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Introducció

En parlar del desenvolupament moral hem d’aclarir en primer lloc que una persona
moral és la que és capaç de prendre decisions de manera autònoma i que és capaç
d’actuar amb uns criteris interns escollits lliurement.

Per tant, a les edats que ens afecten és molt difícil parlar de persones morals i
de conductes morals amb tot el pes i les implicacions que representen aquestes
paraules. El desenvolupament de la moralitat és un trajecte que dura tota la vida
i en l’educació infantil tot just n’encetem el camí. Però això no vol pas dir que
pares i educadors no puguem començar a treballar sobre qüestions morals amb
els infants, ans al contrari. Des de ben petits i dins del marc familiar, els nens i
les nenes aprenen els valors morals i les normes socials. Aquesta funció que es fa
en la família és compartida actualment amb l’escola, i molts cops és l’escola qui
s’encarrega de transmetre aquests aprenentatges.

No podem deslligar l’aprenentatge de valors morals de l’aprenentatge de normes
socials, com tampoc no podem separar el desenvolupament moral de l’infant
d’altres desenvolupaments com el social, l’afectiu o el sexual. L’infant és un tot i
el seu desenvolupament és integral.

Al llarg d’aquest mòdul treballarem des de diferents angles el desenvolupament
socioafectiu. Un d’aquest angles és el desenvolupament moral.

En la unitat “Intervenció per al desenvolupament moral de l’infant” es dóna
una visió del desenvolupament i de l’educació moral des de les teories de
l’aprenentatge social fins a les teories cognitives.

En l’apartat “El desenvolupament moral. Teories explicatives” es presenten
diferents teories sobre la manera com s’esdevé el desenvolupament moral de
l’ésser humà.

En l’apartat “Intervenció educativa en l’àmbit moral” es parla de la importància
d’aclarir quines actituds, valors i normes volem transmetre als nostres infants i
potenciar-les-hi, posant èmfasi en el fet que, de tot això, més que fer-ne teoria el
que cal és donar-ne exemple i aprofitar les situacions del dia a dia per a aturar-nos
a reflexionar-hi juntament amb els infants.

D’altra banda, es fan sis propostes concretes que permeten treballar l’educació
moral, sobretot a partir de la segona infància.Són propostes que van dirigides
a fomentar l’empatia, estimular una actitud assertiva, iniciar-se en els dilemes
morals, començar a posar en pràctica la tècnica del joc de rol, iniciar-se en la
resolució de conflictes mitjançant l’ús de titelles i, finalment, fer ús de l’assemblea
per a reflexionar sobre la vida en grup.

Per treballar i aprofundir en els continguts d’aquesta unitat, convé fer les activitats
i exercicis recomanats com també la lectura complementària dels recursos propo-
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sats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Planifica intervencions per a afavorir el desenvolupament en valors dels
nenes i de les nenes, relacionant-les amb les teories explicatives i les
característiques individuals del grup al qual van dirigides.

• Identifica els diferents conceptes teòrics sobre el desenvolupament en
valors dels infants.

• Descriure les característiques i l’evolució de la moralitat infantil.

• Formula objectius sobre les característiques evolutives dels infants.

• Proposar activitats, recursos i estratègies coherents amb els objectius
i les característiques evolutives dels nenes i de les nenes.

• Proposa programes i activitats d’educació en valors que afavoreixin el
desenvolupament integral de l’infant.

• Valora l’actitud de les persones adultes en la interiorització de valors
i normes en els infants de zero a sis anys.
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1. El desenvolupament moral. Teories explicatives

Què és la moral? En parlem i en sentim parlar tothora, però sabem exactament a
què ens referim quan ens n’omplim la boca? Com es desenvolupa la moralitat en
l’infant? Es neix essent moral? La moralitat, és innata o s’educa?

En parlar del desenvolupament moral hem de dir que en l’etapa de l’educació
infantil, a causa de la immaduresa que per l’edat correspon a la criatura, l’educació
moral ha d’aspirar tot just a encetar el camí cap al procés que condueix a ser una
persona moral. Val a dir que una persona moral és una persona capaç de prendre
decisions de manera autònoma i actuar en coherència amb uns criteris interns
escollits per ella fent ús de la llibertat pròpia; així, una conducta és moral solament
si l’individu té possibilitat d’escollir i actuar amb llibertat.

La moral segons Juan Delval

La moral és l’argamassa, el ciment que manté units els homes i dones que viuen junts
en societat. Encara que tothom ha entès de què es tracta quan parlem de moral, no és
gens fàcil, determinar-ne amb precisió l’àmbit. Se sol dir que la moral ens permet distingir
entre el bé i el mal, actuar correctament, ser virtuosos, etc. La moral està constituïda
bàsicament per un conjunt de valors, normes i principis que prescriuen el que s’ha de fer,
la nostra conducta en situacions en les quals ens relacionem amb els altres; però regula
els intercanvis bàsics entre els individus en aquells aspectes que tenen a veure amb el
benestar dels altres, la seva llibertat i la justícia.

La moral és llavors una cosa consubstancial a la societat en la qual es practica, i moral i
societat són dos termes interdependents i indissociables, de tal manera que cada societat
té el tipus de moral que correspon a la seva organització social.

Els infants no neixen essent morals; la moral no és innata i tampoc no la podem
imposar des de fora, sinó que és per mitjà de la relació amb els altres –aquests altres
són primer la família i després també l’escola, altres adults, els iguals, els mitjans
de comunicació, etc.– que la podem anar construint. I com s’esdevé aquesta
construcció de la moralitat? Doncs hi ha diferents teories que ens en parlen;
les més significatives i que més idees han aportat al tema són la psicoanàlisi, les
teories cognitives, amb autors com Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Elliot Turiel
o Carol Giligan, i les teories de l’aprenentatge.

1.1 La psicoanàlisi

Quantes vegades no devem haver sentit dir “Si fas això, no t’estimaré!”. És una
barrabassada perquè transmetem la idea que si no som com s’espera que siguem
no serem estimats. La psicoanàlisi posa el seu pes en el desenvolupament de la
moralitat perquè, en explicar el desenvolupament de l’afectivitat, porta implícit el
desenvolupament de la moralitat. Freud creia que no naixem essent éssers morals
sinó que ens hi convertim gràcies a un procés que ell explicava d’aquesta manera:

La paraula moral...

... ve del llatí mores, que
significa costum. Així, podem
definir la moral com el conjunt
de costums, normes, creences i
valors d’un individu o d’un grup
social concret que serveixen de
guia per a l’acció, és a dir, que
orienten sobre el que és correcte
o incorrecte d’una acció.
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Components de la
personalitat

Freud diferencia tres
components:

• Allò: és l’estructura
més primitiva, és on es
troben els impulsos
inconscients, que volen
una satisfacció
immediata. El nadó en
els primers mesos és
guia pel principi del
plaer.

• Jo: és l’estructura més
racional que es forma a
partir de les
experiències. Se situa
al mig del principi de
plaer i les exigències
del món exterior.

• Superego: és
l’estructura que
s’identifica amb les
normes de conducta i
els valors morals dels
pares. És la consciència
moral que vol la
perfecció i controlar
l’allò.

Quan l’infant neix es mou pel que ell defineix com l’allò, instància pulsional in-
conscient que es regeix pel principi de plaer i que busca la satisfacció immediata
dels impulsos: si té son, dorm; si té gana, reclama l’aliment; i si vol que l’agafin
en braços, plorarà fins a aconseguir-ho. En el món del bebè no hi té cabuda, doncs,
la moral.

L’infant ha d’aprendre que no es
poden satisfer tots els seus desitjos i
que hi ha coses que són correctes i

d’altres que no.

Però a mesura que creix s’adona que la realitat li posa límits, que no sempre que
vol una cosa la pot obtenir, que s’ha d’esperar per a satisfer algunes de les seves
necessitats i que els adults no sempre li aproven tot allò que fa. És així com durant
el primer i segon any de vida es va formant el jo: la instància psíquica que fa de
mediadora entre els desitjos de l’infant i el que exigeix la realitat. El jo es regeix
pel principi de realitat i amb aquest jo comença a aparèixer una moral incipient,
una moral heterònoma, vinguda de fora, que és dependent de les normes que
imposen els progenitors. L’infant es vol portar bé perquè així rep l’aprovació i
la protecció dels pares. I quan es porta malament apareixen sentiments de culpa
perquè tem que els pares el deixin d’estimar.

Més tard, en l’etapa fàl·lica (entre els tres i els cinc anys) s’esdevé el complex
d’Èdip. El nen se sent atret pel progenitor del sexe contrari i sent impulsos
agressius envers el progenitor del mateix sexe. La situació es resol quan la criatura
renuncia a aquests impulsos sexuals i s’identifica amb el progenitor del mateix
sexe, de manera que n’interioritza les normes morals i es forma així el superjò.
Val a dir que el superjò té una part de guardià de la moral, però també té una part
de protector, que procura pel bé d’un mateix i que dóna seguretat i confort.

Amb l’arribada del període de latència, aquesta moral incipient s’anirà consoli-
dant i fent-se més autònoma. Ara la consciència del que es pot fer i del que no, del
que és correcte i del que està malament, de si cal sentir-se culpable o no, parteix
de l’infant mateix.

Val a dir que hi ha altres psicoanalistes posteriors a Freud que han estat crítics amb
les limitacions d’aquest model sobre el desenvolupament moral.

1.2 Teories cognitives

De la investigació sobre el desenvolupament moral des d’un punt de vista cogni-
tivoevolutiu en destaquen especialment els models de Piaget, Kohlberg i Turiel, i
també la crítica que fa Gilligan del model de Kohlberg.

Piaget se centra en la manera en què els nens comprenen i segueixen les regles i
proposa un model de quatre fases successives en el desenvolupament del judici
moral. Kohlberg presenta un model format per tres nivells –preconvencional,
convencional i postconvencional– i subdivideix cadascun d’aquests nivells en dues
etapes. Turiel pensa que fins i tot nens molt petits són capaços d’entendre que hi
ha temes del raonament moral que pertanyen al camp moral i que n’hi ha que
pertanyen al camp social i Guilligan fa una critica a la teoria de Hohlberg, en la
qual critica a l’autor la diferència que fa entre el desenvolupament moral dels nens
i nenes.
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1.2.1 Jean Piaget

El model de Jean Piaget sobre l’evolució del raonament moral va començar els
anys vint i trenta, a partir de l’observació de les regles que seguien els nens i les
nenes en els jocs de carrer; en especial el joc de bales. Piaget es fixava en els infants
i els preguntava com en creaven, modificaven i fins i tot ignoraven les regles. Un
altre mètode que també va utilitzar va ser el de presentar de manera individual als
infants dilemes morals: els explicava contes curts al final dels quals havien de
decidir quin dels personatges havia actuat pitjor i per què.

Piaget defineix la moral com el conjunt de regles que utilitzem per a regular-nos
en la vida afectiva, diu que aquestes regles s’adquireixen mitjançant l’educació i
crea una teoria del desenvolupament moral basada en les seves observacions sobre
la manera com segueixen les regles els infants. Hi distingeix els estadis següents
(Piaget considera que les edats que hi indica són orientatives):

1) De dos a quatre anys

Dels dos als quatre anys el tipus de joc de les criatures no presenta regles formals
clares i els nens i les nenes no pensen encara en termes de moralitat.

2) Realisme moral

Dels cinc als set anys és quan comencen a mostrar interès per seguir les regles.
Pensen que les regles morals són absolutes –que s’han de seguir al peu de la lletra
i no pas seguir-ne l’esperit general–, sense excepcions, obligatòries, incanviables,
que són dictades pels adults i que s’han d’obeir en tots els casos. És, doncs, una
moral heterònoma, en què el que és correcte és obeir a fi d’evitar el càstig. El
nen, però, interpreta aquestes regles egocèntricament –des del seu punt de vista–;
per tant, la seva posada en pràctica sovint és defectuosa.

Una característica de la moral heterònoma és la responsabilitat objectiva: els
infants d’aquesta edat avaluen una acció segons el resultat que té, sense tenir en
compte ni les intencions ni les circumstàncies. Així, veuen més dolent el nen que
ha fet una gran taca d’oli en unes tovalles en voler ajudar la mare a parar taula
que no pas el nen que ha fet una petita taca d’oli a les tovalles en voler agafar un
caramel que hi havia darrere les setrilleres i que la mare li tenia prohibit agafar
fins que no hagués dinat.

Una altra característica pròpia de la moral heterònoma és la moral immanent:
com que per als infants les regles són absolutes, creuen que una mala acció sempre
porta com a conseqüència un càstig.

Exemple de moral immanent

Si un nen remena d’amagat les eines del pare sabent que no ho vol i l’endemà jugant amb
la bici se li rebenta la roda, associarà que és un càstig per haver fet una cosa prohibida.

Una altra característica que es compleix en els infants amb moral heterònoma és
que no fan distinció entre mentida intencional i error.

En l’estadi del realisme
moral...

... els infants creuen que les
regles morals són absolutes i que
no poden tenir excepcions.
Creuen, per exemple, que mentir
està malament, encara que sigui
una mentida pietosa.
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Actuar bé

Des de l’heteronomia moral
actuar bé consisteix a obeir

l’autoritat per a evitar ser
castigat. Des de l’autonomia

moral actuar bé implica ser
conseqüent amb les idees

elaborades per un mateix, tenint
en compte les circumstàncies
dels fets i cooperant amb els

altres.

Exemple de mentida o error

Si la mare diu a la filla que l’endemà aniran a la platja i al final no hi poden anar perquè
a la mare li ha sortit un imprevist, per a la nena tot ha estat una mentida: la mare és una
mentidera. No fa distinció entre la mentida intencional i l’error.

3) Relativisme moral

A partir dels set o vuit anys els trets propis del realisme moral s’aniran suavitzant.
El nen es va adonant que les regles són acords creats socialment per a conviure
amb harmonia. Ja no importa solament el resultat d’una acció sinó també les
intencions. En el joc ja són més cooperatius. La seva idea de justícia ara es basarà
en el fet de donar un tracte igualitari a tothom. Comencen a veure clar que no hi ha
cap raó per què els càstigs hagin de ser purament expiatoris, sinó que si s’apliquen
han de servir per a fer reflexionar sobre la falta comesa i hi han de tenir relació.

4) Moral autònoma

Es dóna a partir dels onze anys. Els preadolescents són capaços de construir els
seus propis principis, dels quals derivaran regles. La idea de justícia també ha
evolucionat: ara ja no es basa en la idea que tothom ha de ser tractat de la mateixa
manera, amb igualtat, sinó que es basa en l’equitat, és a dir, cal donar més a qui té
més carències, cal tractar cadascú segons les seves necessitats. A més, comencen
a ser capaços d’aplicar el raonament moral a qüestions socials i polítiques.

Piaget afirmava que quan els adults empren els premis i els càstigs per a educar
potencien que la criatura continuï ancorada en l’heteronomia moral. En canvi,
quan raonen amb els infants sobre el seu comportament els ajuden a avançar vers
l’autonomia.

“Quan un nen menteix, per exemple, l’adult el pot deixar sense postres. Tanmateix, en lloc
de castigar-lo, també pot mirar-lo directament als ulls, amb escepticisme i afecte, i dir: «No
em crec el què m’estàs dient perquè...» (i explicar-ne el motiu). «I quan m’expliquis alguna
cosa la propera vegada, no sé si et podré creure. Vull que te’n vagis a l’habitació i pensis
què podries fer la propera vegada si vols que et cregui». Quan els infants es troben davant
d’aquest tipus de reacció, tendeixen a construir interiorment la convicció que, a llarg termini,
és millor que les persones siguin honestes les unes amb les altres.”

C. Kamili (2005). La construcció de l’autonomia en l’educació infantil (pàg. 6).

Com a educadors i educadores no hem de buscar en els infants l’obediència per
l’obediència, la submissió, el conformisme, la passivitat, sinó que hi hem de
potenciar la reflexió, que pensin sobre els seus actes i les conseqüències que
comporten, que prenguin decisions, que es responsabilitzin del que fan, que
reflexionin juntament amb els altres; en definitiva, que raonin i que enraonin (és a
dir, que raonin juntament amb els altres). D’aquesta manera ajudarem els infants
a avançar en el seu desenvolupament intel·lectual i moral.

Tallar una discussió és un sistema
ràpid per a aturar un conflicte que

altera la convivència, però no el resol
ni ensenya a prendre decisions si

després no es raona.

Exemple d’"enraonament"

“Un dia van entrar en Dayll i en Mitch després d’una baralla al pati, encara enfadats.
Ambdós parlaven alhora. La Jessica va demanar que li expliquessin què havia passat,
primer a en Mitch, després a en Daryll.

“Va escoltar-los a tots dos i després va dir: «Les vostres versions són molt diferents i jo no
vaig veure el que va passar al pati, així que no puc resoldre-ho. Haureu de sortir i decidir-ho
vosaltres. Després veniu a explicar-me la decisió».
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“Es van mirar perplexos i després van mirar la Jessica. Era evident que anava de debò, que
la Jessica no decidiria, que ella creia que podien fer-ho ells.

“«Anem», va dir en Mitch. Van sortir i als 15 minuts van tornar. «Està bé. Som amics,
Jessica», li van dir. «Voleu dir-me què heu decidit?», va preguntar. «Doncs això, que som
amics», van contestar.”

Stephanie Judson (2000). Aprendiendo a resolver conflictos en la infancia (pàg. 61).

Piaget ha estat un referent en les teories del desenvolupament cognitiu i moral dels
infants, però d’altres estudis proposen una evolució una mica més complexa.

1.2.2 Lawrence Kohlberg

La línia d’investigació començada per Piaget va ser ampliada i aprofundida
posteriorment per Lawrence Kohlberg, el qual va començar a estudiar el tema,
des de la perspectiva cognitiva, el 1958.

Kohlberg no pretén estudiar tots els aspectes del pensament moral, sinó que se
centra a investigar el raonament sobre la justícia. Per fer-ho plantejava a les
persones una sèrie de dilemes morals, els demanava que es posessin en el lloc
del protagonista i que diguessin què hauria de fer aquest i per què.

Exemple de dilema moral de Kohlberg: el dilema de Heinz

“A Europa hi ha una dona que pateix d’un tipus especial de càncer i que morirà aviat. Hi
ha un medicament que els metges pensen que la pot salvar. És una forma de radi que un
farmacèutic de la mateixa ciutat acaba de descobrir. La droga és cara, però el farmacèutic
la cobra 10 vegades més cara del que li ha costat a ell fer-la. Ell va pagar 200 dòlars pel
radi i cobra 2.000 dòlars per una petita dosi del medicament. El marit de la dona malalta,
Heinz, demana ajuda a tothom qui coneix per demanar prestats els diners, però sols pot
aplegar uns 1.000 dòlars, que és la meitat del que costa el medicament. Diu al farmacèutic
que la seva esposa s’està morint i li demana que li vengui el medicament més barat o que
li deixi pagar-lo més endavant. El farmacèutic diu: «No; jo el vaig descobrir i vull fer diners
venent-lo». Heinz està desesperat i pensa que atracarà l’establiment per robar la medicina
que necessita per a la seva dona. Ha de robar la medicina Heinz? Per què o per què no?”

Félix López; Itziar Etxebarria; María Jesús Fuentes (1999). Desarrollo afectivo y social
(pàg. 187).

Exemple de dilema moral de Kohlberg: El dilema de José

“En José és un nen de 14 anys que desitjava molt anar a un campament. El seu pare li
va prometre que podria fer-ho si estalviava ell mateix el que costava; llavors en José va
treballar de valent en una botiga i va aconseguir l’import requerit i una mica més. Però poc
temps abans que comencés el campament, el seu pare va canviar d’opinió. Alguns dels
seus amics havien decidit anar a pescar i al pare d’en José no li arribaven els diners per a
acompanyar-los; per tant, va dir a en José que li donés els diners que havia estalviat amb el
seu treball a la botiga: en José no volia deixar d’anar al campament i va pensar a negar-se
a facilitar els diners al seu pare.

“Hauria de negar-se, en José, a donar els diners al seu pare? Per què? El pare d’en José,
té dret a demanar-li els diners? Té alguna cosa a veure facilitar-li els diners amb ser un
«bon fill»? Què és pitjor, que un pare trenqui la promesa que va fer al seu fill o que un fill falti
a la paraula que va donar al seu pare? Per què? Per què s’ha de complir una promesa?”

Linda Davidoff (2003). Introducción a la psicología (pàg. 460).
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A partir de les seves investigacions determina un seguit d’estadis evolutius, en
concret sis, que classifica en tres nivells: el primer arriba fins a l’adolescència, i
es caracteritza perquè és força guiat pel que és extern, és a dir, el que diu l’autoritat,
i pel benefici que es pot treure de fer el que pertoca socialment.

Nivell I: preconvencional o premoral (de quatre a dotze anys)

Una cosa és bona o dolenta segons les conseqüències físiques que comporti (càstig,
premi, intercanvi de favors) o segons el que mani l’autoritat. El control de la
conducta del nen ve de fora, de l’autoritat, i es pretén buscar els premis i evitar els
càstigs.

• Estadi 1. Moral heterònoma (de quatre a set anys): orientació segons de
l’obediència i el càstig. L’infant creu que el que és correcte és actuar segons
l’autoritat, la qual no es qüestiona. La força que porta a actuar correctament
és evitar el càstig.

Les conseqüències físiques d’una acció són les que determinen si aquesta acció
ha estat bona o dolenta. No compten les intencions.

Estadi 1. Moralitat heterònoma

“Els infants del cicle d’infantil estan situats a l’estadi 1, del qual podem descriure de manera
esquemàtica el següent:

”El que està bé: evitar transgredir normes sancionades amb càstigs, obeir per obeir i evitar
el mal físic a persones i propietats.

"Raons per a actuar correctament: evitar el càstig i el poder superior de l’autoritat.

”Perspectiva social de l’estadi : punt de vista egocèntric. No considera els interessos d’altres
ni reconeix que siguin diferents dels propis; no relaciona dos punts de vista. Consideració
física dels fets abans que els interessos psicològics d’altres. Confusió de la perspectiva de
l’autoritat amb la seva pròpia.”

Félix López; Itziar Etxebarria; María Jesús Ortiz (coordinadors) (1999). Desarrollo afectivo
y social (pàg. 191).

• Estadi 2. Orientació al relativisme instrumental (de vuit a dotze anys).
El que està bé, el que és moralment correcte, és allò que ens convé obeir; no
simplement per a adaptar-nos a l’autoritat, sinó perquè el nen descobreix que
per interès propi hi ha ordres de l’adult i regles que convenen ser seguides,
perquè així n’obté un premi o recompensa o tal vegada perquè serveix per a
satisfer les necessitats pròpies.

Nivell II: convencional (de dotze a divuit anys o superació de l’adolescència)

En aquesta etapa el noi i la noia desenvolupen una idea més personal de la moralitat.
Encara pensen que és molt important obeir les normes establertes socialment, però
ara obeeixen no per a evitar el càstig o per a buscar el premi, sinó perquè busquen
la conformitat amb l’ordre social establert. Pensen que és molt important mantenir
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l’ordre social, i també obtenir l’aprovació social. Per això intenten actuar segons
allò que la societat considera que és més correcte.

A les noies i als nois els és molt útil fixar-se en models externs que els serveixin de
referència, però ja han interioritzat les normes i, per tant, són capaços de prendre
decisions per si mateixos.

• Estadi 3. Acord i conformitat interpersonal. El noi i la noia intenten
complaure els altres. Cal ser bo perquè els altres tinguin un bon concepte
d’un. Actuen correctament tant per a ser unes bones persones als ulls propis
com als ulls dels altres. Cal actuar segons el que els altres esperen d’un i
segons el que estipulen les regles socials. Cal ser lleial amb els membres
del grup i sotmetre’s a les regles grupals i a les expectatives dels altres.

• Estadi 4. Conveni social i manteniment de sistemes. La persona, en
aquest estadi, intenta complir els deures propis envers la societat. Ara ja no
actua per a evitar el càstig, ni per a buscar el premi, ni perquè els altres se
la mirin amb bons ulls, sinó que creu que una societat, per a funcionar bé,
ha d’estar regida per unes normes i que, per a conviure juntes en harmonia,
les persones (tant ella mateixa com les altres) han de complir unes lleis i
obligacions socials. Cal mantenir l’ordre social. Així, considera que el que
és correcte és adaptar-se a l’ordre legítim, a les lleis, i també contribuir al
benestar de la societat i del grup.

Ara bé, el noi i la noia es van adonant que sovint els seus criteris xoquen amb allò
que els adults o la societat dicten com a correcte. Es pregunten: “Per què he de
seguir allò que la societat creu que és correcte?” Aleshores s’esdevé la crisi de
relativisme: d’una banda, volen acceptar l’ordre establert però, de l’altra, tenen
dubtes sobre si aquest ordre és sempre legítim. A més, s’adonen que en altres
cultures hi ha altres ordres socials. Aquesta crisi els pot portar a avançar cap a
l’etapa següent o bé els pot portar a recular cap a la moral preconvencional.

Nivell III: postconvencional o moral autònoma o de principis morals (divuit
o vint anys)

Aquest nivell, anant bé, s’assoleix –si és que s’hi arriba– a partir dels divuit o vint
anys.

En aquest estadi sorgeix una vertadera moral autònoma. La persona ja no busca
adaptar-se a unes convencions socials o a unes lleis, ja que aquestes convencions
o lleis es poden qüestionar. La seva moral està basada en uns principis universals
d’ètica o en criteris de la mateixa consciència –essent conscients que els valors
propis estan per damunt de les lleis.

• Estadi 5. Contracte social. Utilitat i drets individuals

S’entén que les lleis i normes socials són fruit d’un contracte social –és a dir, són
creades per la societat mateixa. Són fetes per a facilitar la vida en grup, per a



Desenvolupament socioafectiu 16 Intervenció en el desenvolupament moral de l'infant

servir les persones, però si no compleixen aquestes finalitats, es poden canviar.
La persona, aquí, està disposada a complir les regles, els valors i els contractes
d’una societat, per no perjudicar l’acord lliure de la majoria. Hi ha uns drets, però,
que són universals, previs a qualsevol contracte o acord social, com ara el dret a
la vida i a la llibertat.

Es valora els altres com un fi en si mateix, i no pas com a mitjans per a aconseguir
els objectius propis.

• Estadi 6. Principis d’ètica universal

Actuar correctament ara ja no implica actuar segons l’acord moral col·lectiu sinó
actuar amb plena responsabilitat dels actes propis, segons uns principis autònoms.
Els principis sempre estan per damunt de les lleis. Com que aquests principis
autònoms provenen del raonament personal i no pas del caprici, la persona
creu que són uns principis universalitzables (que poden ser adoptats pels altres).
L’individu, en aquest estadi, creu en la regla d’or: “Fes als altres el que vulguis
que et facin a tu.”

Val a dir que Kohlberg va anunciar que hi ha poques persones que arribin al nivell
6 i que la majoria es queden en l’estadi 3 o 4.

Els nens i les nenes de preescolar es troben situats en el primer estadi; per això,
per exemple, en el cas del dilema de Heinz contestarien que el marit no ha de robar
la medicina, ja que robar no està bé i podria anar a la presó per haver-ho fet.

Kohlberg pensa que la millora del desenvolupament moral va de la mà del
desenvolupament de les capacitats cognitives i també del fet que la persona vagi
assimilant experiències en el camp moral. Precisament el judici moral està molt
relacionat amb la capacitat de ficar-se en la pell de l’altre, de poder veure les coses
des de diferents punts de vista. És per això que Kohlberg dóna molta importància al
fet que els nens es relacionin amb els altres, que enraonin junts i prenguin decisions
sobre qüestions morals. Això els força a haver d’entendre altres perspectives, altres
maneres de veure les coses, altres desitjos que no són els seus, i els facilita el pas
cap a un estadi superior del desenvolupament moral.

Moltes investigacions fetes darrerament han confirmat les teories de Kohlberg,
que és una de les formulacions més acceptades sobre el desenvolupament moral.
Hi ha, però, qui qüestiona que Kohlberg supedita en excés el desenvolupament
moral al desenvolupament del pensament lògic de les persones (és a dir, que segons
Kohlberg cal haver assolit un determinat grau de maduresa intel·lectual per ae
situar-se en un determinat estadi de desenvolupament moral).

D’altres critiquen que Kohlberg utilitza l’entrevista per a obtenir les dades però
que no seria aquest el millor instrument, ja que algú pot dir que farà una cosa i en
la pràctica fer-ne una de molt diferent.

També hi ha qui ha criticat que Kohlberg pretén fer una teoria universal sobre com
evoluciona la moralitat, però ho fa partint d’una tradició i prou –l’occidental–,
quan, de fet, els principis morals generals es manifesten d’una manera diferent en
diferents cultures.
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1.2.3 Elliot Turiel

El model d’Elliot Turiel és molt semblant als de Piaget i Kohlberg, però els matisa
i enriqueix amb aportacions noves.

Elliot Turiel afirma que el raonament moral dels infants s’organitza en diferents
camps o dominis de coneixement social, en què els dos camps més importants
són els següents:

• El camp moral o domini dels conceptes morals i de justícia: es construeix
a partir d’experiències que tenen a veure amb els drets o el benestar dels
altres. Per exemple, temes referents a mentir, robar, fer mal o no compartir
queden dins la categoria del camp moral.

• El camp social o domini de l’organització social i les normes conven-
cionals: es construeix a partir d’experiències referides a l’educació, els
costums i les convencions socials. Per exemple, portar la roba adequada
per a l’ocasió, menjar amb els coberts o deixar passar primer els altres.

L’infant aviat situa la importància d’un
fet segons si està lligat a un ordre
moral, que afecti el benestar dels
altres, o un ordre convencional, que
afecti el que coneixem com a bons
costums.

Tant en el domini del camp moral com en el del camp social les normes són
diferents, i el nen des de ben petit participa d’ambdós.

Les interaccions basades en el domini de la moralitat potencien la construcció de
judicis morals; les basades en el domini de la convenció estimulen la construcció
de judicis convencionals.

Turiel afirma que ambdós dominis tenen un desenvolupament relativament inde-
pendent: els nens i les nenes poden distingir des de molt petits, a partir dels quatre
o cinc anys (i augmenten aquesta distinció amb l’edat) entre els camps moral i
social, i posseeixen un raonament moral diferenciat de la pura convenció. Així,
per exemple, consideren que és pitjor trencar els colors d’un altre nen perquè
m’hi he enfadat (regla moral) que no pas anar a l’escola amb sabatilles (convenció
social). Des dels tres o quatre anys els infants presenten molta sensibilitat davant
els esdeveniments que impliquen dany per a les persones.

Turiel pensa que el desenvolupament dels conceptes morals i el desenvolupament
de les normes convencionals s’han d’estudiar per separat. En canvi, per a Piaget
i Kohlberg, el desenvolupament moral és un camí que porta des de les formes
més convencionals fins a les més autònomes del pensament moral. És a dir: en
els estadis superiors dominen els principis morals per sobre de les convencions
socials.

1.2.4 Carol Gilligan

Després d’observar els resultats de les investigacions del seu mestre Kohlberg, en
què es deia que el sexe femení tenia menys capacitats per fer raonaments, Carol
Gilligan, en formula les crítiques següents:
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• Gilligan lamenta que, malgrat que la teoria de Kohlberg té pretensions de ser
universal, la veu de les dones hi passa desapercebuda. Un motiu d’això és
que Kohlberg es basa sobretot en mostres masculines i adolescents a l’hora
de teoritzar sobre els estadis morals.

• També diu que el model de Kohlberg redueix les qüestions morals a la
justícia i prou i no té en compte altres aspectes de l’ètica que se sustenten
en els vincles personals i en l’afecte; qüestions que en la nostra cultura
tenen més en compte les dones. És a dir, que els homes del nostre entorn
social s’inclinen més per l’ètica de la justícia, mentre que les dones ho
fan més per l’ètica de la cura i la responsabilitat envers l’altre, l’ètica dels
vincles interpersonals. Les dones tenen un sentit més d’interdependència
que els homes. I a més, les dones donen més importància als aspectes
específics i particulars d’una situació. En definitiva, les dones es plantegen
els problemes morals d’una manera diferent i tenen un desenvolupament
moral distint del dels homes.

La psicologia infantil no euroamericana

“Hi ha molt pocs textos que suggereixin que la psicologia infantil pot ser molt diferent
fora de l’àmbit euroamericà. Per exemple, Robert Serpell, un psicòleg que ha estudiat
el desenvolupament cognitiu dels infants de Zàmbia, suggereix que les idees locals
sobre la intel·ligència i el desenvolupament cognitiu dels infants són molt diferents dels
conceptes convencionals euroamericans. Les comunitats locals valoren aspectes diferents
de l’aprenentatge i la motivació dels nens d’aquells que es tenen en compte a Europa o a
Amèrica. En aquests països, actuar intel·ligentment és fer-ho ajudant els altres.”

Helen Penn (2003). “Nens i nenes pobres en països pobres”. Revista d’Infància (núm. 133,
pàg. 6).

Altres autors que després han estudiat el tema afirmen que els homes i les dones
no difereixen tant en el raonament de justícia de Kohlberg com ens vol fer creure
Gilligan. I a més recorden que, si bé Gilligan es fixa en la diferència entre dones i
homes, deixa de banda altres diferències, com són les econòmiques o les d’origen
sociocultural.Sigui com sigui, l’orientació moral d’avui en dia té més en compte
la veu de les dones.

1.3 Teories de l’aprenentatge social

Malgrat que hi hagi molts autors que descriuen el desenvolupament de la moral
amb teories de l’aprenentatge social, i que ho fan des de perspectives diferents,
tots ells tenen en comú el fet de plantejar-se el desenvolupament moral com
l’aprenentatge de la conducta acceptable socialment. Per tant, segons ells, la
conducta moral s’aprèn i es fa mitjançant mecanismes com l’aprenentatge per
observació, la imitació, els reforços i els càstigs.

Les teories de l’aprenentatge social parteixen d’uns plantejaments ben diferents
dels de les teories cognitivoevolutives.

Mentre que les teories cognitives posen l’èmfasi en el raonament o judici moral,
les teories de l’aprenentatge se centren en la conducta moral (és a dir, que
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estudien el component conductual de la moralitat). Tot i això, val a dir que
darrerament hi ha estudis que interrelacionen ambdós factors.

Una altra diferència és que entre les posicions cognitives conceben el desenvo-
lupament moral per mitjà d’estadis morals uniformes, que sorgeixen segons un
calendari intern que és el mateix per a tots els infants. Per contra, des de les teories
de l’aprenentatge critiquen els estadis morals universals, ja que segons ells cada
nen es desenvolupa de manera diferent, segons com sigui el seu entorn i segons
les vivències per les quals passi. A més, defensen que les conductes morals en un
mateix infant no han de ser pas uniformes, sinó que poden canviar d’una situació a
l’altra. Aquesta inconsistència també es dóna entre el que l’infant sap que ha de fer
i el que fa. És a dir, que el nen pot pensar, en una situació concreta, que el que és
correcte és actuar d’una determinada manera, però a la pràctica n’actua d’una altra.
De totes maneres, les nenes i els nens observen també aquestes inconsistències en
els adults, quan no prediquen amb l’exemple o quan exigeixen als infants certes
actituds mentre ells mateixos fan la contrària.

Dins de les teories de l’aprenentatge social, un dels autors que s’ha centrat més
en el desenvolupament moral és Albert Bandura, el qual afirma que els nens i
les nenes aprenen actituds, valors i patrons de conducta social a partir de dos
mecanismes:

• Mitjançant l’aprenentatge per observació, les persones que envolten
l’infant (sien els pares o educadors, els companys o models simbòlics com
els que apareixen en la televisió o els contes) sense que s’ho proposin
conscientment acaben essent un model per al nen.

• Mitjançant el reforç directe, els adults tenen la intenció explícita de
modelar la conducta de l’infant, i ho fan mitjançant càstigs i premis.

Els pares són un model per al nen.

L’infant està contínuament exposat al que diuen i fan diferents persones que
l’envolten i li serveixen de model. De totes maneres, pot tenir conductes que
semblen originals, és a dir, que no les ha vist fer a cap persona del seu entorn, però
aquestes conductes poden ser la mescla d’una sèrie de conductes que ha observat
en diferents models.

Segons Bandura, el control de la conducta del nen va passant de ser extern (és
a dir, són els altres els qui li imposen els límits) a ser intern (el nen aprèn a
autoregular-se).

Un altre teòric de l’aprenentatge social, Justin Aronfree, exposa, entre altres coses,
que els pares poden educar els fills mitjançant tècniques:

• de sensibilització, basades en el control i l’obediència, per exemple, renyant
o castigant la criatura, la qual cosa provoca que el nen actuï per a buscar la
recompensa o evitar el càstig;

• d’inducció, que consisteixen a raonar amb l’infant sobre la seva conducta,
la qual cosa facilita que pensi sobre el que ha fet, es faci responsable dels
seus actes i posi en marxa recursos per a modificar la conducta.

Aprenentatge per
observació

L’aprenentatge per observació
(dit també imitació, modelització
i aprenentatge social) es dóna
quan els canvis en la conducta
són deguts, en gran part, a
l’observació del que fan altres
persones. A partir de
l’aprenentatge per observació les
criatures aprenen quines
conductes són acceptades
socialment i quines no, quines
tenen conseqüències positives i
quines en tenen de negatives.
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Reforç directe

Per mitjà del reforç directe, si
una determinada conducta que

porta a terme un infant és
seguida d’un premi o rep

aprovació, augmenta la
probabilitat que la repeteixi. En

canvi, aquesta possibilitat
disminueix si la conducta és

castigada o ignorada.

Martin Hoffmann (1970), a partir dels estudis i les conclusions de les investiga-
cions de Baumrind sobre la influència que tenen en els infants els diferents estils
educatius dels pares, va revisar diverses publicacions sobre aquestes pràctiques
educatives per tal de veure si les tècniques disciplinàries que utilitzaven els pares
i les mares tenien algun efecte en el desenvolupament moral dels infants.

Per a elaborar el seu estudi va comparar tres formes de fer: la retirada d’afecte,
l’afirmació de poder i la inducció.

a) Retirada d’afecte. Aquesta forma disciplinària consisteix en el fet que
l’adult suprimeix l’atenció, l’expressió d’emocions o l’aprovació d’una conducta
a l’infant amb l’objectiu de controlar la seva conducta. És a dir, després d’un
mal comportament del nen o de la nena, l’adult l’ignora i això provoca en l’infant
ansietat, ja que té por de perdre l’afecte de l’adult.

b) Afirmació de poder. És una forma disciplinària en la qual l’adult fa servir el
seu poder per a modificar i controlar la conducta del nen o de la nena (restriccions
físiques, cridar, pegar, retirada de privilegis, etc.). Aquesta forma disciplinària pot
produir en l’infant por, còlera o ressentiment.

c) Inducció. És una forma de disciplina no punitiva en la qual l’adult explica per
què no és correcta la conducta del nen i per què l’ha de modificar, i destaca com
afecta als altres aquesta conducta.

Hoffmann va arribar, després de fer els seus estudis, a les conclusions següents:

• Les tècniques de retirada d’afecte i d’afirmació de poder no són les més
adients per a ajudar a madurar moralment l’infant.

• La tècnica de la inducció fomenta el desenvolupament de la moralitat en
l’infant.

Com a conclusió, l’autor diu que els fills i les filles del pares i les mares que es
basen en una disciplina inductiva normalment són madurs moralment.
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2. Intervenció educativa en l’àmbit moral

L’educació en valors és considera un contingut transversal i això implica que s’ha
de treballar i ha de ser present en totes les accions educatives que es duen a terme.

L’escola té un paper col·laborador i compensador en l’educació moral dels infants.
Parlem de paper compensador quan és l’escola qui s’encarrega d’aquesta tasca
educativa, ja que la família, perquè no en sap o li és impossible fer-ho, no la pot
portar a cap.

Parlem de paper col·laborador quan la tasca de l’educació en valors es fa
juntament amb la família.

És important que coneguem què són els valors, les normes i les actituds, quins
són els conceptes que l’infant ha d’interioritzar per poder desenvolupar una moral
autònoma i com hem de treballar l’educació moral a l’escola infantil.

2.1 Actituds, valors i normes

En el currículum d’educació infantil s’assenyalen tres tipus de continguts que es
despleguen segons els objectius plantejats que s’han d’assolir: els conceptes, que
responen a “què cal saber?”; els procediments, relacionats amb “què cal saber
fer?”; i les actituds, valors i normes, que es refereixen a “què s’aprèn pel fet de
saber ser?”. Aquesta darrera classe de continguts potencien en l’infant l’afany per
vèncer dificultats, per tenir iniciativa, per ser responsable, col·laborador, solidari
i per actuar com a ciutadà actiu d’una societat democràtica.

Actituds, valors i normes són conceptes que estan entrellaçats els uns amb els
altres. Com ens enfrontem a la vida, l’actitud que mostrem, està totalment lligat
a què pensem del que ens envolta, quin valor hi donem, i tot plegat subjecte a les
regles de conducta que entenem com a naturals per a viure i conviure.

2.1.1 Les actituds

Les actituds són les disposicions que tenim a pensar i a comportar-nos d’una
manera determinada. En el currículum les actituds fan referència a la tendència
a comportar-se d’una certa manera davant de persones, fets, situacions i objectes.
Les actituds es reflecteixen amb el comportament.

D’entrada, com a condicionants previs per a tenir una actitud positiva, d’una banda,
cal sentir-se bé amb un mateix i, de l’altra, cal que entre un mateix i els altres
s’estableixin relacions positives.
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Segons la psicòloga i assessora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona Sílvia Palou, “les nostres actituds són, d’alguna manera, el mirall
del nostre interior, el reflex menys enganyós d’allò que creiem, pensem, sentim i desitgem.
A vegades, les coneixem poc i altres cops no les reconeixem, no ens agraden o intentem
falsejar-les. Però sempre acaben retratant-nos.

“Modificar el seu color, la seva textura o la seva intensitat és molt difícil, però fer-les
conscients i pensar o sentir quines voldríem és un pas important [...].

“Hi ha unes actituds que és recomanable contagiar a qui tenim a prop, a fi d’alimentar un
clima d’enteniment, harmonia i creixement personal. I, per tant, és positiu tenir-les sempre
presents i difondre-les [...].

• Transparència per a ser honest amb un mateix i amb els altres.

• Confiança en la capacitat dels altres i en la pròpia.

• Tacte per a tenir una escolta sensible de l’entorn.

• Paciència per a esperar. Respecte i escolta del temps propi.

• Responsabilitat per a assimilar compromisos.

• Elasticitat per a ser flexible i adaptable.

• Harmonia per a recuperar l’equilibri que ens permet estar bé amb nosaltres mateixos.”

Sílvia Palou Vicens (2004). Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia.

Propuestas educativas (pàg. 65-67).

Així, per a establir un bon clima d’enteniment, Palou recomana contagiar actituds
com transparència, confiança, tacte, paciència, respecte, responsabilitat, elasticitat
i harmonia. Aquesta llista podria ser molt més llarga i hi podríem afegir actituds
com l’autoestima, la capacitat de treball en cooperació amb els altres, la iniciativa
en la resolució de problemes, el pensament crític o la consciència ecològica. Per
això el més important és fer una reflexió personal sobre les actituds que volem
fomentar en els nostres nens i nenes i ser molt conscients que com a educadors
prediquem amb l’exemple; per tant, la nostra actitud compta i compta molt.

Els infants capten molt fàcilment les
actituds de les persones que els

envolten, i hi responen; podem dir
que els adults som el mirall on es
miren. Cal vigilar "com sortim a la
foto!", perquè som els models que

cal imitar.

Allò que ensenyem formalment, el que diem i el que exigim als nens ha de ser
coherent amb el currículum ocult, amb el que fem, amb com ho fem. Cal que
tractem els infants com a persones: amb dignitat i amb els mateixos drets que
qualsevol altra persona. En aquest sentit, hem de tenir molt present la dita regla
d’or de l’ètica: “Tracta els altres com voldries que et tractessin a tu.” O bé, a
l’altra cara de la moneda del mateix anunciat: “No facis als altres el que no vulguis
que et facin a tu.” Això vol dir tractar els altres amb el mateix respecte i amb la
mateixa consideració amb què voldríem que els altres ens tractessin. I pel que
fa als infants, atès que no és fins al final d’aquesta etapa que no adquireixen la
capacitat de tenir en compte un altre punt de vista diferent del seu, podem encetar el
camí que mena cap a la regla d’or estimulant-los en el coneixement de si mateixos
i dels altres i ajudant-los a l’entesa i el respecte de les diferents maneres de pensar,
sentir i fer entre les persones.

“Si a l’escola infantil poguéssim acompanyar els nens en l’inici del coneixement de si
mateixos i dels altres, en el reconèixer, cuidar i respectar les diferències, altres maneres de
ser, de viure, d’entendre el món, ja hauríem fet bastant.
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“Però, això sí, essent conscients que les coses requereixen el seu temps i que en aquestes
edats primerenques, en què tot són «començaments», per a un nen petit la realitat
solament passa pel centre de si mateix. A més, sense el pas per aquest lloc fonamental,
que no és un altre que el de la identitat pròpia, no hi hauria lloc després per a considerar
bo gairebé res, ni tan sols valors tan grans com la llibertat, la igualtat, la felicitat, la justícia,
el respecte o el coneixement.”

M. Carmen Díez Navarro (2002). El piso de debajo de la escuela: Los afectos y las

emociones en el día a día de la escuela infantil (pàg. 166-167).

2.1.2 Els valors

Els valors són creences personals que tenim sobre el que ens sembla important.
Són criteris o judicis que presideixen i regulen el funcionament de les persones
en qualsevol moment. Un valor per a una persona és una cosa que ella ha escollit
lliurement i segons la qual actua. Els valors donen una certa unitat a la manera de
sentir, pensar i actuar dels individus. Els valors poden ser diferents d’una persona
a una altra, però hi ha un sistema de valors mínim que són acceptables per a tothom;
aquests valors compartits han d’estar basats en els drets humans, com per exemple
la llibertat, la tolerància, la solidaritat o la justícia.

En lloc d’ensenyar valors determinats als infants, hauríem d’educar amb valors
i hauríem d’ensenyar –des de la llibertat i la responsabilitat– a crear valors. És a
dir, no es tracta d’adoctrinar tot ensenyant uns determinats valors predefinits, sinó
que cal que quan som davant l’infant li transmetem, mitjançant les nostres actituds,
una sèrie de valors i creem una atmosfera que convidi al diàleg i a la reflexió. I és
que en aquesta etapa de l’educació infantil les coses es vivencien més que no pas
es teoritzen.

Exemples de com ensenyar a crear valors

”[...] I farà falta un doble procés: l’extern, de veure els altres, copiar actituds, acumular
maneres i costums arribats del fora més proper, i l’intern, d’assimilació del que va entrant
i de construcció de les estructures que permetran que capti, comprengui i desitgi anar
caminant cap al món de la negociació, la convenció, l’intercanvi, la mútua entesa que
impliquen les relacions amb els altres.

“El dins i el fora treballant plegats, però sense oblidar les bases biològiques, familiars,
històriques... que seran els fonaments de la identitat pròpia, i de l’adquisició-construcció
dels valors morals.

“Vist així, com podem pensar en els valors de dalt a baix, de fora a dins, de deure a obligació,
de sermó a comportament, de moralitat a càstig? [...].

“Jo, la veritat, no em sento capaç de dictar-los moral perquè ells la compleixin, ni d’«explicar-
los valors» com si només pel fet d’entendre’ls ja els haguessin de practicar. Més aviat el
que faig és actuar i opinar de la manera més clara que puc sobre el que va passant entre
ells i amb mi.”

M. Carmen Díez Navarro (2004). El piso de debajo de la escuela: Los afectos y las
emociones en el día a día de la escuela infantil (pàg. 25-26 ).

Per tant, no es tracta d’adoctrinar els infants –és a dir, d’explicar-los valors i
esperar que els portin a la pràctica–, sinó més aviat del contrari: aprofitar el que va
passant en el dia a dia entre els infants i entre ells i els adults per a donar l’opinió

Atraccions i repulsions

Els valors són les nostres
atraccions i repulsions en la vida:
determinen com reaccionarem
davant de qualsevol experiència
que visquem. Richard Bandler
diu que els valors són les coses
amb les quals no fem broma. De
fet, molts conflictes que tenim,
tant intrapersonals com
interpersonals, són conflictes de
valors.

Jerarquia dels valors

Els valors de cadascú estan
ordenats de manera jeràrquica,
del més important al menys
important. Tot i que cal dir que
per a diferents contextos podem
tenir diferents valors; igualment,
al llarg de la vida canvien els
nostres valors. La nostra escala
de valors és la que ens fa sentir si
les nostres accions són bones o
dolentes, justes o injustes, i
alhora és el que ens motiva per a
actuar. Quan portem a terme els
nostres valors per mitjà del
nostre comportament ens sentim
satisfets de nosaltres mateixos i
experimentem una sensació
d’harmonia i congruència.

Exemples de valors

La salut, la família, el treball, la
creativitat, la sinceritat, la
comoditat, la possessió,
l’espiritualitat, l’èxit, els fills, el
sexe, la parella, la bellesa, els
diners, l’amistat, l’alegria,
l’obediència, el poder, l’amor.
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pròpia i també per a preguntar als infants mateixos què en pensen, què senten, què
creuen que deuen sentir els altres, què creuen que ha portat a aquella situació, com
es pot resoldre, etc. L’objectiu és, doncs, fer camí perquè la criatura vagi aprenent
a reconèixer els seus sentiments, a fer-se entendre i a saber estar amb els altres.

Hi ha una sèrie de valors que de manera repetida sorgeixen en la dinàmica pròpia
de l’educació infantil i que, per tant, quan sorgeixen, els podem aprofitar per a
treballar-hi. Díez Navarro (2002) posa com a exemple els següents:

• El valor de no deixar-se envair, és a dir, de saber-se defensar quan calgui.

• El valor d’acceptar els errors propis, és a dir, de no rendir-se davant les
dificultats ni davant els errors.

• El valor d’aguantar els sentiments, és a dir, de tenir un cert autocontrol
sobre els sentiments propis.

• El valor de saber-se diferent, és a dir, de reconèixer que cadascun de
nosaltres és diferent i únic, amb les seves característiques físiques, amb les
seves capacitats i amb les seves limitacions; i que tots valem igual.

• El valor d’expressar allò que se sent, és a dir, de poder posar damunt la
taula els sentiments (tant si són positius com si són negatius) i parlar-ne amb
llibertat.

2.1.3 Les normes

Les normes constitueixen una concreció dels valors; són regles de conducta que
s’han de respectar en determinades situacions. Les normes serveixen per a facilitar
la convivència i les relacions entre les persones. Poden ser imposades des de fora
–per exemple, per una persona d’autoritat– o bé poden ser fruit de la participació
col·lectiva. Evidentment és preferible que siguin fruit del consens, però en el
cas que siguin imposades socialment o que siguin normes establertes en un àmbit
determinat, és important que les persones que les han de seguir les entenguin,
vegin clar que tenen un sentit i que són útils.

Pretenem que els nens obeeixin les normes, però abans d’imposar-les hem de tenir
clar que aquestes normes són realistes, és a dir, que són respectuoses amb l’edat,
les capacitats i les necessitats que tenen les nenes i els nens que les han de seguir.
Per exemple, no podem exigir a nens i nenes de dos o tres anys que s’estiguin
quiets asseguts gaire estona, ja que entre les necessitats de les criatures d’aquestes
edats hi ha les de moviment, experimentació, joc, estima i atenció. En tot cas el
que hem de fer és preparar activitats breus, de diferent format, que posin en joc
diferents habilitats i que es puguin dur a terme en àmbits diferents, deixant espais
també per a l’activitat lliure i per al descans.

Les normes, les activitats i els espais no poden ser mai rígids, sinó que s’han d’anar
adaptant a l’edat i a les necessitats dels menuts.
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Les criatures necessiten moure’s i
experimentar. Cal que adeqüem els
espais de l’escola a les seves
necessitats.

Si imposem únicament una disciplina basada en el control i l’obediència, per un
cantó potenciem que la criatura actuï condicionada per l’amenaça o pel premi
–així, quan la figura d’autoritat no hi és, l’infant pot creure que no té per què
obeir– i per l’altre no li ensenyem habilitats socials, ni li donem l’oportunitat de
raonar moralment, ni fomentem que desenvolupi el sentit de la responsabilitat.

El que hem de fer les persones adultes és el següent:

1) Tenir unes expectatives clares i realistes sobre el que podem esperar dels
nens, i també proporcionar-los un entorn segur, estimulant i afectiu que faci menys
probable l’aparició dels conflictes. Així, si, per exemple, a casa o en qualsevol
altre context educatiu no volem que una criatura d’un any i mig toqui els ornaments
perquè els pot trencar o guixi els nostres papers o posi els dits als endolls, més que
dictar a l’infant un pilot de normes i prohibicions sobre el que no pot fer (cosa que
per començar no serà capaç d’assimilar) i renyar-lo o sancionar-lo si ho fa, cal que
fem canvis en el context: posar els gerros a l’alçada adequada perquè el nen no hi
arribi, desar bé els papers i tapar els endolls.

2) Deixar clars quins són els límits que els demanem; és a dir, unes normes clares
que els ajudin a posar ordre i a crear un context segur.

3) Si a partir d’aquí apareixen els conflictes, que són inevitables, els hem
d’entomar, i veure’ls com a oportunitats per a aprendre tots junts, infants i adults.

“Hem d’aprendre a veure la mala conducta dels nens de la mateixa manera que veiem altres
errors en el seu aprenentatge: com a oportunitats per a ensenyar-los. No ens enfadem
perquè un nen no sàpiga parlar, escriure o sumar, no tinguem per segur que n’hauria de
saber, sinó que posem els mitjans perquè n’aprengui. Amb els errors en la seva conducta
hem de fer el mateix, és necessari ajudar-los a autoregular verbalment la seva conducta, a
expressar les seves necessitats, a buscar diferents alternatives a una situació o a resoldre
conflictes.”

Miguel C. Martínez (2005). Cómo favorecer el desarrollo emocional y social de la infancia

(pàg. 149).

De tota manera, malgrat que un infant transgredeixi una norma o faci una cosa
qüestionable, la seva autoestima sempre ha de quedar preservada. Podem dir a la
nena o al nen que el que ha fet no ens agrada gens, en podem parlar, podem fer
que s’adoni de les conseqüències dels seus actes, però no li podem dir mai que ell
no ens agrada, que ja no ens l’estimem, que és lleig. L’infant ha de tenir clar que
faci el que faci el nostre amor i la nostra estima envers ell és incondicional. És a
dir, que una cosa és desaprovar una conducta concreta del nen i una altra de molt
diferent és desaprovar-lo a ell com a persona, en la seva totalitat.

Exemple de comunicació preservant l’autoestima

Us proposem el treball següent per a exemplificar com s’ha de comunicar què és el que no
ens agrada sense que l’estima vers la persona quedi afectada:

“Parlem sobre plantes medicinals, i aleshores la Lucía comenta:

–Doncs aquí n’hi ha un que ha de prendre til·la.

–Ah, sí? I per què?

Sobre les bones normes de
conducta...

... Stephanie Judson diu: “Unes
bones normes de conducta
ajuden la gent a relacionar-se
amb els altres i amb el seu entorn
amb amor, atenció i seguretat.”
És a dir, que si una norma no
compleix aquest requisit,
segurament hi és de més. Així,
per exemple, quan s’incompleix
una norma una vegada i una altra
val la pena parar-nos a pensar si
és adequada per a l’edat dels
nens i les nenes, per a les seves
capacitats, per al context en què
es troben i si ens ajuda a
relacionar-nos amb els altres
amb “amor, atenció i seguretat”.
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–Perquè provoca embolics i guerra.

[...]

–L’enrenou és per aquest! –va assenyalar la Lucía.

–Sí, perquè pega, empeny i diu “estúpid”.

–I si juguem a peus quiets, fa trampes.

–I si ho fem a mames i a papes, demana de ser el gos o el bebè, per a fer el boig i molestar.

[...]

–I tot això és veritat? –li vaig preguntar directament.

“Aleshores va acotar el cap, va dir que sí i va plorar. En veure’l tant afectat, van plorar-ne
quatre o cinc més, i la resta es van atabalar força (inclosa jo mateixa, que no sabia on aniria
a parar aquest conflicte que els mobilitzava tant).

“Hi havia una emoció tensa en l’ambient. Ell no parava de plorar. Vaig intervenir per dir-li:
«Ja veus el que passa; tots estan preocupats per tu, t’estimen, però es queixen de les coses
que fas que no els agraden. A mi tampoc no m’agraden, encara que tu sí que m’agrades
molt. Bé, què hi dius?».

“Va continuar callat. Algú va comentar: «A veure si s’arregla de seguida...!». Després d’un
altre silenci i uns quants sospirs, el protagonista de la conversa va dir: «No ho faré més, tot
això». I tots van aplaudir, descansats.”

M. Carmen Díez Navarro (2004). El piso de debajo de la escuela: Los afectos y las
emociones en el día a día de la escuela infantil (pàg. 169-170).

Per altra banda, com més compresa i acceptada per l’infant és la norma, més
probable és que la segueixi. En aquest sentit, a partir de segon cicle d’educació
infantil podem començar a animar i guiar els nens i les nenes a participar en
l’elaboració de normes que els afectin directament. Durant l’assemblea en podem
parlar i avaluar-ne el compliment.

2.2 Propostes per a treballar l’educació moral en l’educació infantil

Amb la nostra actitud i el clima que creem a l’aula es fomenta de manera implícita
el desenvolupament moral de l’infant a la classe. Ara bé, també ens podem ajudar
d’una sèrie de recursos per a anar fent present en l’espai educatiu, d’una manera
més conscient. Sabent que les propostes poden ser infinites només presentarem
una petita mostra de sis recursos per a portar a l’aula que treballen sis aspectes
concrets de l’educació moral:

• El foment de l’empatia.

• L’estimulació d’una actitud assertiva.

• La iniciació als dilemes morals.

• La iniciació al joc.

• L’ús de titelles en la resolució de conflictes.
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• L’assemblea.

Són sis propostes molt útils i adequades per a portar a terme a l’aula i totes sis
mobilitzen aspectes afectius en els infants. Tinguem present, però, que en la
primera etapa de l’educació infantil, més que recursos concrets, el que cal és que
cultivem una manera de ser present a l’aula que vagi fomentant en els infants les
qualitats que pretenem treballar mitjançant aquests sis recursos.

El condicionament previ en el qual s’enquadren aquestes sis propostes és el del
vincle afectiu: com a educadors i educadores ens hem de cuidar –per davant de
totes les altres coses i al llarg de tota l’etapa de l’educació infantil– d’establir un
bon vincle afectiu amb cadascun dels nostres infants; els hem d’agombolar, cuidar-
nos-en per a fer-los créixer en tots els sentits, i forjar així els pilars damunt els quals
s’assentarà una personalitat segura i ajustada.

2.2.1 El foment de l’empatia

Què és l’empatia? Com es desenvolupa? Com en podem afavorir la maduració?

L’empatia és la capacitat de compartir l’emoció percebuda en algú altre, sentir
amb algú altre, connectar amb els seus sentiments i comprendre el seu punt de
vista, però sense sentir-se envaït per l’emoció de l’altre.

L’empatia consisteix a saber-se posar en el lloc de l’altre, i no solament des del
raonament sinó també des del sentiment. És a dir, l’empatia implica uns processos
cognitius (i per tant requereix un cert grau de maduració intel·lectual, per a inferir
l’estat afectiu dels altres), però també, i sobretot, posa en joc l’afectivitat: s’esdevé
una resposta afectiva que està en sintonia amb la manera com se sent l’altra
persona.

L’empatia implica, en primer lloc, saber-se posar en la pell de l’altra persona i, en
segon lloc, actuar segons aquest sentiment.

L’empatia no solament s’aplica a posteriori, com és el cas de consolar un company
que pateix, sinó que també serveix per a prevenir situacions desagradables i per a
crear ambients i situacions en les quals els altres se sentin a gust, com per exemple,
l’infant que va a la seva, que en el joc vol sempre que els altres nens i nenes facin
el que ell vol, i si no és així s’enfada, crea un malestar entre els seus companys i
companyes; en canvi, el nen o nena que mostra empatia amb els altres, es mostrarà
conciliador, sabrà pactar i respectar l’opinió dels seus companys. Així, els infants
empàtics són nens molt ben acceptats en el grup, mostren més atenció vers els
companys i actuen de manera que afavoreixen una bona relació amb els altres.

L’empatia implica un requisit previ per entendre que jo tinc drets i que els altres
també en tenen, i que a aquests drets es corresponen unes obligacions dels altres i
també meves.

L’empatia

És la capacitat d’identificar-se
amb l’altre, i d’arribar a sentir el
que sent l’altre i comprendre’n
les emocions. Per a ser empàtic
cal entendre que l’altre té
necessitats i que poden ser
diferents de les nostres. Un
exemple d’empatia és sentir la
pena de l’altre, i consolar qui
pateix.
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Els quatre nivells successius de dolor empàtic de Hoffman

Martin L. Hoffman, en els seus estudis de les dècades dels vuitanta i noranta, parla
de l’empatia com una resposta afectiva als estats dels altres i planteja quatre nivells
successius de dolor empàtic:

1) Empatia global (de zero a un any). El bebè pot reaccionar davant de certs
senyals de dolor dels altres. Per exemple, es pot posar a plorar si sent que una
altra criatura plora o bé intenta acostar-se a l’infant que plora. Ara bé, com que
en aquesta edat el nen encara no distingeix clarament on acaba ell i on comencen
els altres, pot ser que no tingui gaire clar qui experimenta el dolor, i pot respondre
com si cregués que el pateix ell.

Els bebès estan en procés de
construcció d’ells mateixos, dels

seus límits, del seu jo. Davant d’un
altre bebè, es miren i s’estudien. Si
un plora, per empatia global, l’altre

acabarà plorant amb tanta intensitat
com el primer, encara que no tingui

un motiu inicial per a fer-ho.

2) Empatia egocèntrica (comença cap a l’any de vida). Tot i que ara ja sap on
s’acaba el seu cos i on comença el dels altres, encara pot confondre els estats
interns dels altres amb els seus; per tant, quan volen ajudar o consolar l’altre que
pateix ho fan oferint-li allò que a ell el consola més, com per exemple el seu xumet
o el seu peluix.

Exemple d’empatia egocèntrica

En l’etapa de l’empatia egocèntrica, quan una criatura en vol consolar una altra busca
d’oferir-li els recursos que li serveixen més a si mateix. Així, Hoffman explica, per exemple,
que un nen d’un any va portar la seva mare a un amic que plorava perquè el consolés,
ignorant que la mare de l’amic era allà a prop.

3) Empatia amb els sentiments dels altres (a partir dels dos o tres anys).
L’infant va entenent que els altres tenen uns pensaments, sentiments, sensacions,
percepcions, etc., propis i independents dels seus. Als tres o quatre anys comença
a ser capaç d’empatitzar amb els sentiments de tristesa o alegria de la gent en
situacions simples. Més endavant amplia la gamma d’emocions amb les quals és
capaç de connectar amb els altres. Són emocions més complexes, com per exemple
la culpabilitat o la decepció. Després també serà capaç d’empatitzar amb diverses
emocions alhora, fins i tot amb emocions contradictòries. Per exemple, entendre
que una persona estigui molt enfadada amb una altra i que la continuï estimant.

Al final d’aquest nivell és capaç fins i tot d’empatitzar amb el sofriment d’una
persona que no hi és, a partir de la informació que li’n donin els altres.

4) Empatia amb la desgràcia general dels altres (al començament de l’adoles-
cència). Ja pot respondre no solament al fet puntual que provoca dolor en l’altre,
sinó que, com que ja és capaç d’entendre que l’altre té unes experiències vitals al
darrere que també influeixen sobre els fets puntuals, la preocupació empàtica de
l’adolescent pot ser més àmplia i més profunda.

Després també pot aparèixer la manera més avançada d’experiència empàtica: es
pot sentir remogut pel sofriment de tot un col·lectiu o grup social (per exemple, els
immigrants o els sense sostre). El fet de voler pal·liar el sofriment de determinats
grups socials el pot portar a desenvolupar determinades ideologies socials i
polítiques.
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El foment de l’empatia en els infants

És exposant-nos a experiències enriquidores que fem créixer les nostres capacitats
i la nostra personalitat. Per tant, com a educadores i educadors cal aprofitar les
situacions naturals que es produeixen cada dia entre els infants per a acompanyar-
los a copsar com els afecten les emocions o per a convidar-los a pensar com es pot
resoldre aquell conflicte o a voltes per a ajudar-los a posar-se en la pell de l’altre.
És així com ajudarem a fer créixer l’empatia en els petits i les petites.

Un bon exercici per fer amb els nens i les nenes és convidar-los a imaginar com
se sent l’altre –sia un personatge real o de ficció. Per exemple, si en Joan plora
perquè la Marta li ha pres la seva nina, podem preguntar a la Marta com se sentiria
ella si algú li prenia el seu cotxet de nines. També ho podem treballar a partir de
contes: podem anar fent parades en la narració i fer preguntes als infants que els
portin a posar-se en el lloc de diversos personatges: “Com es deu sentir el porquet
mitjà ara que el llop li acaba d’ensorrar la caseta de fusta?”

Igualment, podem fer un treball semblant a partir de titelles. Ens poden servir uns
simples titelles per a saber què sent el titella tal?, per què? (cal esperar que els
infants exposin diverses causes), com el pot ajudar l’altre titella?.

La manera com reaccionen els educadors i les educadores quan una criatura fa mal
a una altra pot afavorir el desenvolupament de l’empatia o no.

Quan els pares i els educadors utilitzen càstigs, amenaces o xantatges bloquegen el
desenvolupament de l’empatia de l’infant. En canvi, el potencien si el fan adonar
de les conseqüències de la seva conducta o de com se sent l’altre persona a qui ha
perjudicat:

“Els nens són més empàtics quan els pares assenyalen clarament el refús que els produeix
aquesta conducta [la que els seus fills fessin mal a un altre], però la seva resposta a aquesta
agressió no és autoritària ni se centra en el càstig, sinó en el malestar que causa aquesta
conducta en l’altre («Mira que trist que l’has fet sentir», en lloc d’«Ets molt dolent» o «El
que has fet està molt malament»), dóna propostes de com s’han de fer les coses sense
danyar l’altre («Si vols el seu cotxe l’hi has de demanar») i convida a una reconciliació
(«Tornem-l’hi» o «Li farem un petonet perquè li passi»).

“Igualment important és l’actitud dels adults quan els nens són víctimes d’un acte violent
o són exclosos del joc per altres nens. Si hi són presents, intervenen detenint l’agressió,
protegint i consolant el seu fill i, posteriorment, dirigint-se al nen agressor descrivint els fets
i les conseqüències de la seva acció («No pots pegar-li per treure-li la pala perquè li fas
mal! Mira com plora!»). Si no hi són presents i la intervenció amb el fill es produeix un cop
soferta l’agressió, fan una interpretació d’aquests fets d’una manera constructiva. No jutgen
negativament el nen agressor sinó les seves accions buscant-hi una explicació («Potser ara
vol jugar sol!»), tampoc no fan atribucions derrotistes sobre el seu fill (com ara, «Això és
perquè no els agrades») i en darrer terme li suggereixen diferents possibilitats després de
la interacció negativa («Pots esperar una mica i tornar a intentar-ho, o potser vols que jo
m’hi acosti amb tu»). [...]

“Una altra de les coses que solen fer els pares de nens empàtics és explicar als nens, fins
i tot bebès, els efectes que té la seva conducta en els altres i raonar sobre la importància
de compartir i preocupar-se pels altres.”

Miguel C. Martínez López (2005). Cómo favorecer el desarrollo emocional y social de la

infancia (hacia un mundo sin violencia (pàg. 66-68).
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El terme assertivitat...

... es refereix a conductes
d’expressió de sentiments i de
defensa dels drets personals i

respecte pels dels altres.

Segons Martínez López, un altre factor important a l’hora d’afavorir l’empatia
en els infants és el de tenir ben present que nosaltres els servim d’exemple: si
reaccionem de manera empàtica davant el sofriment dels altres, els nens en prenen
patró.

No podem oblidar tampoc que, si ens el mirem com a capaç de ser empàtic, l’infant
ho capta i tendirà a actuar d’acord amb aquesta qualitat positiva que li atribuïm.

2.2.2 L’estimulació d’una actitud assertiva

L’assertivitat és la capacitat d’expressar els sentiments, les necessitats i els
drets propis, respectant els dels altres.

L’assertivitat es basa en una comunicació oberta i directa, en un llenguatge positiu
que consisteix a dir el que pensem i desitgem sense necessitat de mostrar-nos
ofensius o acusadors en el llenguatge o en el comportament. Alhora, l’actitud
assertiva permet evitar entrar en un joc de provocacions, i també habilita per a
assumir els errors propis sense autodevaluar-se. En els dos extrems de l’actitud
assertiva hi ha el comportament passiu o inhibit i el comportament agressiu.

Les persones amb actitud passiva no gosen defensar els seus propis drets, i
permeten que les persones amb actituds agressives els influeixin. Com que
s’infravaloren deixen que siguin els altres els que decideixin. Els nens inhibits
no aprenen a resoldre els seus problemes.

Els que tenen una actitud agressiva volen acabar imposant les seves posicions de
manera violenta, sense respectar els drets dels altres.

La conducta assertiva facilita la relació amb els altres, ja que si no s’actua
amb aquesta habilitat a vegades hi ha petits desacords que acaben derivant en
situacions molt conflictives. Si treballem amb els infants les conductes assertives
els encaminem cap a la millora de les relacions interpersonals, cap al respecte
dels drets propis i dels drets dels altres, els animem a mostrar un respecte vertader
vers l’altre i treballem a favor de la maduresa en el comportament moral, ètic i en
valors.

Podem dir que les característiques de la persona assertiva són bàsicament les
següents:

• es respecta a si mateixa,

• respecta els altres,

• és segura,

• és hàbil en situacions socials,

• té control emocional,
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• sap expressar els seus sentiments (positius i negatius),

• sap dir que no sense sentir-se culpable,

• és capaç de discrepar,

• sap escoltar,

• sap expressar els seus pensaments, sentiments o desitjos clarament,

• és positiva,

• fa anar apropiadament el llenguatge no verbal, i

• sap acceptar els seus errors.

A l’escola podem utilitzar una serie d’estratègies per afrontar l’assertivitat:

• Saber guardar els torns de paraula

• No recórrer a amenaces i insults per defensar les nostres opinions

• Expressar de manera adequada els sentiments i les emocions

• Saber posar-se en el lloc de l’altre.

Un exemple de com podem treballar amb els infant el fet de posar-se en el lloc
de l’altre seria fer un joc de rol amb els nens i nenes. El joc consisteix a associar
conductes, formes de comunicar-se amb un personatge que s’hi adigui: un lleó,
un ogre o un cocodril poden representar l’estil de comunicació agressiu, i una
mosca, una papallona o un ocellet poden simbolitzar l’estil passiu; en el paper
assertiu podem posar un nen o una nena per tal que sigui el personatge amb el qual
tendeixin a emmirallar-se els infants. Tindrem els personatges en forma de titelles
de guant o de bastó i els utilitzarem com a suport visual per acompanyar una petita
explicació de com actua cadascun d’aquests personatges i per recrear situacions
que exemplifiquin clarament els tres estils de comportament. Després d’aquesta
explicació passarem als nens els dibuixos dels tres personatges fotocopiats perquè
els pintin. També els podem fotocopiar en gran i, dividint els infants en tres grups,
que cada grup en pinti un. Quan estiguin pintats els penjarem en un lloc ben
visible, per tal de poder-nos-hi referir quan ens convingui. Per exemple, si la Tina
ha empès la Carla per posar-se ella al davant de la fila, podem preguntar –alhora
que assenyalem els dibuixos–: “Com quin personatge creus que has actuat ara?
Com ho hauria fet el «nen»?”

Exemple d’adaptació dels estils de comunicació als nens

Podem associar cada estil de comunicació amb un personatge que s’hi adigui. Per exemple,
un lleó, un ogre o un cocodril poden representar l’estil de comunicació agressiu. Una
mosca, una papallona o un ocellet poden simbolitzar l’estil passiu. I en el paper assertiu
hi podem posar un nen o una nena per tal que sigui el personatge amb el qual tendeixin a
emmirallar-se els infants. Tindrem els personatges en forma de titelles de guant o de bastó
i els utilitzarem com a suport visual per a acompanyar una petita explicació de com actua
cadascun d’aquests personatges i per a recrear situacions que exemplifiquin clarament els
tres estils de comunicació. Després d’aquesta explicació passarem als nens els dibuixos
dels tres personatges fotocopiats perquè els pintin. També els podem fotocopiar en gran



Desenvolupament socioafectiu 32 Intervenció en el desenvolupament moral de l'infant

i, dividint els infants en tres grups, que cada grup en pinti un. Quan estiguin pintats els
penjarem en un lloc ben visible, per tal de poder-nos-hi referir quan ens convingui. Per
exemple, si la Tina ha empès la Carla per posar-se ella al davant de la fila, podem preguntar
–alhora que assenyalem els dibuixos–: “Amb quin personatge creus que has actuat ara?
Com ho hauria fet el «nen»?”

2.2.3 La iniciació als dilemes morals

La discussió de dilemes morals és una estratègia aportada per Kohlberg que permet
potenciar el desenvolupament del judici moral dels infants.

Els dilemes morals són petites històries que plantegen un conflicte moral i al
final de les quals se solen presentar dues alternatives enfrontades entre si que
comporten un conflicte de valors i que, d’entrada, totes dues són defensables per
algun motiu. L’individu ha de reflexionar sobre quina és la solució òptima.

És en la segona etapa de l’educació infantil quan podem començar a treballar els
dilemes morals, especialment a partir de P4, i sempre sabent que tot just n’encetem
el camí.

Els dilemes morals es poden treballar mitjançant contes, una eina molt útil, ja que
els infants hi reconeixen sentiments i actituds de la seva pròpia experiència vital.
Parlar a partir de personatges els permet parlar de manera indirecta d’ells mateixos,
opinar sobre les coses que estan bé i les que no, i resoldre com han d’actuar davant
de conflictes.

A partir dels personatges dels contes
l’infant pot opinar de les coses que

estan bé o no i resoldre com actuar
davant dels conflictes.

Una pràctica possible amb contes pot ser la següent:

1. Expliquem el conte.

2. Preguntem als infants i intentem aclarir entre tots:

• Quin personatge té el problema?

• Per què té el problema?

3. Creem opcions preguntant què pot fer el personatge per a resoldre el
problema i insistint en la recerca de més alternatives possibles: “Què podria
fer més?” La persona que guia la discussió també pot deixar anar idees
noves.

4. Aleshores cada infant pren una opció temptativa: cadascú ha de pensar
què faria ell si fos aquell personatge. Se’ls pot demanar que ho dibuixin.

5. Compartim les opcions escollides per cadascú.

6. Busquem paral·lelismes entre el conte i el món real (coneixeu algú a qui
ha passat una cosa semblant a la del protagonista del conte?), i finalment
entre el conte i les seves pròpies experiències (algú s’ha sentit mai com tal
personatge del conte?).
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2.2.4 La iniciació al joc de rol

El joc de rol (o role playing) consisteix a dramatitzar de manera dialogada i
mitjançant la improvisació, una situació moralment conflictiva. El problema que
s’hi plantegi ha de ser obert i ha de donar lloc a diferents interpretacions i a diverses
solucions possibles. Per a resoldre la situació és important analitzar el conflicte
des de diversos punts de vista (escoltant la veu de tots els implicats) i dialogar amb
els altres.

Els passos per a portar a terme el joc de rol, tant amb adults com amb infants, són
els següents:

a) Escalfament: es crea un clima positiu i s’anima el grup a participar-hi.

b) Preparació de la dramatització: l’animador o animadora presenta quin és el
conflicte, quins personatges hi intervenen i quina escena es representa. Per a fer-ho
es pot ajudar d’un text en el qual s’explica breument el problema i es deixa que la
resta sigui a càrrec de la improvisació. Es demanen voluntaris per a fer els papers,
tenint en compte que també hi ha d’haver qui faci de públic.

És interessant que els participants no prenguin papers que siguin molt semblants
a allò que ells ja pensen o al rol que solen desenvolupar en la vida real, ja que així
se’ls dóna l’oportunitat de poder veure les coses des d’un altre punt de vista que
no és el seu habitual.

Les actrius i els actors surten de la sala. Si cal, es pot donar a cada personatge un
paper en el qual s’especifiquen mínimament els trets principals del seu personatge.
Durant uns minuts es preparen el paper i busquen arguments que justifiquin la seva
posició.

c) Dramatització: es posen en escena els diferents personatges que dialoguen
entre si i cadascun aporta arguments per a defensar la seva posició. Mentrestant els
que fan de públic observen amb atenció les actituds, els sentiments i els interessos
que defensa cada personatge.

d) Debat: es pregunta a cada actor si li ha costat posar-se en la pell del seu
personatge i per què. Els actors, juntament amb el públic –i amb l’ajuda dels
animadors com a moderadors- analitzen quin és el problema, quina és la posició
de cada personatge, quins sentiments, interessos i actituds entren en joc, quines
solucions s’han proposat, a quin acord s’ha arribat i si és un acord factible,
etc. Un cop acabat el debat, si es creu convenient, es pot proposar tornar a fer
l’escenificació per a explorar solucions noves possibles.

Podem portar a terme la tècnica del joc de rol a partir de P4. Ara bé, l’educador
o educadora ha d’estar predisposat a donar suport i orientació al llarg de tot el
procés. Facilita força les coses partir d’un conte que els nens ja coneixen.

El joc de rol

Una tècnica que afavoreix el
desenvolupament de l’empatia és
la del joc de rol (o role playing),
ja que permet treballar la
comprensió del fet que davant
d’una situació els altres poden
tenir punts de vista diferents,
permet treballar l’habilitat per a
coordinar diferents perspectives i
també la de relativitzar el punt
de vista propi; per exemple, un
nen fa de papa, un altre de mama,
i es proposa que actuïn com a tal
davant d’una situació com “anem
de compres”.



Desenvolupament socioafectiu 34 Intervenció en el desenvolupament moral de l'infant

2.2.5 L’ús de titelles en la resolució de conflictes

Si volem que els nostres infants s’encaminin cap a l’assoliment de l’autonomia
moral els hem d’oferir una educació més encaminada a fer que pensin que no pas
a fer que obeeixin cegament. Quan dos nens es barallen l’educador o educadora
tendeix a exercir de jutge que emet una sentència que s’ha d’obeir. És més
interessant, però, provocar la reflexió dels infants sobre els fets succeïts. Podem
fer-ho de moltes maneres diferents; aquí proposem una tècnica molt atractiva per
als infants, en especial a partir dels tres o quatre anys, que és l’ús de titelles per a
explorar conflictes.

L’educador o educadora pot partir d’una situació hipotètica o bé d’un conflicte
real que hagi succeït entre dos infants o més. L’educador o educadora posa en
escena el que ha passat mitjançant els titelles. Si els nens són més grans poden
ser ells els qui portin a terme la representació. Aleshores pregunta: “Quin és el
problema? Què ha passat? Com ha reaccionat el titella X? I l’Y? Quines solucions
hi podem trobar?” Les solucions es poden aportar individualment o grupalment si
prèviament hem dividit els nens en grups petits. Les solucions són representades
amb els titelles. L’educadora preguntarà quina de les que s’han exposat els sembla
que funcionaria millor.

Si hem escenificat un problema real, el fet d’haver-ho fet amb titelles permet
objectivar el conflicte: els implicats el poden observar amb certa distància
emocional, que els permet pensar millor, i poden veure davant seu diverses
solucions possibles, amb la qual cosa aprenen que hi ha alternatives. I a tots els
nens els estimula pensar sobre problemes que són propis de la seva edat.

Exemple de l’ús dels titelles per a resoldre conflictes

“En la meva escola gairebé sempre hi ha una discussió a l’hora de recollir. Així és que
una altra professora i jo vam representar l’escena amb 4 marionetes: tres «nens» i un
«adult». Tots jugaven amb una pila de joguines que escampaven per tot arreu. Llavors
l’adult deia: «Cinc minuts més i endrecem». Els nens es queixaven. Quan va arribar el
moment d’endreçar, van començar a donar excuses: «Estic molt cansat», [...] «Jo no he
jugat amb això», «He de fer pipí». Els nens espectadors s’ho passaven bé rient pel realisme
de l’escena. Després vam interrompre la representació i ens vam asseure amb ells, i els
vam preguntar: «Com se solucionarà aquest problema?» [...]

”[Algú va dir:]«El professor ha de pegar als nens». Vam parlar d’això i vam decidir que a
ningú no li agrada que li peguin. [...]

”[També es va dir:] «Que no endreci ningú. Deixeu les coses allà». Vam decidir que a
vegades pot funcionar, però al final les coses comencen a fer nosa, a trencar-se i a perdre’s.

“Al final va sortir la solució: «Tots han d’endreçar, adults i nens”. Vam parlar-ne. «A algú li
agrada endreçar?». No, hi estàvem d’acord. «Per què hem de fer-ho, doncs?».

“Vam seguir parlant-ne. Després de la discussió, vam representar la solució escollida pels
nens (la darrera). Després van tenir temps de jugar amb les marionetes.”

Stephanie Judson (ed.) (2000). Aprendiendo a resolver conflictos en la infancia: Manual
para la paz y la no violencia (pàg. 68-69).
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2.2.6 L’assemblea

Que els nens s’asseguin en cercle a la catifa per a enraonar pot ser molt útil
per a treballar l’habilitat de parlar davant de l’altra gent i també la d’escoltar
els altres. Ara bé, la finalitat no és aquesta i prou: les assemblees es poden
adaptar a una multitud de necessitats; per tant, hi pot haver moltes classes diferents
d’assemblees:

L’assemblea dels dilluns pot anar dirigida a fer que els nens expliquin què han fet
el cap de setmana. També ens podem asseure a la catifa per a dir-nos el bon dia
i repassar si falta algú. Hi ha assemblees plantejades perquè els infants participin
en el disseny d’activitats (per exemple, preparar una excursió o una sessió d’algun
taller o fer algun projecte de treball). I n’hi ha que serveixen per a posar en comú
el que han après. A vegades també es poden emprar per a rebre una visita.

Els infants en assemblea; és el
moment de la trobada.

L’educador o educadora exerceix de moderador o moderadora i també, quan cal,
intervé.

Aquí, però, volem destacar dos dels usos de l’assemblea: el de la reflexió sobre
les normes que regulen la vida en comú dels infants al centre i el de parlar dels
conflictes que sorgeixen en el dia a dia.

D’aquesta manera la catifa esdevé un espai on els nens poden enraonar, reflexionar,
decidir, adquirir consciència dels seus drets i dels seus deures, crear llaços d’unió
entre els membres del grup i assumir responsabilitats envers els altres.

En l’assemblea podem parlar, per exemple, de la baralla que s’ha esdevingut entre
dos nens que s’han acabat pegant, de la negativa d’alguns infants a endreçar les
joguines després d’haver-les utilitzat o de si una norma imposada des de dalt és
injusta als ulls dels nens.

Exemple de "moments assemblearis"

“En Marcos ha estat pegant a molts nens al pati i, en entrar, es queixen sorollosament. Li
pregunto:

–Per què pegues avui? I calla. Els altres contesten per ell: –Deu estar nerviós. –Li deuen
haver trepitjat el que ha fet a la sorrera. –Deu haver caigut. –Li deuen haver pegat. –O
cridat.

“Ell continua callat.

“Li demano aleshores que contesti, si us plau, perquè el que sent ell no podem saber-ho si
no ho diu. Aleshores contesta:

–És que he perdut el meu Batman. –Doncs haver-ho dit! –contesta la Júlia ràpidament. –Sí,
Marcos; si ho haguessis dit, tots t’hauríem ajudat a buscar-lo. Però callar, com veus, no és
el millor sistema. Un altre dia digues què et passa.

“En això vam quedar; veurem si pot anar «parlant» de les enfadades una mica, en lloc de
fer-les «actuar».”

M. Carmen Díez Navarro (2004). El piso de debajo de la escuela: Los afectos y las

emociones en el día a día de la escuela infantil (pàg. 168).

En termes generals una
assemblea és una reunió de
persones congregades amb
alguna finalitat.
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Ara bé, també és cert que no tot ho hem de resoldre en situació d’assemblea. Hi ha
altres espais i moments per a encarar els problemes; a més, hem de tenir en compte
que hi ha ocasions en què el millor és que siguin els infants afectats mateixos els
qui busquin les solucions per si mateixos.

L’assemblea és una situació molt propícia per a ensenyar als nens a raonar, a
intercanviar opinions, a argumentar, a buscar diverses alternatives a la resolució
d’un conflicte. Però perquè tot això s’esdevingui cal crear un ambient en què els
nens se sentin a gust per a expressar-se lliurement i que se sentin escoltats. Per això
l’educadora ha de procurar que no hi hagi desequilibris excessius en la participació,
sinó que cada criatura tingui l’oportunitat d’aportar la seva veu al grup.

Tot i això, no sempre tothom està interessat en el que es parla en un moment
concret. Per això a vegades el més convenient és que parlin els que en tenen ganes i
prou. L’educador o educadora ha de vetllar també per adaptar els temps a l’atenció
que són capaços de mantenir els nens: hi ha temes que requeriran un temps llarg
i d’altres que amb uns minuts n’hi haurà ben prou. El recurs de l’assemblea és
força emprat amb els nens de tres a sis anys.

“En tot cas, però, és una realitat que, en la major part dels grups de dos anys i en alguns
dels d’un any, es comença la jornada amb un moment en què tots els nens i les nenes,
asseguts a terra, desenvolupen diverses activitats dirigides per l’educadora o l’educador:
es comprova qui hi ha i qui hi falta, es canten cançons acompanyades de gestos, es veuen
imatges, contes o objectes, etc.

“Al principi, l’assemblea sona a proposta importada del segon cicle d’educació infantil, però
sabem que moltes educadores i educadors de primer cicle aconsegueixen fer d’aquest
espai un moment ric de trobada, d’aprenentatge i de gaudi.”

Gemma Paniagua (2006). “Assemblea amb els més petits?” (pàg. 11-12).

Gemma Paniagua, mestra, assessora de mestres des d’un equip d’atenció prime-
renca de la comunitat de Madrid, proposa alternatives a la rotllana per als nens
més petitons, com podeu veure a l’exemple següent:

“Als dos i tres anys, encara que es faci un moment de rotllana, per a tots i totes, però
especialment per als qui els costa més participar en gran grup, continuen sent interessants
aquestes breus trobades en petit grup –espontànies però explotades sistemàticament per
l’educador o l’educadora– entorn de la motivació d’un objecte, una novetat o un conflicte.”

Gemma Paniagua (2006). “Assemblea amb els més petits?” (pàg.11-12).

I és que el fet de trobar-se amb els altres, sia de manera organitzada, com a
l’assemblea, sia de manera espontània, sempre pot ser aprofitat de manera positiva
per al creixement personal i moral de l’infant i del grup.
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