills reals, cosa que implica viure en un ambient segur.

2) Necessitats cognitives

• Estimulació sensorial: l’infant necessita estimular les capacitats sensorials
i, per tant, aquesta estimulació ha de ser variada i ha d’estar relacionada amb
la capacitat del nen. La carència d’aquesta estimulació significarà un retard
en la seva evolució.

• Oferir-li un ambient adient per a explorar i conèixer el seu entorn físic i
social.

• Ajudar-lo a comprendre el significat de les coses, la realitat que l’envolta.
Els pares són qui transmeten aquests significats i això influirà en la idea que
després en tindran.

3) Necessitats emocionals i socials

• Seguretat emocional, que implica la necessitat que té l’infant de sentir-
se acceptat i volgut. En aquest aspecte els vincles que estableixi actuaran
com una plataforma per a construir la seva autoestima i les competències
socials. Aquestes vivències afectives també li facilitaran tenir conductes
d’exploració i d’intercanvi.

• Relacionar-se amb altres nens i nenes com ell, els seus iguals i amb altres
persones que hi ha al seu voltant.

• Participar dins de l’àmbit familiar i social en les diferents situacions que hi
hagi, i essent cada cop més autònom. Dins d’aquest procés d’autonomia, els
pares han de tenir clar l’establiment de límits quant a la conducta dels fills i
que sempre han de ser coherents i definits mitjançant normes de disciplina
inductives.

• Ser protegit del riscos imaginaris: l’infant, a mesura que creix i progressa
en el seu pensament i la seva imaginació, desenvolupa pors d’abandonament,
de rivalitat, de malaltia, etc. Hi ha situacions de convivència familiar que
afavoreixen aquestes pors i les fan augmentar.

• Jugar: el joc afavoreix l’oportunitat de passar-ho bé, d’aprendre i de
relacionar-se.
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Podem afirmar, doncs, que els nens i les nenes necessiten mantindre amb els pares
unes relacions de qualitat.

Els pares són els responsables de crear un context de convivència adient per
als fills.

D’aquestes necessitats que hem vist en podem extreure les funcions que ha de
tenir la família, que classifiquem en externes i internes:

a) Funcions externes. S’identifiquen amb la funció socioeducativa que ha
d’exercir la família i que tenen com a finalitat transmetre a l’individu una sèrie de
valors i coneixements culturals amb el propòsit que s’incorpori a aquesta cultura i
sigui acceptat socialment. La importància que es dóna a la família en la seva funció
socioeducativa queda palesa en la gràfica de la figura 2.1, un estudi sociològic de
la família fet pel Departament de Benestar i Família.

Figura 2.1. Importància socioeducativa de la família.

Font: Estudi sociològic de la família. Departament de Benestar i Família (2002, pàg. 26).

Podeu observar a la figura 2.1 els resultats d’una enquesta que es va passar als
ciutadans de Barcelona; davant de la pregunta “Quin punt és més important: la
família, els amics, la feina, el temps lliure, el país, la religió o la política?”, la
majoria de ciutadans, el 87,6% l’any 1997 i el 82,8% l’any 2001, van respondre
que la família era el punt més important en la seva vida.

La manera en què exerceix aquesta funció la família ha anat canviat a causa, segons
alguns sociòlegs, de diversos factors:

• La crisi d’autoritat en les famílies. Savater, en el seu llibre El valor
d’educar, afirma que molts pares i mares, massa identificats amb models
de comportament juvenil que tendeixen a idealitzar, han desenvolupat tant
rebuig al concepte d’autoritat que han renunciat a exercir-la sobre els seus
fills i filles. Aquest fet produeix una redefinició de les relacions pares-fills i
una democratització de la vida familiar.
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• La importància creixent de la televisió i de la xarxa Internet com a
agents socialitzadors. La televisió és un poderós mitjà de difusió cultural,
però també pot ser un instrument banalitzador i de degradació de la ment i de
la sensibilitat de l’infant si els pares no tenen un control sobre els continguts
als quals accedeixen els fills.

• La participació progressiva d’altres institucions en l’atenció i educació
dels infants. L’escola i l’assistència dels infants que ofereix l’educació
no formal (activitats extraescolars, colònies, etc.) redueix el temps de
convivència familiar i fa que siguin altres institucions les que fan la funció
educativa dels nens i nenes. Els infants viuen en més d’un ambient i això
comporta canvis en la socialització.

• L’augment de la dificultat de la tasca educativa envers els fills i les filles.
El món d’avui és més complicat, la societat ha canviat molt ràpidament.
Abans semblava que tot era previst. Se sabia, o es pensava que se sabia, el
que estava bé o malament, el que era veritat o no, el que es podia fer o no
es podia fer. Les normes eren molt clares. Actualment, amb el ritme de
vida que porten els pares, amb les hores que treballen, tenen poc temps per
dedicar-se a la transmissió de normes, valors, i posar límits, i tot queda més
diluït per a l’infant.

El 79,13% de les llars disposen de
dos aparells de televisió o més
enfront del 0,2%, que no en té cap.

Una part molt important d’aquestes funcions externes de la família té a veure amb
el procés de transmissió de valors socials, familiars i individuals.

• Valors socials: són una síntesi de les tradicions i concepcions ètiques,
morals i jurídiques de la societat a què es pertany.

• Valors familiars: són un reflex dels anteriors, ja que són interpretats de
manera particular per cada família, que els atorga sentits psicològics nous.
Constitueixen normes comunes i metes compartides que han establert els
membres de la família. Condueixen els individus que les comparteixen a
actuar d’una manera determinada, seguint les pautes instituïdes pel grup.

• Valors individuals: regulen el comportament individual i són assumits per
l’individu de manera voluntària. Fan coherent la seva conducta davant d’ell
mateix, al marge de les reaccions que susciti al seu voltant.

Tots aquests valors es transmeten tant mitjançant llenguatge verbal com no verbal
(actituds, comportaments, etc.); així, sia per l’aprenentatge per observació o
modelització, l’infant va incorporant tots aquests valors.

b) Funcions internes. Tenen a veure amb les tasques que té assignada la família
referides a la protecció biològica, psicològica i social de l’individu.En la figura 2.2
observem que la família és una important font de seguretat per als seus membres.
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Figura 2.2. Percepció de la seguretat que ofereix la família.

Font: Estudi sociològic de la família. Departament de Benestar i Família (2002, pàg. 30).

A la figura 2.2 podeu observar la resposta que va tenir la població davant la
pregunta “Ens dóna seguretat la família?” A l’any 1997, el 37,9% de la població
deia que hi estava d’acord, però a l’any 2001, aquest percentatge va augmentar a
un 46,1%

En el camí de la realització personal, el progrés no és possible sense el coixí
de la seguretat afectiva que pot donar la família. Si l’infant no té aquest suport
afectiu, percebrà el món per mitjà de la por, fet que li generarà ansietat, angoixa i
desconfiança en els recursos propis i comunitaris.

La seguretat es pot obtenir amb l’afecte. L’infant necessita sentir-se estimat,
saber que l’estimen, notar que l’estimen. És important, per tant, demostrar
l’amor que se sent pels infants.

Per a fer que l’infant assoleixi aquesta seguretat afectiva, encara cal tenir en compte
una altra cosa: l’autoritat dels pares. L’autoritat no és un bastó que pega sense
tenir en compte res, sinó una força necessària que marca els límits i diu el que
l’infant pot fer o no. Avui en dia més que de l’autoritat es parla de la funció de
contenció. Tots els agents implicats en l’educació de l’infant, començant pels
pares, han de saber contenir els impulsos dels infants, han de saber marcar els
límits de la seva llibertat i mantenir-los.

2.1.2 Influència dels pares

És evident que la manera en què actuïn els pares envers els fills influirà d’una mane-
ra essencial en el seu procés de desenvolupament social, emocional i intel·lectual.
Els pares que siguin afectuosos i sensibles a les seves necessitats, els parlin i els
estimulin la curiositat, els ajudaran a fer que puguin establir vincles emocionals
segurs, que, alhora, els despertaran la curiositat i el desenvolupament intel·lectual.

A banda, els pares també tenen la funció d’ensenyar a les seves criatures com s’han
de comportar o com no s’han de comportar en les diferents situacions en què es
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trobin. Però per damunt de tot, cal remarcar que és important que els progenitors
estiguin d’acord amb la manera de criar i educar el fill o la filla.

Erikson afirma que pel que fa a la tasca educativa, els pares la poden fer de diferents
maneres:

1) Acceptant les necessitats dels infants i essent-hi sensibles. Quan els pares
juguen amb els fills, els donen mostres d’afecte i tenen una posició crítica quan
han de reprovar una conducta que han tingut, l’infant estableix un bon vincle i
mostra un bon desenvolupament intel·lectual, motriu i social, té una autoestima
alta i seguretat.

Per contra, hi ha pares que accepten menys els fills, que són relativament
insensibles a les seves demandes, que són ràpids a l’hora de criticar-los, castigar-
los i menysprear-los i amb prou feines tenen actituds afectuoses o els valoren el
que fan. Els infants que reben aquestes actituds dels pares no estableixen un bon
vincle afectiu, no tenen un bon desenvolupament intel·lectual, motriu i social i
mostren ansietat, irritabilitat i es troben emocionalment frustrats.

2) Exigint als fills i controlant-los. Els pares que mostren aquesta actitud posen
límits a la llibertat dels infants, no els deixen provar coses, evolucionar. També hi
ha, però, pares que controlen els fills sense tanta exigència; els demanen menys i
els donen llibertat perquè segueixin els seus propis interessos i prenguin decisions
sobre el que han de fer.

Diana Baumrind (1967, 1971) es va dedicar a estudiar diferents estils d’educació
amb l’objectiu de veure les conseqüències conductuals sobre l’àmbit social,
l’autocontrol i les expectatives d’aconseguir unes fites. Va classificar l’actitud
dels pares en tres categories:

a) Els pares autoritaris: són molt estrictes, imposen les seves regles i esperen
que siguin obeïdes. Normalment no expliquen res als fills perquè creuen que no
és necessari, creuen que han d’obeir perquè ells són la norma. Per a aconseguir-
ho, molts cops fan servir tècniques punitives com reafirmar-se en el poder o no
fer demostracions afectives. Generalment no escolten el punt de vista del fill, sinó
que esperen ser obeïts i que es respecti la seva autoritat.

Aquests infants són desconfiats, tenen mal humor, quasi sempre es mostren
enfadats, sorruts, els molesta la gent i tenen baixa competència social.

b) Els pares amb autoritat: són autoritaris però flexibles, fan demandes raona-
bles als fills. Els argumenten els límits que posen i després fan un seguiment per
a veure si es compleixen. Accepten que la nena doni el seu punt de vista, hi són
sensibles i intenten que pugui participar en les decisions familiars. Fan la seva
tasca de pares de manera racional i democràtica.

Els fills mostren un bon desenvolupament social, una gran responsabilitat des dels
primers anys, són cooperatius amb els companys i amb els adults, mostren una
gran habilitat per a aconseguir l’ajuda dels altres.
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c) Els pares permissius: tenen un control baix sobre els fills. Permeten que
expressin els sentiments i els impulsos de manera clara i no tenen un control sobre
el seu comportament.

Els infants són més dependents, mostren poca capacitat.

Pel que veiem, els pares amb autoritat són els més eficaços. Si intentem donar
raons a aquesta afirmació, podem afirmar el següent:

• Transmeten un sentit de preocupació protectora que fa que els fills els facin
cas.

• Els controlen d’una manera racional, explicant el seu punt de vista i
considerant el punt de vista de l’altre.

• Estableixen normes realistes, que els infants poden complir. Tenen en
compte l’altre; en aquest cas, els fills.

Quan els pares no posen ordre, els
fills tenen dificultats d’assumir

responsabilitats.

El treball de Baumrind aporta moltes informacions molt importants sobre els
efectes que creen les diferents actituds que adopten els pares, però encara queden
alguns aspectes que hem de tenir en compte i als quals no dóna resposta el treball
de Baumrind, com la resposta que tenen els pares davant de l’actitud dels fills, és
a dir, com influeixen en els pares els infants. Un dels plantejaments ens proposa
preguntar-nos si els nens molt obedients i dòcils faciliten que els pares tinguin
una actitud amb autoritat i si els nens més difícils provoquen en els pares actituds
més autoritàries. D’altra banda, els pares generalment no actuen sempre igual
amb els fills. Els pares són persones humanes i, per tant, també estan sotmesos a
diferents estats d’ànim i reaccionen de manera diferent davant de diferents tipus
de comportament.

Els valors i les actituds que va desenvolupant l’infant també depenen de la classe
social a què pertanyin els pares. Recordeu que la família és el primer agent
socialitzador i, per tant, el nen o la nena anirà aprenent els valors, les normes i
les actituds, d’acord amb la seva manera de viure, estretament relacionada amb
la realitat social, econòmica i històrica de la societat on viu. Hi ha diferències
significatives entre els nens de classe alta, mitjana i baixa.

Quasi tots els pares, en un moment o altre, per a aconseguir que els fills facin allò
que ells volen, fan servir recompenses i càstigs. Hi ha molts pares que pensen
que recompensar els fills és com un suborn, quan s’ha demostrat que els nens
responen millor quan es recompensa un bon comportament que quan es castiga
un mal comportament.

Recompensar un comportament és una pràctica educativa que s’ha fet servir
sempre. Actualment s’anomena modificació del comportament i és una forma
d’aprenentatge operacional o instrumental. Es poden donar recompenses
externes socials com pot ser una abraçada, un petó, un somriure o un privilegi;
però també poden ser recompenses més tangibles, com un caramel o una joguina.
Sigui quina sigui la recompensa, és important que l’infant la desitgi i donar-
li després de mostrar el comportament adient. El comportament també ha de
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proporcionar la seva recompensa interna, una sensació de plaer de fer allò que
està bé.

Tot i que sabem que a la llarga, la recompensa i el reforçament són millors, hi ha
vegades en què es vol un efecte immediat: volem suprimir la conducta en aquest
mateix moment. En aquests casos se sol fer servir el càstig. Aquesta pràctica
és poc efectiva a llarg termini i és millor no emprar-la gaire, ja que pot tenir
conseqüències en l’infant, com ara frustració, agressivitat o impotència. El nen
pensa que el càstig és inevitable, que faci el que faci serà castigat, i mostra una
actitud de submissió davant de l’adult, la qual cosa pot tenir efectes negatius en
l’aprenentatge.

Si apliquem el càstig hem de tenir en compte el següent:

• Com menys temps passi entre la conducta i el càstig, més efecte tindrà en el
canvi de conducta.

• Com més intens sigui el càstig, més intensa serà la supressió de la conducta.

• Castigar una conducta una vegada i una altra no produeix l’efecte contrari.

• Sempre ha d’anar acompanyat d’una explicació.

• Si hi ha una bona relació entre l’adult que castiga i l’infant, serà més efectiu.

És fàcil que en famílies es doni que, quan els fills es porten bé, tendeixin a ignorar-
los i que, quan es porten malament, els prestin atenció. Aquesta actitud dels pares
envers els fills i les filles pot fer que els infants es portin malament de manera
deliberada per cridar l’atenció, i, en aquest cas, tant ells com els pares poden
quedar tancats dins d’un cercle destructiu: els pares castiguen per controlar el
comportament dels fills i aquests poden incrementar el mal comportament per
obtenir més atenció dels pares.

Com a conclusió podem dir que el desenvolupament sempre es fa dins d’un context
cultural i, per tant, no hi ha un model únic per a criar i educar els fills. Hem de tenir
cura de no pensar que un patró determinat d’educació de la classe mitjana de pares
amb autoritat, que sembla que té bons resultats en moltes cultures, sigui millor que
un altre patró més autoritari, que es desenvolupa dins d’una altra cultura, però que
transmet i estimula la curiositat, la independència i els objectius individuals. La
influència més important és que els infants se sentin estimats pels pares i que hagin
tingut demostracions d’afecte dels seus adults.

2.1.3 Les relacions entre germans

Si tenint en compte que l’infant estableix els primers vincles, les primeres
relacions afectives i emocionals, dins de la família i que és en la família on
s’estableixen les normes de comportament, podem comprendre fins a quin punt
s’ha de reestructurar la família davant de l’arriba d’un fill nou; sobretot pel que fa
a les relacions que hi ha entre ells.

Rivalitat fraterna

La rivalitat entre germans és
l’esperit de competència, gelosia
o ressentiment entre germans.
Normalment comença quan neix
un germà més petit.
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Els desitjos del nadó

L’infant plora perquè vol que el
canviïn, o perquè té gana. Amb
aquest comportament el que fan

és transmetre al fill o la filla gran
que el seu germà és una persona
amb sentiments i desitjos propis.

També si deixen que col·labori
en les tasques de canviar-lo,

donar-li menjar, etc., com una
responsabilitat compartida, estan

inculcant una relació afectuosa
entre germans.

Per al fill gran, l’arribada del germà comporta un canvi en les relacions que tenia
amb els adults de casa, sobretot amb la mare. Quan neix un altre membre de
la família, la mare està més per ell i li dedica més temps. El fill gran, que fins
aleshores havia tingut tota la seva atenció, pot viure aquest comportament de la
mare com un abandonament i sentir que no li fa cas. Aquest sentiment molts cops
porta a un canvi de comportament: mostra pors, té regressions en el llenguatge,
en el control d’esfínters, manies, capricis, moments en què està trist i malhumorat,
vol ser independent o, per contra, molt dependent. És en aquest moment en què
el pare es pot implicar més en la relació amb el fill gran, tenir-hi més contacte.
Es presenta el que s’anomena rivalitat entre germans, que comença quan apareix
el germà petit a casa. Aquest procés se supera més fàcilment si el nen o la nena
gran ha tingut un bon vincle amb els pares i el continua tenint després de néixer el
germà. De mica en mica s’habitua a la presència del germà i això redueix els seus
nivells d’ansietat i comença a inhibir els comportaments negatius que mostrava.

A mesura que el germà gran es fa més gran, augmenta la seva autoritat i agressivitat
i, al mateix temps, també juga més amb el petit. És més servicial, mostra
conductes més socials i el petit es torna més obedient.

Si els pares s’entenen i responen amb afecte i sensibilitat a les demandes dels
fills o les filles sense afavorir sempre el mateix, és probable que els germans
també tinguin una bona relació.

Ens podem preguntar el següent: afecta el bon desenvolupament social tenir
germans? Els fills únics, com que no tenen germans, estan mal acostumats i són
poc socials?

Respecte a la primera qüestió, una de les funcions més importants que fan els
germans és la de suport emocional. Confien l’un en l’altre, es protegeixen i
es consolen quan tenen problemes. Els germans grans, si han tingut un bon
desenvolupament social i un bon vincle amb els pares, consolen el petit o l’ajuden.

Els germans grans també es cuiden dels petits i els ensenyen habilitats noves. Els
petits fan cas dels més grans i molt cops els imiten en el seu comportament o els
agafen joguines amb les quals ja no juguen, els admiren i els serveixen de model.

Els germans grans que ensenyen als petits també se’n beneficien: són més
responsables i rendeixen millor en els seus estudis. És el que anomenem procés
d’interacció.

Una bona interacció entre germans
implica confiança i protecció entre

ells.

En aquest procés d’interacció els nens i les nenes van adquirint una sèrie de
característiques en la seva personalitat que són condicionades per una sèrie de
variables com poden ser el sexe, la posició que ocupen (si són els grans, els mitjans
o els petits) o l’interval d’edat que hi ha entre un germà i l’altre.

Qualsevol posició ordinal en la família té les seves coses positives i les seves
coses negatives. Els nens més grans tendeixen a identificar-se més amb els
seus pares, adopten els seus valors i tenen un nivell alt d’exigència respecte a
ells mateixos, són més conformistes a l’autoritat i a la pressió social, són més
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dependents i tendeixen a tenir sentiments de culpa, són més responsables i escullen
rols substituts del pare.

Els nens que se situen en l’últim lloc, els més petits, no s’acaben d’ubicar respecte
als seus germans, es veuen menys competents i potser per aquest motiu són més
realistes en les seves autovaloracions, corren més riscos, a casa s’adapten a les
necessitats dels altres i tenen habilitats socials importants que es manifesten en
les relacions amb els amics, sovint amb una capacitat de lideratge important.

Quant a la variable del sexe, les parelles de germans del mateix sexe tenen
més interaccions positives, ja que els germans es veuen més iguals i tenen més
complicitat.

Contestant a la segona pregunta, sobre els fills únics, moltes vegades caiem en el
tòpic de creure que són egoistes i aviciats. Sempre depèn de si són sobreatesos
o no. No es pot asseverar ni en un sentit ni en l’altre, perquè no hi ha estudis
concloents sobre el tema. En canvi sí que sembla demostrat el següent:

• Tenen una autoestima molt alta i molta motivació per a aconseguir les seves
fites.

• Són més obedients i més competents intel·lectualment i instrumentalment.

• Probablement estableixen una bona relació amb els pares.

• Són amigables.

• No tenen germans més petits als quals puguin manar i, per tant, molt aviat
aprenen a negociar i adequar-se si volen ser acceptats pels companys i així
poder-hi jugar.

S’ha vist que els fills únics no estan en una situació inferior que els que tenen
germans, i que poden obtenir per mitjà dels amics qualsevol cosa que podrien
haver perdut pel fet de no tenir germans.

Les característiques de la personalitat social són el resultat d’un conjunt d’expe-
riències a les quals les persones es van enfrontant durant tota la seva vida, i les
relacions entre germans, l’ordre o el fet de no tenir germans hi pot tenir influència,
però no és el factor determinant.

2.2 L’escola

L’escola és una institució que, després de la família, proporciona als nens i a les
nenes una sèrie d’experiències educatives i d’interacció social. Totes les cultures
tenen algunes maneres o sistemes en els quals els adults preparen els infants per a
incorporar-se a la societat.
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En la nostra societat l’escola és l’encarregada de transmetre els
coneixements, els valors i la cultura i, per tant, de preparar els infants per
a desenvolupar un rol de persona adulta dins de les diferents estructures
socials.

Les relacions que manté l’infant amb els adults i amb els companys dins de
l’escola són diferents de les relacions que manté amb els pares i germans dins
del context familiar. En l’àmbit familiar, les activitats que fa estan immerses en
la vida de cada dia, mentre que a l’escola aquestes activitats estan fora de context,
estan planificades i dissenyades d’acord amb uns objectius educatius concrets. El
contingut d’aquestes activitats, dins de l’àmbit familiar, és molt significatiu per a
l’infant i les conseqüències que hi veu són immediates; en canvi, a l’escola no és
així, sinó que el preparen per a un futur i, per tant, les conseqüències de les seves
activitats són a llarg termini. L’aprenentatge que fa dins de la família és amb les
persones que són més a prop seu, que són dins del seu cercle, mentre que a l’escola
les possibilitats de tenir una relació tan intensa amb els educadors o els mestres
són més petites.

Quan l’infant s’incorpora a l’escola comença a tenir interaccions socials noves:
d’una banda, es fa amb els educadors, que d’alguna manera són la continuació de
la figura adulta que tenien a casa (els pares), i, de l’altra, es fa amb els companys.

La preocupació que han tingut diferents estudiosos sobre el tema (Belsky, 1983;
Bronfenbrenner, 1979) és l’impacte emocional que pot tenir l’infant quan s’incor-
pora a l’escola. En els dos primers anys de vida, en un principi, es pensava que
potser en el moment en què l’infant se separava dels pares durant algunes hores
es produïa una interrupció del vincle amb la mare. S’ha demostrat que no és així,
que el nen es pot desenvolupar dins d’una gran varietat de situacions.

A les escoles els infants són ben atesos i en un entorn alegre que els estimula i
que els dóna seguretat. El que s’ha observat en infants que viuen en un entorn que
els dóna poques estimulacions o que viuen en ambients deprimits és que l’escola
compensa aquests aspectes, els dóna un entorn en què ha més estímuls i s’observa
un canvi significatiu en el seu desenvolupament.

D’altra banda, el fet que l’infant s’incorpori aviat a l’escola l’ajudarà a desenvo-
lupar millor una sèrie d’habilitats socials que li permetran integrar-se millor. El
fet de conèixer les rutines diàries de l’escola, d’integrar-se en el grup classe, amb
altres nens i nenes, de conèixer el rol de l’educador i també, és clar, de separar-se
dels pares, l’ajudarà a adaptar-se posteriorment a unes altres situacions.

Els educadors i les educadores

La figura de l’educadora o educador és d’alguna manera la continuació de la figura
adulta que té a casa l’infant; per tant, el seu paper és molt important quant a la seva
socialització.

Aquesta figura ha d’exercir el seu paper en tres àmbits: estimular l’infant, reforçar-
ne la personalitat i promoure la interacció amb els companys.
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1) Estimular l’infant en els seus processos cognitius: per a especificar la tasca
que heu de fer en aquest àmbit, hem de tenir en compte les teories de Piaget i de
Vigotski.

Per a Piaget, l’infant assimila el món actuant sobre el món i, al mateix temps, es
va acomodant a la realitat produint, multiplicant i diversificant els seus esquemes.
D’aquesta manera, de mica en mica es desenvolupa.

La funció dels educadors i les educadores és plantejar problemes i situacions per
tal que l’infant vagi modificant els esquemes d’actuació habituals. És per això que
han de procurar crear un ambient que ajudi el nen a interessar-se per explorar-lo.

En la teoria de Piaget, els mecanismes de funcionament intel·lectual són iguals
a totes les edats (assimilació, acomodació, equilibri, desequilibri), però no són
iguals les estructures mentals que posen en joc aquests mecanismes. Per tant,
l’educadora o educador ha de conèixer aquestes estructures, ja que l’infant en cada
estadi de desenvolupament interactua amb la realitat de manera diferent.

Podem dir que la manera més senzilla que té l’infant per a relacionar-se amb el
seu entorn és mitjançant la percepció i la motricitat (arriba a conèixer les coses
perquè les tira, les llepa, les toca, etc.), però aquesta activitat no és suficient per a
arribar a conèixer les coses, sinó que necessita simbolitzar. És a dir, no solament
ha d’adquirir una experiència del món exterior, sinó que també ha d’adquirir una
consciència del que pot fer i del que no pot fer. Aquí el paper dels educadors també
és important perquè el pot ajudar a reflexionar i fer-lo conscient del que està bé o
no ho està.

Malgrat que Piaget no va elaborar una teoria de l’aprenentatge, podem dir que
per a ell tot aprenentatge parteix d’esquemes previs. Només quan hi ha
les estructures necessàries de desenvolupament és possible l’aprenentatge de
respostes noves. Des d’aquesta perspectiva la tasca dels educadors és la de
plantejar situacions didàctiques, tenint en compte el nivell evolutiu de l’infant.

Per acabar aquest punt podem dir que els educadors han d’estimular l’infant de
manera adequada; i això implica dissenyar tasques que no siguin ni massa fàcils
ni massa difícils per al nen o la nena, sinó que li resultin interessants, que li facin
plantejar-se coses i modificar els seus esquemes partint dels que ja té.

Encara queda més demostrada la importància de la tasca dels educadors en la
teoria de Vigotski. Per a aquest autor, els processos psicològics del nen no
s’estudien de manera aïllada, sinó que s’estudien com un conjunt. És per aquesta
raó que les relacions entre desenvolupament i aprenentatge ocupen un lloc destacat
en tota la seva teoria. Els educadors, en les tesis de Vigotski, no són solament
els encarregats d’optimitzar el desenvolupament de l’infant oferint-li situacions
didàctiques que l’estimulen, sinó que són un factor imprescindible que l’ajudarà en
la seva capacitat de comprensió, i el que aquest infant faci amb els seus educadors
l’ajudarà demà a fer-ho ell sol.

2) Reforçar la seva personalitat, el seu jo: la personalitat de l’infant és tot un
procés que es forma de mica en mica mitjançant les interaccions socials que té.

La teoria de Piaget...

... ens diu que uns dels factors
més importants per a explicar
com funciona l’infant
intel·lectualment és l’equilibri.
La intel·ligència és un procés
d’adaptació i aquesta adaptació
s’aconsegueix quan hi ha una
estabilitat entre els processos
d’assimilació i acomodació.

Recordeu que el
desenvolupament de la
persona és una supressió
d’estat d’equilibri i
desequilibri.

Segons Vigotski...

... els educadors creen l’àrea de
desenvolupament potencial, i
sense la seva actuació el
desenvolupament afectiu no seria
possible (1979).
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Currículum d’educació
infantil

“Progressivament s’han
d’assentar les bases per a la

col·laboració i la participació,
per poder esdevenir membre

actiu d’una societat organitzada
democràticament, aprenent a

respectar acords i normes que
inicialment seran establertes per
la mateixa comunitat educativa.”

(pàg. 27)

La relació amb els altres ajuden l’infant a desenvolupar els processos
d’identificació i d’imitació.

Els pares són les primeres figures que li serveixen de models d’identificació, però
també els educadors són models amb els quals s’identificarà. Ensenyen, vulguin
o no, normes, creences, idees, actituds sobre el que ha de fer o no ha de fer, com
s’ha de comportar o com no s’ha de comportar.

Mitjançant aquestes interaccions que té anirà construint la seva imatge. Els
educadors poden reforçar aquesta personalitat donant-li estabilitat afectiva; han
d’atendre determinats comportaments de l’infant amb l’objectiu d’ajudar-lo a
comprendre la seva pròpia identitat.

3) Promoure la interacció amb els companys: la relació amb els companys té
una gran importància; i és per això que els educadors han de promoure l’intercanvi
qualitatiu que afavoreixi una bona interacció amb els iguals. Poden organitzar les
activitats de grup de diferents maneres:

• De manera cooperativa: en l’objectiu de l’activitat hi ha tots els nens del
grup. Les fites i els resultats que s’han d’aconseguir beneficien tots els nens
del grup classe.

• De manera competitiva: l’objectiu de l’activitat només el pot aconseguir
una part dels infants del grup i en queden exclosos la resta. Els resultats que
s’obtenen només beneficien una part i són desfavorables a la resta.

• De manera individualista: aquí l’objectiu és individual. No es té en
compte ni el grup ni part del grup.

Organitzar les activitats de manera cooperativa afavoreix que s’estableixin
bones relacions entre els companys, atenció, respecte, sentiments d’ajuda,
etc.

2.2.1 La relació amb les famílies

Atès que pares, mares i docents són les figures adultes més significatives per a un
infant, especialment a les primeres edats, resulta evident la necessitat que hi hagi
entre ells certa coherència i coordinació respecte al rol que té cadascú en el procés
de formació dels infants.

Si considerem la vida d’un nen o una nena com un conjunt de realitats intercon-
nectades, com més gran és la intersecció entre l’esfera familiar i l’escolar, més
gran és la coherència en els missatges que rep i, per tant, es produeix un clima que
afavoreix l’aprenentatge en el sentit més ampli del terme.

Segons algunes investigacions, el fet que els pares i les mares s’involucrin en el
procés educatiu dels seus fills i filles, i no parlem solament de l’educació infantil,
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influeix positivament en el seu rendiment escolar. Aquests beneficis es tradueixen
en el fet que l’alumne millora les seves actituds i conductes a l’escola, s’hi adapta
amb més facilitat, millora la seva disposició vers l’aprenentatge i obté millors
resultats acadèmics.

Els pares que participen més activament en l’educació dels fills tenen una
opinió millor de l’escola i els docents.

Si partim de la base que la família i les educadores i els educadors són conscients
de la seva funció educativa, tenim un punt de partida que ens permet trobar raons
que justifiquen aquesta col·laboració:

• Atès que pares i mares són els agents socialitzadors principals, els educadors
necessiten conèixer com és l’ambient on es desenvolupa l’infant. Aquesta
informació la pot obtenir mitjançant entrevistes, contactes informals, etc.
I amb aquestes dades els educadors poden ajustar la seva intervenció
educativa a les necessitats individuals dels infants.

• Els educadors han de fer arribar a les mares i els pares els coneixements que
van obtenint dels seus fills per mitjà de l’observació, les produccions, etc.
Això permet a la família conèixer la seva filla o fill en un ambient diferent
del de casa seva i completar la idea que en tenen.

• L’equip educatiu ha de fer partícip els pares de les seves propostes i projectes
educatius. Hem de tenir en compte que per a assolir alguns objectius
és necessària la col·laboració de la família (adaptació al centre, control
d’esfínters, etc.).

Hi ha, però, aspectes que dificulten la relació entre la família i els educadors.
Tot i la importància que té que hi hagi una relació fluida entre pares i educadors
i es desenvolupin en un clima cordial i d’entesa mútua, això no passa sempre. A
vegades aquesta relació, malgrat que és molt necessària, és difícil. Analitzem a
continuació quines poden ser les causes d’aquestes dificultats i, tenint-les presents,
potser aconseguirem que passin menys cops. Analitzarem, en primer lloc, les
dificultats que tenen les famílies i, en segon lloc, veurem les dificultats que tenen
els professionals de l’educació.

a) Dificultats de les famílies

• Tenir una ideologia diferent de com s’ha d’educar: la perspectiva
educadora d’una família i una escola es poden trobar més o menys properes,
i això depèn, en part, del grau en què els progenitors hagin pogut buscar i
triar el lloc que els sembla més adient per a l’educació dels fills; però també
del grau en què s’obre enfora una escola o un centre educatiu no formal i és
capaç d’explicar la seva línia educativa.

Així, hi ha pares que no entenen aspectes del procés educatiu de la infància, com
per exemple que la vida quotidiana pot ser realment educativa per als fills i poden



Desenvolupament socioafectiu 46 Intervenció en el desenvolupament social de l’infant

sentir tensió amb els educadors i les educadores si veuen els seus fills sortir del
centre amb la roba tacada, amb la cara pintada o no troben bé que estiguin al pati
a l’hivern.

• Poc interès pel que succeeix a l’escola: no sempre els pares i les mares
que només apareixen pel centre per a deixar i recollir el fill o la filla no
estan interessats en el seu funcionament i es mostren indiferents envers
les orientacions que reben de l’equip educatiu, dificulten la comunicació
imprescindible que ha d’existir entre família i centre. Hi ha vegades
que l’actitud distant d’alguns pares i mares és per simple timidesa, les
educadores i els educadors han d’entendre aquest fet i trobar canals de
comunicació per a motivar els pares i les mares a participar més activament
en els assumptes de l’escola.

• Sentiment de culpa pel fet de desprendre’s del fill: avui en dia és molt
freqüent que els pares portin els fills a una escola bressol més per necessitat
o exigències de la feina que per convenciment del benefici educatiu que
se’n pot derivar. Aquesta situació la poden viure amb inseguretat, ja que no
saben si fan el que és correcte, i culpabilitat (encara que sigui de manera
inconscient), pel fet de no complir el paper tradicional de “mare” que es
queda a casa ocupant-se del fill; i si aquest fill presenta alguna dificultat,
diuen o pensen: “Això no passaria si hi pogués estar més temps.”

Aquests sentiments poden fer viure l’escola amb angoixa. A vegades els pares
poden sentir por de perdre l’afecte del fill. Temen que l’infant s’ho passi millor
al centre educatiu que a casa, però alhora necessiten que el nen estigui bé perquè
se l’estimen. Aquesta actitud ambivalent dificulta la relació amb l’educadora i els
fa viure penosament el moment en què han de deixar el fill o la filla al centre, tal
com es pot observar en aquelles mares i pares que allarguen el comiat fins que el
fill no comença a plorar, o d’altres que, si l’educador no està atent, se’n van sense
acomiadar-se quan la filla no els veu.

• Desconfiança en la professionalitat de les educadores: és normal que
els pares sentin angoixa quan han de deixar els fills a càrrec d’altres
persones, que tinguin por que no estiguin prou ben atesos o que dubtin de la
competència dels educadors. Aquests sentiments poden provocar hostilitat
i reaccions molestes. Hem de comprendre que és l’angoixa la que els mou
a tenir aquest comportament i, en conseqüència, hem de procurar mantenir
una actitud relaxada i tranquil·la que ajudarà molt a resoldre els conflictes
quotidians.

b) Dificultats de les educadores

• Dificultat per a acceptar i valorar la funció educativa dels pares: aquest
és potser l’entrebanc més gran que pot interferir en una bona relació família-
centre, és a dir, considerar que els pares no eduquen correctament el fill.
Més d’una vegada s’ha sentit algun educador, un dilluns o després d’unes
vacances, que diu: “No sé què li han fet, a aquest nen, que me l’han tornat
espatllat.” En el fons diu: “Jo ho faig bé i els pares, malament.”
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Hem de ser conscients que hi ha moltes maneres diferents d’educar i
estimular bé un infant. Les nostres idees sobre aquest infant i la seva
educació, les nostres actituds educatives, les nostres estratègies per a
aconseguir resultats no són les úniques possibles.

A més, els infants probablement es beneficien de cert grau de discrepància entre
els pares i els educadors, però la diferència no ha de ser tan gran que produeixi
desajustos en l’evolució de l’infant, malgrat que ha de ser suficientment diferent
perquè l’infant aprengui a adaptar-se a diferents contextos socials: no n’hi ha
d’haver tanta perquè produeixi desajustos o incompatibilitats en l’infant, però sí la
suficient per a estimular-lo a adaptar-se a les característiques i exigències de cada
context.

Els pares i les mares tenen dret a tanta autonomia com a pares com la que reclamen
per a si mateixos els educadors. Això significa que la col·laboració amb ells no
s’ha d’identificar amb el desig de canviar el seu comportament o el seu estil de
relació amb el fill o la filla. Aquest ha de ser l’objectiu si detectem aspectes que
poden perjudicar els infants, la seva educació o el seu desenvolupament, com
poden ser manca d’higiene, problemes de nutrició o sobreprotecció excessiva.
Però en principi, els educadors poden aprendre tant dels pares, com els pares dels
educadors.

Hi ha vegades en què les educadores poden veure la necessitat de cridar l’atenció
sobre algun aspecte puntual o una pràctica educativa que consideren poc adequada.
En aquest cas, han d’adoptar una actitud empàtica, posant-se al lloc dels pares, par-
tir de la seva realitat i esbrinar els seus sentiments a fi de comprendre’ls i orientar-
los (potser no han portat bolquers o no han marcat la roba per circumstàncies
justificades). S’ha d’intentar plantejar la situació als pares de manera que el seu
sentiment de competència no es vegi amenaçat.

Hem de tenir en compte que la conducta de les persones és difícil de canviar; es
necessiten bones raons, tenir alternatives en què es pugui confiar i sentir-se segures
que es poden fer els canvis. No es pot esperar, doncs, que els pares canviïn un
comportament d’un dia per l’altre. Es necessita temps, persistència, persuasió i
confiança que hi pot haver aquest canvi i que val la pena.

És important informar els pares de la
conducta del fill al centre educatiu,
però cal vigilar la manera en què es
fa i no desqualificar-los.

L’educador ha d’evitar la competició amb els pares, com passa quan se’ls recorda
constantment que hi ha coses que s’han aconseguit a l’escola (que mengi sol, per
exemple) i a casa no. Aquest tipus de comportament pot derivar fàcilment en una
escalada de retrets i desqualificacions per ambdues parts.

• Falta de confiança en la capacitat pròpia: pot ser que alguns educadors,
per la seva joventut o per altres raons, no se sentin preparats per relacionar-
se adequadament amb els pares o pensin que no són capaços de mantenir-hi
una relació positiva. És possible que es trobin insegurs o examinats pel que
diuen i que evitin tractar segons quins temes. La professionalitat comença
realment quan acaba la formació teòrica, i serà per mitjà de l’experiència
que l’educador adquirirà la seguretat necessària per a desenvolupar les seves
funcions.

Els pares a la defensiva

Els pares tenen la seva
autoestima com a pares i
tendeixen a pensar que eduquen
els fills i les filles tan bé com
saben i tant com poden. No els
agrada sentir-se jutjats o atacats,
i, si això passa, ho perceben i es
posen a la defensiva. La
comunicació, en aquest cas,
resulta molt difícil.
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Un company és una
persona que té la mateixa

posició que l’altra, que són
iguals socialment.

• Falta de motivació per a col·laborar amb les famílies: també es pot
pensar que la feina de l’educador és treballar amb infants i, per tant, no
dóna gaire importància a la relació amb els pares, que es limita a intercanvis
d’informació poc significatius. S’ha de recordar que una de les funcions
de l’educadora és, precisament, implicar la família i fer-la participar en el
procés educatiu dels fills. La qualitat de la relació família-centre influirà
positivament en el fet que l’infant es trobi a gust a l’escola. Per tant, el
coneixement mutu i el diàleg ha de ser constant; és necessari que tant pares
com educadors expliquin els progressos, les dificultats, etc., del fill/alumne,
tant a casa com a l’escola. Cadascú des del seu rol, i en un clima càlid de
comprensió, respecte i confiança.

• Esperar la mateixa col·laboració de totes les famílies: no es pot esperar
que tots els pares i mares participin de manera igual i amb la mateixa
intensitat. La falta de col·laboració d’aquests pares i mares pot desanimar
l’equip educatiu i bloquejar la coordinació necessària amb les famílies. A
vegades, els pares no s’impliquen a causa de la manca de canals adequats
d’informació, participació i comunicació. Per aquesta raó, l’equip educatiu
ha de prendre la iniciativa i crear diferents camins d’informació i comunica-
ció, amb l’objectiu d’integrar la família en el procés educatiu i assolir una
relació harmoniosa i cooperativa.

També hem de pensar en les diferències que hi ha entre les persones. Mentre
que per a alguns pares és còmode i agradable mantenir contactes freqüents amb
l’escola, implicar-se en activitats, organitzar festes, etc., per a d’altres és preferible
una conversa tranquil·la, o una reunió en un grup petit.

Hi ha moltes maneres d’organitzar la participació dels pares i es poden utilitzar
moltes estratègies, com reunions, respectant el nivell en què es vulguin implicar.
El que és important és que hi hagi participació i que aquesta participació respongui
a una planificació que la garanteixi i desenvolupi.

2.3 Els iguals

Quan l’infant s’incorpora a l’escola passa molt de temps amb altres nens i nenes
de la seva mateixa edat o similar; són els companys i les companyes.

Per a parlar de les relacions entre iguals, en aquesta etapa d’educació infantil,
és important tenir en compte les relacions que ha tingut l’infant dins de l’àmbit
familiar. Els nens que han tingut una bona relació amb la mare i el pare, i que
han desenvolupat un bon vincle afectiu, desenvolupen també unes bones relacions
amb els companys.

Els nens i nenes que han tinguts bons vincles afectius han après a desenvolupar
eines interpersonals, són més hàbils per a iniciar i mantenir bones relacions amb
els altres infants de la mateixa edat i també, per altra banda, són més amistosos i
tenen més ganes i entusiasme i, per tant, són companys de joc més atractius.
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La família és un sistema que connecta amb altres sistemes en què el nen es
desenvoluparà. La independència progressiva de l’infant s’ha de basar en
una relació sòlida amb les persones que l’envolten en els primers anys de
vida.

Les relacions amb els companys són
lliures i el seu comportament no és
sotmès a normes.

Les relacions que manté el nen o la nena dins del marc familiar són diferents que
les que manté amb els companys. La relació que té amb els pares i germans són
relacions establertes des d’una posició de subordinació: li diuen com ha de fer les
coses o el vigilen com les fa. En canvi, amb els companys de la mateixa edat és
més lliure de provar maneres noves de comportament, rols nous. Per consegüent,
l’ajuden a entendre i a apreciar el punt de vista de l’altre, que és igual que el seu, i
l’ajuden a desenvolupar habilitats socials que dins del marc familiar li serien més
difícils.

També és important, per al seu desenvolupament social, tenir contacte amb nens
i nenes d’edats diferents. Malgrat que, en aquest cas, les relacions no són
simètriques, els ajuda a adquirir competències socials noves.

Quan hi ha companys i companyes més petits, els grans desenvolupen conductes
de comprensió, es cuiden dels menors, i també mostren inclinacions prosocials
d’assertivitat i habilitats de lideratge, adapten el seu comportament a les compe-
tències dels més petits. Però no solament observem un canvi de conducta amb els
més grans, sinó que els infants més petits també es beneficien d’aquesta relació
perquè adquireixen les habilitats dels més grans.

Pel que veiem, aquest tipus de relació s’assembla a la que tenen amb els germans,
però hi ha una diferència: la posició que ocupa com a germà és fixa, mentre que
la relació que estableix amb els companys i les companyes és més flexible perquè
depèn dels que esculli.

Les relacions que estableix amb els seus iguals li aporten aprenentatges socials
nous, com per exemple:

• Que un germà gran, acostumat moltes vegades a dominar, aprengui a
acomodar-se a altres maneres de fer quan interactua amb companys més
grans que ell.

• Que un germà més petit, moltes vegades dominat pel germà gran, aprengui
a dirigir i a mostrar comprensió quan es relaciona amb infants més petits.

• Que el fill únic, que no té germans, aprengui aquestes competències socials
anteriors.

Vegem, d’una manera més detallada, com es va desenvolupant aquesta relació
amb els iguals. Ho farem tenint en compte les mateixes etapes de les quals hem
parlat quan hem vist el desenvolupament social, és a dir, primera infància i etapa
d’educació infantil.

1) En la primera infància (de zero a dos anys)



Desenvolupament socioafectiu 50 Intervenció en el desenvolupament social de l’infant

Exemple de joc simbòlic

Un grup de nens i nenes juguen i
n’hi ha un reparteix els rols que
farà cadascú i diu: “Tu faràs de

papa; tu, de mama. Jo aniré a
comprar i tu faràs el menjar.”

Una conducta agressiva és,
per exemple, quan el nen o
la nena es baralla amb un

altre per aconseguir una
joguina que vol.

Els nadons, des dels primers mesos, mostren interès per altres nadons, però
realment no hi interactuen fins ben entrats els sis mesos. En aquest moment
somriuen, balbucegen, vocalitzen i, a vegades, els ofereixen alguna joguina,
malgrat que aquesta conducta molts cops no és apreciada per l’altre infant.

Entre els dotze i els divuit mesos l’infant comença a adonar-se de la conducta
dels companys, i a vegades els correspon. Aquesta conducta encara no es pot
classificar com una conducta social, perquè el nen tracta l’altre com si fos una
joguina més. Als divuit mesos comença a interactuar d’una manera coordinada
amb els companys. Aquestes conductes ja tenen un caràcter social. Els agrada
imitar-se, se somriuen.

Entre els vint i els vint-i-quatre mesos el llenguatge ja és present i el seu joc té
un component verbal molt fort. Descriuen el resultat d’aquestes activitats (“T’has
equivocat! No he encertat a posar la pilota a la cistella”). En el joc simbòlic,
intenten influir en el rol que ha de fer el company o la companya.

En el joc simbòlic, l’infant representa o simula vivències que ha
experimentat o que s’inventa.

Tot aquest comportament, aquesta manera de relacionar-se, facilita que vagin
assumint rols complementaris.

Els desenvolupaments social i cognitiu contribueixen al creixement de la
sociabilitat dels companys en els primers dos anys.

2) En l’etapa d’educació infantil (de tres a cinc anys)

A partir dels dos anys els infants incrementen el nivell de sociabilitat i, a més a
més, amplien el cercle social.

Entre els dos i els tres anys encara necessiten tenir el contacte amb l’adult o bé
buscar l’afecte físic.

Entre els quatre i els cinc anys els seus comportaments socials estan encaminats
a buscar l’atenció i l’aprovació dels companys i no tant dels adults. A mesura que
tenen més relacions amb els companys també canvien les seves interaccions.

Un dels instruments bàsics de socialització en aquestes edats és el joc. La relació
amb els companys per mitjà del joc els ajuda en el seu desenvolupament social.
Jugant, els nens i les nenes aprenen habilitats socials; també, a vegades, aprenen
conductes no correctes del tot, agressives, d’autoafirmació, però que els ajuden a
créixer i a formar la seva personalitat social.

Mildred Partem (1932) va descobrir que les activitats de joc en aquesta edat es
podien dividir en:

• Activitat no social: els infants observen com juguen altres nens o bé juguen
sols sense tenir en compte el que fan els altres.
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• Joc en paral·lel: els nens i les nenes juguen l’un al costat de l’altre però no
interactuen o ho fan molt poc.

• Joc associatiu: comparteixen les joguines però segueixen les seves normes
o el que ells volen fer sense tenir en compte el que pensa l’altre. No cooperen
per arribar a un objectiu comú.

• Joc cooperatiu: els infants ja actuen conjuntament, assumeixen rols que es
complementen i col·laboren per aconseguir un objectiu comú.

El joc en l’infant té un gran component social. En la taula 2.1 veiem, d’una manera
resumida, com va canviant la manera de jugar des de la primera infància fins a
l’educació infantil.

Taula 2.1. Canvis en l’activitat de joc

Tipus de joc Edat Descripció

Joc paral·lel 6 - 12 mesos Fan activitats similars però no es fan cas.

Joc paral·lel conscient 12 mesos Juguen sols l’un al costat de l’altre i de tant en tant es miren per veure el que fa l’altre.

Joc simbòlic simple 12 - 18 mesos Fan activitats similars mentre parlen, somriuen, comparteixen joguines.

Joc complementari i recíproc 18 - 24 mesos Els nens i les nenes juguen a invertir rols (joc del cucut).

Joc simbòlic social i cooperatiu 2 - 3 anys Representen papers simbòlics però sense cap planificació respecte al significat d’aquests
rols o de la manera de jugar.

Joc simbòlic social complex 3 - 4 anys Fan un plantejament de com anirà el joc. Anomenen el paper de cadascú i proposen un
guió per a jugar i poden parar per a modificar-lo.

En aquesta etapa, els grups que formen els infants amb els companys i les
companyes s’estructuren per diferents motius:

• Presència o absència: com, per exemple, els nens que sempre juguen a
futbol a l’hora del pati. Els uneix l’activitat o el tipus de joc i, per tant,
formen un grup; quan surten al pati es busquen.

• Temperament: els nens que són més tranquils s’agrupen, juguen junts,
intenten seure junts, etc.

• Semblances personals: els nens juguen amb els nens, i les nenes, amb les
nenes.

Aquest concepte que tenen els nens i les nenes pel que fa a la manera d’agrupar-se
també es correspon amb la manera d’entendre l’amistat. Per a ells, un amic és
un company o una companya de joc, és amic en aquest moment en què juguen al
mateix (és el meu amic perquè juga a pilota amb mi); és amiga una nena que tingui
les mateixes característiques físiques (és rossa i du cua com jo) o bé algun nen que
fa les mateixes activitats que ell (fan música i toquen el mateix instrument).

Dins del grup, a banda de les relacions d’amistat que tingui, també és important la
percepció que tingui sobre els seus iguals, com el veuen i com els veu ell. Aquesta
percepció el portarà a diferenciar entre diferents tipus de nens:
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• Els nens populars són els que agraden a la majoria dels companys.

• Els nens rebutjats, al contrari que els anteriors, no són acceptats per la
majoria dels companys.

• Els nens ignorats no són acceptats ni rebutjats pels companys, sembla com
si no hi fossin, en el grup.

• Els nens controvertits són acceptats per molts companys, però també
rebutjats per molts d’altres.

• Els nens que tenen una posició al mig són els que no són acceptats ni
rebutjats.

Veiem que els que nens que tenen una acceptació més baixa són els rebutjats i els
ignorats, però hi ha una diferència entre ells: els ignorats no se senten tan sols
com els rebutjats i tenen la probabilitat d’arribar a ser acceptats amb el temps o
en un altre context, mentre que els rebutjats ho tenen més difícil.

Arribats a aquest punt, la pregunta que ens podem fer a continuació és la següent:
com és que un nen o una nena tan petit pot arribar a ser acceptat, ignorat o rebutjat
pels companys o companyes? Intentarem donar resposta a aquesta pregunta
explicant algunes raons que poden donar lloc a diferents conductes:

1. Diferents estils parenterals: els fills de pares amb autoritat, que raonen
amb els infants, que són afectuosos, són nens populars, acceptats pels
companys. En canvi, els fills de pares autoritaris i no compromesos que
basen l’educació dels infants en l’afirmació de poder són nens més agressius,
malhumorats, no cooperatius i, per tant, no acceptats pels companys.

2. Les habilitats cognoscitives: els nens que mostren habilitats ben desenvo-
lupades, que tenen en compte el punt de vista de l’altre, són nens acceptats
dins del grup.

3. El fet de ser atractiu: fins i tot els nadons de sis mesos poden discriminar
fàcilment les cares atractives de les que no ho són, i als dotze mesos
prefereixen interactuar amb les persones atractives. En l’etapa infantil, els
nens atractius són descrits pels companys de manera favorable (intel·ligents,
simpàtics, etc.). Això s’explica perquè els pares, els educadors i els
companys contribueixen a aquestes expectatives, quan de manera subtil
o no tan subtil comuniquen el que pensen dels nens més atractius, fent-
los saber que són intel·ligents, simpàtics, etc., o tot el contrari. Aquesta
informació influeix en els infants: els atractius poden adquirir més seguretat,
empatia i sociabilitat, mentre que els poc atractius es poden rebel·lar
davant de la informació que reben augmentant el nivell d’agressivitat i mal
comportament.

4. La conducta: malgrat que un nen sigui atractiu, brillant a l’escola, també
pot ser impopular en el seu grup si aquest grup considera que el seu
comportament és antisocial.
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A una aula sempre hi ha diferents tipologies de nens i nenes, així que hi
aprofundirem una mica més i veurem quines característiques tenen cadascun dels
tipus de nen:

Els nens populars són tranquils, sociables, solidaris i amigables i poden iniciar
i mantenir bones relacions socials amb èxit. Per contra, els nens ignorats són
tímids, no parlen gaire i no mostren interès per apropar-se a un grup de joc, i
poques vegades criden l’atenció sobre ells mateixos. Hem d’apuntar que aquests
infants no és que tinguin menys habilitats socials que els altres, sinó que es
comporten d’aquesta manera per les seves pròpies ansietats socials i pel fet de
creure que no són hàbils socialment i que no seran acceptats pels companys.

Els infants que saben compartir i
jugar amb els altres són acceptats
pel grup.

Respecte als infants rebutjats, ens podem trobar amb dues maneres de compor-
tament diferent:

• Comportament agressius. Com que fan servir l’agressivitat per a
relacionar-se, allunyen els companys. Aquests nens són poc cooperatius
i critiquen les activitats que fan els altres nens i nenes. Solen interpretar el
comportament dels companys i les companyes com a hostil, malgrat que no
sigui d’aquesta manera, i d’altra banda sobreestimen la seva posició social,
ja que molts cops diuen que són acceptats pels altres, fins i tot més que els
populars.

• Comportament retret. Aquests infants són socialment poc comunicatius,
tenen comportaments immadurs i es mostren insensibles a les expectatives
dels companys i les companyes. La percepció que tenen, a diferència dels
anteriors, és que no són acceptats per altres nens i nenes i, a mesura que
passa el temps, mostren una conducta retreta i al mateix temps els companys
no compten amb ells per a fer activitats.

Com veiem, el fet de ser acceptats entre els iguals està relacionat amb molts factors.
Hi ajuda el fet de ser atractiu, brillant en els coneixements escolars, però el que té
més importància és tenir unes bones habilitats socials i comportar-se d’una manera
social correcta. Aquest concepte de comportament social correcte pot variar d’una
cultura a una altra i també canviar amb el temps.

2.4 Els mitjans de comunicació

En la nostra societat occidental estem envoltats d’ordinadors, televisors, telèfons
mòbils, videojocs, accés a Internet, etc. És el que s’anomena noves tecnologies.

Els infants, des de que neixen, estan en contacte amb tots aquests aparells, formen
part de la seva vida, i des de ben petits mostren habilitats per a fer-los funcionar:
saben com van, com es connecten, i molts cops són ells els encarregats d’ensenyar
als pares com funcionen. És una escena habitual que, en comprar un aparell
nou, per a saber com funciona, els adults ens hem de llegir les instruccions a
poc a poc i entendre-les, mentre que els nostres fills i filles, sense llegir-se res,
posen en marxa l’aparell i saben com funcionen tots els botons. Aquest canvi

Comportament social

En la societat occidental és ben
vist l’infant que es mostra segur i
decidit; en canvi, hi ha altres
cultures en què aquesta conducta
és mal vista i el nen o la nena
tímid és ben acceptat.
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generacional a vegades pot comportar alguns problemes com ara que els pares es
fan preguntes d’aquest tipus: “Deixo veure la televisió al nen o no?”, “El deixo
jugar amb l’ordinador?” o “Què li passarà si juga amb videojocs massa estona?” I
sovint traslladen aquests dubtes al professional que comparteix l’educació del fill
o la filla.

La resposta a aquestes qüestions no és ni sí ni no. El televisor, els videojocs,
l’ordinador o l’accés a Internet no són eines ni bones ni dolentes en si, però el que
sí que és bo o dolent és com es fan servir.

2.4.1 La televisió

L’hàbit de veure la televisió comença en la infància i va augmentant fins a
l’adolescència. Passada l’adolescència normalment comença a baixar. Aquest
aspecte preocupa molt el món educatiu i s’han fet diferents estudis sobre les
conseqüències que té.

En l’avaluació sobre els efectes de la televisió s’ha vist el següent:

• els nens veuen més televisió que les nenes;

• els nens que veuen molta televisió redueixen les habilitats socials, de
creativitat i de lectura;

• hi ha molts nens que substitueixen activitats de joc, de lectura de contes o
de sortir per veure la televisió;

• els nens que no la veuen gaire temps no mostren deficiències cognoscitives
i no estan menys temps jugant amb els companys, i

• els nens i les nenes poden aprendre moltes coses útils a la televisió, sobretot
en una programació educativa.

Segons aquests resultats, podem concloure que, si es veu la televisió de manera
moderada, no influeix en el pensament de l’infant i no deteriora el seu desenvolu-
pament social. Aquest mitjà pot influir positivament o negativament en els infants
i això depèn del que vegin i de la capacitat del nen o de la nena per a entendre i
interpretar el que veu i observa.

François Mariet, en el seu llibre Déjenlos ver la televisión (1994), parla dels cinc
“mai” per a mirar la televisió, que no s’han de seguir fil per randa:

1. No mirar mai la televisió als matins.

2. No mirar mai la televisió després de l’hora d’anar a dormir.

3. No mirar mai la televisió mentre es menja.

4. No mirar mai la televisió a l’habitació.



Desenvolupament socioafectiu 55 Intervenció en el desenvolupament social de l’infant

5. No prohibir mai la televisió com a càstig. Si prohibim al nostre fill o filla
mirar la televisió com a càstig, el que aconseguirem és augmentar el desig de
veure-la. Es poden invertir els termes i sotmetre el fet de veure la televisió
a fer alguna tasca, com per exemple recollir les joguines.

2.4.2 Els videojocs

Actualment és molt difícil reconèixer les característiques que tenen els jocs; n’hi
ha tants... Grosso modo podem fer una llista curta dels diferents tipus de jocs que
ens podem trobar en el mercat:

1. D’acció: són els més arcaics, però també son els més sol·licitats pels nens
i les nenes. El nom del joc defineix el contingut que té.

2. D’esports: actualment estan molt sol·licitats; n’hi ha de basquet, futbol,
golf, etc.

3. De rol: a diferència d’altres jocs que tenen un principi i un final i en què un
guanya i l’altre perd, els jocs de rol poden durar molt de temps i no hi ha
vertaderament guanyadors o perdedors.

4. De simulació: tenen l’objectiu d’ensenyar a fer servir alguns aparells, com
un cotxe o un avió. Són jocs que reconstrueixen situacions de la vida real.

5. Que ensenyen i diverteixen: l’objectiu que tenen és clarament educatiu
(contes interactius, programes gràfics per a fer dibuixos, pintar, etc.).

6. De nines electròniques: com, per exemple, el Tamagotchi.

Hi ha molts videojocs que tan sols són una versió en un altre format de jocs clàssics,
amb què han jugat moltes generacions anteriors. Aleshores, ens hem de preocupar
perquè el nen o la nena juga amb els videojocs? Els videojocs tenen aspectes
positius i aspectes negatius, de manera que allò realment important és ser presents
en les activitats que fan els infants i estar-hi atents.

Aspectes positius dels videojocs:

• Estimulen el processos mentals: els canvis d’imatges, de colors, d’escenes,
de música obliguen l’infant a estar atent i el mantenen en estat d’alerta.

• Inciten al pensament associatiu: aprèn el llenguatge icònic (icona signi-
fica ‘imatge’). En lloc d’una lectura lineal com es fa quan es llegeix un
llibre, en els videojocs es fa una lectura per associacions. Podem entrar
directament a altres pàgines, és a dir, podem moure’ns en profunditat.

• Afavoreixen la intuïció i el pensament hipotètic: no es diuen directament
les regles de comportament de cada personatge, sinó que s’han de deduir
mitjançant l’observació.
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• Ajuden a la concentració.

• Són “mestres”imparcials que estan dotats de molta paciència, no mostren
mal humor si s’equivoquen. Si es fa bé la tasca donen premi al guanyador
sigui qui sigui, i hi pot tornar a jugar tantes vegades com vulgui. Ni els
pares, ni els educadors, etc., estarien disposats a començar un joc tants cops
com vulgui l’infant sense mostrar cansament; en aquest aspecte el videojoc
és “mestre”.

– Alliberen emocions.
– Poden ser útils per a l’estudi.
– Ofereixen una gratificació immediata.

Els videojocs, però, també comporten alguns riscos com la violència, els ídols
que presenta o els comportaments que a vegades tenen els personatges. Per tant,
la nostra tasca com a educadors i educadores és saber com s’han d’utilitzar i com
hi hem d’interactuar.

A continuació us presentem una sèrie de consells per tal que els pugueu tenir en
compte quan parleu amb les vostres alumnes a l’aula, o bé quan tingueu entrevistes
amb els pares i mares del vostres alumnes, i us preguntin o us plantegin les seves
inquietuds al respecte.

1. S’ha de controlar l’elecció del joc: hem de llegir-ne les característiques i
mirar-ne el contingut. Hem de donar preferència a jocs d’habilitat enfront
de jocs de simulació o d’esports.

2. Hi ha d’haver diferents tipus de jocs, que no sempre es jugui al mateix.

3. És bo que intercanviï jocs amb altres nens i nenes.

4. S’ha de limitar el temps que hi juga.

5. S’ha de jugar, alguns cops, amb ells.

6. No ha de tenir l’aparell de videojoc a la seva habitació.

7. No ha de jugar mentre menja.

8. Hem d’observar com s’asseu davant de l’ordinador o de la pantalla del
televisor mentre juga.

2.4.3 L’ordinador i Internet

A mesura que s’ha avançat en l’ús de l’ordinador i s’ha transformat en un aparell
més de casa, cada cop s’ha avançat més l’edat en què l’infant s’hi asseu a davant
i comença a teclejar i posteriorment a fer servir Internet.

Internet ens ofereix una sèrie d’eines, com rebre o enviar correus, navegar-hi o
xatejar amb els companys i les companyes. Quan comença a buscar informació
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per Intenet, el nen o la nena aprèn de mica en mica a posar en ordre els seus
pensaments.

Avui en dia l’ordinador és una eina educativa més a l’escola; penseu en els
llibres electrònics que tindran els infants.

Hem d’ensenyar als infants a:

• Formular preguntes a l’ordinador tenint present la lògica de l’ordinador.

• Navegar per Internet, asseure’ns amb ells i buscar informació, descobrir
coses i comentar-les-hi.
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3. L’educació social en l’infant de zero a sis anys

Sabem que el desenvolupament de l’ésser humà depèn de factors que intervenen
des del naixement, com són l’herència genètica, l’adaptació biològica i l’adaptació
social. Però també sabem que sense una intervenció educativa aquests mecanis-
mes no s’activen.

És per aquest motiu que és molt important que, com a professionals de l’educació,
ajudem l’infant a activar aquests mecanismes i a fer que desenvolupin aquestes
aptituds innates i adquirides perquè siguin membres actius de la societat, ja que
no hem d’oblidar que l’educació de l’infant abasta des dels aspectes cognitius fins
als comportaments socials.

Si oblidem, en la nostra tasca educativa, el procés de socialització de l’infant,
oblidarem també l’infant mateix. Aleshores l’esforç de l’escola i dels
educadors probablement serà poc efectiu.

És evident que en qualsevol actuació que fem dins de la classe hi ha un compor-
tament social implícit; és a dir, una interacció, sia entre l’educador o educadora
i els infants o entre els iguals; però tot i aquesta presència constant de la vessant
social, hi ha activitats que tenen la intenció d’incidir específicament en l’àmbit
social, com són els jocs i els contes.

És sabuda, també, la importància que té el joc en el desenvolupament social de
l’infant. Per mitjà dels jocs, la mainada va aprenent les normes socials i els
diferents rols, a controlar l’agressivitat i les emocions, a conèixer costums d’altres
cultures, etc.

Vegem una mica més detalladament com podem treballar l’aspecte social per mitjà
del joc:

a) Joc simbòlic. A partir dels dos anys, com sabeu, apareix la funció simbòlica,
que, com recordeu, permet a l’infant començar a utilitzar els símbols que represen-
ten objectes que no hi són. Per mitjà d’aquests jocs l’infant pot expressar les seves
pors i modificar la realitat d’acord amb les seves fantasies i tal com ell desitja.

Mitjançant el joc simbòlic els nens i les nenes aprenen a negociar i a pactar per a
resoldre els conflictes o les possibles dificultats que hi pot haver.

Organitzar la classe per racons és una estratègia pedagògica que respon a les
necessitats d’integrar les activitats d’ensenyament-aprenentatge a les necessitats
de l’infant. Quan es treballa per racons implica organitzar l’aula en petits grups
que fan activitats diferents de manera simultània. A les escoles bressol i a les
llars d’infants hi ha racons diferents que normalment s’estructuren de la manera
següent:
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• Racó de la cuineta, amb utensilis típics que podem trobar en una cuina, amb
aliments de joguina

• Racó dels contes, on hi ha contes de diferents textures, mides, colors...

• El racó de les disfresses, amb robes, vestits, barrets, guants...

• El racó de les nines, amb carrets, llits, roba...

• El racó dels cotxes, amb garatges, vehicles diversos, vies de trens...

• El racó de la perruqueria, amb pintes, raspalls, miralls, cremes, colònies...

A banda de treballar a l’aula per racons, també podem proposar als infants jocs,
com el “Jo seré”. Els infants estableixen un marc en què es distribueixen els
diferents personatges (metges, botiguers, papes i mames, etc.). Si un nen o una
nena no fa el seu paper, normalment un l’altre company l’avisa que no està fent el
que s’havia pactat. Mentre dura el joc, algú pot canviar de paper també.

b) Jocs cooperatius. L’objectiu d’aquests jocs és que tot el grup aconsegueixi
una fita comuna, cosa que implica més interacció i col·laboració entre tots els
participants del grup.

Algunes de les activitats que afavoreixen el joc cooperatiu són:

• Agafar-se de les mans i saltar dins d’un cercle.

• Fer un mural entre tot el grup.

• Posar en una bossa objectes que portin de casa, per a fer un joc després. Per
exemple, l’“Endevina de qui és...”, en què han de treure un objecte de la
bossa i dir quin nen o nena l’ha portat.

c) Jocs interculturals. Actualment a l’escola hi assisteixen nens i nenes de
diferents cultures i per això és important prendre consciència de l’enriquiment
cultural que comporta aquest fet per a tot el grup classe. Sens dubte aportarà als
infants molts elements, coneixements i experiències que els seran molt útils per al
seu desenvolupament social.

Com a professionals de l’educació en l’etapa de zero a sis anys podem afavorir la
interculturalitat i la socialització incorporant recursos propis de la cultura de les
famílies nouvingudes per mitjà d’activitats com les següents:

• Explicar costums i rituals d’altres cultures.

• Fer que els pares i les mares nouvinguts expliquin jocs de les seves cultures.

• Fer tallers de menjars.

d) Els contes. Són una altra eina que ajuda l’infant en el seu desenvolupament
social. A banda dels contes tradicionals, avui en dia hi ha altres contes amb
personatges més actuals que tracten qüestions com l’amistat, els valors, la vida
a la ciutat o les normes socials. Per mitjà dels contes els nens i les nenes aprenen
a interioritzar les normes i els costums socials.
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3.1 L’establiment de límits

Sabem que el procés de socialització és un procés d’aprenentatge i que s’han
d’aprendre les normes socials per a ser membre actiu d’una societat. És a dir,
l’infant ha d’aprendre què és el que està bé o malament en un moment determinat,
ha d’aprendre a comportar-se.

Per a la mainada, això no és fàcil d’assumir, ja que com a nens i nenes que són
voldrien fer sempre el que els agrada o el que tenen ganes de fer. La funció de
les persones adultes que els envolten és, doncs, la d’establir límits clars al seu
comportament amb l’objectiu d’ensenyar-los quin és el marc en què es poden
moure.

Si l’infant té clares les normes se sentirà segur davant de qualsevol situació.

Hi ha regles que tenen a veure amb la seguretat de l’infant o dels seus companys
i companyes o fins i tot amb la de l’adult. En aquests casos les regles han de ser
molt clares i rotundes i li hem d’explicar per què no pot actuar fent-se mal o fent-li
mal a un company o una companya o a l’adult.

Hi ha altres regles que tenen a veure amb la convivència diària i que es poden ne-
gociar, tenint en compte la individualitat de cada infant i les seves circumstàncies
(preferències, situació). En aquests casos, com a adults, hem de decidir si es pot
fer o no; i aquest és un dels aspectes més difícils de dur a terme, ja que ens pot
comportar molts dubtes.

Un infant al qual no s’han posat límits probablement tindrà dificultats en la
relació amb els altres i en la convivència grupal.

3.2 Les habilitats socials

La importància i rellevància de les habilitats socials a la infància va quedar
demostrada una vegada més en els estudis i les investigacions fetes per Hops
i Greenwood (1988), quan van posar en evidència la relació sòlida entre la
competència social a la infància i l’adaptació social, acadèmica i psicològica tant
a la infància com a la vida adulta.

Un dels objectius més importants de la tasca educativa, des dels primers
nivells de l’educació infantil, és dotar els infants d’unes bones habilitats
socials.
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Actuar amb habilitat social
comporta combinar

adequadament tots els seus
components: conductuals,

cognitius i fisiològics.

Les habilitats socials són conductes socials que es demanen per a fer, de manera
adequada, una tasca interpersonal. És a dir, són un conjunt de comportaments que
es posen en joc quan interactuem amb altres persones.

Podem definir les habilitats socials com a patrons o normes d’actuació
apreses que ens serveixen per a tenir comportaments adequats en diferents
contextos o situacions.

A partir d’aquesta definició veiem que les habilitats socials no són una caracterís-
tica de la personalitat, sinó un conjunt de comportaments que s’aprenen i adquirei-
xen de manera gradual mitjançant la combinació del procés de desenvolupament
i de l’aprenentatge.

Els trets més característics de les habilitats socials, segons Vallès (1996), són
els següents:

a) Són l’aprenentatge d’unes conductes per a obtenir uns resultats.

b) Tenen un caràcter molar que fa referència a l’aspecte global de la competència
social (tenir habilitat per a comunicar, per a expressar, etc.), però també s’ha de
tenir en compte una anàlisi molecular, que implica comprendre les conductes més
concretes (postura, expressió de la cara, etc.).

c) Són conductes que es poden observar en diferents situacions d’interacció
i es van adquirint, com hem apuntat abans, mitjançant l’aprenentatge. Els
components observables de les habilitats socials que trobem en les diferents
respostes d’actuació són els sistemes de resposta següents:

• Conductuals: fan referència a accions concretes, com són moure’s, mirar
o parlar.

• Cognitius: les habilitats socials de caràcter conductual estan influïdes pel
pensament. Aquí hi entren la percepció social, les creences personals, les
expectatives personals, etc.

• Fisiològics: són els senyals corporals que es manifesten per l’activació del
sistema nerviós i altres aparells del nostre cos com el digestiu, el respiratori
i el cardíac, que són la resposta que es dóna a una sèrie d’emocions,
sentiments, etc.

d) Tenen l’objectiu d’aconseguir un reforçament social. Segons Gil (1993),
podem obtenir dos tipus de reforçament:

• El reforçament ambiental: inclou obtenir reforçaments materials (aconse-
guir un objecte, un favor, etc.) i reforçaments socials (tenir més amics, per
exemple).

• Autoreforçament: la persona que actua d’una manera social correcta se
sent bé amb ella mateixa quan veu que pot desenvolupar determinades
habilitats correctament.
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L’autoreforçament fa augmentar l’autoestima.

e) Estan lligades a normes culturals i legals, que regulen la convivència. Un
exemple seria el respecte als dret humans

El grup social en què es desenvolupa l’infant influeix en la transmissió de les
diferents normes de comportament, en les situacions socials, en la transmissió de
la cultura.

f) Són respostes específiques a situacions concretes. Que aquestes respostes
siguin efectives depèn del context de la interacció i de les diferents variables que
hi pot haver. Podem pensar, per exemple en el contingut d’una conversa, serà
diferent segons l’edat de les persones que tenen la conversa, dels interessos, del
grau d’intimitat que tinguin les persones que la tenen.

g) Són interdependents, flexibles, modulables i adequades a les respostes que
diu l’interlocutor, com per exemple, una conducta que es considera adequada entre
companys de la mateixa edat, no ho seria si hi hagués un interlocutor d’una edat
diferent, o de sexe diferent...

h) Estan orientades a aconseguir uns objectius, com són la valoració, gaudir de
les relacions amb els altres o aconseguir alguna cosa.

Com a professionals que hem de treballar amb els primers nivells de l’educació, és
important tenir en compte d’anar introduint aquestes habilitats socials en el procés
d’aprenentatge, ja que d’aquesta manera ajudarem la mainada a incrementar la
seva felicitat, autoestima i integració i, a més, de mica en mica desenvoluparan i
elaborant repertoris interpersonals que els serviran posteriorment.

La manca d’habilitats socials està relacionada amb molts problemes en el
funcionament adaptatiu de l’infant.

La manca d’habilitats socials pot ocasionar problemes en el funcionament
adaptatiu de l’infant. Els problemes més freqüents són els següents:

a) Conducta social passiva: el nen o la nena que no s’implica en el grup i no és
capaç d’apropar-se als altres nens és perquè té una manca d’habilitats socials.

Moraleda, tenint en compte els estudis fets per Chitteden (1942), explica que,
quan un infant al qual manquen habilitats socials entra en un grup, ha d’aprendre
a relacionar-se mitjançant l’assaig-error i amb l’ajuda dels altres. Algunes
d’aquestes temptatives que fa són acceptades pels seus iguals i algunes altres no.

Si en aquest període d’aprenentatge hi ha moltes conductes rebutjades i poques
d’acceptades, li pot ocasionar una pèrdua d’interès per a iniciar contactes socials
o desenvolupar una conducta de submissió a les opinions dels altres.

b) L’agressió social: normalment l’infant agressiu utilitza tècniques que són
efectives però que són poc apropiades. El seu comportament amb els companys

Trobareu més informació
en la ponència de
Moraleda “Evaluación
multidimensional de la
competència social en la
ESO”, comunicació
presentada en el II
Congrés Internacional de
Psicologia i Educació, a
Madrid, el 16, 17 i 18 de
novembre del 1995.
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i les companyes és de no aprovació, d’humiliació, i provoca en el receptor una
actitud defensiva. Els seus companys el rebutgen i l’exclouen de les seves
experiències d’aprenentatge positiu. La seva conducta és immadura i sembla que
no ha tingut un aprenentatge d’habilitats socials per a iniciar i mantenir relacions
socials positives amb els altres.

c) Baixa autoestima i poc control de la seva conducta. Més endavant, poden
ocasionar abandonament de l’escolaritat o delinqüència.

d) Manca de creativitat, de desenvolupament cognitiu, i un rendiment escolar
deficitari.

3.2.1 Components de les habilitats socials

Per a veure els components conductuals necessaris per a tenir i mantenir unes
bones relacions socials en la infància, s’han utilitzat diferents tècniques, com ara
l’anàlisi sociomètrica de la popularitat o no dels infants, que analitza les seves
conductes verbals i no verbals (Gottman, Gonso i Rasmussen, 1975), o l’anàlisi
intuïtiva, que consisteix a entrenar un grup d’infants en habilitats socials i després
veure si havia millorat la seva imatge dins del grup.

Aquests procediments no són fidedignes del tot, però fent-los servir tots dos
s’ha arribat a assenyalar una sèrie de components relacionats amb una bona
competència social.

Per a determinar quins són els components que integren la competència social en
els infants, s’ha de tenir en compte l’edat dels nens i de les nenes i l’etapa de
socialització en què es troben.

a) Les salutacions. Són expressions verbals com ara “Hola!”, “Què fas?”, “Com
estàs?”, que comporten el primer pas abans de la interacció i que es caracteritzen
per una actitud positiva i de reconeixement a l’altre infant.

b) Les conductes verbals. Normalment van acompanyades d’una aproximació
física, que l’infant utilitza per a aproximar-se a l’altre, per a interactuar.

Exemple de conducta verbal

Un nen o una nena s’apropa a un company o a un grup de companys i pregunta: “Vols que
juguem a...”, “Puc jugar amb vosaltres a...”

c) Saber donar i rebre compliments. A tothom li agrada sentir que algú altre
li diu una cosa agradable i, per tant, també s’ha de saber respondre positivament
davant d’aquestes coses agradables fent saber que ens agrada el que ens ha dit; si
no, fem pensar a l’altre que no ens importa el que ens ha dit.

Quan l’infant diu coses agradables als altres reforça el seu comportament i a la
vegada els altres li donaran un reforçament similar.

d) Sol·licitar canvis de conducta. Quan el comportament d’un altre nen no ens
agrada, s’ha de saber expressar la queixa sense agressivitat, amb la intenció de
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millorar la relació. S’ha de manifestar el missatge de manera clara, explicant
la conducta que no ens agrada i la que ens agradaria que tingués, i escoltant la
resposta de l’altre. Un exemple d’això és expressar que no ens agrada una broma
pesada, o algun comentari negatiu sobre nosaltres.

e) Saber fer preguntes i respondre-les. Es tracta d’una de les diferències que hi
ha entre els nens populars i impopulars en els grups. Les preguntes ideals per a
mantenir una conversa són les obertes, i permeten una resposta àmplia; pel que
fa a les respostes, han de ser les adients, és a dir, han de transmetre la informació
sobre la pregunta que s’ha fet.

f) Demanar favors i fer-ne. En els infants, a causa de la dependència que tenen
dels altres, aquesta habilitat és molt important. Els nens que verbalitzen els
desitjos i les necessitats de manera clara i apropiada són als qui els altres nens
responen més ràpidament.

g) Donar una negativa. Saber dir que no quan se li demana que faci coses que ell
no vol fer. Ho ha de fer sense ferir els sentiments de l’altre i escollint les paraules
i el moment més adient.

h) Defensar els drets propis. Consisteix a reafirmar-se en una situació que els
altres no han respectat, sia a propòsit o sense voler. Per a arribar a aquest punt,
l’infant, en primer lloc, s’ha d’adornar dels seus propis drets; en segon lloc, ha de
comprendre quan s’han vulnerat, i, en tercer lloc, és important saber-ho comunicar.
Aquesta habilitat també comporta que s’han de respectar els drets dels altres.

i) Cooperar i compartir. Han de saber esperar el torn que toqui quan fan un joc,
compartir una joguina amb un altre nen, oferir ajuda, respectar les regles del joc,
etc.

Compartir les joguines és una de les
habilitats socials que s’han de
fomentar en la infància.

j) El somriure. El riure i les carícies afectuoses són considerades un indicador
d’habilitat social. L’infant, quan juga amb els altres nens necessita donar mostres
que està content.

Tots aquests components els podem agrupar en quatre blocs:

1. En el joc

• Compartir les joguines.

• Participar en el joc mostrant iniciativa.

• Saber buscar altres companys i companyes per a jugar.

2. En l’expressió de les emocions

• Saber expressar alegria, mal humor.

• Saber ser simpàtic i agradable amb els altres.

• Tenir un to de veu adequat a la situació en parlar.

• Saber dir que és el que li agrada o no li agrada.

3. Autoafirmació

• Saber defensar-se.
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Assertivitat

El terme assertivitat implica
l’expressió dels sentiments

propis, la defensa i el respecte
dels drets propis i aliens i les

conductes d’autoafirmació.

• Saber expressar les queixes de manera correcta.

• Saber demanar un favor.

4. Conversa

• Respectar el torn de paraula.

• Saber mantenir una conversa curta.

• Respondre correctament a les preguntes que li fan.

• Saber explicar de manera espontània.

Si l’infant, quan interacciona amb els altres, dóna mostres d’aquests components,
podem dir que té una bona habilitat social. Si no hi són presents, podem dir el
contrari, que aquest infant pot tenir dificultats en la interacció social. La nostra
tasca com a ensenyants és la de fomentar en els nostres alumnes un comportament
assertiu.

3.3 Programa d’entrenament en habilitats socials

Les habilitats socials són conductes que s’aprenen. Cap nen o nena no té, quan
neix, la informació de com s’ha de comportar socialment en el seu codi genètic.
Per tant, els adults que l’envolten (pares, mares, educadors, educadores, etc.) són
els encarregats de proporcionar-li experiències i models suficients perquè aprengui
totes aquestes conductes.

Hi ha infants que, per diferents raons, no han pogut tenir uns models i unes
experiències adients per a aprendre les conductes adequades socialment. És en
aquests casos en què s’ha d’implementar un programa d’entrenament en habilitats
socials.

3.3.1 L’avaluació de les habilitats social

El primer que hem de fer, abans de començar un programa d’entrenament en
habilitats socials, és avaluar la competència social que tenen els infants. Aquesta
tasca l’hem de fer per moltes raons, entre les quals apuntem les següents:

• Identificar les situacions en les quals l’infant troba dificultats i saber quines
són aquestes dificultats i quina resposta dóna davant d’aquestes situacions.

• Saber el grau de motivació que té l’infant per a canviar una conducta.

• Trobar i concretar els objectius més adients i ensenyar-li les habilitats.

• Fer una programació apropiada en cada cas.
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• Controlar els canvis i com va progressant l’infant d’una manera regular
i fiable.

L’avaluació de les habilitats socials no és fàcil perquè no hi pot haver un acord a
establir què és una conducta socialment hàbil sense tenir en compte una sèrie de
variables que hi ha en el context de la persona, com el context socioeconòmic, què
és el que ha viscut, com, etc.

Arribats a aquest punt, ens podem preguntar el següent: com ho hem de fer?
Vegem, doncs, els passos que hem de seguir:

a) Recollir informació

Hem de recollir tota la informació que ens sigui possible sobre les situacions
problemàtiques de cada nen i del seu comportament. Aquesta tasca la podem
fer mitjançant diferents tècniques, com són:

• L’observació de les situacions no estructurades dins de l’ambient natural
de l’infant. És la tècnica més habitual que es fa servir amb infants més
petits.

Hem de tenir present que les conductes que fa i que hem d’observar per a potenciar-
les o reduir-les les fa sempre en interacció amb altres nens i nenes o amb l’adult
i amb diferents ambients i situacions; per tant, és important tenir en compte el
següent:

• Quina és l’habilitat que li volem ensenyar o potenciar (l’objectiu).

• Amb qui fa aquesta conducta.

• On la fa.

• Què és el que passa en el moment que la fa.

• La representació de papers o role playing. És una observació d’una sèrie
de conductes en situacions artificials en la qual cada nen i nena té un rol que
li ha assignat de manera intencionada l’educador.

• L’entrevista conductual. Són entrevistes preparades per a recollir informa-
ció dels nens sobre respostes assertives o no assertives.

• Informes d’altres persones.Aquests informes són elaborats per persones
que són significatives per a l’infant.

b) Registrar la informació i quantificar les respostes

És tan important conèixer els components de les habilitats socials de l’infant i
el seu context sociocultural com registrar i quantificar aquests components per
a saber d’una manera objectiva quins components d’aquestes habilitats hem de
treballar i quins ja té adquirits i com els té adquirits. Aquesta tasca la podem

Trobareu més informació
sobre el programa
d’habilitats socials i
exemples de taules
d’observació en la secció
“Bibliografia” del web
d’aquesta unitat.
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Les instruccions...

... són adequades al principi de
la sessió d’entrenament de les

habilitats socials i en conductes
que no són gaire complexes.

En la tècnica del
modelatge...

... el model d’entrenament de les
habilitats socials pot ser

l’educador o un nen o nena de la
classe.

fer simplement observant la conducta de l’infant i registrant-la mitjançant un full
d’observació elaborat prèviament o bé gravant-la en vídeo i observant-la després
per a valorar-la.

3.3.2 L’entrenament de les habilitats socials

Dins del marc escolar, l’entrenament de les habilitats socials s’utilitza per a
modificar alguns comportaments dels nens i de les nenes que mostren conductes
agressives, o d’inadaptació al grup classe. També es poden utilitzar en infants que
no mostren cap problema conductual, com a manera de prevenció.

Monjas (1993) diu que, dins de la població infantil, l’entrenament en habilitats
socials és adequat per a nens i nenes que presenten les característiques següents:

• problemes d’adaptació social, rebuig dels companys;

• tímids, retrets i socialment aïllats;

• necessitats educatives especials, i

• problemes psiquiàtrics.

Les tècniques que podem utilitzar per a aquest entrenament són la instrucció,
el modelatge, l’assaig conductual, el reforçament positiu, la modelització, el
feedback i la transferència.

a) Instrucció

En primer lloc, hem de saber quina conducta volem ensenyar o treballar i explicar-
la als nens comentant amb ells la importància que té el fet d’aprendre aquest
comportament i fent que s’hi impliquin expressant les seves raons. D’aquesta
manera estaran motivats per a l’aprenentatge.

Les instruccions es diuen al principi de la sessió i tenen la funció de proporcionar
a l’infant informació sobre el que ha de fer; és com una guia que l’orienta sobre la
manera d’actuar, com ho ha dir i què ha de dir. També l’ajuda a centrar l’atenció
sobre les conductes que ha d’identificar, fer, avaluar i practicar.

b) Modelatge

Consisteix que la persona, que podem anomenar model, faci davant de l’infant o
del grup classe una determinada conducta. Les conductes que mostra el model
són les que s’han d’entrenar.

La manera de presentar el model pot ser mitjançant un model real, en què
l’educador o educadora fa una demostració de la conducta, o també es pot
fer gravant la conducta en vídeo. En aquest cas és important que es mostri
adequadament la conducta que s’ha d’aprendre i la situació a la qual s’ha d’aplicar.
També es poden fer servir els dos procediments.
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c) Assaig conductual

Els infants posen en pràctica la conducta apresa en una situació d’interacció. És
una situació complicada, ja que és més fàcil saber i verbalitzar el que s’ha de fer
que posar-ho en pràctica.

L’infant, en aquesta tècnica, pot assajar la conducta tants cops com vulgui o li
calgui per a aconseguir-la.

Exemple d’assaig conductual: demanar un favor

Un nen va al racó de lectures a mirar un conte i el conte que vol el té un altre nen, que en
aquest moment mira un altre conte. L’educador pregunta al nen “Què li diries?”. Segons
el que contesti l’infant, l’educador ampliarà la interacció fent suggeriments i preguntes,
intentant estimular-lo a buscar interaccions noves.

Mitjançant aquesta tècnica s’aprenen conductes noves que substitueixen les con-
ductes que eren menys adaptatives i també s’aprenen conductes noves que no eren
en el repertori del nen o de la nena.

Hi ha dues maneres de treballar-hi:

• Amb exemples: inventar situacions i després explicar la conducta que es
treballa.

• Amb intervencions simulades: hi ha moltes maneres de fer-ho, però la que
s’utilitza més amb nens petits és la representació de papers. Consisteix a fer
com una obra de teatre, en què es donen instruccions específiques sobre els
components de la conducta que volem treballar.

El paper de l’educador consisteix a observar com fa la conducta cadascun dels
nens i donar-li resposta, reforçament positiu o instruccions addicionals.

d) Reforçament positiu

És una tècnica de modificació de conducta amb l’objectiu de modelar la conducta
que porta a terme l’infant i poder-la mantenir. Aquesta tècnica consisteix a reforçar
una conducta que ha fet l’infant. Usualment el tipus de reforçament que es fa servir
és el social (somriure, reconeixement, aprovació, etc.), amb l’objectiu de motivar
el nen a millorar el seu comportament en altres situacions.

El reforçament es fa servir amb altres tècniques d’habilitats socials, i per a
aplicar-lo hem de tenir en compte que:

• ha de ser reforçador per al nen o la nena,

• ha d’estar en relació amb el que se li demana,

• s’ha d’aplicar de manera immediata i

• s’ha d’aplicar d’acord amb els programes de reforçament establerts.

Els objectius d’aquesta tècnica són:

La tècnica d’assaig
conductual també és
coneguda com a joc de rol.

Reforçament positiu

Michelson (1987) el defineix
com “el procés pel qual les
respostes augmenten perquè són
seguides d’una recompensa”.

Programes de reforçament
establerts

Reforçament continu: cada cop
que fa la resposta es reforça.
Reforçament d’interval: es
reforça la primera resposta i
després d’un interval se’n reforça
una altra.
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• Instaurar conductes socials adients

• Que el nen reconegui implícitament o explícitament la conducta adequada
i la valori (autoreforçament)

L’educador o el monitor que aplica aquesta tècnica ha de parar atenció a les
conductes que s’han de reforçar.

e) Modelització

És una variant del reforçament. Consisteix a reforçar les conductes que s’aproxi-
men a la conducta que volem entrenar.

Hi ha comportaments socials que són més difícils i estan formats per una seqüència
de conductes. Per exemple, un infant amb una deficiència mental amb el qual
estem treballant els hàbits d’autonomia: posar-se un jersei. Aprendre aquesta
conducta li pot ser complicada, i llavors la parcel·lem: primer li ensenyarem a
posar-se una màniga i quan ho aconsegueixi el reforçarem, després li ensenyarem
a posar-se l’altra màniga... En aquest cas es desglossa aquesta conducta en unitats
petites d’aprenentatge per a reforçar-les.

Aquesta tècnica és molt útil per als nens i les nenes que tenen dificultat a l’hora
d’iniciar converses o d’interaccionar amb el grup.

f) Feedback

Consisteix a donar informació específica, correcta i útil al nen sobre la manera
com ha de fer la conducta amb l’objectiu que la pugui modificar i millori la seva
eficàcia.

S’ha de fer després de portar a terme l’exercici i especificant què és el que ha fet
bé, en què s’equivoca, i fins i tot posant exemples de la manera adequada de fer-
ho. Com més detallada sigui l’explicació més probable serà que l’infant millori
la conducta. L’educador ha d’intentar que aquesta resposta sigui un reforçament
positiu dels aspectes conductuals que l’infant ha fet millor. S’ha de centrar, primer,
en el que ha fet bé i ha de comentar, després, els aspectes que fan que aquesta
conducta sigui encara deficient.

g) Transferència

Es tracta que els nens i nenes practiquin aquesta habilitat social, quan l’han après
en diferents situacions i fora de l’àmbit escolar.

Aquest procediment es pot fer presentant als infants situacions noves o diferents
per a practicar-les, i també incidint que les facin fora de l’àmbit escolar, a casa, i
després comentar-les a l’escola.

Aquest ensenyament en habilitats socials es pot fer de manera individual o en
grup. En aquest cas, com que són nens i nenes petits, és millor fer-les en grup,
ja que és més fàcil que practiquin la intervenció. També es recomana, si és
necessari, descompondre l’ensenyament d’una determinada habilitat social en
diferents sessions (modelització).
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Tenint en compte els quatre blocs en què hem agrupat els components de les
habilitats socials (joc, emocions, autoafirmació i comunicació), vegem a la taula
3.1 i taula 3.2 alguns dels objectius que podem treballar en l’àmbit social en el
segon cicle d’educació infantil:

Taula 3.1. Interacció social als tres anys

Component habilitat Objectius

Interacció en el joc Acceptar jugar amb els companys i les companyes.
Participar en el joc que proposen els altres.
Saber deixar i demanar joguines.
Proposar iniciatives de joc.

Expressió d’emocions Ser comunicatiu.
Contactar ocularment amb qui parla.
Saber fer servir un to de veu adient a la situació.

Autoafirmació Saber defensar-se.
Saber expressar les emocions.

Conversa Explicar de manera espontània el que ha vist o ha fet.
Completar amb gestos la seva comunicació.
Saber escoltar.

Amb els nens més grans, de quatre a sis anys, a banda de treballar els objectius de
la taula 1, podem treballar els que es presenten a la taula 3.2.

Taula 3.2. Interacció social de quatre a sis anys

Component habilitat Objectius

Interacció en el joc Buscar companys de joc.
Participar en el joc que han proposat altres nens i nenes.
Compartir les joguines.

Expressió d’emocions Saber ser simpàtic i agradable.
Mantenir un to de veu d’acord amb la situació.
Saber dir les coses que no li agraden.

Autoafirmació Saber defensar-se.
Saber expressar una queixa.
Saber demanar un favor.
Argumentar les accions.

Conversa Aportar opinions i comentaris propis.

A l’hora d’aplicar-les, s’han de tenir en compte factors com l’edat dels nens, la
seva capacitat d’atenció i responsabilitat, el grau de dèficit d’aquesta habilitat o la
complexitat de la conducta que s’ha d’aprendre.

No s’ha d’oblidar que els pares i els educadors i les educadores són models
d’interacció social per al nen o la nena, i que, per tant, la seva actitud és molt
important per a l’adquisició de les habilitats socials de l’infant. Proporcionar-
li diferents estímuls culturals i educatius, tenir bones habilitats comunicatives,
mostrar contenció verbal i emocional davant del comportament del nen o de la
nena són recursos imprescindibles per a valorar una bona competència educativa.
Per tant, s’ha de procurar el següent:

• Oferir un model adequat. L’adult s’ha de comportar de manera adient a
l’hora de resoldre conflictes mitjançant el diàleg, s’ha de mostrar receptiu
amb els altres, expressar de manera adequada les emocions i saber defensar
els seus drets.
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• Valorar els aspectes positius. Ha de mantenir una actitud positiva davant
de qualsevol conducta positiva que faci l’infant i deixar que porti a terme
aquestes conductes de manera autònoma malgrat que al principi no li surtin
correctament.

• Facilitar l’entrenament amb un pensament divergent no unidireccional.
Ha de buscar més d’una solució als problemes i que l’infant esculli la que
li convingui més.

• Li ha de proporcionar situacions en les quals les pugui practicar.

La manera més adequada de treballar les habilitats socials a l’escola és amb el grup classe,
perquè “la motivació entre els membres del grup, facilita els efectes de l’aprenentatge vicari
ja que hi ha diferents models, es propicia la pràctica in situ ja que es produeixen situacions
interpersonals naturals, es rep un reforçament de diferents persones, es possibilita la
generalització ja que la situació que hi ha en el grups és natural i finalment produeix un
estalvi de personal, de material i recursos”.

M. Inés Monjas (2006). Programa de enseñanza en habilidades de interacción social.
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