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Introducció

Treballar amb infants és molt motivador, molt. Ajudar-los a créixer i desenvoluparse és una tasca agraïda i motivant que requereix, però, no només bones intencions
i bona voluntat, sinó també professionalitat. En aquest sentit, el mòdul “Didàctica
de l’educació infantil” us aportarà coneixements fonamentals, ja que, més enllà
de la intuïció, tindreu accés als mètodes i recursos existents per facilitar el millor
desenvolupament possible dels infants en tots els àmbits.
Val a dir que quan es tracta de treballar en persones, no tot acaba amb els
coneixements, i menys tractant-se de nens i nenes que s’estan formant. És
imprescindible que l’educador/a reuneixi un plegat de característiques personals
que el facin idoni per treballar amb infants. De tot això també en parlarem.
En la unitat “Infància i educació”, estudiareu com han evolucionat els conceptes
d’infància i infant al llarg de la història fins a arribar a la situació actual, les
aportacions de diverses ciències humanes, el concepte d’educació i educació
infantil i els diferents serveis creats per atendre els infants. També hi veurem
l’evolució de la pedagogia infantil des dels seus inicis fins a les propostes
contemporànies i farem un repàs de les bases psicopedagògiques que fonamenten
el procés d’ensenyament-aprenentatge.
La unitat “Principis bàsics d’intervenció en educació infantil” tracta dels diferents
sistemes d’atenció a la infància a Catalunya, Espanya i Europa, de les lleis i de
les normatives que proposen l’Estat i la Generalitat i que permeten i orienten
l’educació infantil, de la importància de la tasca de l’educador/a infantil, així
com de la planificació en aquesta etapa educativa que es tradueix en el currículum
escolar i en les propostes metodològiques més adients en aquestes edats.
Els aspectes organitzatius d’un centre d’educació infantil els estudiareu en la unitat
“Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil”. Hi veurem
com s’han d’organitzar els diferents recursos de què disposa el centre, els espais
de manera que esdevinguin en un element educatiu i de la planificació del temps,
tant dels infants com dels educadors.
En la unitat “La documentació del centre educatiu” parlarem dels diferents documents que han d’elaborar els centres docents, i que són necessaris per planificar,
organitzar i gestionar el servei pedagògic que ofereixen. Farem especial esment al
projecte educatiu de centre com a document marc que ha de ser la referència de la
resta de documents, i que ha de formalitzar el principi d’autonomia que garanteix
la normativa legal als centres educatius.
La unitat “Programació” aportarà les eines i els recursos necessaris per planificar
la intervenció educativa en aquestes edats, és a dir, preveure amb antelació què
aprendran els infants, com ho faran i quan serà adient que ho facin, així com tot
el que es refereix a avaluar el que els hem proposat que aprenguin. Parlarem de
les característiques que presenta la programació, dels elements que la componen,
com els objectius, continguts, etc., i de les unitats de programació.
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En la unitat “Atenció a la diversitat” s’estudiarà com afrontar un dels reptes amb
què es troba l’escola actual, atendre la diversitat de característiques, capacitats,
interessos, necessitats, etc. que presenten els infants. Veurem què s’entén per
diversitat, quines característiques hi donen lloc i per què hi ha infants que tenen
unes característiques concretes, tenen també unes necessitats educatives més
específiques que la resta, així com el tipus d’intervenció educativa que es pot donar
als infants amb necessitats educatives especials.
Finalment, en la unitat “Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no
formal” s’estudiaran les intervencions educatives no formals, és a dir, les actuacions educatives diferenciades del sistema educatiu oficial, com ara els esplais,
ludoteques, etc., i que tenen un gran presència en aquestes edats. Parlarem de la
planificació en l’àmbit no formal, de com s’han d’elaborar projectes educatius i
de la implementació d’aquests projectes, és a dir, dur-los a la pràctica.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:
Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys
1. Contextualitza la intervenció educativa i la relaciona amb el marc legislatiu
i els fins de la institució.
2. Determina els objectius de la intervenció educativa, i la relaciona amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació, en els àmbits formals i no formals.
3. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
Planificació dels espais, el temps i els recursos en educació infantil
1. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, analitza la normativa legal i aplica criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal
1. Determina els objectius de la intervenció educativa, i la relaciona amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació, en l’àmbit formal.
2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, analitza la normativa legal i aplica criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
4. Planifica les activitats d’educació formal i les relaciona amb els objectius
de la programació i amb les característiques dels nens i de les nenes.
5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.
Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal
1. Determina els objectius de la intervenció educativa, i la relaciona amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació, en l’àmbit no formal.
2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
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3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, analitza la normativa legal i aplica criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
4. Planifica les activitats d’educació formal i les relaciona amb els objectius
de la programació i amb les característiques dels nens i de les nenes.
5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.
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Continguts

Unitat formativa 1: Contextualització de la intervenció educativa en
infants de 0 a 6 anys
Unitat 1
Infància i educació
1. Infància i educació. Aspectes introductoris
2. Primeres institucions d’atenció a la infància, inicis de la pedagogia infantil
i principals models educatius
3. Bases psicopedagògiques: les teories de l’aprenentatge
Unitat 2
Principis bàsics d’intervenció en educació infantil
1. Els sistemes d’atenció als infants d’Europa, Espanya i Catalunya i la figura
de l’educador/a infantil
2. Marc normatiu d’infància i educació
3. La planificació educativa en els serveis d’atenció als infants
Unitat formativa 2: Planificació dels espais, el temps i els recursos
en educació infantil
Unitat 3
Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil
1. Principis d’organització del centre d’educació infantil
2. L’organització dels espais i els materials
3. L’organització del temps
Unitat formativa 3: Disseny de projectes i activitats educatives en
l’àmbit formal
Unitat 4
La documentació del centre educatiu
1. L’autonomia dels centres docents: el projecte educatiu de centre
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2. La proposta pedagògica i altres documents de planificació, organització i
gestió
Unitat 5
La programació en l’àmbit formal
1. Concepte i característiques de la programació en l’educació formal
2. L’avaluació en l’àmbit de l’educació formal
3. Disseny, elaboració i avaluació de les unitats didàctiques
Unitat 6
Atenció a la diversitat
1. Tractament de la diversitat
2. Intervenció educativa en infants amb necessitats educatives especials
Unitat formativa 4: Disseny de projectes i activitats educatives en
l’àmbit no formal
Unitat 7
Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal
1. La planificació i la intervenció educativa en l’àmbit no formal
2. L’elaboració i l’avaluació de projectes educatius no formals
3. Disseny, implementació i avaluació d’activitats no formals
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Introducció

Educar els infants petits: aquest és el repte i el vostre objectiu professional. Una
tasca complexa, plena de sorpreses i per això engrescadora.
En la unitat “Infància i educació” partirem d’un conjunt de qüestions: com
entenem l’infant? I el seu desenvolupament? Què vol dir educar? I aprendre?
I, en conseqüència, com interpretem el món, la persona, la vida. . . Quines
necessitats i demandes ha d’atendre l’educació infantil? De qui? De l’infant, de
les famílies, de la societat. . . ? Són i han estat sempre les mateixes o canvien?
Quines són les d’ara? Per a quin món eduquem? Què cal aprendre? Com ens
situem davant els infants? Com han viscut i viuen els infants?
Aquestes són algunes de les qüestions que intentarem abordar en un principi,
en l’apartat “Infància i educació. Aspectes introductoris”. Així, us caldrà
conèixer com ha anat evolucionant en les societats occidentals al llarg del temps
el pensament sobre la infància i els infants. O què sabem dels més petits a partir
de les aportacions de la ciència. O quines han estat les condicions de vida dels
nens i nenes al llarg de la història. A partir d’aquí, podreu entendre el concepte
actual d’infant, i també com de vegades encara subsisteixen mirades adultes sobre
l’infant i formes d’educar-lo pròpies d’altres èpoques.
Avui entenem l’infant com a subjecte, el centre de la nostra intervenció, un
subjecte de drets que no és un receptor passiu d’educació i protecció, sinó que
és un ésser social, actiu i creatiu, en desenvolupament. Un desenvolupament que
en els primers anys de la vida és determinant, i que demana contextos rics en els
quals fer-se possible. A partir d’aquí es perfila com entenem l’educació dels més
petits, què vol dir intervenir i des de quins àmbits ho podem fer, quines són les
funcions i objectius generals de l’educació infantil i els tipus de serveis d’atenció
a la infància.
Però, des de quan hi ha institucions especialitzades en l’educació dels més petits?
Quines han estat les idees i formulacions pedagògiques sobre l’educació infantil?
Per trobar-hi respostes, a l’apartat “Primeres institucions d’atenció a la infància,
inicis de la pedagogia infantil i principals models educatius” fareu un recorregut
històric per les institucions d’educació infantil (que van aparèixer al segle XIX,
encara que abans ja n’hi havia alguns precedents) i coneixereu les idees educatives
formulades des dels inicis de la filosofia, molt en especial aquells pensaments que
van renovar la pedagogia infantil al segle XVIII.
Per comprendre millor com han anat evolucionant l’escola bressol i el parvulari i
quina és la seva situació actual al nostre país, també cal conèixer algunes dades de
la nostra història: Catalunya fou pionera en la renovació pedagògica de l’educació
dels més petits des de l’inici del segle passat, i a proposar un sistema educatiu que
s’iniciés des del naixement de l’infant.
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L’evolució pedagògica de l’educació infantil ens duu a tractar dels mètodes i dels
models més destacats de la pedagogia del segle XX. Des del moviment pedagògic
de l’Escola Nova, que va fer un gran nombre d’aportacions tant teòriques com
pràctiques, fins als models conductistes, cognitius o la pedagogia antiautoritària,
hem seleccionat aquells corrents i exemples que són imprescindibles per reflexionar, fonamentar i contrastar la vostra intervenció educativa amb els infants més
petits.
Les experiències pedagògiques de l’escola Lóczy i de la ciutat de Reggio de
l’Emília ens permeten apropar-nos a dos exemples molt interessants, que encaixen
de manera òptima el pensament i la pràctica pedagògica. El cas de Reggio de
l’Emília és, a més, un exemple pioner en la recerca de la qualitat en els serveis
d’atenció a la infància i en la defensa dels drets dels infants i, per tant, un bon
referent per a tots nosaltres.
Finalment, també en la mateixa línia, necessitem fonamentar la intervenció educativa en les explicacions teòriques de l’aprenentatge que ens aporta la psicologia,
i en l’apartat “Bases psicopedagògiques: les teories de l’aprenentatge” farem un
breu repàs dels principals models, des del conductisme fins al constructivisme o
l’aprenentatge social, entre d’altres.
En aquesta unitat fonamentem i contextualitzem la intervenció educativa amb els
infants més petits des d’un primer nivell que ens permet respondre a les qüestions
“A qui eduquem?, per què?”, en una construcció del present que està feta de retalls
de futur. En paraules d’un dels millors referents per a nosaltres, el pedagog Loris
Malaguzzi, “potser tindrem necessitat d’una nostàlgia del futur. Els infants, els
que avui existeixen i els que vindran, ens esperen allà on la nostàlgia pot arribar.
I esperem ser-hi encara tots”.
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En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Contextualitza la intervenció educativa i la relaciona amb el marc legislatiu i
els fins de la institució.
• Identifica la informació sobre l’entorn social, econòmic i cultural que és útil
per a la intervenció.
• Analitza la legislació vigent, en relació als serveis educatius d’atenció a la
infància a nivell autonòmic, estatal i europeu.
• Compara els diferents tipus de centres i programes d’educació formal i no
formal que existeixen actualment.
• Defineix les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament
d’una escola infantil.
• Descriu les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament
d’una institució d’educació no formal.
• Valora l’activitat professional del Tècnic/a d’Educació Infantil en el context
de la intervenció educativa.
• Utilitza i valora l’ús de les noves tecnologies com a font d’informació.
• Mostra iniciativa i disposició envers noves situacions de la professió.
• Valora la participació dels infants i de les famílies en el marc de la
intervenció.
• Valora la transcendència de l’atenció primerenca en el desenvolupament de
les capacitats infantils.
• Reconeix els diversos sistemes d’atenció als infants d’ Europa, Espanya i
Catalunya.
• Detecta i identifica la informació sobre les diferències i els factors que
dificulten o faciliten la participació dels homes i de les dones en relació
al marc normatiu i les característiques dels serveis d’atenció als infants
d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.
2. Determina els objectius de la intervenció educativa, i la relaciona amb els
nivells de planificació, els elements que la composen i els criteris de formulació,
en els àmbits formals i no formals.
• Identifica els elements d’un currículum.
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• Identifica els elements d’un projecte d’intervenció educativa no formal.
3. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
• Identifica els trets fonamentals dels diferents models pedagògics i de les
teories que avalen els diferents models didàctics d’intervenció amb infants
de 0 a 6 anys.
• Identifica els models didàctics específics d’educació infantil.
• Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d’atenció a la
infància.
• Analitza els principis psicopedagògics que sustenten els models més recents
en relació amb l’educació formal d’educació infantil.
• Compara experiències educatives rellevants per definir la pròpia intervenció
educativa.
• Compara les propostes metodològiques globalitzades utilitzades en l’educació infantil.
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1. Infància i educació. Aspectes introductoris

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

1.1 Infància
“La infància potser és el que s’acosta més a la «vertadera vida». La infància que, un cop
transcorreguda, deixa un home que només posseeix, fora del seu passaport, alguns bitllets
de valor. La infància, en la qual tot duia a la possessió, eficaç i sense restriccions, d’un
mateix.”
André Breton (1924). Primer manifest surrealista.

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

Els nostres sabers sobre els infants i la infància tenen una base cultural i són
construccions socials que van canviant al llarg del temps.
Figur a 1. 1. Disciplines principals en la construcció del concepte d’infància

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

La infància és considerada
una etapa transcendent...
... en l’evolució de l’ésser humà
per totes les disciplines
modernes (puericultura,
pedagogia, pediatria, psicologia
infantil) a partir de la segona
meitat del segle XX.
Els infants són observats,
analitzats, classificats,
seleccionats, i interessen els
investigadors, que els consideren
en una edat primitiva que es pot
estudiar i ajuda a explicar
l’evolució de l’espècie o les
etapes de l’organització social.
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que es deriven de les aportacions de ciències com la pedagogia, la psicologia, la
història, l’antropologia, la medicina o la sociologia (figura 1.1).

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

El descobriment de la infància i de l’infant

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

Segons Philippe Ariès, la infància és un concepte que no existeix abans del segle
XVII. Ariès, considerat descobridor historiogràfic de la infància, va estudiar les
mentalitats i la vida quotidiana dels infants. Va publicar estudis a partir de 1960, i
parla de la invisibilitat dels infants fins a la modernitat: fins llavors no existia una
imatge de l’infant ni de la infància.
En les societats de l’Antic Règim els nens compartien des de ben petits la vida
amb els adults i se socialitzaven en un espai social ampli que comprenia l’espai
domèstic i l’espai públic: les llars i també el carrer, l’escola, la feina. Així,
l’educació era social. El model familiar era la família extensa, amb molta
descendència i un paper central de la mare (i la dida) en l’educació dels infants.
L’infant era considerat un adult en miniatura, no comptava com a tal i per això
es creia que no tenia ànima i no es feien referències a aquesta edat en els escrits
biogràfics.

El desenvolupament del concepte d’infància:
protecció i atenció (assistencial i educativa)

En la modernitat...
... l’infant es comença a veure
com algú que cal cuidar i
corregir per fer-ne un adult
perfecte i un ciutadà model. És
un ésser innocent a qui s’acarona
i també es reprèn amb severitat.
D’altra banda, al segle XVIII hi
ha un gran interès per la higiene i
la salut física dels infants.

la infància, objecte de

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

El concepte d’infància és un fenomen complex lligat a l’aparició del
concepte modern de família patriarcal burgesa –família conjugal aïllada amb
menys fills i organitzada entorn de l’infant, en què predomina la disciplina
paterna–, a les transformacions socioeconòmiques i el pensament de la
modernitat, i al desenvolupament de la cultura urbana.
Sorgeix una separació rígida entre l’esfera pública i la privada: la família té
una funció important en l’educació dels infants, i l’estat s’ocupa dels infants
abandonats, amb mesures assistencials i benèfiques, però també repressives.
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Es van prendre mesures de protecció de la infància que van provocar l’exclusió
social dels infants i l’augment del control social (milers de nens vivien al carrer,
en orfenats o presons). Hi havia una gran preocupació per l’educació, que va fer
augmentar l’interès per conèixer millor els infants i així poder intervenir-hi de
manera més efectiva. Als segles XVI i XVII es desenvolupen l’educació especial
i les primeres aproximacions a la psicologia infantil.
Però aquest canvi de mentalitat propi de la Il·lustració, que proposava pràctiques
de cura sanes per als infants, no va suposar una millora de la qualitat de vida de la
majoria dels nens i nenes. Tret dels fills de les classes benestants, amb la Revolució
Industrial els menors vivien en condicions miserables i molts eren abandonats o
explotats laboralment. A alguns, els pares els deixaven al càrrec de dides, i molts
morien en les primeres etapes de la vida. L’Estat intervenia en la protecció dels
infants només en els casos més greus de violència.

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

A partir dels darrers anys del segle XX la infància és entesa com una etapa en la
vida de les persones però també com un espai social en què es desenvolupa la vida
dels infants. Es produeix un canvi en l’estatut social i jurídic de l’infant.
Al segle XX els infants guanyen protagonisme: l’Assemblea General de l’ONU
va aprovar l’any 1989 la Convenció Internacional dels Drets dels Infants.

La Convenció Internacional dels Drets dels Infants, ratificada gairebé
universalment, defineix infant i el considera com a subjecte social titular
de drets i responsabilitats. Els principis fonamentals de la Convenció són
la no discriminació i l’interès superior de l’infant, així com una concepció
integral dels drets dels infants, que s’han de poder exercir tant en l’àmbit
privat o familiar com en l’àmbit públic (escola, comunitat / societat).
Els continguts principals de la Convenció de 1989 al·ludeixen a la supervivència
(dret a la vida i a la satisfacció de les necessitats bàsiques) i al desenvolupament
infantil (dret a l’educació, a l’esbargiment i el joc, a la informació, a la llibertat de
pensament). També preveuen la protecció (contra l’abandonament, l’explotació,
etc.) i el paper actiu dels menors, que tenen dret a expressar-se i a la participació
social.
Aquesta evolució del concepte posa l’accent en l’anàlisi dels problemes dels
infants; cal superar posicions centrades en els adults i fer una nova mirada sobre
el món infantil (figura 1.2).
Si ens acostem a la història, escrita sense tenir en compte la infància, podem veure
l’evolució del concepte d’infant i de les condicions de vida de la quitxalla des de
l’antiguitat.

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

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

Sobre com viuen i han
viscut els infants,
consulteu l’espai
d’annexos del material
web.
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F igu ra 1 .2 . Els infants, ciutadans de segona?

Cal pensar també les ciutats per als infants

1.1.2 Aportacions principals de les
desenvolupament del concepte d’infant

Cal que els infants puguin
participar...
... perquè són subjectes de drets i
poden decidir i prendre part en la
vida comunitària. Han de ser
informats en un llenguatge
adequat, consultats i tinguts en
compte. La participació ha de ser
universal, representativa, lliure,
tant pel que fa als adults com als
infants. Un exemple d’aquestes
formes de participació són els
consells d’infants de moltes
ciutats del món, on els més
menuts proposen, analitzen i
consensuen decisions d’àmbit
local que els afecten.
Analitzem amb detall el
moviment de l’Escola
Nova a l’apartat “Primeres
institucions d’atenció a la
infància, inicis de la
pedagogia infantil i
principals models
educatius” de la unitat
“Infància i educació.
Aspectes introductoris”.
El primer hospital infantil
català va ser l’Hospital de
Nens Pobres del carrer
Consell de Cent de
Barcelona, creat l’any 1892.

ciències

humanes

al

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

Ser infant no és una realitat abstracta sinó vinculada a la diversitat cultural,
les desigualtats socials i el paper que cada societat atorga a cada gènere:
ser nen o nena, d’una classe social o d’una altra, amb uns valors culturals
concrets, determinen les condicions reals de vida dels infants.
Des dels inicis, la pedagogia identificava infant amb alumne. Segons el concepte
contemporani d’infància, els infants esdevenen el centre del sistema educatiu i
de la pràctica pedagògica. Als segles XVIII i XIX es desenvolupen les grans
formulacions pedagògiques centrades en els infants, des de Pestalozzi fins al
moviment de l’Escola Nova.
També la medicina pren consciència de les particularitats dels infants a partir de
la segona meitat del segle XIX: el terme de puericultura apareix l’any 1865; i el
de pediatria, l’any 1872.

Didàctica de l’educació infantil

13

Infància i educació

La concepció pedagògica moderna valora la infància com una etapa de
desenvolupament i preparació per a la vida adulta, que cal preservar i no
escurçar. Consegüentment cal oferir als nens i nenes estímuls adequats al
seu desenvolupament, ja que la infància és un període de gran transcendència
que ens pot ajudar a entendre l’evolució de l’espècie humana.
Amb el desenvolupament de ciències noves com la psicologia i la psicoanàlisi
es posen les bases per entendre científicament els infants i organitzar metodològicament l’escola. La psicologia evolutiva estudia el desenvolupament humà i
contribueix a concebre la trajectòria vital de les persones en fases o períodes. Això
porta a considerar diferents estadis en el període evolutiu de la infància, que alguns
autors han classificat com segueix:
1. primera infància, del naixement als 3 anys;
2. segona infància, dels 3 als 6-7 anys, i

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

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

Cal conèixer el desenvolupament infantil per intervenir educativament de
manera adequada: quins són els motors (maduració i aprenentatge) i també
els ritmes, atès que l’infant no es desenvolupa de manera regular sinó en
períodes de vegades lents i regulars i d’altres de canvis radicals, els moments
anomenats crisis del desenvolupament.
Els nens i les nenes desenvolupen les seves capacitats interactuant amb el context,
mitjançant l’activitat que despleguen; la maduració orgànica afavoreix la construcció d’uns aprenentatges o d’uns altres, estimulats pel context (vegeu la figura
1.3).
Fi g ura 1 .3. Principals factors del desenvolupament infantil

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

Lectura complementària
Diversos autors (1992). La
escuela infantil de 0 a 6 años (4a
ed.), (pàg. 56-74). Madrid:
Anaya.
Els infants aprenen...
... per exemple, a caminar o a
parlar quan són prou madurs
biològicament per fer-ho, però
també si han tingut oportunitat
d’interactuar amb altres persones
que ho fan, i han disposat
d’estímuls adequats.
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Tau la 1.1 . Corrents de la psicologia infantil
Teoria o model explicat

Concepte de desenvolupament infantil

Representants i principals aportacions

Teories maduracionistes o
innatistes

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

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

Teories conductistes

El desenvolupament infantil es produeix mitjançant
l’aprenentatge.

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

Teories psicoanalítiques

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

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

Teories etologistes

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

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

Teories constructivistes

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

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

En la unitat “Infància i
educació. Aspectes
introductoris”
s’aprofundeix en les
teories de l’aprenentatge.

La psicoanàlisi ha
destacat...
...la importància dels primers
anys de vida en la formació de la
personalitat i, per tant, de la
prevenció precoç dels trastorns
psíquics; cal alliberar la
curiositat infantil i limitar la
repressió sobre els infants, que
duu a la infelicitat, però també
cal educar-los perquè puguin
acceptar les exigències
ambientals i tolerar les
frustracions. Cal atendre no
només les seves necessitats sinó
també les seves demandes,
especialment les de caràcter
afectiu.

La nova sociologia de la
infància estudia...
... la socialització i el
desenvolupament des de la
perspectiva infantil; el paper dels
infants en la reproducció de
l’ordre social; les condicions de
vida dels nens i nenes; els factors
socials que hi ha darrere grans
problemes com l’exclusió social,
la pobresa o l’explotació
infantils; i els efectes dels canvis
socials en la vida dels infants.

Avui reconeixem els infants com subjectes particulars competents que poden
comprendre per ells mateixos. Si durant molts anys les teories psicològiques
evolutives descrivien els bebès com incompetents i totalment dependents del seu
entorn, avui dia se’ls reconeix un paper actiu: seleccionen de manera activa els
estímuls ambientals, utilitzen formes d’intercanvi social gràcies a la competència
comunicativa des del període neonatal, i adult i infant dialoguen en una xarxa molt
rica d’intercanvis. També sabem que el desenvolupament infantil és el resultat de
l’activitat que desplega l’infant en un medi organitzat per l’adult.
Infant competent o "superbebè"?
Antigament hi havia moltes idees errònies sobre les capacitats dels nadons, i es creia que
en néixer eren pràcticament sords i cecs. Ara sabem que tots els sistemes perceptius
funcionen en el fetus abans de néixer: vivim l’època de l’infant competent. Això ha
donat peu a exageracions i a creure que els bebès poden fer qualsevol cosa. La idea
del “superbebè”, a més d’incorrecta, pot esdevenir perillosa quan porta a intervencions
educatives que no respecten els ritmes maduratius dels infants i els sobreestimulen.

La sociologia tradicional no valorava els nens i nenes per ells mateixos. Els
atorgava un paper de receptors passius de socialització, d’argila que cal modelar
perquè arribin a ser els adults que la societat espera (posicions deterministes,
Durkheim i Parsons), o els considerava capaços d’interaccionar socialment amb
altres infants o iguals i d’interioritzar les expectatives dels grups que els envolten
(enfocament constructivista).
Una altra posició, molt influïda per la psicoanàlisi, interpreta la infància com a
conflicte i lluita entre allò que s’és (infant) i allò que s’ha d’arribar a ser (adult).
Tampoc aquí els menuts no són considerats: el que interessa és la maduresa;
la infantesa es veu de manera pessimista, com un període conflictiu que genera
malestar i ansietats pròpies que romanen en el món adult.
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Els darrers trenta anys s’ha desenvolupat una nova sociologia de la infància amb un
enfocament global i crític. S’estudien els infants per si mateixos (no amb relació
als adults que seran) i es considera la complexitat de la vida social en la infantesa,
cercant una mirada adulta més propera, menys dominada per prejudicis sobre la
immaduresa i la incompetència dels infants.

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

1.1.3 Com entenem la infantesa avui

L’infant no és un receptor passiu d’educació i protecció. És un ésser social actiu
i creatiu, amb potencial cognitiu i afectiu, preparat per anar descobrint les seves
possibilitats psíquiques, afectives i socials amb l’ajut i la informació dels adults
que l’envolten, i també d’altres infants.
Els considerem subjectes competents que poden aprendre pel seu compte, molt
lluny del que destaca l’accepció terminològica de la paraula infància (que prové
del llatí in fale, el que no parla, el bebè), que la defineix en relació amb una
carència: la manca de llenguatge.
Els éssers humans som alguna cosa més que pura fisiologia. Des del naixement,
a mesura que acumulem experiències i ens relacionem amb altres persones, es va
desenvolupant la nostra personalitat. Com a organisme estem del tot indefensos
quan som nadons, i depenem dels altres per poder accedir a les gratificacions bàsiques d’higiene, alimentació, calor, protecció, amor, etc. (figura 1.4). Depenem
dels adults i ens hi adaptem, inicialment, a partir dels impulsos innats, que a poc
a poc anem organitzant i als quals, també a poc a poc, donem complexitat.

Segons les atencions que
rebem de petits, el nostre
desenvolupament serà
afavorit, impedit o dificultat.
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Fig ur a 1 . 4 . L’alletament afavoreix el vincle mare-fill

Els nadons necessiten el pit per resoldre les necessitats bàsiques

Cada conquesta que fa
l’infant obre un ventall...
... de possibilitats. Per exemple,
aprendre a caminar, a més de
permetre-li el desplaçament, el fa
més autònom i independent dels
adults, contribueix a refermar la
seva identitat, suposa avançar en
la investigació de l’espai, etc.

La sensibilitat i la plasticitat del nostre organisme ens permeten interactuar amb
un context determinat on els mètodes educatius (diferents segons les cultures)
són elements principals. L’activitat primària del nadó són els reflexos, a partir
dels quals va construint nous esquemes d’acció. Els estats de tensió o distensió
muscular marquen el cicle de satisfacció i insatisfacció, plaer o displaer. El seu
sistema nerviós és immadur –s’ha de mielinitzar–, rep estímuls interns i externs
i dóna respostes indiferenciades (agitació motriu, tensió, plor, etc.) que l’adult
interpreta i significa, que alimenten el circuit de relació amb nous estímuls vers
l’infant.
“L’infant construeix la seva personalitat en un procés dinàmic de relació interactiva amb les
seves condicions d’existència. [...] El procés evolutiu (porta l’infant) de la dependència cap
a l’autonomia, de la impulsivitat cap a la reflexió, de les respostes incondicionades cap a
les [...] reflexives, conscienciades. (És) un procés global i alhora d’individualització i de
socialització [...]. L’altre és imprescindible [...] i la interacció n’és el fil conductor.”
Departament d’Ensenyament (1992). Currículum educació infantil (pàg. 9). Barcelona:
Generalitat de Catalunya.

Cal atendre i cercar el benestar dels infants, però fer-ho d’una manera afectiva
i significadora. Així distingirà situacions, estímuls, en cercarà de nous i donarà
respostes cada cop menys reflexes i més intencionades.
Els infants expressen les seves emocions amb la mirada, l’expressió facial, els
moviments corporals o la postura, entre d’altres. A mesura que van incorporant
instruments socials i culturals, com per exemple el llenguatge, les normes o els
valors, poden actuar d’una manera més rica i construir coneixement (figura 1.5).
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Fi gu ra 1 . 5 . A veure què diu la premsa

L’infant és competent per construir aprenentatges

“És important no confondre ser competent i ser hàbil. La competència es refereix [...]
al domini de les regles de funcionament de l’activitat mental [...] el nen posa a punt un
veritable sistema de procediments o estratègies finalitzades, que s’organitzen a poc a poc
en projectes, models, teories, i que constitueixen un saber autogenerat, moment a moment,
pel nen.”
W. Fornasa (1987). “Un projecte per a l’escola bressol”. In-fàn-cia (núm. 35, pàg. 14-17).

Els nens i nenes són éssers en desenvolupament, però això no vol dir que siguin
incapaços o incomplets: els grans també ens socialitzem i aprenem coses noves
al llarg de la vida i no per això acceptem ser exclosos de les decisions, de les
responsabilitats. Els infants poden tenir criteris propis i creativitat pel que fa a les
seves necessitats i problemes, i ens poden sorprendre per la seva capacitat crítica
i autonomia si els donem l’oportunitat d’exercitar-les.
... “L’ideal que personalment tracto d’assolir és el de continuar essent nen fins al final. La
infància és la fase creadora per excel·lència”.
J. Piaget (1972). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar.

El desenvolupament és un procés global i individual.
“Si s’observa l’infant des del prisma de l’edat o l’etapa evolutiva, es tendeix a fraccionar-lo
i això pot fer perdre de vista que el nen o la nena són un, una. Les necessitats d’aquests
infants evolucionen, les circumstàncies poden canviar, però ells són els mateixos agents
que les viuen. Les famílies en primer lloc i la resta de la societat estan compromesos a
atendre aquestes necessitats. La correcta atenció d’aquestes necessitats propiciarà un
desenvolupament global i harmònic d’aquests infants.”
I. Jeremías (2005, març-abril). “Cada infant és un”. In-fàn-cia (núm. 143, pàg. 35).

Vegeu les principals necessitats infantils en la figura 1.6.

Encara que parlem
d’àrees...
... del desenvolupament com el
llenguatge, la cognició, els
afectes i emocions, la sociabilitat,
etc., ho fem més amb una
voluntat explicativa que no pas
perquè respongui a la realitat, ja
que el desenvolupament és un
procés global.
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Fig u ra 1 . 6 . Les necessitats infantils

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

A més d’un subjecte actiu i participant, competent, capaç d’activar processos
comunicatius i interactius amb el món que l’envolta, que té el plaer de jugar,
parlar, pensar, aprendre, etc., l’infant necessita sentir-se un ésser complet,
amb un cert equilibri entre fantasia i raó, afectivitat i cognició, cos i ment.
La infantesa
“Abans que res hi ha la infantesa,
la petjada dels primers anys, els
que decideixen per sempre el que
serem.” Josefina Aldecoa
(escriptora)

Els nens i nenes viuen un període evolutiu molt ric i ple de possibilitats, però
no exempt de conflictes. Els considerem protagonistes de la nostra intervenció
educativa, construïda a partir de les situacions de relació entre infants, famílies i
educadors. Uns infants competents que troben a l’escola enormes possibilitats de
relació amb altres persones i amb altres objectes i situacions que enriquiran el seu
procés de desenvolupament.
Com? Explorant, fent recerques i experiments, comunicant-se mitjançant una
pluralitat de llenguatges (corporal, musical, plàstic, verbal, etc.) que els permetran
generar accions, pensaments, imaginacions i sentiments.

1.2 Educació
En la vida quotidiana tots utilitzem el terme educació en diferents contextos.
Algunes de les seves accepcions tenen a veure amb els coneixements adquirits
o les bones formes, com per exemple quan diem que algú està ben educat, o és
molt educat, encara que definir-lo pedagògicament és més difícil i parteix d’una
perspectiva més àmplia.
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Al llarg de la història del pensament pedagògic s’han anat elaborant moltes
definicions del terme educació darrere les quals hi ha una determinada filosofia i
una determinada manera d’entendre el món i la vida (vegeu la figura 1.7).
Fi g ura 1 .7. Elements principals que determinen el concepte d’educació

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

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

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

L’educació és un procés complex i dinàmic característic de l’espècie humana,
que esdevé possible mitjançant l’acció de dos elements: la capacitat d’influir en
altres persones (o educativitat) i la capacitat de rebre influències (o educabilitat),
qualitats que té tothom. Així, encara que no d’una manera professional, tots sou
ja educadors i educadores: en la vostra vida quotidiana, quan us relacioneu
amb amics i amigues, amb familiars o amb companys i companyes, persones
en les quals influïu. També tots som educands al llarg de la vida, perquè
rebem influències d’altres éssers humans i institucions socials. Ens eduquem amb
educadors professionals o sense, anant a escola o no, només pel fet d’interactuar
amb altres persones. Com demostren els casos de nens salvatges, dels quals parlem
més endavant, des que naixem som educables, sempre que no visquem aïllats del
contacte amb altres éssers de la nostra espècie.
En el procés educatiu, al llarg de la vida, es produeix el pas des d’una influència
més gran de l’heteroeducació (l’educació més influïda i guiada per influències
exteriors, que suggereix la necessitat d’intervenció educativa), quan som infants i
joves, cap a un pes cada cop més important de l’autoeducació (o educació guiada
per un mateix), a mesura que anem adquirint més independència i autonomia
personals en el procés de desenvolupament.
En totes les societats humanes estan presents els processos educatius. L’educació
ha existit des de sempre, abans que sorgissin les institucions educatives o escoles.
Fins i tot alguns autors han destacat el paper educatiu de l’experiència per sobre
de la institució.

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

“No aprenem gràcies a
l’escola sinó gràcies a la
vida.” (Sèneca)
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“Tan sols per l’educació pot
l’home arribar a ser home.
L’home no és res més que el
que l’educació fa d’ell.”
Immanuel Kant

L’educació...
... contribueix no solament a
afavorir la maduració sinó també
a fer possible la construcció dels
aprenentatges.
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Per a alguns autors l’educació és inseparable de la condició humana: si podem
arribar a ser persones humanes, és gràcies a l’educació.
La indefensió biològica i la dependència d’altres éssers de la nostra espècie
evidencien que l’educació és un procés necessari per a la supervivència humana.
Etimològicament el terme educació es vincula amb els verbs llatins educo-as are
(conduir, guiar, alimentar) i educo-is ere (extreure de dins): el primer posa l’accent
en les influències rebudes des de fora i en la cura de l’ésser humà; el segon destaca
els processos maduratius. Tots dos tenen en comú la idea de modificació humana,
de perfeccionament; un perfeccionament que no és natural sinó que té a veure amb
la voluntat, amb una intenció determinada.
L’educació com a procés implica activitat i permet l’educació integral, és a dir
un perfeccionament general que inclou la totalitat de la persona.
Ens eduquem en totes les àrees del desenvolupament humà, és a dir tant des del
punt de vista físic com cognitiu, emocional, moral, social, etc.
Algunes definicions del terme educació l’identifiquen amb l’ensenyament, amb
la instrucció; o també amb la formació intel·lectual o moral, o amb el procés de
socialització dels infants d’una societat. El nostre concepte d’educació abraça
els aspectes lligats als processos d’ensenyament-aprenentatge(o instrucció) i
també altres processos de caràcter formatiu, per exemple els trets d’identitat de la
pròpia personalitat, com ara el caràcter, les actituds o el sistema de valors personal
(figura 1.8).
Figu r a 1. 8. Components principals del procés educatiu

M. Debesse, pedagog, va
dir el següent: “L’educació
no crea l’home, però l’ajuda
a crear-se a si mateix.”

“Educar és un fer, un ajudar a desplegar les possibilitats que l’infant porta en néixer.
Aquestes possibilitats són en bona part heretades, i en bona part poden ser també la
conseqüència dels fets que passen durant l’embaràs o en el moment del part. Educar és
ajudar a madurar, desplegar les possibilitats [...] Educar és ajudar l’infant a créixer en tots
els sentits, és ajudar-lo a ser persona perquè educar és humanitzar.”
Ll. Folch i Camarasa; Ll. Folch i Soler; J. Folch i Soler (1996). Educar els fills cada dia és
més difícil (4a ed.,pàg. 18). Vic: Eumo (“Interseccions”, núm. 18)

Per veure alguns dels
models pedagògics
moderns, tots ells de
caràcter puerocèntric, que
van sorgir com alternativa
a la pedagogia tradicional,
vegeu la secció “Primeres
institucions d’atenció a la
infància, inicis de la
pedagogia infantil i
principals models
educatius.”

En la història de l’educació i la pedagogia destaquen dues grans posicions:
l’anomenat logocentrisme, que atorga la major importància en el procés educatiu
als coneixements o béns culturals que cal aprendre, i el pedocentrisme o puerocentrisme, que posa al centre del procés la persona que s’educa o educand,
l’infant petit en el nostre cas.
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Els trets característics del concepte d’educació són els següents:
• Implica un perfeccionament.
• És el mitjà per assolir les finalitats humanes, per realitzar-nos.
• És un mitjà d’estructuració i ordenació, tant personal com social.
• Conté un factor important d’influència humana.
• És intencional.
• Inclou els processos d’ensenyament-aprenentatge i la formació.
• Implica activitat.
• Es refereix a les característiques específicament humanes.
• Suposa un ajut bàsic per a un desenvolupament humà òptim.
• És un procés referit a una persona, individualitzat.
• Implica un procés de socialització.
• És permanent i inacabat: té lloc al llarg de tota la vida.

L’educació és un procés bàsicament dinàmic entre dues persones o més,
que pretén el perfeccionament de l’individu com a persona i que cerca la
seva inserció activa i conscient a la qual pertany. És un procés permanent
i inacabat al llarg de tota la vida, que proporciona els mitjans per assolir
les fites humanes i té en cada moment un estat resultant diferent de l’estat
original, “natural”, de l’ésser humà.
Les concepcions més innatistes del desenvolupament humà han suscitat posicions
pedagògiques pessimistes, mentre que els enfocaments ambientalistes obren
la porta a l’optimisme pedagògic, que sosté que l’educació no té límits i es
pot assolir tot. Òbviament, un cop demostrat que el desenvolupament humà es
produeix mitjançant la interacció entre els factors innats o hereditaris i els factors
ambientals, cap d’aquests posicionaments extrems no és vàlid; caldria optar per
una posició intermèdia.
Exemple d’interaccionisme
Si ens referim a les possibilitats de desenvolupament d’un infant acabat de néixer afectat
de trisomia 21 –la síndrome de Down–, no podem dir que amb un procés educatiu òptim
ho podrà assolir tot, sense límits. Però també és cert que el desenvolupament de les
seves potencialitats només serà una realitat si li oferim els estímuls adequats a les seves
necessitats. En aquest sentit, determinades actuacions i respostes ambientals poden
facilitar el desenvolupament d’aquest nadó (per exemple, l’acceptació per part dels pares,
o un programa d’estimulació precoç des dels primers dies de vida), o bé obstaculitzar-lo
(rebuig, aïllament i manca d’estímuls afectius, socials, sensorials, etc.).

“Cal tot un poble per educar
un infant.” Proverbi africà
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1.2.2 Concepte i tipus d’intervenció educativa

Les formes d’intervenció...
... amb els infants han
evolucionat paral·lelament, entre
altres aspectes, amb els canvis en
el concepte d’infant.

En la nova societat del
coneixement...
... en què vivim, l’aprenentatge
té un sentit funcional d’aprendre
a aprendre, en un procés de
formació permanent que ens
capacita per autoeducar-nos,
sobretot dins l’àmbit no formal.

Processos d’educació
informals
Jugar a la xarranca o a les bales,
un acudit d’en Jaimito, les
cantarelles per jugar a..., les
fórmules de joc, etc., són
exemples de produccions
culturals que es transmeten en
xarxes informals, d’una
generació a l’altra, dels més
grans als més petits.

Hem vist que els processos educatius impliquen activitat, i també el seu caràcter
social. Quan parlem d’intervenció, la significació d’aquest concepte, referit a
l’educador, la institució, la societat, els altres amb què una persona interacciona i
s’educa, esdevé una presa de posició conscient, intencional, que té a veure amb la
satisfacció de les necessitats humanes.
Moltes vegades s’identifica el fet d’intervenir amb un sentit social, o socioassistencial; el concepte d’intervenció es vincula amb els d’integració social i inclusió,
posant l’accent en la prevenció de determinades formes de segregació o en la
millora de la situació dels infants en risc social. La intervenció es pot adreçar
al treball preventiu, tant individual com social, preferentment el que es realitza
des dels àmbits social i sanitari.

Si tota intervenció implica processos de caràcter educatiu, i d’altra banda
per educar-nos ens cal l’impuls de l’acció, podem convenir que en tot
procés educatiu es produeix una intervenció educativa: tant des d’un àmbit
formal com des d’un altre d’informal, sempre hi ha processos d’intervenció.
La persona és una globalitat complexa, i és per això que també podem
identificar elements d’intervenció social en qualsevol procés educatiu i
elements educatius en tot procés d’intervenció social.
S’esborren, doncs, els límits precisos que podrien dibuixar les fronteres entre les
intervencions assistencials i les intervencions educatives: totes són educatives i
socials, encara que es pugui posar més l’accent en uns elements o uns altres: pel
que fa als objectius, a l’agent de la intervenció i a l’àmbit d’intervenció, no serà el
mateix, per exemple, intervenir educativament amb un infant acollit en un centre
i aïllat del context familiar, que fer-ho en el marc d’una aula del parvulari o d’un
servei d’atenció maternoinfantil.
Els àmbits des dels quals té lloc la intervenció educativa, i també aquells en què
es concreta la intervenció, es relacionen amb les categories de l’educació formal
i l’educació no formal (taula 1.2).
En relació amb els processos d’educació informals, un dels exemples més
interessants és la cultura del joc, un món propi que els nens i nenes es transmeten,
al marge de les intencions educatives dels adults o de les institucions.
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Taul a 1 .2. Tipus d’educació
Tipologia

Característiques

Intervenció educativa
formal

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

Intervenció educativa no
formal

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

Educació informal

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

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

1.3.1 La importància de l’educació en l’etapa 0-6 anys
L’evolució i el desenvolupament de les persones els primers anys de vida és
determinant en el desplegament de les seves capacitats i en la seva constitució
com a subjectes. Tots som una mica l’infant que vam ser, més o menys ocult, i en
gran part (no del tot, és clar!) som el que som gràcies o malgrat les experiències
viscudes de petits. No es tracta d’interpretar-ho amb un determinisme absolut,
però sí de reflexionar sobre les conseqüències pedagògiques. Sabem que som el
que som perquè ens eduquem, i que necessitem els estímuls socials per fer les
principals adquisicions humanes: parlar, pensar, caminar, desenvolupar l’habilitat
manual, etc. També necessitem els altres en moments concrets de la vida per
fer-ho possible, no podem assolir les nostres fites en qualsevol etapa del nostre
desenvolupament. El cas del nen salvatge d’Avairon, trobat en un bosc l’any 1799
i educat pel doctor francès Itard, com altres casos de nens salvatges, ens permeten
entendre les bases socials del desenvolupament, però també la importància dels
períodes o moments sensibles, aquelles èpoques de la vida en què podem fer
determinades adquisicions o aprenentatges.
Itard va anomenar Víctor a aquest nen, d’uns onze anys, que havia sobreviscut
en un bosc aïllat del contacte humà. No parlava ni sabia caminar, no havia
desenvolupat la percepció humana i tampoc no responia a l’afecte. Itard va posar
en marxa un procés reeducatiu que incorporava l’activitat, l’educació dels sentits
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Per veure la metodologia
de Montessori vegeu la
secció “Models educatius”.

Filmografia i lectura
complementàries
Si podeu aconseguir el film
L’infant salvatge (1969), dirigit
per François Truffaut, o llegir el
llibre d’H. Lane (1984, Madrid:
Alianza), Víctor, el niño salvaje
de Aveyron, trobareu que és un
bon material complementari per
reflexionar sobre l’educació en
general i la importància de les
primeres edats. També s’exposa
amb molta claredat el procés
d’ensenyament-aprenentatge
creat per Itard.

“Se’ns demana un mínim
per conduir un cotxe, però
no per educar un nen.”
Canals (1999)
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i el llenguatge. La seva aportació va fer avançar l’educació especial i va influir
clarament en la metodologia de Montessori. Després de molts esforços, el procés
reeducatiu i ensinistrador va permetre a l’infant adquirir aprenentatges en l’àmbit
de la sensibilització sensorial (tacte, oïda, vista) i habilitats com el vestit o el
calçat. Però malgrat això no va poder desenvolupar el pensament ni el llenguatge,
ni socialitzar l’infant.
Malgrat les conclusions exposades, aquest cas –recollit en un llibre pel mateix
Itard– ha estat un dels motors contemporanis no solament de l’educació especial,
sinó també de l’optimisme pedagògic i de la importància d’educar els infants des
dels inicis de la vida. Itard ha estat considerat, juntament amb altres metges
educadors de l’època, un dels primers renovadors de la pedagogia. F. Truffaut
va dur al cinema la història de Víctor i va generar un gran entusiasme pedagògic,
tot i que en honor a la veritat cal dir que la pel·lícula falseja una mica la història i
fa albirar un final millor del que Víctor va tenir a la vida real.
L’educació infantil té gran transcendència, però això no vol dir que l’objectiu
sigui intervenir per accelerar el desenvolupament, sinó generar contextos rics que
permetin als infants desenvolupar les seves potencialitats i donar-los competència
i bones expectatives de futur.
Els canvis socials actuals en la família han generat i generen constantment noves
demandes d’intervenció amb els més petits, de caire social i també educatiu.
Vivim en una època de canvis a la família, que presenta una gran diversitat.
L’aportació dels professionals a la tasca compartida d’educar els infants petits és
un reforç de la tasca educadora de la família i un bon suport, en una època en què
les transformacions constants i accelerades generen noves incerteses, i la família
dubta molts cops de la seva competència educadora.
Si la incorporació de les dones al món laboral genera necessitats d’atenció infantil,
els canvis actuals en l’estructura i els valors de la família i les noves formes
de convivència familiar expliquen el fet que un nombre més elevat de nens se
socialitzin en edats més primerenques en altres contextos diferents del familiar.
Noves formes de convivència familiar

Els drets dels infants com a
ciutadans
• Dret a la relació: a
l’accés i a la
comunicació amb altres
nens de manera lliure i
amb altres adults
d’edats diferents.
• Dret a l’estabilitat: a la
protecció i al confort, a
sentir-se segurs.
• Dret a explorar indrets
fora de casa: a
descobrir i conèixer
nous espais.
• Dret al moviment, als
desplaçaments, etc.
Forner (1999, pàg. 19).

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

D’altra banda, els infants han perdut l’autonomia d’altres èpoques per jugar i estar
sols en l’espai urbà, i necessiten més que mai els adults. Hi ha moltes activitats
organitzades per a ells, però no lliures sinó controlades pels adults: falten temps,
espais i companys de joc.
Així, cal donar resposta a les noves necessitats de la família des d’una perspectiva
social.
“L’excessiva dependència de l’àmbit laboral i l’avenç de la denominada cultura urbana
provoquen importants modificacions en la família, i a vegades dificulten [...] un clima familiar

Didàctica de l’educació infantil

25

Infància i educació

estable. La família, com a grup social [...] se centra més en si mateixa [...], s’estan afeblint
les relacions amb la família extensa, s’està perdent la disponibilitat de temps i d’espais vitals
per a la relació [...]. Aquest panorama i la complexitat que suposa el desenvolupament
humà, l’educació global de les persones, ens obliga a acceptar que cal ocupar-se de la
primera infància en un sentit ampli [...] comptant amb les institucions existents (escola
bressol i altres serveis) i proposant nous models d’atenció [...].
Els infants necessiten persones de la mateixa edat per [...] educar-se adequadament. No
es tracta tan sols de cobrir demandes o de resoldre necessitats dels adults per la imposició
dels ritmes o horaris de treball, sinó de defensar decididament els drets dels infants [...]
uns drets que tenen com a ciutadans i ciutadanes [...]. L’impuls de serveis per a la infància
no tan sols hauria de pretendre resoldre les necessitats dels seus progenitors sinó molt
especialment, les necessitats dels mateixos infants, facilitant-los l’accés al món social i
procurant-los benestar social i col·lectiu.”
A. Forner (dir.) (1999). L’educació dels més petits(pàg. 19-20). Barcelona: Diputació de
Barcelona.

El fet de compartir amb altres institucions les funcions educatives en la socialització primària també modifica les funcions familiars en relació amb els fills i si
les afectivoemocionals i econòmiques estan clarament vinculades a la família, en
alguns casos s’ha traspassat a l’escola la tasca educativa, malgrat que és una tasca
compartida.
Els infants d’ara aprenen moltes coses dels mitjans de comunicació, de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació (els grans nous agents socialitzadors,
més informals), d’altres infants i adults; i els pares ja no són els qui saben més del
món, o els únics que saben. És per això que cal acompanyar-los i donar suport a la
família per protegir i garantir els drets infantils. Les pràctiques de criança varien
constantment i s’intervé abans des d’àmbits extrafamiliars. La importància de
l’educació en aquest període passa també per centrar- nos en els temes d’infància
i exclusió social des de la perspectiva de la protecció dels nostres infants.

1.3.2 Funcions i objectius de l’educació infantil
L’educació dels infants és cosa de tots: estem implicats com a ciutadans en la
defensa i garantia dels seus drets. Coneixem la seva competència, les potencialitats, la plasticitat, la importància que tenen en els primers anys de la vida els
contextos de desenvolupament, les relacions que establim amb altres persones.
Cal, doncs, que facilitem aquests processos i assumim el caràcter educatiu de
les nostres intervencions. L’educació infantil i els contextos educatius i serveis
d’atenció on es fa realitat tenen una funció educativa que es correspon amb
l’acompliment d’un dret de l’infant. Cal que les administracions educatives, però
també la ciutadania, l’assumeixin, a més de valorar altres funcions més socials
vinculades, per exemple, a la situació laboral dels pares i les mares. No es tracta
només de respondre a una necessitat familiar sinó de fer real el dret a l’educació.
L’escola infantil, llar d’infants o escola bressol és un lloc molt adequat per educar
els infants més petits i, més enllà de la funció social vinculada a les demandes
dels pares i mares que treballen (conciliar la vida familiar i laboral), és un context
de socialització idoni per donar als infants possibilitats òptimes per desenvolupar

L’escola bressol no és un pàrquing
de criatures.
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les seves potencialitats. És a dir, té una funció educativa. Cal que l’escola sigui
oberta al seu entorn natural, social, econòmic i cultural.

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

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

Per entendre la
importància del procés
d’adaptació, vegeu la
secció “L’organització del
temps”.

Família i escola comparteixen la
tasca educativa. Calen la cooperació
i el diàleg per afavorir el
desenvolupament infantil.

L’educador de referència de l’infant és, a més d’un adult de confiança amb qui
pot establir autèntiques relacions afectives i que garanteix les seves necessitats, un
orientador que potencia aprenentatges significatius i facilita experiències amb els
objectes i les persones, tant de l’escola com de fora de l’escola. Aprenem dels
infants com ells de nosaltres.
Quan parlem d’educar els infants petits entenem per educació la formació
integral dels nens i nenes que els permeti desenvolupar la seva identitat i també
construir un concepte de realitat social que integri el coneixement i la capacitat
de crítica, per tal de poder exercir la llibertat, la tolerància i la solidaritat en una
societat plural.
Les necessitats infantils de relació afectiva i de seguretat comporten una relació
molt estreta de cooperació i participació entre el personal educador i les famílies,
i també l’organització d’un ambient acollidor, càlid i ric en estímuls de tota
mena, que estigui adaptat a les necessitats de la mainada i que afavoreixi el
desenvolupament de conflictes cognitius (nous reptes que plantegen a l’infant la
necessitat de construir aprenentatges). Cal promoure en l’infant la confiança en
si mateix, l’autoestima i l’autoacceptació i posar especial èmfasi en els processos
d’adaptació de l’infant i de les famílies a l’escola.
“És important que la intervenció en l’escola infantil tingui en compte els patrons d’interacció
i de criança entre els pares i els seus fills, i també l’empremta afectivoemocional en les
competències comunicatives i en la construcció de la identitat de cada nen i nena. No és
que l’escola hagi de calcar els criteris i pautes afectivorelacionals, d’atenció i educatives de
la llar [...]. Tampoc no es tracta d’elaborar cap judici de valor sobre els conceptes, criteris
i pràctiques socioeducatives familiars, ni molt menys des d’un pretès saber professional
intentar modificar-los unidireccionalment. [...] com que són contextos diferents, és lògic
i desitjable que no siguin idèntics. Hem d’aspirar a coordinar i compaginar conceptes,
criteris, pràctiques i intercanvis en els quals els nens i nenes estan implicats, no pas a
homogeneïtzar-los.”
C. Mir (coord.) (1998). Cooperar en la escuela. La responsabilidad de educar para la
democracia (pàg. 91). Barcelona: Graó (“Biblioteca de Aula”, núm. 132).

Des del punt de vista educatiu, l’escola bressol es configura com un context de
desenvolupament de les capacitats motrius, cognitives i afectives dels infants.
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Afavorir la descoberta, l’experimentació, la manipulació, la representació mental,
la comunicació, la convivència i el moviment són objectius que defineixen l’educació infantil, juntament amb l’assoliment de la seguretat afectiva i emocional, la
incorporació d’hàbits o normes de comportament o l’avenç cap a l’autonomia. Les
rutines quotidianes vinculades a l’alimentació, la higiene, el descans, etc. són un
eix vertebrador de l’activitat en l’educació infantil. Una de les funcions educatives
de l’escola bressol és l’educació dels hàbits.
“Els aprenentatges no s’hereten. El nounat ho ha d’aprendre tot. [...] Els hàbits bàsics
sorgeixen per la necessitat de regular [...] les necessitats bàsiques de l’organisme: gana,
set, son, excreció, activitat, descans i sexe, [...] que es poden fer conscients però
que tenen un origen inconscient i voluntari, [...] han de ser socialitzades (modificades
i canalitzades segons uns patrons culturals), durant la maduració de la persona, per
processos d’aprenentatge que portin a fixar formes de conducta habitual socialment
acceptades, és a dir, a la formació d’hàbits; [...] d’autonomia personal i [...] de relació
social, que són conductes apreses, noves maneres de pensar i actuar. Els bons hàbits
[...] contribueixen al benestar físic de l’organisme, col·laboren [...] al benestar psíquic, són
elements essencials en el comportament adequat de l’individu en la societat, i permeten
estalviar temps i esforç intel·lectual a l’hora de fer una sèrie rutinària d’actes de la vida
diària.”
Ll. Folch i Camarasa; Ll. Folch i Soler; J. Folch i Soler (1996). Educar els fills cada dia és
més difícil (4a ed.), (pàg. 141-142). Vic: Eumo (“Interseccions”, núm. 18).

L’educació infantil també desenvolupa funcions assistencials de guarda i cura
dels nens petits, i prepara el pas de l’infant a etapes posteriors d’escolarització,
però aquestes no són les seves funcions més importants.
Afavorir el procés de socialització és un objectiu cabdal: a l’escola bressol
es desplega una xarxa de relacions que constitueix el primer context potent de
socialització de fora de la família i que actualment es produeix cada cop en edats
més primerenques (vegeu la figura 1.9).
Figu r a 1. 9 . L’escola, context de socialització

Compartim moments de joc des de ben petits.

“Els mestres obren la porta,
però un entra per si mateix.”
Proverbi xinès
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La sèrie televisiva Barri
Sèsam...
... es va crear fa més de 40 anys
amb l’objectiu principal de
compensar les desigualtats
socials, intervenint des del mitjà
televisiu en l’educació infantil de
sectors socials nord-americans
que no tenien accés al parvulari.
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L’atenció personalitzada i la vida en col·lectivitat són els eixos bàsics del procés
de socialització.
“Des del moment en què és separat dels seus pares, el nen ha d’assumir la pròpia
responsabilitat en diverses situacions. Ha d’aprendre a viure amb altres nens de la mateixa
edat o més grans, amb altres adults; ha d’aprendre a intercanviar amb ells i a participar en
activitats col·lectives. També ha d’aprendre a defensar-se i a fer-se respectar.
El grup d’edat té un paper indubtable en la conquesta de l’autonomia social. D’entrada, com
a intermediari pedagògic: molt sovint, la consigna de la mestra no és compresa directament
per tots. Els infants s’imiten entre ells més que no pas imiten directament l’adult. [...] També
hi ha una relació de forces que es desenvolupa en el grup [...]. La conquesta de la dignitat
es fa en el grup [...]. (En la conquesta de l’autonomia social) el paper del mestre també és
determinant.”
L. Lurçat (1994). Les necessitats i els drets dels infants (pàg. 20-21). Barcelona: A. M.
Rosa Sensat.

Filmografia recomanada
Hoy empieza todo.(1999). B.
Tavernier (dir.). Barcelona:
INDIE, Manga Films (117 min).
És una bona pel·lícula per
reflexionar sobre la funció social
i de compensació de les
desigualtats socials que té
l’escola bressol.

Una altra funció de l’educació infantil és compensar les desigualtats socioeconòmiques i culturals. Tant si es tracta de prevenir determinades dificultats, amb
el diagnòstic i la intervenció precoços, com si volem intervenir de manera compensatòria, obtindrem millors possibilitats com més aviat s’iniciï la intervenció en
els processos educatius amb infants pertanyents a contextos pobres en estímuls, o
amb clares mancances o dèficits.
Quan eduquem els infants més petits ho fem des d’una perspectiva que rebutja el
dirigisme i entén l’educació d’una manera activa, tant pel que fa a la construcció
dels aprenentatges com als aspectes formatius. Aquesta manera d’entendre
l’educació infantil, heretada dels ja vells plantejaments de Rousseau, Pestalozzi
i Fröebel, i posteriorment del moviment pedagògic de l’Escola Nova (Montessori,
Agazzi, Decroly, Freinet, entre d’altres), s’ha vist enriquida en les darreres dècades
amb les aportacions dels moviments de renovació pedagògica.
Altres influències destacables en l’educació de la petita infància es deriven de la
psicoanàlisi, l’obra de Pickler i de Goldschmied i els treballs rigorosos duts a terme
a Reggio de l’Emília, Itàlia, un magnífic exemple d’interconnexió entre la teoria
(psicològica, pedagògica, antropològica, política, econòmica, etc.) i la pràctica
educativa dels infants de 0 a 6 anys.

1.3.3 Serveis d’atenció a la infància

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

Els serveis educatius d’atenció a la infància són una part integrada d’un sistema
global que dóna resposta a les necessitats socials, educatives, etc. dels infants de
0 a 6 anys i que també comprèn serveis de suport als cuidadors i educadors dels
infants (mares i pares, avis, cangurs).
Calen serveis, però també cal el següent:
• Polítiques d’infància que ajudin a promoure la coresponsabilitat de les
famílies en la tasca educadora (mesures en l’àmbit del treball per conciliar la
vida laboral, personal i familiar, adaptant les jornades i calendaris laborals,
permisos i excedències, retribuïts o no, amplis i variats, subvencions per
finançar els cuidadors externs, etc.).
• Mesures que ajudin a un millor repartiment de les responsabilitats familiars
d’homes i dones, o a fer compatible la maternitat amb la realització
professional (àmbit en què destaquen els països nòrdics).
• Fer de les ciutats autèntics contextos educatius per als infants.
• Protegir els seus drets com a consumidors i com a usuaris dels mitjans de
comunicació.
• Donar suport comunitari als contextos informals que atenen els més petits
(familiars, amics, veïns, etc.).
Així, per exemple, s’han redefinit els papers dels membres adults de la parella,
però encara queda molt per fer.
“Des de fa pocs anys, els homes i les dones s’estan apropant en les competències familiars.
La responsabilitat de la cura i l’educació dels fills no és patrimoni exclusiu de la mare, ni
tampoc ho és el treball fora de casa per a l’home. Però no es tracta d’un canvi fàcil; la
transformació i la complementació de les figures paternes i maternes es realitza amb una
certa lentitud i amb bastants resistències.”
R. M. Pérez (2004). Les relacions entre família i escola. Una anàlisi psicosocial (pàg. 53).
Lleida: Pagès Editors.

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

Tipus de serveis d’atenció a la primera infància

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

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

La gran varietat de serveis i
denominacions...
... dels serveis educatius adreçats
als infants de 0 a 3 anys té molt a
veure amb el fet que no s’ha
considerat una etapa educativa
en la legislació educativa fins fa
poc temps, com veurem en la
propera unitat. I encara no ho
està en les mentalitats de molts
sectors socials, tot i que els
darrers anys han augmentat molt
les places escolars arreu de
Catalunya.

Les escoles bressol o llars d’infants són serveis educatius de l’àmbit formal que
atenen infants dels 4 mesos als 3 anys.
Denominacions dels centres educatius adreçats als infants de 0 a 3 anys segons que
regula el Decret 282/2006:
“Art.6.1 Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de l’educació infantil tenen
la denominació genèrica de llar d’infants o escola bressol a elecció del titular, seguit
de l’expressió “pública” o “privada”, segons la naturalesa del titular. Aquests centres fan
constar la seva denominació genèrica en els documents. Aquestes denominacions no les
poden emprar els establiments no autoritzats per l’administració educativa per impartir el
primer cicle de l’educació infantil.”
Abans d’aquesta regulació normativa, molts centres públics municipals han rebut la
denominació d’escola bressol –d’acord amb la tradició històrica catalana–, mentre que
els centres públics que depenen de l’Administració autonòmica, és a dir, del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, reben el nom de llar d’infants. També hi ha
altres denominacions, com jardí d’infants, escola infantil, escola d’educació infantil, o una
altra de gran difusió, la més assistencialista, que denominava aquests serveis guarderies.
Sortosament, fa temps que no veiem cap rètol de “Pàrquing infantil”.

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

Veureu els camps
professionals de
l’educador/a infantil en la
secció “L’educador/a
infantil”.

Els parcs infantils
d’educació viària...
... permeten oferir experiències
de mobilitat als infants i simulen
espais urbans on els participants
actuen com a vianants i com a
conductors de bicicleta i
ciclomotor. N’hi ha de fixos,
però a Catalunya també existeix
una unitat mòbil del Servei
Català de Trànsit (SCT) per als
pobles i barris que ho sol·liciten,
en què personal de l’SCT i
monitors d’educació viària de
policies locals i dels Mossos
d’Esquadra desenvolupen
tasques formatives.

Tot i que es tracta de dos cicles que configuren una etapa del sistema educatiu del
nostre país (educació infantil, de 0 a 6 anys, de caràcter voluntari), aquests tipus
d’escoles (l’escola bressol o llar d’infants i el parvulari) solen ser independents.
També trobem aules que acullen infants de 3 a 6 anys (parvulari) als centres
d’educació especial, i cal fer esment del servei d’atenció domiciliària educativa
per als infants que pateixen malalties o hospitalitzacions que els impedeixen
assistir de forma regular a escola (almenys en períodes superiors a 30 dies),
encara que aquests recursos es presten de forma prescriptiva als infants i joves que
cursen estudis obligatoris (educació primària i educació secundària obligatòria).
Si cal rebre aquest servei per a un infant menor de sis anys, s’ha de sol·licitar al
Departament d’Ensenyament.
b) Serveis no formals
1. Serveis i recursos de lleure: les activitats extraescolars, els casals infantils
o esplais, les colònies, les granges escola i aules de natura, el programa de
Vacances en família, els camps d’aprenentatge, les ludoteques, els serveis
educatius infantils de biblioteques i museus, els espais oberts de joc d’ús
públic als parcs i places, els parcs infantils i els parcs d’educació viària, entre
d’altres, amb un caràcter marcadament lúdic i de formació en el temps del lleure.
El programa Vacances en família consisteix en estades (de cap de setmana, ponts i d’estiu
de 3 a 7 nits) per a famílies perceptores de l’ajuda per infant a càrrec (fills menors de 3
anys) que atorga la Generalitat de Catalunya.
Programa Vacances en família de la Generalitat de Catalunya.

Les ludoteques fan possible l’accés dels infants al joc i ofereixen possibilitats de
joc:
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• Temps per jugar.
• Espais de joc adequats, suficients i estimulants que s’han planificat pensant
en aquesta funció (els espais públics són perillosos i no estan pensats per
jugar, i els domèstics solen ser petits).
Ciutat educadora

• Joguines adequades i que permetin jugar a coses diferents.
• Acostament dels infants a altres adults que estimulen i enriqueixen les
activitats lúdiques.
Són serveis de gran diversitat que a Espanya s’inscriuen com a institucions de
temps lliure. També poden ser un recurs complementari per a les escoles, i des de
juliol de 2009 estan regulats a Catalunya.
La Ludomòbil és un espai de joc itinerant obert als infants, on poden jugar en 400
m2 d’espais distribuïts en diferents àrees:
• Espai de primera infància, de 0 a 3 anys, amb pares i mares: piscina de
boles, arrossegadors, caminadors, tobogan, balancí.
• Espai de joc simbòlic, de 4 a 6 anys: caseta de fusta amb mobiliari adequat
a les característiques de la casa.
• Espai de joc psicomotor, de 4 a 6 anys: pista d’escumes.
• Espai de jocs de taula de 4 a 6 anys, amb jocs per a nens i nenes fins a 8
anys.
Els serveis per a petits lectors i bebeteques són serveis inclosos dintre del recinte
d’una biblioteca. En un petit espai habilitat dins la secció infantil de la biblioteca
els infants, acompanyats d’un adult, poden gaudir de la lectura de textos i imatges.
També s’organitzen moltes activitats: tallers, l’hora del conte, etc.
És un servei de moltes biblioteques catalanes, especialment de les incloses en
la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona. L’objectiu és
fomentar el gust per la lectura i les ganes de llegir dels nens i nenes, i permetre als
infants i als pares i mares conèixer el servei de biblioteca pública com a recurs.
El servei s’adreça als infants més petits, que encara no saben llegir; un adult
acompanya el nen o la nena en la lectura dels llibres i se n’ocupa mentre són a
la biblioteca.
Les granges escola i les aules de natura incideixen en la formació mediambiental,
afavorint la descoberta i l’experimentació en l’entorn natural. Les principals
activitats tenen a veure amb la cura dels animals, de l’hort o el jardí, amb la
realització de jocs a l’aire lliure, de tallers, amb la convivència fora del marc de la
llar, etc.
Aquests serveis estan regulats a Catalunya pel Decret 140/2003, de 10 de juny,
d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants
i joves:

Parlem de ciutat educadora com
un context relacionat amb
l’espai, paral·lel al que
representa, en el temps, la idea
d’educació permanent. També
al·ludeix a l’obligació i el dret de
les comunitats a educar els seus
ciutadans.
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Article 42.1.
“Les granges escola són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats
per al treball didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i ramaderes.
Queden incloses en aquesta tipologia les anomenades escoles del camp i similars. No
es consideren granges escola, a l’efecte d’aquest reglament, les instal·lacions que no
ofereixen allotjament.”
Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves

Article 43.1.
“Les aules de natura són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats
per al treball didàctic amb infants i joves en el coneixement del medi natural i en l’educació
ambiental.
S’inclouen en aquesta tipologia les instal·lacions juvenils anomenades escoles del mar,
escoles del cel, centres d’educació o d’interpretació ambiental i d’altres de similars. No
es consideren aules de natura, a l’efecte d’aquest reglament, les instal·lacions que no
ofereixen allotjament.”
Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves

Les principals activitats que es desenvolupen a la granja escola tenen a veure amb
el contacte directe amb la natura i fonamentalment amb el procés d’elaboració
artesanal de determinats productes, el camp i els animals.
Les aules de natura tenen en comú amb les granges escola que també s’hi
fan activitats relacionades amb la natura, normalment inserides en programes
d’educació mediambiental amb una ètica compromesa amb la conservació del
medi ambient.
La metodologia es basa en l’observació, l’experimentació, la manipulació i el joc,
a partir de programes i projectes centrats en diferents tallers i activitats relacionats
amb el medi ambient que de vegades es complementen amb activitats esportives.
En els camps d’aprenentatge els infants de les escoles catalanes fan estades:
s’allotgen en albergs de la Xarxa pública i assisteixen a les activitats d’un programa
educatiu impartit per professorat del Departament d’Ensenyament. També fan
activitats de lleure impartides per monitors i monitores les tardes i els vespres.
2. Serveis i recursos socials
Els centres residencials d’atenció educativa (CRAE) i els centres d’acolliment,
els educadors de carrer, etc., tenen un caràcter més assistencial i social.
Un tipus de servei d’atenció als infants en situació de risc o que han estat objecte de
maltractaments són els centres d’acolliment i els centres residencials per a infants.
Un centre d’acolliment està dissenyat per observar, diagnosticar i elaborar
propostes de futur en casos de nens maltractats o en situació de risc. N’hi ha
de diverses dimensions, que actuen més des d’un punt de vista clínic o educatiu,
circumscrits a un territori o no, però en tots ells l’estada es limita a pocs mesos.
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Actuació dels centres d’acolliment
Als centres d’acolliment es rep i s’observa el menor, s’analitza la informació disponible i es
fa una intervenció prospectiva informativa amb els familiars, si hi són. Després es fa una
hipòtesi diagnòstica i una proposta d’intervenció mitjançant un pla de treball amb l’infant i
la família. A partir d’aquí es fa el diagnòstic final i llavors ja es pot elaborar la proposta de
futur més convenient per a l’infant, que s’adreça a l’administració que té la tutela del menor,
a la fiscalia de menors i, si cal, al jutjat.

Els centres residencials reben i accepten la comesa social de vetllar pel desenvolupament i benestar dels infants; tenen delegada la funció de protecció. Supleixen
tan sols durant el temps necessari la funció educativa que la família no pot exercir.
Han de ser també un suport i una ajuda per a les famílies perquè recuperin les seves
capacitats com a pares i educadors, i un lloc on els infants satisfan les necessitats
primàries:
• les de supervivència i benestar físic (alimentació, higiene, seguretat, etc.),
• les de caràcter psicoafectiu (reconeixement de la identitat, no discriminació,
afecte, etc.), i
• les de tipus sociocomunitari (ensenyament, lleure, relacions socials normalitzadores, models culturals integradors, etc.).
La seva tasca i els seus objectius són bàsicament educatius (encara que facin
funcions assistencials, cal no confondre educació amb escola!). En general, els
centres d’acolliment són més clínics, tot i que també donen suport educatiu, i els
residencials més educatius.
Els centres residencials d’educació intensiva (CREI) també formen part –com
els centres d’acollida (CA) i els centres residencials d’acció educativa (CRAE)– de
la xarxa de Serveis de prevenció, protecció i atenció a la infància en risc, entre els
quals també trobem el telèfon d’Infància Respon, la Unitat de Detecció i Prevenció
del Maltractament Infantil (UDEPMI), els Serveis d’Equips de Valoració dels Maltractaments Infantils (SEVMI), els Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància
(SEAIA), el Servei d’Integració Familiar (ICIF) i altres programes adreçats als
infants en situació de risc o desemparament (ludoteca o servei d’atenció als menors
de la Fiscalia de Menors per a infants atesos per la DGAIA (Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència); diagnòstic ambulatori o acompanyament
hospitalari als infants en famílies de l’ICAA (Institut Català per a l’Acolliment i
l’Adopció) o de la DGAIA; trasllats, etc.).
A més d’aquests serveis socials especialitzats d’atenció de la infància en risc,
també hi ha altres serveis socials bàsics: àrees bàsiques de serveis socials, atenció
a domicili, centres oberts infantils.
El centre obert és una entitat de caràcter socioeducatiu que té com a objectiu
principal la prevenció i l’atenció del menor en situació de risc fora de l’horari
escolar. Desplega les seves activitats en el temps lliure dels infants atesos.
• Estimular l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo dels infants atesos.
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• Compensar mancances socioeducatives del nucli familiar de l’infant.
• Derivar i integrar l’infant en recursos normalitzats de la comunitat.
El treball que es duu a terme en el centre obert s’estructura entorn d’un projecte
educatiu global d’acord amb el territori on s’insereix, la història, les necessitats
socials del moment i principalment les necessitats dels infants a qui s’adreça.
Des del centre obert es potencia la integració social dels infants atesos i se’ls
ofereix un lloc en el grup mitjançant activitats diverses: d’expressió (plàstica,
musical, corporal, etc.), de reforç escolar, jocs, teatre, esports, relació amb la
natura o ludoteca. Es treballa per afavorir el desenvolupament global i integral
de cada infant segons el seu ritme propi, el sentiment de pertànyer a un grup i la
identificació de l’infant amb l’entorn immediat.
Els centres maternoinfantils d’atenció a dones embarassades amb greus problemàtiques socials són serveis residencials que atenen les dones embarassades
en situació de risc o d’exclusió social. Acullen les dones durant l’embaràs i, un cop
ha nascut el nadó, donen suport a tots dos. El servei inclou dos tipus de recursos,
clarament diferenciats pel moment en què neix l’infant: les dones embarassades
són acollides fins al moment del part; després del part, les dones i els seus fills o
filles passen a un segon tipus de recurs del qual poden gaudir fins que l’infant té
tres anys.
Els principals objectius d’aquests serveis adreçats a dones embarassades amb
greus problemàtiques socials són:
• Cobrir programes assistencials per a aquestes dones mentre estan embarassades i, un cop neix el nadó, cobrir les necessitats de tots dos.
• Facilitar la integració social de la dona i el fill o filla.
• Procurar la inserció sociolaboral de la dona mitjançant programes de
formació, si és el cas.
• Facilitar l’assessorament legal i administratiu a les dones ateses.
• Vetllar pels infants dels quals les mares no volen o no poden fer-se càrrec.
Entre els serveis per a dones en situació de violència masclista i els seus fills o
filles trobem un ventall de serveis i recursos: els d’atenció i acolliment d’urgència,
centres d’acolliment i recuperació, centres d’intervenció especialitzada, pisos pont
i pisos de suport, punts de trobada i un conjunt de prestacions econòmiques.
Aquests serveis són adreçats a dones víctimes d’agressions greus en el nucli
familiar i també als seus fills o filles que formaven part de la llar en el moment
de les agressions. Des dels serveis adreçats a les dones víctimes d’agressions
es treballa de manera coordinada amb altres professionals implicats en la tasca
que es duu a terme amb les dones i els infants: cossos policials, jutges, col·legis
d’advocats o serveis sanitaris. Molts cops els cossos policials o la fiscalia del jutjat
on les dones denuncien els maltractaments fan de pont entre les dones i els serveis
socials d’atenció primària per tal que puguin accedir a aquests recursos.
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Els centres d’acollida d’atenció a dones maltractades i els seus fills/filles són
serveis residencials que supleixen de manera temporal la llar familiar. S’adreça a
les dones –amb els seus fills menors d’edat– que han patit una agressió greu en
l’entorn familiar, i les acull per tal que puguin superar la situació d’angoixa en
què es troben i mirar de donar als infants models educatius alternatius als que han
viscut en la seva família.
A la casa d’acollida es treballa perquè les dones i els seus infants millorin el seu
estat físic i psíquic. S’intenta que la dona recuperi la confiança en ella mateixa
com a persona i com a mare, i pugui formar-se i accedir a un lloc de treball i a un
habitatge dignes per gaudir d’una autonomia econòmica que asseguri el benestar
dels seus infants.
L’atenció als infants a la casa d’acollida es presta directament a ells amb personal
especialitzat, així com de manera indirecta a través de l’ajut i formació que reben
les mares. Ara bé, dins la casa d’acollida són les mares les principals encarregades
de l’atenció dels nens i les nenes. Encara que alguns centres tenen una llar
d’infants pròpia, molt sovint les mares i els infants utilitzen els recursos i serveis
del municipi on estan situats aquests centres.
Les estances a les cases d’acollida poden durar fins a sis mesos, o més segons el
procés evolutiu de cada nucli familiar format per les dones i els seus infants. Un
cop passa aquest període, l’equip de professionals de la casa d’acollida pot valorar
que tant la mare com els infants estan preparats per reintegrar-se a la societat, o bé
que el procés encara no ha finalitzat i és convenient utilitzar un recurs intermedi,
com és el cas dels pisos de suport.
Els pisos de suport són habitatges que ofereixen la substitució de la llar, amb
caràcter temporal, a dones i infants, amb l’objectiu de facilitar la integració
sociolaboral de les dones que han sofert agressions en l’entorn familiar i que han
passat prèviament per una casa d’acollida.
També formen part dels serveis socials adreçats a infants i les seves famílies
els relacionats amb els processos d’adopció, dels quals podem esmentar el
Servei de Suport a l’Adopció Internacional, que es presta a través de les entitats
col·laboradores de l’adopció internacional (ECAI) i el Servei d’Atenció Postadoptiva.
El Servei d’Atenció Postadoptiva és un servei públic i gratuït d’assessorament
i orientació psicològica i educativa per a les famílies adoptives o les persones
adoptades que necessitin suport i orientació per fer front a les necessitats que
planteja la criança i l’educació dels fills i filles, així com la relació entre aquests
i els pares al llarg del seu procés evolutiu. També fa assessorament a escoles i
professionals que estan en contacte amb famílies adoptives.
Altres serveis penitenciaris en presons de dones són les unitats de mares amb
fills i la unitat Àgora, que depenen del Departament de Justícia. Les unitats
de mares amb fills menors de 3 anys permeten establir la vinculació mare-fill
i acompanyar i orientar les mares que compleixen condemna. Tenen una llar
d’infants on solen assistir els infants a partir dels 4 mesos d’edat, tot i que a partir
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No podem oblidar que el benestar
dels infants és un indicador
significatiu d’una societat sana.

Didàctica de l’educació infantil

36

Infància i educació

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

3. Serveis i recursos de l’àmbit sanitari
A més de l’atenció que presten els pediatres i infermers dels equips d’atenció
primària de salut en els centres d’assistència primària de la xarxa sanitària i
dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), podem esmentar les aules
hospitalàries (un servei formal que depèn del Departament d’Ensenyament), els
serveis d’animació hospitalària i els serveis d’atenció domiciliària.
Els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), formats per equips multidisciplinaris (psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, personal d’infermeria,
entre d’altres) són serveis sanitaris que atenen infants que pateixen alguna mena
de trastorn o problema psicopatològic, diagnosticat o en curs de diagnosi, així
com diferents situacions de crisi. Col·laboren de forma estreta amb la resta de
professionals que intervenen en l’educació dels infants, ja siguin professionals
de l’àmbit d’educació formal com professionals de l’àmbit d’educació no formal.
S’hi accedeix per derivació dels pediatres del CAP o des dels EAP (Equips
d’Atenció Psicopedagògica) de la zona. Estan repartits per tot el territori català i
l’any 2008 hi havia 70 centres.
L’escola hospitalària és un servei dins l’hospital que pretén oferir una atenció
integral a l’infant hospitalitzat: ajudar-lo a canalitzar les angoixes, a expressar-se,
a afavorir el seu procés de desenvolupament i aprenentatge. Hi trobem les aules
hospitalàries, un servei d’atenció educativa a nens i nenes ingressats en centres
sanitaris a causa d’una malaltia de llarga durada. El seu objectiu és fomentar el
desenvolupament integral dels infants per facilitar-los la reincorporació a l’escola
un cop hagin rebut l’alta mèdica i evitar que el procés escolar s’interrompi a causa
d’una malaltia llarga, crònica o greu.
Els mestres que presten aquest servei elaboren programes d’atenció individualitzada per a cada un dels alumnes, tenint en compte les seves competències escolars
i les seves característiques mèdiques i psicològiques. També hi ha projectes
d’animació amb pallassos o revistes o programes de ràdio per als infants enllitats
que no poden anar a l’espai de joc o a l’aula de l’hospital, i altres programes
d’atenció domiciliària per als infants malalts que romanen a casa.
Els objectius de les aules hospitalàries són els següents:
• Continuar el procés educatiu dels nens hospitalitzats per evitar l’endarreriment escolar que ocasiona l’hospitalització.
• Assegurar la coordinació dels diferents professionals que intervenen en el
procés educatiu de l’infant (tutor del centre educatiu de procedència amb
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el mestre o la mestra de l’aula hospitalària i, si és el cas, amb el servei de
suport domiciliari.
• Atenció integral a l’infant tant des del punt de vista psicològic, com
pedagògic i d’animació del temps lliure.
• Fomentar el contacte amb altres infants de l’hospital en situacions similars,
o no, a la seva.
• Potenciar la integració socioafectiva de l’infant a l’hospital perquè no
pateixi situacions d’angoixa produïdes per la seva malaltia o per l’estada
a l’hospital.
• Facilitar suggeriments i pautes per ajudar la família a acceptar la malaltia i
fomentar la relació entre pares, mares, fills i filles com un vincle afectiu i
persistent al llarg de tot el procés.
• Facilitar una estada agradable de l’infant a l’hospital per millorar la seva
qualitat de vida.
• Mostrar una actitud positiva davant la malaltia.
• Fomentar la utilització del temps lliure a l’hospital de forma educativa.
• Facilitar el contacte del nen/a amb el món exterior, tant amb els familiars
com amb els amics i amigues.
• Organitzar activitats lúdiques, recreatives i culturals dins l’hospital.
• Afavorir el procés de comunicació mitjançant les noves tecnologies de la
informació.
• Facilitar l’obtenció de beques per ajudar els tràmits burocràtics pertinents.
• Facilitar la reincorporació del nen hospitalitzat al seu centre educatiu un cop
acaba la hospitalització i la convalescència.
Els eixos bàsics de la metodologia són el joc i la individualització, pel fet que a
l’aula coexisteixen un grup heterogeni d’infants amb circumstàncies i possibilitats
ben diferents. En funció del temps d’estada de l’infant a l’hospital es fa un
plantejament pedagògic diferent per a cadascú: si es tracta d’infants per als quals
es preveu una estada curta o mitjana (inferior a dues o tres setmanes), des de
l’aula hospitalària s’ofereix un suport pedagògic i personal tant a l’infant com a la
família; si són infants per als quals es preveu una hospitalització de llarga durada,
superior a 30 dies, a l’aula hospitalària s’intenta establir un pont de relació entre
l’infant, els familiars i l’escola d’origen.
Les activitats són de caire curricular i també moltes altres de complementàries
(tallers, sortides a altres dependències de l’hospital, jocs, celebració d’aniversaris
i festes populars, activitats d’animació...) i els recursos són els característics de
les aules ordinàries, amb un pes específic de les TIC (tecnologies de la informació
i la comunicació) i d’altres materials lúdics.
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Hospitals amb servei
d’aules hospitalàries
Avui dia a Catalunya hi ha nou
hospitals amb servei d’aules
hospitalàries:l’Hospital del Mar,
l’Hospital Maternoinfantil de la
Vall d’Hebron, l’Hospital Clínic,
l’Hospital Germans Trias i Pujol
(Badalona), l’Hospital Sant Joan
de Déu-ALTHAIA (Manresa),
l’Hospital Sant Joan de Déu, la
Corporació Sanitària Parc Taulí
(Sabadell), l’Hospital
Universitari Josep Trueta
(Girona) i l’Hospital Arnau de
Vilanova (Lleida). Hi treballen
una vintena de mestres, i segons
dades del curs 2007-2008 entorn
del 30% de l’alumnat eren
infants de parvulari
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L’equip docent de l’aula hospitalària elabora un pla de treball individual que
s’acaba amb un informe d’avaluació final. Quan l’infant rep l’alta hospitalària
pot rebre acompanyament a casa, a través dels programes d’atenció educativa
domiciliària, si encara no pot reincorporar-se a l’escola ordinària. El treball
dels docents de l’aula hospitalària es coordina amb el d’altres professionals de
l’hospital (sanitaris, animadors, voluntaris, associacions de malalts, etc.), però
també amb la família i l’escola d’origen.
Pel que fa als serveis d’animació hospitalària, alguns hospitals tenen un servei
exclusiu d’animació infantil (que depèn del servei de pediatria o de l’aula hospitalària) i en altres aquest servei s’inclou dins el programa d’animació general i
depèn de l’administració de l’hospital.
L’animació hospitalària és un servei que incideix directament en l’ocupació del
temps d’oci o el temps lliure dels infants i els familiars que en tenen cura durant
l’estada hospitalària. Els infants hospitalitzats senten por, angoixes, temors davant
la malaltia i també pel desconeixement de la situació. A més han de viure en un
entorn nou que no coneixen i tenen temps en què no poden fer res, o no poden fer
el que volen, o no saben què fer. Les famílies també pateixen aquesta situació i per
això els animadors pretenen estimular la iniciativa i la participació dels infants i
dels familiars en la vida de l’hospital.
Moltes activitats es coordinen amb l’aula hospitalària en el cas dels menors de 3
a 16 anys. Les més habituals són les que es mostren a la figura 1.10.
Figu r a 1. 1 0 . Classificació de les activitats que es desenvolupen des del servei
d’animació infantil hospitalària

4. Els anomenats espais familiars o altres serveis d’atenció maternal adreçats a
l’infant petit i a les mares, o a les famílies, tenen un caràcter més socioeducatiu,
atès que ofereixen un espai de relació i trobada dels infants i els adults on poden
jugar plegats amb la presència i l’estímul de professionals. Els espais familiars
de la petita infància (EFPI), com s’anomenen molts d’aquests serveis, tenen com
a objectius comuns, més enllà de les particularitats pròpies de cadascun, oferir
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als infants de 0 a 3 anys un espai educatiu, de joc i de relació que estimuli el seu
desenvolupament i on les famílies puguin compartir les experiències de maternitat
i paternitat, trobar suport, informació i orientació en la criança i educació de
les criatures. Els coordinen professionals especialitzats en educació infantil i
intervenció en famílies.
Cal promoure els serveis no escolars d’atenció als infants menors de 3 anys i les
famílies com són els grups de mares i pares de nadons, els grups de joc o els
espais familiars de petita infància, on els infants van acompanyats d’un adult:
“Aquests espais de trobada i relació per a infants i progenitors són una bona alternativa
a la institució escolar en les primeres edats: possibiliten que els pares i mares es
puguin relacionar amb altres progenitors, compartir experiències i reforçar el sentiment de
competència en les seves capacitats per criar i educar els fills/es. Els genitors necessiten
suport i acompanyament. Per això creiem que pretendre contrarestar la baixa fecunditat
o incrementar la taxa d’ocupació femenina només augmentant l’oferta de places escolars
és un error, ja que les escoles bressol per si soles no ofereixen una solució adequada a la
majoria dels neguits que comporta la criança i educació d’un fill/a petit.”
Conferència marc de la “III Jornada de Bones Pràctiques locals en educació: Polítiques de
Petita Infància: centres integrals, xarxes, pla d’infància”, celebrada a Vilanova i la Geltrú el
dia 29 de setembre de 2005
V. de Febrer (2005) “Atenció integral a la petita infància i a les seves famílies”.
Lectures complementàries

A la província de Barcelona hi ha més de quaranta espais familiars en prop de
30 dels seus municipis que pertanyen a una xarxa impulsada per la Diputació de
Barcelona des de l’any 2006, però presenten experiències molt destacables des
dels anys 90; és el cas dels espais familiars de Sant Feliu de Guíxols (Centre 0-3)
i de l’Hospitalet de Llobregat (La Casa dels Arbres).
“La dinàmica que se segueix a l’espai familiar La Casa dels Arbres és la següent: un cop a
la setmana, durant tres hores (amb una entrada i sortida flexible de mitja hora de marge) es
troben pares i mares (o algun familiar o persona amb un vincle relacional important amb el
menor) i nens i nenes de fins a tres anys per compartir una estona de jocs i d’activitats, en
companyia d’un professional que els assessora i acompanya. D’entrada es fa una estona
de joc espontani, després un petit esmorzar que comparteixen grans i petits, i més tard una
educadora s’enduu una estona els nens i nenes a fer alguna activitat i els adults poden
compartir experiències i explicar què els preocupa amb relació a la criança dels infants.
Segons explica Rosa Tarrés, tècnica de l’Ajuntament de l’Hospitalet, “és un espai molt
consolidat que les famílies valoren molt, on es poden desangoixar, compartir neguits de
la primera infància i jugar amb els fills”. A vegades també s’organitzen xerrades amb
professionals de l’àmbit de la salut o l’educació obertes a tothom, i el grup també se sol
implicar en les celebracions del barri, com la festa major o el Carnestoltes.
També tenen un Espai de Jocs per a les Famílies obert a les tardes, on pares i mares poden
jugar amb els seus fills i reforçar vincles. S’ofereixen activitats lúdiques que potencien el
desenvolupament físic, psíquic, social i afectiu de l’infant, i es faciliten jocs i joguines adients
a la seva edat que estimulen la capacitat de relació i d’experimentació amb el suport dels
pares. Per acabar, Rosa Tarrés també destaca el programa que es fa conjuntament amb
les Àrees Bàsiques de Salut Ja tenim un fill, adreçat a pares i mares joves que acaben de
tenir una criatura, “es realitzen activitats formatives per potenciar les habilitats parentals i
compartir experiències amb el suport de professionals”.
En Xarxa. Benest@r. La revista en línia de Benestar Social (núm. 20, pàg. 15 i 16).

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

En relació amb el debat sobre la
qualitat dels serveis d’atenció a
la infància, podeu llegir els
articles publicats a la revista
In-fàn-cia (1992): “Qualitat dels
serveis d’atenció a la infància”
(núm. 66, maig-juny, pàg. 2-5); i
I. Balaguer (1989). “Qualitat de
l’educació a l’escola bressol”
(núm. 48, maig-juny, pàg. 9-11).
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seu desenvolupament, tant a causa de discapacitats com per altres causes. Atenen
infants des del naixement fins als sis anys i a les famílies, de manera coordinada
amb altres serveis sanitaris, socials i educatius.
6. Sense esgotar tots els tipus, podem esmentar altres serveis, com el suport a
l’educació infantil en el medi rural. En les darreres dècades han aparegut noves
modalitats d’atenció i algunes que de vegades es presenten com a noves però que
no ho són (com les guarderies d’empresa o les mares cangur o mares de dia, que
tenen segles d’història).
Una darrera puntualització: la multifuncionalitat dels serveis d’atenció a la
primera infància els fa difícilment classificables atenent al seu àmbit d’intervenció, més o menys formal, o amb una distinció d’objectius: més educatius o
assistencials, més escolars o de lleure. Per posar un exemple, molts dels anomenats
centres oberts combinen la intervenció social i la programació del temps de lleure
dels infants que acullen. I les activitats extraescolars, dins l’àmbit d’intervenció
no formal, es fan moltes vegades a l’escola. També cal tenir en compte que
és necessari el treball en xarxa dels diferents serveis i recursos per oferir una
adequada atenció integral als infants i les famílies, un element clau, com el
de proximitat, que ha d’orientar els projectes d’intervenció i els sistemes de
coordinació entre els diferents departaments de l’Administració i entre les diferents
administracions que tenen competències i són proveïdores dels serveis.
Des de fa gairebé vint-i-cinc anys s’ha obert un gran debat sobre la qualitat dels
serveis d’atenció a la infància. Ja no es tracta només que hi hagi prou oferta de
serveis als quals es pugui accedir, sinó que els serveis tinguin la qualitat necessària,
i en aquest sentit cal fixar uns estàndards mínims. La Comissió Europea va crear
l’any 1986 la Xarxa d’Atenció a la Infància o xarxa de models d’atenció a la
infància, coordinada per Peter Moss, que ha publicat diversos documents de debat
sobre aquest tema.
En l’estudi Qualitat en els Serveis per a la Infància (1996) la Xarxa d’Atenció a
la Infància proposava agrupar un seguit de 40 indicadors de qualitat dels blocs de
continguts següents: l’accés, l’entorn, les activitats d’aprenentatge, les relacions,
les opinions dels pares, la comunitat, la valoració de la diversitat, l’avaluació dels
infants, la distribució dels costos o la coherència (ètica). Aquest instrument ha
permès avaluar la qualitat de molts serveis d’atenció als més petits i elaborar
propostes futures d’intervenció i millora.
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2. Primeres institucions d’atenció a la infància, inicis de la pedagogia
infantil i principals models educatius

Les primeres organitzacions especialitzades en l’atenció als més petits van sorgir
el segle XIX. A banda es desenvolupà, des dels inicis del segle XX el moviment
pedagògic de renovació educativa anomenat Escola Nova, que engloba les aportacions d’un gran nombre de mestres i pedagogs que van desenvolupar diverses
metodologies i aportar principis educatius oposats als de l’escola tradicional, que
situen l’infant en el centre de l’educació.
Altres aportacions destacables que cal conèixer per fonamentar la pràctica educativa amb els infants de 0 a 6 anys són les pedagogies basades en el cognitivisme o
el conductisme, el model antiautoritari i les experiències de referència de Pikler i
Malaguzzi, de la màxima rellevància per la seva qualitat pedagògica.

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

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

Conèixer l’origen de les
nostres idees educatives...
... i de les institucions infantils, i
la seva evolució, us poden ajudar
a entendre millor i a reflexionar
sobre la vostra tasca com a
educadors/res, i sobre com han
de ser les intervencions
educatives amb els infants més
petits.
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L’educació dels infants més petits des de l’edat antiga fins al segle XIX

Lectura complementària
J. González-Agàpito (2003). La
educación infantil. Lecturas de
un proceso histórico en Europa.
Barcelona: Octaedro / Rosa
Sensat. És un text que us pot
ajudar a saber moltes més coses i
a comprendre millor els apartats
“Primeres institucions d’atenció
a la infància i inicis de la
pedagogia infantil” i “Models
educatius” d’aquesta unitat.
Recull diversos articles publicats
per l’autor a la revista In-fàn-cia
que inclouen textos dels autors
més representatius de la
pedagogia infantil, des de
Ramon Llull fins a Eric Berne.

Escuelas de amiga
Era molt freqüent que hi
assistissin els més petits de la
casa, que encara no anaven a
escola, com es reflecteix en
aquest fragment del poema de
Luis de Góngora “Hermana
Marica” (c. 1580):
“Hermana Marica, Mañana que
es fiesta, No irás tú a la amiga Ni
yo iré a la escuela”

França, un estat pioner en
l’atenció a la infància
L’any 1855 s’aprova el primer
decret sobre la inspecció dels
asils d’infants i la formació dels
cuidadors. També es crea una
comissió d’estudi que estableix
la conveniència de crear escoles
públiques maternals a partir dels
dos anys d’edat.

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

L’educació de la primera infància al segle XIX

L’abandó de la infància era total, encara que a poc a poc es van anar estenent
algunes formes d’atenció, i en sorgiren de noves. Les primeres escoles de pàrvuls
van ser iniciatives de caire benèfic o filantròpic que van sorgir, lligades a la
Revolució industrial, a Anglaterra i França. Es tractava d’asils que acollien els
fills dels treballadors. L’amiga o encarregada de l’asil solia ser una dona gran
que ja no podia treballar que guardava els infants i els ensenyava a pregar, a cosir
i, algunes vegades, a llegir. Els parvularis d’aquella època eren la majoria molt
deficients i, a més, costaven uns diners que els obrers sovint no podien pagar.
Al llarg del segle XIX sorgeixen iniciatives per renovar l’educació infantil, inspirades en les idees dels primers pedagogs, que entenen els infants com a persones
amb característiques diferents de les dels adults, i consideren aquest període de la
vida com una etapa molt important en l’educació de la quitxalla. També apareix en
aquesta època la preocupació envers la formació dels mestres de pàrvuls i es creen
les primeres institucions de formació dels cuidadors i dels mestres parvulistes.

L’educació de la primera infància al segle XX

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

2.1.2 Primeres institucions d’educació infantil
Fins al final del segle XVIII no trobem institucions adreçades als infants més petits
amb un caràcter educatiu ben definit. Les que existien abans, des de l’edat mitjana,
són purament assistencials. I cal esperar al començament del segle XIX per trobar

Didàctica de l’educació infantil

43

les primeres escoles infantils a Anglaterra. Al llarg del segle XIX les escoles
infantils s’estenen per tota Europa i finalment arriben també als Estats Units.
Podeu seguir l’evolució cronològica de l’aparició d’aquestes institucions, la seva
localització geogràfica i les seves característiques més importants, en la taula 2.1,
taula 2.2, taula 2.3, taula 2.4, taula 2.5 i taula 2.6.
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“El nen no va a l’escola
maternal a aprendre, sinó a
seguir el seu
desenvolupament natural.”
Pauline Kergomard

Taul a 2 .1. Evolució de les primeres institucions de l’educació infantil a partir de l’edat mitjana
Institució

Època

Àmbit

Característiques

Precursores:
escuelas de
amiga

Des de
l’edat
mitjana

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

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

Asils per a
infants
abandonats

Segles XVI XVII

França, Espanya,
Holanda, Anglaterra

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

Taul a 2 .2. Evolució de les institucions de l’educació infantil a finals del segle XVIII
Institució

Època

Àmbit

Característiques

Primera
institució
infantil rural

1771

Alemanya
(Waldesbach)

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

Taul a 2 .3. Evolució de les institucions d’educació infantil al primer quart del segle XIX
Institució

Època

Àmbit

Característiques

Child’s schools

1816

Fàbrica de
New Lanark, a
Escòcia

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

Infant School

1819-1821

Londres

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

Salles d’asiles

1825

París

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

Robert Owen
Segons el socialista utòpic Robert Owen, es pot desenvolupar progrés i benestar modificant
la naturalesa humana d’una manera racional. Els obrers són les víctimes del sistema
capitalista, i s’ha d’arribar, per la raó i no per la violència, a una societat ideal en la qual
la satisfacció de les necessitats humanes i les relacions entre les persones s’organitzaran
racionalment.
Owen creia que el medi i l’educació tenien una influència determinant: si canviem el medi
podem canviar les persones. Molt influït per les idees de Rousseau, el seu interès per
l’educació el va dur a visitar l’escola de Pestalozzi.
Va millorar les condicions de vida dels treballadors de la seva fàbrica: habitatges dignes,
higiene a la feina, adquisició dels productes de consum en una cooperativa, escolarització
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dels infants i també dels adults. Va intentar dur a la pràctica el seu ideal de societat al poble
de Nova Harmonia, als Estats Units.

Com veurem en la secció
“Friedrich W. A. Fröbel i
l’idealisme pedagògic”,
Fröbel va atorgar una gran
importància als exercicis
motors, de lateralitat, de
situació a l’espai, i a una
gran varietat d’activitats
educatives que més tard
la psicologia ha
assenyalat com a
tècniques molt útils per al
desenvolupament infantil.

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

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

Època

Àmbit

Característiques

Kindergarten o
jardí d’infància

1840

Alemanya

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

Escoles de
pàrvuls

1845-1849

Itàlia

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

Us recomanem que llegiu
el material del web
d’aquesta unitat per
conèixer més aspectes de
les institucions d’educació
infantil a Espanya.

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

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

Època

Àmbit

Característiques

Escola de
pàrvuls Virio

1838

Madrid

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

Proposta de
creació de
cases bressol

1840

Catalunya

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

Primera escola
de pàrvuls

1849

Catalunya

A Catalunya, com a la resta d’Espanya, l’expansió del parvulari era lenta i deficient, i els
infants continuaven abandonats o a càrrec de persones que els cuidaven. Molts dels
parvularis estaven massificats i practicaven mètodes rígids i tradicionals.
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Pere Felip Monlau...
... recomana disposar de sales amb els bressols i d’altres per jugar, cobertes i descobertes;
també cal tenir cuina i una sala per a la roba. Malgrat el reconeixement del valor del joc,
de la higiene i de les necessitats afectives dels nadons, el projecte de Monlau era més
assistencial que no pas educatiu.

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

Taul a 2 .6. Evolució de les institucions de l’educació infantil a la segona meitat del segle XIX
Institució

Època

Àmbit

Característiques

Primer jardí d’infants
privat

1860

Boston (EUA)

Fou fundat per Elizabeth Palmer Peabody.

Primer jardí d’infants
públic

1873

Saint Louis (EUA)

La fundadora fou Susan Blow, traductora a l’anglès de l’obra de Fröbel.

Silver Street
Kindergarten

1880

San Francisco (EUA)

Creat per Kate Douglas, autora de molts llibres infantils i de pedagogia
infantil.

Creació de l’escola de
pàrvuls model

1862

Barcelona

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

Écoles maternelles

1887

França

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

2.1.3 Inicis de la pedagogia infantil

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

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

Antecedents de la pedagogia infantil

Abans que sorgís la pedagogia com a disciplina, ja trobem una preocupació pels
temes educatius en els filòsofs grecs antics. Els autors més representatius són
Sòcrates, Plató i Aristòtil, que eren, a més, autèntics educadors i mestres. Ja
coneixeu les aportacions principals d’aquests autors al pensament filosòfic, i és per
això que només farem esment de les seves idees i contribucions més remarcables
en relació amb l’educació, i més concretament amb l’educació infantil.
Pel que fa a l’aportació de Sòcrates podem destacar el següent:
• La importància de la racionalitat, de formar la intel·ligència (en un sentit
ètic de cal trobar la virtut, el bé).

“Només sé que no sé res.”
(Sòcrates)
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• El mètode que fa servir per arribar a la veritat, basat en el diàleg i que parteix
de la idea que cal descobrir la veritat, que no prové de fora de l’alumne, sinó
que és a dins seu i cal ajudar-lo a extreure-la.
• Com en els processos educatius, té un pes més específic l’educand que no
pas l’educador.

Plató
Plató, en el seu model de
societat, proposa que els infants
més petits assisteixin a una
espècie de llar d’infants on
juguin, cantin i escoltin faules
degudament seleccionades.

Del pensament pedagògic de Plató, que trobem sobretot en les obres La República
i Les Lleis, podem sintetitzar algunes idees que han estat determinants en la
pedagogia posterior:
• L’estat ha d’intervenir en l’educació (és la seva funció més important), que
és també una obligació de tot ciutadà.
• Educar és acostar la persona a la bellesa, a la veritat i al bé (educació moral),
i també desenvolupar la intel·ligència, a partir de la reminiscència (l’ànima,
immortal, pot arribar a recordar el que sabia, tot allò que ha oblidat en
néixer).
• La formació de bons hàbits mitjançant la disciplina és la finalitat principal de
l’educació: cal reprimir les passions perquè es tracta d’elements irracionals,
animals, de l’ésser humà i contraris a la virtut. Educar és purificar l’ànima,
eliminant-ne tot allò que és corporal o emocional. Per això condemna la
poesia, que exalta els sentiments i emocions humanes. Aquest pensament
conduirà a un rebuig del cos, i a la separació cos–ànima o cos–ment
tan característica del pensament occidental. Per educar-nos caldrà patir,
sacrificar-se i reprimir tot allò que és més corporal i material.

Aristòtil
Segons Aristòtil l’educació física
i la musical s’adrecen a la
formació, mentre que la lectura,
l’escriptura i l’aritmètica
s’adrecen a l’educació
intel·lectual.

Amb un sentit més realista, Aristòtil també s’interessa per l’educació al llarg de
la seva obra. Del seu pensament destaquem:
• La importància de l’educació sensorial, ja que tots els coneixements (experiència, ciència i intel·ligència) provenen dels sentits.
• Només podem arribar a la felicitat a partir de l’educació intel·lectual, que
ens acosta a la virtut; però cal arribar a la virtut mitjançant l’educació dels
hàbits i els bons costums.
• L’educació integral és el perfeccionament de les capacitats intel·lectuals i de
la voluntat humana (educació intel·lectual i moral) i ha de ser la mateixa per
a tothom, excepte per als esclaus (que eren, per la seva naturalesa, inferiors
a la resta d’humans).
• En la formació humana cal partir de la naturalesa, de l’exercici (activitat) i
de la raó.

“Les capacitats humanes
són en part innates, en part
exercitades i en part
adquirides per l’estudi.”
Aristòtil

• Cal educar la primera infància en els aspectes més físics, en el joc i en la
cura de la higiene dels nens i nenes. A partir dels 2 anys ja es poden treballar
els bons hàbits.
• L’educació pròpiament dita comença als 7 anys.
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Una altra aportació molt remarcable és la de Marc Fabi Quintilià, important
advocat romà, preceptor i estudiós de la retòrica. El seu interès per definir com
havia de ser l’educació del perfecte orador el va dur a preocupar-se per l’educació
en general. Per a vosaltres, com a futurs professionals de l’educació infantil, és
interessant conèixer que algunes de les formulacions bàsiques sobre l’educació
infantil (que com veiem no sempre són presents en les intervencions educatives
que es fan amb els més petits) ja les trobem al segle I en el pensament de Quintilià:
• Cal que l’educació comenci tan aviat com sigui possible: les experiències
primerenques són determinants per a les etapes posteriors de la vida, motiu
pel qual cal seleccionar les dides amb la màxima cura i iniciar l’infant en
els aprenentatges bàsics en els primers anys de vida.

Infància i educació

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

• Els mètodes d’ensenyament dels infants petits han de ser intuïtius i individualitzats: cal observar l’infant i oferir-li el que li resulti més adequat. Es
tracta, doncs, d’un enfocament puerocèntric o pedocèntric, és a dir, centrat
en l’infant.
• El joc infantil és l’activitat principal. N’és un exemple el material didàctic
que va crear Quintilià per ensenyar a llegir i escriure, que permetia la
manipulació i l’observació de trencaclosques i lletres mòbils.
• Confia molt en les capacitats dels infants, de les quals destaca la memòria,
la imitació i la reflexió.
• Creu que no s’han d’utilitzar els càstigs físics, que no serveixen per corregir
ni tampoc per estimular els infants.
Ramon Llull, escriptor, filòsof, teòleg, místic i pedagog mallorquí del darrer terç
del segle XIII, va parlar de la importància d’una bona criança els primers anys de
vida: en la seva novel·la Blanquerna explica que cal educar l’infant d’acord amb la
natura i acostumar-lo a endurir-se i esforçar-se des del bressol (no abrigar-lo massa,
alimentar el bebè només amb llet materna el primer any de vida i després amb poc
aliment, deixar-lo dormir sol, no cantar-li ni explicar-li contes, etc.). L’educació,
doncs, ha de ser materna i natural fins als vuit anys de vida, edat en què cal iniciar
la mainada en l’estudi.

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

Comenius és un pedagog del segle XVII que ha estat considerat un dels principals
representants del realisme pedagògic, creador de la didàctica i precursor de
Pestalozzi i Fröbel. Creu que l’educació és un art que ha d’imitar la natura i que
cal educar la intel·ligència, però també l’habilitat manual. Comenius creu que
l’ensenyament ha de ser integral, tenir utilitat i fer-se d’una manera sistemàtica
i cíclica, i no ha de ser només verbal i memorístic: “Les paraules no s’han
d’ensenyar separades de les coses” (Didactica Magna, 1630).
Comenius proposa l’educació maternal per als infants de 0 a 6 anys. En aquesta
edat els infants aprenen a exercitar els sentits i a desenvolupar el llenguatge, però
també a comptar, l’habilitat manual (jugant amb joguines mecàniques), a observar
la natura o conèixer les persones que els envolten. L’escola elemental o popular
s’inicia a partir dels 7 i fins als 12 anys d’edat, i ha de ser pública, obligatòria i
universal.

Un dels primers
"diccionaris il·lustrats" ...
... va ser l’Orbis sensualium
pictus (El món il·lustrat) de
Comenius (1658), motivat pel
seu afany d’ensenyar les paraules
i els conceptes sense deslligar-los
de les coses. D’altra banda era
un llibre útil i funcional perquè
els textos estaven escrits tant en
llatí com en la llengua vernacla.
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Tampoc no podríem entendre Rousseau i Pestalozzi si ens oblidem de l’aportació
de Locke. Per al filòsof empirista i pedagog anglès John Locke, representant
principal de l’anomenat realisme pedagògic, l’educació no té límits i ho pot tot.
Dóna gran importància a l’educació sensorial –base del coneixement– i a l’educació física i opina que la instrucció en les disciplines formals (matemàtiques,
llatí, lògica) és necessària per arribar al desenvolupament de les capacitats
intel·lectuals.

Locke creu..
... que l’ésser humà és, en néixer,
una tabula rasa en la qual tot
està per escriure, i entén
l’educació d’una manera integral
(educació moral, educació física
i educació intel·lectual). Dóna
una gran importància a
l’educació física: cal crear en
l’infant uns hàbits adequats de
bona salut, que són la base de la
formació del caràcter.

Pel que fa als més petits, les idees que han influït més en la pràctica educativa
i en les formes de criar la mainada no són precisament les que avui tenim
majoritàriament, però sí que han estat vigents fins fa poc i formen part del saber
col·lectiu: cal aconseguir que els petits obeeixin, encara que sigui per por, perquè
en un principi no poden raonar.
“Qui de jove no ha estat acostumat per la violència a subordinar la pròpia voluntat a la raó
dels altres, difícilment acceptarà sotmetre’s a la pròpia raó quan estigui en edat de fer-ne
ús.”
J. Locke (1986). Pensamientos sobre la educación Madrid: Akal.

Segons Locke, cal educar els nens i nenes en contra de les seves inclinacions
naturals, que en molts casos són perverses, i reprimir les seves expressions
emocionals, com per exemple el plor. En la nostra cultura ha arrelat a fons
aquesta idea, sobretot referida als nens (plorar seria una “delicadesa efeminada”,
en paraules de Locke), no només en el que expressa la famosa frase “els nens
no ploren” –que tots heu sentit alguna vegada, encara que avui, en defensa de
la igualtat de gènere i en contra de la repressió masculina de les emocions,
manifestem el nostre desacord–, sinó també amb la facilitat amb què els més grans
intentem posar fi als plors infantils, no respectant-los:
No ploris
Podeu observar amb facilitat, en altres persones o en vosaltres mateixos si teniu contactes
amb infants petits, que en determinades situacions (per exemple, un infant acaba de
prendre mal al pati de l’escola) la reacció adulta (molts cops amb la millor intenció possible)
és intentar que deixi de plorar de la manera més ràpida possible, que es verbalitza sovint
clarament: “No ploris...; no passa res; ja està...”. Amb això s’impedeix que les emocions
vinculades a la situació –ràbia, pena, tristor, dolor, etc.– s’expressin. Intenteu posar-vos per
un moment en la pell d’aquest infant i el seu desig: “vull plorar!”, “necessito plorar”, “com
que no passa res? Consola’m, però no neguis la situació!”.

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

Jean Jacques Rousseau(1712-1778)

El seu pare l’abandona quan ell és petit i queda al càrrec d’uns familiars fins que
s’independitza molt jove. Viatja i viu en diferents indrets i adquireix una formació
cultural sòlida fins que s’instal·la a París l’any 1741. Treballa com a professor de
música i com a escriptor. Entra en contacte amb els il·lustrats Diderot, Condillac i
d’altres, i inicia la seva trajectòria com a assagista. Com que no li agrada la vida de
ciutat, passa llargues estades al camp i escriu una bibliografia extensa, de la qual
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destaquen Emili o De l’educació, el seu tractat pedagògic, i Del contracte social,
publicades ambdues l’any 1762. Torna a París molt malalt i mor en la indigència
l’any 1778.
El seu pensament filosòfic abraça les relacions de la persona humana amb el
coneixement, la naturalesa i l’estat. Critica la propietat privada i les injustícies
socials i destaca el valor de la cooperació social: a Del contracte socialdefensa el
dret a la llibertat individual, però també la necessitat d’una autoritat sorgida del
consens entre els membres de la societat.
Rousseau va establir les bases del pensament pedagògic modern. Les seves idees
són encara de gran actualitat, amb excepció de la discriminació que va fer de
les nenes i les dones. Pel que fa als trets més característics del seu pensament
pedagògic, recollits a l’Emili, destaquen els següents:
1. Educació natural
Rousseau creia que la societat exerceix una influència negativa en el desenvolupament dels éssers humans, que es caracteritzen per la bondat natural. I per això cal
tornar a la naturalesa, que és l’autèntica mestra. Un naturalisme entès no en un
sentit d’aïllament sinó com l’alliberament de les cadenes i l’artificialitat que ens
imposa la vida social. Els primers anys de la vida no cal intervenir tant, s’ha de
deixar fer a la naturalesa.
“Quan el nen acaba de deixar el ventre matern [...] se li imposen nous límits. És embolicat
amb cintes molt fortes, ajagut amb el cap fix, les cames esteses, els braços als costats...
Una caputxa li tapa el cap. Qualsevol pensaria que es tem que el nen aparegui com a
viu. [...] Aquest tancament no influirà en el seu humor com en el seu temperament? La
seva primera sensació és de pena i de dolor. Més miserable que un criminal encadenat,
fa esforços inútils, s’enfada, plora... Les seves primeres paraules, em diuen, són llàgrimes.
Ho crec. Se l’anul·la des que neix. El primer regal que rep de nosaltres són cadenes, el
primer tractament són tortures.”
Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

L’educació natural és el que ha de permetre a la persona integrar-se en la vida
social. La creença en la bondat humana i en la importància de l’educació fan
possible, si l’educació és natural, assolir una societat nova. La importància
de l’educació per arribar a transformar la societat és una de les contribucions
més importants del pensament de Rousseau, que trobem més endavant en altres
revolucionaris que també es van interessar per la pedagogia, com per exemple
Bakunin o Ferrer i Guàrdia.
2. Concepte d’infant
Podem dir que és a partir de Rousseau que s’acaba de descobrir del tot l’infant,
que ja no es veu com un adult en miniatura, i que es considera la infantesa com
una etapa de la vida amb característiques pròpies.
“La Naturalesa vol que els infants siguin infants abans que homes. Si tractem de pervertir
aquest ordre produirem un fruit forçat que no tindrà ni maduresa ni sabor, i que aviat es
farà malbé. La infantesa té les seves pròpies maneres de veure, de pensar i de sentir. Res
no és menys sensat que tractar d’imposar-li les nostres formes. [...] No se m’acudiria mai
exigir que un infant mesurés un metre vuitanta, com tampoc que tingui bon judici als deu

Rousseau va denunciar...
... la crueltat de les pràctiques de
criança de la seva època:
s’enfaixava i oprimia el cos dels
infants, se’ls abandonava al
camp amb les dides, etc.
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anys. [...] La humanitat té el seu lloc en l’ordre de les coses. L’home ha de ser tractat com
a home i l’infant com a infant.”
Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Cal conèixer i respectar el desenvolupament infantil i el seu ritme, l’infant i la seva
naturalesa. Per exemple, Rousseau es manifestava contrari a les correccions del
llenguatge infantil que fan els adults, com també als consells morals.
“Amb cada ordre precoç que tracteu de forçar a la ment dels infants, planteu un vici al fons
dels seus cors. Els mestres insensibles pensen que fan meravelles en convertir els seus
infants en malvats per ensenyar-los què és la bondat. I després diuen seriosament: «Així
és l’home». Sí, així és l’home que heu creat.”
Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Aquesta crítica de l’educació moralista el fa oposar-se també a la narració de faules
als infants per instruir-los en el bé i el mal, una pràctica de moda a la seva època.
3. Concepte d’educació
En els llibres I i II d’Emili o
De l’educació Rousseau
exposa com ha de ser
l’educació des del
naixement fins als 12 anys.

L’educació ha de permetre el desenvolupament general, natural i harmònic de les
capacitats de l’individu. S’ha de basar en l’autoformació i l’espontaneïtat.
“La nostra pedant mania didàctica és sempre ensenyar als nens allò que aprendrien millor
per ells mateixos, i menysprear el que nosaltres els podríem ensenyar.”
Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Segons Rousseau, l’educació s’ha d’adaptar a les necessitats dels infants, és a dir
que els interessos dels nens i nenes han de ser la brúixola del procés educatiu
(puerocentrisme).
“Sóc molt lluny de creure que els infants no raonen. Ans el contrari, penso que raonen
molt bé respecte d’aquelles coses que afecten el seu benestar actual i la seva sensibilitat.
Però la gent s’equivoca en l’abast de la seva informació i els atribueix un coneixement que
no tenen, i els fa raonar sobre coses que no poden entendre. Un altre error és tractar de
cridar la seva atenció sobre assumptes que no els importen gens ni mica, com el seu interès
futur, la seva felicitat quan siguin grans, l’opinió que tindrà la gent d’ells quan siguin adults...,
termes que no tenen cap significat per a aquestes criatures sense capacitat d’anticipació.”
Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

Els dos primers anys dels infants els temes que destaca Rousseau són l’educació
dels sentits, la lactància, el deslletament, el vestit i els banys. Rousseau va viure en
una època en la qual es donava molta importància a la salut i la cura dels infants.
La formació de la persona...
... depèn de l’equilibri
cos–ànima, i Rousseau atorga
molta importància al que
anomena moviment corporal en
la formació intel·lectual
(l’educació sensorial i el
contacte corporal amb l’exterior
són la base de la raó). A partir
del moviment del cos, l’infant
descobrirà primer l’ordre moral i
després l’ordre social.

Alguns dels conceptes més actuals quan parlem d’educar nens petits coincideixen
amb els plantejaments de Rousseau. Per exemple, quan parlem de la necessitat
de posar límits als infants i de no respondre immediatament als seus desigs i
capricis, d’ajudar-los a desenvolupar la tolerància a la frustració. O quan diem
que cal promoure els aprenentatges funcionals i significatius, és a dir, aquells que
es relacionen amb les nostres necessitats i s’insereixen en la nostra personalitat,
fugint de l’aprenentatge memorístic i de representacions verbals de les coses que
no parteixen de la nostra experiència vital.
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“En qualsevol estudi, sense la idea de la representació, els signes que el representen no
serveixen per a res. Malgrat tot, sempre es limita l’infant a aquests signes, sense ser
capaços de fer-li entendre quines coses són les que representen. Per a fer-li entendre la
descripció de la terra se li mostren mapes; se li ensenyen els noms de les ciutats, dels
pobles, dels rius, que no existeixen excepte al paper que té al seu davant [...] Afirmo que,
després de dos anys de treballar amb el planisferi i la cosmografia, no hi ha un sol infant
que pugui trobar el seu camí des París fins a Saint-Denis amb les regles que ha après.
Aquests són joves doctors que ens poden dir la posició de Pequín, d’Ispahan, de Mèxic i
de cada país de la terra.”
Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

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

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

4. Principi de llibertat
La idea tan positiva que Rousseau té dels infants i de les seves possibilitats el
fa afirmar la necessitat de desenvolupar la seva autonomia i respectar la seva
independència. Així, proposa que no s’eduquin els hàbits en els nens i nenes.
“L’únic hàbit que s’hauria de permetre a un infant és el de no contreure’n cap. Porti’l a
qualsevol braç, deixi que ofereixi qualsevol mà, que usi l’una o l’altra indiferentment; procuri
que no vulgui dormir, menjar o fer res a hores fixes; que no sigui incapaç d’estar sol de dia
o de nit. Prepari des del principi el regnat de la seva llibertat i l’ús de les seves pròpies
forces, permetent al seu cos que dicti els hàbits naturals, posant-lo en la condició de ser
sempre amo de si mateix, de seguir la seva voluntat en tot, tan aviat com en tingui una.”
Rousseau (1762). Emili o De l’educació (llibres I i II).

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

L’ensenyament s’ha de
basar, segons Rousseau,
en l’acció i l’experiència, en
l’observació i
l’experimentació.

La intervenció del mestre ha de ser reduïda. És una tasca difícil que el mostra com
algú que afavoreix el lliure desenvolupament natural de la quitxalla i que, a poc a
poc, motiva i alimenta el desig d’aprenentatge i la curiositat infantils, “algú que
controla sense preceptes i que ho fa tot sense fer res”.
Les crítiques més importants que es poden fer als seus plantejaments educatius
tenen a veure amb un individualisme excessiu i la discriminació que fa de les nenes.
Encara que destaqui la importància del que aprenen els infants dels altres, quan
planteja el procés educatiu de l’Emili el deixa sol amb el seu preceptor. Pel que
fa a les nenes, és una llàstima que les seves idees pedagògiques revolucionàries
convisquin amb les posicions masclistes més radicals. En aquest aspecte no és
gens avançat: deixa en un segon pla l’educació de la dona i la tracta com a persona
de segona categoria. Només en un capítol parla de com cal educar la Sofia perquè
pugui assolir el seu objectiu: complaure i fer feliç l’Emili.
La filantropia pedagògica de J. Heinrich Pestalozzi
Nascut a Suïssa, va quedar orfe de pare molt petit i es va criar amb la mare
i una serventa, motiu pel qual alguns interpreten el gran valor que concedeix

J. Heinrich Pestalozzi (1746-1827)
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a l’educació emocional. Va estudiar Dret i Teologia i, després de llegir, entre
d’altres, Rousseau, va desenvolupar una intensa lluita en favor de l’educació
popular i la millora social. Els fracassos polítics el van dur a fer-se camperol,
tasca en la qual també va fracassar per manca de preparació. És a partir d’aquest
moment que va posar en marxa el primer dels seus projectes educatius: convertir la
seva granja de Neuhof en un asil per a infants sense recursos econòmics. Intentava
combinar el treball manual amb el treball intel·lectual i confiava en la capacitat
productiva dels seus alumnes per tirar endavant l’asil. El fracàs econòmic el va
empènyer a tancar-lo. Va viure gairebé dues dècades en condicions miserables,
dedicat a escriure les seves obres més importants.
Després va dirigir un orfenat, on va experimentar amb l’aprenentatge cooperatiu
(sistema que permetia que els alumnes més avançats ensenyessin als seus companys endarrerits, atès el nombre elevat de nens que hi havia); però tampoc no
va tenir èxit en aquesta tasca. Després va fer de mestre i director d’una escola
primària, on va desenvolupar el seu mètode d’aprenentatge basat en la naturalesa i
la intuïció, que es va difondre amb rapidesa. També va treballar dues dècades en la
formació de mestres al Col·legi Internacional d’Yverdon, centre que va aconseguir
un gran prestigi arreu del món però que també va fracassar per motius econòmics.
Arruïnat i deprimit, va tornar a Neuhof, on va morir dos anys després.
Alguns trets característics de la pedagogia de Pestalozzi mostren una gran influència rousseauniana. Són els següents:

Escola pestalozziana de Neuötting
(Alemanya)

• Puerocentrisme o pedocentrisme
• Principi d’activitat
• Visió positiva de l’infant
• Educació natural basada en l’experiència. Entén la naturalesa en un
sentit una mica diferent de com l’entén Rousseau: per a Pestalozzi, cal
harmonitzar l’educació amb la naturalesa, basar-la-hi, i és per això que volia
trobar una llei natural que expliqués el desenvolupament del coneixement.
Però és l’educació la que fa possible el desplegament de la naturalesa de
l’infant, de les seves potencialitats. Sense educació no ens desenvoluparíem
com a persones.
• Educació integral. Pestalozzi va definir l’educació integral com l’equilibri
de les forces moral, física i espiritual. L’educació ha de cercar que totes les
capacitats es desenvolupin en interacció. Així, la capacitat de raonar, per
exemple, és inseparable de la capacitat d’estimar, de tenir judici moral o
d’assolir destreses corporals.
Altres aspectes més innovadors de la pedagogia de Pestalozzi són els següents:
1. Importància del mètode i de la intuïció en l’ensenyament
La intuïció és la base de l’ensenyament i de l’aprenentatge, i Pestalozzi la concep
com l’activitat infantil que permet representar-se les coses, captar i fer seves les
percepcions d’allò que l’envolta i construir sabers a partir de les experiències.
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Recull la influència de Comenius i afirma la importància del mètode en l’aprenentatge.
Del seu mètode, que explica en l’obra Com Gertrudis educa els seus fills (1801),
podem destacar el següent:
• Cal anar del que és més simple al més complex.
• S’ha de distingir el que és important del que és accessori.
• Cal fer intervenir el màxim de sentits per obtenir informació de les coses
que ens envolten.
• És convenient la instrucció mútua i el coneixement significatiu i la vinculació del llenguatge en tots els aprenentatges.
Vegeu un cas
Obrim la porta d’una aula d’una escola bressol on hi ha setze infants d’edats compreses
entre els 22 i els 30 mesos. Podem observar que quatre d’ells (la Paula, en Marc, l’Anna i la
Sofia) juguen dins el racó de la caseta: xerren, fan accions amb les joguines (l’Anna ajuda
la Maria a pentinar la nina, o una cosa semblant; la Paula vol adormir un petit ós; en Marc
juga amb les llenties que hi ha dins la cassola de la cuina –tocar-les, olorar-les, sentir com
sonen quan cauen dins la cassola, etc.–); en Martí i la Cristina fiquen dins els armaris de les
peces de construcció els objectes que han traslladat en un carretó des d’altres prestatges
[...]. La Júlia està estirada al matalàs i juga amb un llibre casolà d’imatges fet amb fotos de
la seva família... Uns minuts més tard s’aixeca i va cap a un telèfon que hi ha a sobre d’una
tauleta: fa veure que parla amb la mama. Un altre nen dibuixa en un gran full de paper
blanc un esbós de figura humana: “dibuixo el Dipsy ”, diu a la mestra, quan li pregunta què
fa...
Sense entrar en una anàlisi rigorosa de la situació, podeu pensar quins dels principis
metodològics dels quals parlava Pestalozzi hi trobem? Quines de les noves idees
pedagògiques que van transformar, ja fa tant de temps, el pensament educatiu podríem
identificar en la base d’aquesta situació? Per exemple, quan la Maria (l’educadora del grup)
i les seves companyes han seleccionat els materials i han organitzat l’ambient de l’aula, o
han distribuït el temps d’activitats de joc, quan donen estímuls verbals a la mainada, quan
permeten que els infants resolguin les dificultats que van trobant, o decideixin a què volen
jugar, què volen fer...

2. Importància de l’educació afectiva i emocional
Considerava que l’ideal educatiu que s’havia d’aplicar amb els infants era trobar
un mètode inspirat en l’amor maternal, guiat per la intuïció, que resultés útil tant
en l’àmbit educatiu familiar com en l’àmbit escolar.
3. Importància de la col·lectivitat
La pedagogia de Pestalozzi té un sentit social: en la teoria, però també en la
pràctica, pretén l’educació popular. Ja a punt de morir en la pobresa més absoluta
a la granja de Neuhof, va dir: “He viscut com un captaire per ensenyar els captaires
a ser homes”.
I, com Rousseau, creu en el perfeccionament de la persona i de la societat
mitjançant l’educació, que té com a finalitat principal la inserció de cada individu
en la seva societat.

L’educació familiar...
... és una altra de les aportacions
de Pestalozzi, juntament amb la
seva tasca com a formador de
mestres: amb aquest objectiu va
escriure El libro de las madres y
otros escritos(Madrid: PPU,
2004), en el qual estudiava el cos
humà.
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4. Valor pedagògic del treball
En les seves experiències com a mestre i director d’asils d’infants, Pestalozzi va
introduir les activitats de treball manual juntament amb les estones d’aprenentatge
intel·lectual. Creu que el treball és molt necessari en la formació de la personalitat
humana i en el procés de socialització i integració de l’individu en la societat.
Friedrich W. A. Fröbel i l’idealisme pedagògic

Friedrich W. A. Fröbel (1782-1852)

Com en el cas de Rousseau i Pestalozzi, també F. W. Fröbel va tenir una infantesa
trista en quedar orfe de mare a l’edat d’un any. Va estudiar diverses disciplines
i va fer una estada de dos anys a l’institut de Pestalozzi. Finalment es va dedicar
a l’educació de la primera infància. Com Pestalozzi i, malgrat haver tingut més
ressò la seva pràctica educativa que no pas les seves aportacions teòriques, val
a dir que Fröbel va publicar un nombre important d’obres pedagògiques, de les
quals destaquem L’educació de l’home (1826).
Està considerat el pioner de l’educació infantil sistemàtica per la creació del
Kindergarten o jardí d’infants, escola infantil que va esdevenir un centre modèlic
imitat arreu del món. Malgrat el seu pensament religiós, Fröbel va ser acusat
d’ateu pel Govern alemany, que va acabar tancant els Kindergarten. Llavors va
marxar a Suïssa, on va dirigir un orfenat.
Del seus principis teòrics i metodològics, podem destacar els següents:
a) Principi d’unitat. Una de les idees força del seu pensament educatiu és
la d’unitat (entre la persona i Déu, entre els diferents grups humans, entre les
capacitats humanes, etc.). És per això que creu que l’educació ha de ser integral.
b) Puerocentrisme. El mètode de Fröbel és natural i actiu. Cal utilitzar
l’espontaneïtat dels nens i tenir en compte la seva naturalesa: és a dir, cal educar els
nens i nenes respectant la seva individualitat. Aquesta pedagogia puerocentrista
posa l’accent en el paper del mestre, que ha d’ajudar l’infant en el seu procés
d’autoeducació. Tot gira entorn del nen: mètodes, materials, etc. No s’ha de
coaccionar l’infant sinó donar-li llibertat i confiar en les seves possibilitats. Per
a Fröbel l’autoactivitat és el principi educatiu més eficaç de la història de la
pedagogia.

Podeu llegir un altre
fragment de L’educació de
l’home i el jardí d’infants,
de Fröbel en el material
web d’aquesta unitat.

c) Importància de l’educació en les primeres edats: el Kindergarten
“La idea d’una atenció i d’una manera d’educar la infantesa que siguin realment motor
de desenvolupament i perfectament adequades a l’ésser humà, així com la idea d’una
institució dedicada a això, no es pot designar d’una manera més perfecta, no es pot
expressar gràficament d’una manera més viva ni més adequada ni es pot representar més
intuïtivament amb cap altre nom que no sigui el de jardí d’infància. [...] El significat bàsic de
la paraula jardí és precisament atendre i emparar, és protecció i refugi; tenir cura de totes
les plantes segons la seva pròpia essència interior [...] aquesta és [...] l’essència d’un jardí,
i de la mateixa manera haurien de ser atesos i assistits també els nens.”
F. W. Fröbel (1986). L’educació de l’home i el jardí d’infants (pàg. 132). Vic: Eumo.

d) Universalitat dels Kindergarten
“Els jardins d’infància [...] no exclouen cap posició ni cap classe social ni tampoc cap
nivell de formació ni dels pares ni de la vida social i ciutadana. Tots els fills de tothom
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són reconeguts i tractats en primer lloc com a persones i, per tant, com a membres de
la societat que han de fomentar el benestar dels ciutadans. La idea dels jardins d’infància
abasta, per tant, la ciutat i el camp, els nens de totes les condicions; ja que els nens de totes
les posicions socials han de ser educats des de ben aviat materialment i espiritualment per
a l’harmonia de tot el conjunt de la vida.”
F. W. Fröbel (1986). L’educació de l’home i el jardí d’infants (pàg. 137). Vic: Eumo.

e) Principis d’individualització i de cooperació
Cal respectar la individualitat infantil i no interrompre la seva llibertat.
“El nen [...] és sempre tractat i atès [...] com a individualitat d’una globalitat que tot ho
abraça, autònom en si mateix i dependent d’una cosa més elevada i superior.”
F. W. Fröbel (1986). L’educació de l’home i el jardí d’infants (pàg. 136). Vic: Eumo.

Però el respecte de la individualitat es combina amb el de cooperació amb els
altres: al Kindergarten tothom té drets però també responsabilitats col·lectives.
Els valors cívics s’aprenen també amb la convivència, és a dir, posant-los en
pràctica.
f) Educació sensorial i emocional. Va destacar la seva importància i va dissenyar
activitats per al seu desenvolupament, com les cançons o els jocs sensorials i
afectius, adreçats a les mares i als mestres dels infants més petits. També va
destacar el valor del medi natural en l’educació infantil.
g) Educació intel·lectual i educació manual. Creu que cal acompanyar el treball
simbòlic, de representació mental, amb el treball manual, al qual atribueix també
un caràcter formatiu.
h) Metodologia basada en el joc. Basat en la llibertat de l’infant, és un
mitjà cabdal en l’educació de l’infant. Fröbel va establir en el seu mètode una
classificació d’activitats lúdiques molt completa, el que ell anomenava jocs i
ocupacions.
Els tipus principals de jocs eren els següents:
• Jocs de moviment (del cos, amb objectes).
• Jocs sensorials (colors, formes, tocar, sentir, etc.).
• Jocs d’atenció i memòria (imitació, oficis, repetició, explicació, viatges).
• Jocs de fantasia i jocs de creació (a partir de materials, de moviments, del
llenguatge, de les narracions).
• Jocs per a la formació del sentiment i per desvetllar la sensatesa (de flors,
de símbols, de la vida, narratius, de costums).
• Jocs d’enteniment per al pensament i per al judici (de parlar, de comparar,
d’amagar, d’encobrir, d’endevinar).
• Jocs d’observació i atenció de la natura (de flors, d’animals, de comparació,
d’estrelles, amb elements naturals (foc, aire, terra –sorra, fang, pedres–,
aigua).

Activitat de cooperació
En l’activitat de jardineria es pot
veure clarament aquest doble
vessant: els infants tenien
assignat un petit tros de jardí
–del qual tenien cura– i a més
entre tots es mantenia una zona
de jardí comuna.
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• Jocs per al coneixement de l’entorn (de viatges).
• Jocs per al coneixement de l’home i la vida (d’oficis, de costums, d’habilitat).
• Jocs simples, jocs de col·leccionar, jocs fets en solitari o jocs amb els
companys, jocs relacionats amb la vida diària pràctica.
• També jocs relacionats amb l’atenció de la vida familiar, amb l’observació
de la vida pública i jocs per enfortir la confiança en un mateix.
i) El cant, la conversa, les narracions i el diàleg i la cura del jardí (individual
i col·lectiu) són activitats molt importants al Kindergarten de Fröbel. Mentre
jugaven o treballaven, els infants cantaven.
“Es torna a tenir en compte especialment el sentiment i la impressió [...] a través del cant
[...]. Però el joc i l’esperit, l’ocupació i el pensament, es transmeten predominantment a
través de la paraula, de la conversa, també en forma de narració, de diàleg [...]. L’infant
[...] entén, per l’atenta observació del desenvolupament de les plantes, la seva pròpia vida.
[...] Tenir cura de les plantes, encara que siguin poques i encara que siguin petites, [...]
col·labora en gran manera al desenvolupament moral i sensible.”
F. W. Fröbel (1986). L’educació de l’home i el jardí d’infants (pàg. 145-146). Vic: Eumo.

j) El material del mètode fröbelià.
Fröbel va dissenyar una sèrie de joguines didàctiques pensades per a l’educació
intel·lectual, i les va anomenar dons (perquè eren un regal per als infants, un regal
de gran valor). Els dons són diversos materials:
• Una capsa prismàtica amb sis pilotetes de gomes de colors.
• Una capseta amb una esfera, un cilindre i un cub de fusta.
Els dons de Fröbel. El primer do: la
pilota i les seves possibilitats.

• Una capsa cúbica que es descompon en vuit cubs petits.
• Una capsa cúbica que es descompon en vuit fustetes.
• Una capsa cúbica que es descompon en vint-i-set daus petits.
• Una capsa cúbica que es descompon en vint-i-set fustetes.
També feien servir les anomenades capses matemàtiques, amb tauletes de diferents
formes geomètriques, pals, fils i boles, etc., tot acompanyat de petits quaderns amb
les instruccions. Malgrat això, el seu material no admet només un únic ús, sinó
que les possibilitats d’activitat que té l’infant són obertes.

2.2 Models educatius
És imprescindible conèixer i contrastar els moviments i corrents més destacats
de la pedagogia del segle XX si es vol reflexionar i fonamentar la intervenció
educativa amb els infants més petits.
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Els més detacats són:
• El moviment pedagògic de l’Escola Nova
• Els models cognitius d’educació infantil
• El model antiautoritari
• Els models educatius de base conductista
• El sistema pedagògic de Pikler
• L’experiència reggiana d’educació infantil

2.2.1 Característiques del moviment pedagògic de l’Escola Nova
L’Escola Nova és una tendència pedagògica sorgida els últims anys del segle
XIX que intenta revolucionar i transformar la manera d’educar tradicional. Els
precursors més importants són Rousseau, Pestalozzi i Fröbel, l’aportació dels
quals ja coneixeu.
L’Escola Nova no és un moviment unitari sinó un conjunt d’experiències renovadores. L’any 1921 es va fundar a Calais la Ligue Internationalle de l’Education
Nouvelle, que va aprovar els trenta principis bàsics que havien de reunir les escoles
noves, elaborats per Adolphe Ferrière, un dels creadors principals de la teoria
d’aquest moviment. També es va crear a Ginebra el Bureau Internationalle des
Écoles Nouvelles per canalitzar les inquietuds i aportacions de tots els pedagogs
compromesos amb un projecte de renovació escolar centrat en l’infant.
Malgrat que al començament aquest moviment era minoritari, després va tenir
gran ressò i va estar vigent durant el primer quart del segle XX. Els representants
principals –entre els quals Dewey, Montessori, Cousinet, Kilpatrick, Pankhurst,
Claparède, Kerchensteiner, Decroly, Piaget, Wallon i Ferrière– van desenvolupar
teories educatives però també pràctiques pedagògiques d’intervenció; algunes de
les aportacions més importants del moviment pedagògic partien de la crítica a
l’escola tradicional.
“Molts grans homes, si no tots, que han assolit bones fites a la vida van arribar a ser el
que són no gràcies a l’escola sinó malgrat aquesta i fora d’aquesta. Els seus mestres els
qualificaven de mals alumnes.”

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

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

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

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

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

Didàctica de l’educació infantil

58

Infància i educació

“L’educació intel·lectual de les escoles noves es pot caracteritzar, en poques paraules, pel
fet que és una educació que no imposa la ciència als nens des de fora cap a dins, sinó que
els posa en situació de descobrir-la, és a dir, de crear-la de dins a fora [...]. El mateix passa
amb l’educació moral [...] en comptes d’imposar a l’infant maneres exteriors [...] s’esperarà
que senti la necessitat de l’ordre i del bé.”
A. Ferrière (1972). Problemas de educación nueva (pàg. 72). Madrid: Zero.

Figu r a 2 . 1. Característiques de l’Escola Nova

Els pedagogs renovadors oposen als principis de l’escola tradicional una nova
manera d’entendre i de practicar l’educació, com es recull a la taula 2.7.
Tau la 2.7 . Comparació dels principis educatius tradicionals i els de l’Escola Nova
Escola tradicional

Escola Nova

La infància és un estat imperfecte educació centrada en el futur.

La infància és una edat pròpia de la vida educació centrada en el present.

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

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

Educació intel·lectualista.

Educació integral.

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

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

Passivitat, avorriment.

Activitat.

“La lletra amb sang entra”.

Importància del joc, de la diversió.

Memorització mecànica, verbalisme.

Observació i experimentació.

Filmografia
complementària
El florido pensil(2002). J. J.
Porto (dir.). Madrid: Buena
Vista Home Entertainment (117
min). En aquest film es poden
distingir molt bé els trets de la
pedagogia tradicional, molt ben
representada en l’època
franquista per la pedagogia
nacionalcatòlica.

En la pràctica, aquests renovadors incorporen quatre grans principis metodològics que inspiren els mètodes i tècniques propis de l’Escola Nova:
1. La individualització (cal que l’educació s’adapti a les característiques
individuals).
2. La socialització (educar és viure i preparar-se per a la vida, integrar-se i
adaptar-se socialment).
3. La globalització.
4. La importància de l’activitat i l’autoeducació en els processos instructius
i formatius.
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Desenvoluparem aquests principis metodològics quan analitzem les aportacions
que han estat més rellevants en l’àmbit de l’educació infantil.

El sistema educatiu de Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) és la representant principal de la pedagogia
científica, basada en les aportacions de la psicologia i la psiquiatria infantils. Va
ser la primera doctora en Medicina d’Itàlia, i va conèixer la tasca de Seguin i
Itard amb els nens deficients. L’èxit dels mètodes d’educació especial la van fer
apropar-se a l’educació dels més petits, i el 1907 va obrir a Roma la Casa dei
Bambini, un parvulari per a infants de 3 a 6 anys. La seva obra abasta tant la teoria
pedagògica com la creació i desenvolupament d’un mètode educatiu vitalista basat
en l’activitat i l’educació sensorial. El tractat més complet sobre la seva manera
d’entendre l’educació, El descobriment de l’infant, es va publicar l’any 1950.
El seu mètode es va difondre amb gran rapidesa per tot el món, on encara hi ha
milers d’escoles que el segueixen. Montessori va viatjar per molts països impartint
cursos i conferències, i va publicar molts escrits. A Catalunya, on va viure llargs
períodes, el seu mètode va tenir molta influència des de 1915, data de creació del
primer parvulari montessorià. Quan el feixisme va tancar les seves escoles a Itàlia
i va prohibir el seu mètode, es va instal·lar novament a Barcelona, on va exercir
gran influència en la pedagogia de l’època republicana. La Guerra Civil espanyola
la va empényer a fugir cap a Holanda. En els anys de la Segona Guerra Mundial
va fundar una escola de formació de mestres a l’Índia, i en acabar la guerra va
tornar a Holanda, on va morir sis anys després.
Els principis educatius de la seva pedagogia són l’autoeducació, la llibertat dels
infants i la importància de l’ambient (figura 2.2). És una pedagogia activa,
individualitzada i lliure, que parteix de l’educació dels sentits i de la llibertat de
moviments dels nens i nenes.
Educar en la infància significa facilitar el desenvolupament infantil i respectar-lo.
Cal que l’infant sigui lliure en la seva activitat, de caràcter espontani. Cal tenir
en compte els períodes sensitius, que són moments del desenvolupament en els
quals els infants estan preparats per fer determinades adquisicions, com caminar,
parlar o llegir, per posar alguns exemples.
El paper de facilitació del mestre i la importància dels materials didàctics són
altres aspectes centrals de la seva pràctica pedagògica, de la mateixa manera que
el joc o el foment de l’autonomia de l’infant.
L’ambient que envolta els infants és un agent educatiu molt important.
“La mestra no s’ha de conformar solament a dotar la seva escola d’un ambient agradable,
sinó que hi ha de pensar contínuament, perquè en depèn una gran part de l’èxit. [...] Cal
que s’asseguri que tots els objectes [...] usats pels nens tinguin assignat un lloc precís,
fàcilment accessible [...]. L’ordre en què es tinguin els objectes ensenya l’ordre als nens.”
Conferència emesa per Ràdio Associació de Catalunya (RAC). A: L. J. De Orellana-Pizarro
(1983). El material del desenvolupament sensorial (pàg. 12-13). Barcelona: Rosa Sensat.
M. Montessori (1935). “Consells a les mestres”.

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

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

Podeu llegir en l’Annex del
web d’aquesta unitat un
fragment de Maria
Montessori que tracta dels
períodes sensitius infantils.
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Figu r a 2 . 2 . Trets bàsics del model pedagògic montessorià

Montessori diu que cal crear a l’aula un clima de treball i llibertat, en què
sigui agradable estar, on cada cosa tingui el seu lloc i sigui accessible, amb una
organització adequada de l’aula.
L’organització de l’espai s’estructura en diferents racons o zones d’activitat,
dotades de gran quantitat i varietat de material, seleccionat acuradament:
• la zona de llenguatge,
• la zona sensorial,
Nens jugant seguint el mètode
montessorià.

• el racó de la música,
• el racó de la naturalesa,
• el racó de plàstica,
• el racó de la neteja, o
• el racó d’activitats de coordinació oculomanual.
D’una manera similar a com es fa encara en la metodologia de racons, Montessori
va crear unes targetes d’autocontrol que permetien fer el seguiment del treball de
cada infant als racons i individualitzar la intervenció educativa.
De la mateixa manera que es valora la varietat de materials, cal organitzar una
varietat d’activitats que combinin les de més moviment amb altres de més
sedentàries. En l’organització del temps se segueix una seqüència de tipus
d’activitat en les quals s’alternen:
• les tranquil·les amb les mogudes;
• les més lliures (com l’estona d’esbarjo) amb les dirigides (el treball en
centres d’interès);
• les activitats individuals (treball personal) amb les col·lectives (posada en
comú, activitats d’expressió oral).
El paper d’orientador i facilitador de l’educador està condicionat pel principi
de llibertat. Anima, ensenya tècniques i fins i tot corregeix algunes conductes
d’arrel negativa, estimula l’expressió dels infants i registra el seu procés de
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desenvolupament i aprenentatge en un diari de classe en què es recullen les
observacions.
Fragment del resum setmanal del diari d’observacions de Joan Palau i Vera, director del
Parvulari de la Casa de la Maternitat, que va introduir el mètode Montessori a Catalunya:
“Novena setmana (30 març - 4 abril) Disciplina. Al principi de la setmana durava l’excitació,
però al final tot és calma, i ja aconseguim que en entrar a classe cadascú vagi al seu lloc.
Diuen les oracions amb més gust [...]. Les files es fan amb més facilitat, però amb gran
imperfecció. Al menjador [...] es condueixen bastant malament. En aquest lloc havien estat
sotmesos fins ara a una forta disciplina imposada, i en caure les cadenes n’han fet de les
seves. A classe, on es van acostumant a obrar sense imposicions, es va establint cada
dia més ordre; i el joc del silenci els comença a interessar. Segueixen les conversions i
la transformació del caràcter d’alguns nois. Gran progrés en l’obediència voluntària i en
la disminució de les rebequeries abans tan freqüents. Treballs en general i educació dels
sentits.El treball es va fent amb més repòs i concentració, encara que aquesta no sigui prou
satisfactòria. La meitat del grup canta amb gust. Progressen en la percepció dels ritmes.
En el dibuix i modelatge comencen a aparèixer coses boniques.”
Diversos autors (1992). L’escola nova catalana 1900-1939 (pàg. 100-101). Vic: Eumo /
Diputació de Barcelona.

Si l’escola és vida i prepara per a la vida, els anomenats exercicis de vida pràctica
també són educatius. Són activitats com escombrar, rentar-se les mans, posar-se
la jaqueta, etc.
“Tots els nens han de fer exercicis de vida pràctica progressant, segons l’edat, d’allò que és
fàcil a allò que és difícil, d’allò que és simple a allò que és complicat. [...] Mentre que els
materials didàctics estan establerts d’un mode absolut, els exercicis de vida pràctica no ho
estan, sinó que varien [...]. Els exercicis de vida pràctica s’han de fer quan són necessaris,
a qualsevol hora i no seguint un horari fix. Per exemple, els nens s’han de rentar les mans
quan les tinguin brutes, escombrar quan hi hagi alguna cosa per escombrar...”
Conferència emesa per Ràdio Associació de Catalunya (RAC). A: L. J. De Orellana-Pizarro
(1983). El material del desenvolupament sensorial (pàg. 12- 13). Barcelona: Rosa Sensat.
M. Montessori (1935). “Consells a les mestres”.

A més del mètode de desenvolupament sensorial, Montessori va desenvolupar
tècniques i materials específics per a l’aprenentatge de la lectoescriptura, procés
que s’iniciava a l’escola infantil des que el nen feia les activitats de vida pràctica,
els exercicis sensorials o els de llenguatge oral, que ella considerava el fonament
per poder aprendre a llegir i escriure. Aquest material estava format pel següent:
• Encaixos metàl·lics que servien per traçar signes.
• Lletres de paper de vidre (que permetien que l’infant les reconegués en els
aspectes visual i tàctil).
• Sèries de targetes classificades.
• L’alfabet mòbil, una capsa amb lletres soltes que permetia “escriure” paraules o frases curtes.
El material de desenvolupament sensorial de Montessori pretén un treball sistematitzat de les qualitats sensorials que permeti a l’infant ordenar les informacions
que percep de manera globalitzada.

Les sèries de targetes
classificades...
... eren capsetes amb targetes que
representaven objectes, animals,
agrupats en conjunts o famílies
semàntiques, que es presentaven
repetides –una amb el nom escrit
a sota de la imatge i l’altra sense
el nom, que calia buscar després
en una capseta plena de tiretes
amb els noms– i són encara avui
un tipus de material dels que
anomenem jocs de taula que
agrada molt els infants.
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Està format per un conjunt de materials didàctics que treballen una qualitat única
sensorial, per exemple el color, o el pes, o la temperatura, mantenint constants les
altres qualitats. Cada conjunt està format per diversos elements que mantenen en
comú totes les seves característiques, amb excepció de la qualitat que treballen.
Exemple de material per al desenvolupament sensorial
Si es vol treballar de manera sistemàtica la percepció de la temperatura, el material està
format per un conjunt de vuit ampolletes que són idèntiques pel que fa a la mida, el material
(plàstic o metall), la forma i el color.
Es treballen quatre graus diferents de temperatura, de la més freda a la més calenta
(prenent com a referent la temperatura corporal, 10 graus més, 10 graus menys i 20 graus
menys), i el treball sensorial consisteix a agrupar les parelles d’ampolles de la mateixa
temperatura.

Material de desenvolupament
sensorial: Torre rosa

Material sensorial
Montessori
Sempre que es pot, Montessori
dissenya el material de manera
que sigui autocorrectiu, és a dir,
que el mateix infant pugui
avaluar la correcció de l’exercici.
Segons els materials, el seu
caràcter autocorrectiu es fa palès
en la mateixa realització de
l’exercici (si no es col·loquen bé
els cubs de la torre rosa –les
bases dels quals presenten
arestes en disminució d’un
centímetre cadascuna– cau i no
es pot pujar sencera, com apareix
a la imatge), o bé en acabar-lo.

La lliçó dels tres temps...
... consistia que l’infant associés
la percepció sensorial amb el
nom (verd, gran, etc.); en segon
lloc, que reconegués l’objecte
corresponent al nom de la
qualitat o objecte que enuncia la
mestra; i, finalment, que
recordés el nom de la qualitat o
objecte que la mestra assenyala.

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

A més de ser un material didàctic estandarditzat i homologat, el treball amb el
material sensorial, adequat per als infants de parvulari, està molt pautat; s’indica:
1. Com cal presentar-lo.
2. Quines són les consignes que ha de donar el mestre.
3. L’edat a partir de la qual es fa cada exercici.
4. El punt d’interès.
5. Les activitats que cal fer, la qual cosa ha estat amb posterioritat un motiu de
crítica al mètode montessorià, qualificat de massa rígid.
La classificació dels materials segons les qualitats i modalitats sensorials que
treballen és la que podeu veure a la taula 2.8.
En primer lloc, cal que l’infant manipuli lliurement els materials. Després es
treballa cadascun segons les indicacions del mètode. No cal seguir una seqüència
en l’ús dels materials, que són independents els uns dels altres, però és molt
important que tot el que es fa es verbalitzi. El treball sensorial es complementa
amb altres exercicis que no requereixen material, com per exemple l’anomenada
lliçó del silenci, o quan treballem l’olfacte a la cuina o al jardí.
Les qualitats principals que han de tenir els materials didàctics són les següents:
• Han d’afavorir l’activitat intel·lectual.
• Han de permetre el moviment i la coordinació de moviments.
• S’han d’adaptar a l’edat i al nivell de desenvolupament de l’infant.
• Han d’incloure la possibilitat que el nen autocontroli l’error en utilitzar-los.
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Taul a 2. 8. Classificació del material de desenvolupament sensorial de Montessori
Sentit

Qualitat sensorial

Material

Sentit òptic

Dimensions

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

Formes

Gabinet de geometria
Caixa triangular de triangles
Caixa rectangular de triangles

Colors

Taulers de colors

Rugositat

Taulers del que és llis i del que és aspre
Taulers de paper de vidre

Textures

Caixa de teles de colors
Caixa de teles blanques

Pesos

Taulers de fusta de diferent pes

Temperatures

Ampolles tèrmiques

Forma i volum

Sòlids geomètrics
Bossa del misteri

Sentit gustatiu

Sabors

Ampolles i comptagotes

Sentit olfactiu

Olors

Cilindres d’olors

Sentit auditiu

Sons

Cilindres de so

Sentit tàctil

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

Rosa (1860-1951) i Carolina (1870-1945) Agazzi eren dues mestres rurals que
s’havien format amb pàrvuls i que van desenvolupar la seva tasca educadora a
l’asil de Mompiano, a Brescia (Itàlia): primer van cridar per dirigir-lo Carolina,
que després va fer venir la seva germana. Van posar en marxa un mètode educatiu
de gran senzillesa i intuïció, del qual destaquem sobretot la pràctica educativa.
Les germanes Agazzi volien crear un ambient acollidor i familiar en el que
anomenavenescola materna, un entorn com més semblant possible a la llar de
l’infant.
Com altres representants de l’Escola Nova, donaven gran importància a la llibertat
dels infants, al coneixement dels nens i nenes, al joc, el treball individual i
la vida en grup. És una pedagogia centrada en l’infant, que respecta les
seves necessitats i la seva vida. Una pedagogia amb influències religioses, que
atorga un pes destacable a l’educació a través de la naturalesa com a mètode de
perfeccionament espiritual.

Asilo, o asilo nido, a Itàlia,
és la denominació
equivalent al que nosaltres
anomenem llar d’infants o
escola bressol.
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La seva tasca educativa a Mompiano es va iniciar l’any 1895, i tres anys més tard
ja van veure reconeguda la seva tasca en el Congrés de Torí, al qual va assistir
també Maria Montessori. El seu mètode ha rebut el nom de mètode italià, pel seu
caràcter pioner a Itàlia.

A l’asil de Mompiano...
... com encara es fa a les llars
d’infants i els parvularis, cada
infant era representat amb un
símbol, que servia per marcar
totes les seves coses.

El mètode Agazzi es caracteritza per una gran varietat d’activitats, algunes de les
quals caracteritzaven el mètode que Fröbel va desenvolupar al Kindergarten:
a) Exercicis pràctics, en la mateixa línia que les activitats de vida pràctica del mètode Montessori: parar i desparar taula, recollir i endreçar els objectes personals,
portar llenya, activitats d’higiene personal, etc. És el que avui anomenem educar
a partir de les rutines i les activitats quotidianes.
b) El llenguatge oral, al qual es donava més importància que al llenguatge
lectoescrit: per a les germanes Agazzi, la conversa era un dels millors instruments
de comunicació viva.
c) Activitats de jardineria, que entenien com a desvetlladores del sentiment
religiós: cada nen tenia cura d’una part del jardí, d’un ocellet, d’una planta, d’una
part de l’hort, etc.
d) Exercicis de discriminació intel·lectual, sobretot de classificació d’objectes
segons les seves qualitats -mida, color, forma, etc.-; exercicis d’aparellar, etc.
S’esglaonen des dels més fàcils als més difícils, i sempre que és possible són
autocontrolables.

El Museu dels Pobres. Amb una
mica de sentit del reciclatge i de
reutilització, podem seleccionar
materials molt valuosos per treballar
amb els infants petits.

e) Treballs manuals com activitats de fer àlbums, retallant i enganxant objectes
que abans havien classificat, de fer la pega per enganxar, de tallar les verdures
del dinar, etc. Altres “activitats de taula” o de caràcter més sedentari són fer
col·leccions, dibuixos lliures, mirar contes, etc.
f) Joc lliure. Tot era un joc, i per això se l’ha anomenat la pedagogia alegre. La
vida infantil és tot joc.
g) El cant era una activitat molt freqüent, sola o com a acompanyament d’altres
activitats, a la qual donaven un gran sentit estètic. També tocaven instruments
musicals.
Sempre que era possible, les activitats tenien lloc a l’aire lliure i, a l’estiu,
l’horari augmentava dues hores la jornada lectiva (de 8 del matí a 16 hores de
la tarda, en comptes de 9 a 15 hores, horari escolar d’hivern), que s’aprofitaven
per fer la migdiada sota l’ombra dels arbres, al jardí.

Més endavant, quan
parlem dels recursos
materials en la unitat
“Planificació dels espais,
els temps i els materials”,
veurem aquests materials
de joc.

L’acollida dels infants i de les famílies tenia un lloc destacat a primera hora del
matí: reservaven la primera mitja hora per parlar i atendre els pares, d’una manera
molt similar a com s’organitza avui en molts centres educatius, com veureu quan
feu la vostra formació pràctica en centres de treball.
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El material del mètode Agazzi és un dels seus valors més importants. Lluny
de la sofisticació del material montessorià, es tracta d’objectes senzills de la
vida quotidiana, naturals o artificials: pedres, botons, ossos, capses, fruits
silvestres, etc., el que elles van anomenar museu dels pobres, “un lloc on val
tot i res no costa”.
Com que es tractava d’una escola amb pocs recursos econòmics, va desenvolupar
un material molt original i interessant, del qual avui ningú no posa en dubte les
possibilitats educatives i la utilitat en l’educació dels més petits. És el que ara
anomenem materials de joc fets amb material de rebuig o material inespecífic,
que es troben en totes les escoles infantils: pots, fustes, capses, mostres de roba,
gravats de revistes velles, etc.

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

Decroly (1871-1932) va ser un metge i psiquiatra belga molt influït per Rousseau,
Fröbel i Pestalozzi. Va fundar a Brussel·les l’escola de l’Ermitage, centre
experimental que va assolir gran prestigi arreu del món. Basa l’educació en
els aspectes biològics, psíquics i socials de la persona, i ha estat considerat el
primer psicopedagog d’Europa: les seves idees van fer avançar la pedagogia i la
didàctica, però també la psicologia, en formular uns principis psicopedagògics de
l’aprenentatge i basar les tècniques didàctiques en la psicologia evolutiva o del
desenvolupament.
Els seus principis teòrics i el seu mètode s’emmarquen en el moviment de l’Escola
Nova i coincideixen amb el sorgiment de la pedagogia científica i l’aparició
d’uns mètodes d’ensenyament actius, més coherents amb els nous coneixements
psicològics. Va participar en les conferències de la Ligue Internationalle des
Écoles Nouvelles; l’any 1901 crea l’Institut Decroly per a nens amb discapacitat i,
sis anys més tard, el 1907, l’escola de l’Ermitage, que posteriorment es trasllada
a una casa envoltada de boscos, amb un llac.
Els seus escrits i el seu mètode es van estendre per tot el món, i es van obrir escoles
decrolynianes a gairebé tots els continents. Pel que fa al seu impacte a Catalunya,
Decroly mantenia contactes amb pedagogs del país, com Ferrer i Guàrdia, des de
1907, o Joan Bardina, director de l’Escola de Mestres. Es va aplicar el seu mètode
en alguns parvularis i es va difondre a les escoles d’estiu. Com en altres indrets
d’Espanya, es va convertir en una pedagogia molt popular, sobretot als anys trenta,
coincidint amb el període republicà. El franquisme, com hem dit anteriorment,
va implicar la fi de la renovació pedagògica, per la qual cosa caldrà esperar la
dècada dels seixanta perquè es comenci de nou a tractar dels principis i tècniques
decrolynianes, i més generalment de qualsevol intent de renovació. El 1960 J. M.
Bosch va obrir a Barcelona l’escola Decroly, d’educació infantil i primària.
Les grans contribucions de l’obra de Decroly són els centres d’interès i el
principi de globalització, base de la seva pedagogia. La programació escolar
per centres d’interès i el mètode global d’ensenyament de la lectura i l’escriptura
són innovacions que van generar moltes crítiques perquè anaven molt en contra de
les pràctiques pedagògiques de la seva època, intel·lectualistes i memorístiques.

El mètode Decroly a
Catalunya
La introductora d’aquest mètode
va ser Anna Rubiés, directora del
Grup Ramon Llull del Patronat
Escolar de l’Ajuntament de
Barcelona. Es van fer cursos per
a mestres a les escoles d’estiu de
la Generalitat (per exemple,
l’any 1935, en què van venir
molts mestres belgues).
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Els infants capten la realitat globalment, en totalitats, no analíticament. El
coneixement primer dels objectes, dels conceptes i dels fets és global i
imprecís.
Per poder analitzar després els seus elements, cal que el subjecte tingui interès
a fer-ho. La globalització és un concepte psicològic que explica el procediment
que se segueix en les funcions intel·lectuals: percepció global, anàlisi, síntesi i
estructuració de les parts. Sempre se segueix un procés global, seguit d’una fase
analítica per acabar en un procediment deductiu.

Lectura complementària
J. M. Bosch; M. Muset (1980).
Iniciació al mètode Decroly.
Barcelona: Teide.

Aquesta funció psicològica té clares implicacions didàctiques i dóna lloc al mètode global, una forma d’ensenyament-aprenentatge basada en el caràcter global
de la percepció i de tota l’activitat mental. Es parteix d’operacions complexes i
després s’analitzen els elements que impliquen. El mètode de Decroly fomenta
la globalització i enfronta el nen a situacions complexes, amb objectes reals en
situacions reals. Implica mètodes realment actius, sense haver d’anar del més
simple al més complex.
El programa sorgeix de temes significatius per als infants, i els continguts
educatius s’estructuren en unitats temàtiques o centres d’interès.

Els infants se senten
interessats ben aviat...
... per les manifestacions de la
vida (animals, plantes, natura), i
després per les societats i les
cultures. Cada grup, segons les
seves característiques,
particularitza més els seus
interessos en uns projectes o uns
altres.

Es tracta d’una pedagogia de l’interès: el desenvolupament de l’infant té lloc
en un ambient natural a partir dels seus interessos. Els centres d’interès
es basen en les necessitats dels infants i giren entorn del coneixement d’un
mateix i del coneixement de l’entorn natural i social en el qual vivim, segons
que podem veure a la figura 2.3. El cicle de les estacions de l’any organitza
molts d’aquests temes d’interès.
Fig u ra 2 . 3 . Relació entre les necessitats infantils i els centres d’interès

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

La psicologia globalista de Decroly permet partir dels temes proposats pels infants
i és el mestre qui després introdueix les tècniques, els conceptes adequats per a
cada etapa:
a) Des dels 2 anys i mig fins als 8-9 anys Els centres d’interès són ocasionals, les
sorpreses: objectes diversos que els infants porten de casa, amagats en una bossa.
Decroly explica que aquesta tècnica de la sorpresa prové de l’impuls de jugar, i
res del que s’adquireixi gràcies a ella no es perdrà. La sorpresa esdevé la base
d’altres aprenentatges en situacions diferents: projectes, excursions, experiències,
etc. Per exemple, un vegetal, que porten embolicat i comencen a explorar. O una
joguina, o un peixet, etc. Són coses que els han cridat l’atenció. Moltes vegades
les sorpreses impliquen projectes de jardineria, de maquetes, de cuina, excursions,
jocs, etc.
b) Des dels 8-9 anys la sorpresa perd el seu caràcter lúdic i s’inicien projectes de
durada més llarga que els nens planifiquen, primer els d’un trimestre i, més tard,
ja fan un pla de treball de tot el curs.
Hi ha tres procediments didàctics que organitzen els aprenentatges:
1. Observació Es basa en la sensació i la percepció, és a dir es reconeixen
les qualitats sensorials dels objectes amb la intervenció del màxim nombre de
sentits possible. Són exercicis que posen el nen en contacte directe amb les
coses, els éssers, els successos i els fets, i que es basen en la manipulació.
L’ajuden a estructurar el pensament, a raonar. Es conversa al llarg de les activitats
d’observació.
Després es comencen a introduir en conceptes quantitatius (pes, volum, longitud,
etc.), en el càlcul i la mesura. S’utilitzen unitats de mesura naturals com el braç,
la mà, el pam, el pas, etc., que faciliten la quantificació de l’espai. També es
quantifica el temps amb els calendaris, el pèndol, etc. No es tracta que aprenguin
els nombres com una cantarella sense sentit, sinó que la numeració es vincula a
les necessitats de la vida quotidiana: quants caramels em queden, quants cromos
de la col·lecció falten, etc.
Acaba amb una representació gràfica: fan un dibuix d’allò que han observat (així
es desenvolupa la capacitat d’anàlisi).
2. Associació: Es relaciona allò que s’ha adquirit en l’observació per ordenar,
comparar, classificar. És un procés de coordinació d’idees, afegint materials més
abstractes. Per exemple, a totes les aules hi ha balances, i des del parvulari pesen
moltes sorpreses: defineixen els objectes i el seu pes. L’associació per comparació
continua el treball d’abstracció.
Els nens aprenen sense problemes un vocabulari científic elaborat. La representació gràfica encara és més abstracta. Els resultats de l’observació i l’associació es
van penjant i guardant a les capses i taulers de les classes.

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

L’examen de les sorpreses
dóna peu a unes constants:
per a què serveix?, com
funciona?

Didàctica de l’educació infantil

68

Infància i educació

3. Expressió, concreta i abstracta: Per mitjà del llenguatge verbal, primer;
després fent dibuixos, maquetes, etc.
Després d’observar les realitats concretes i recollir material, els infants experimenten formes de treball com les que es feien als tallers d’impremta, de cuina, de
meteorologia, etc. El mestre inicia les tècniques. Podem veure també la relació
entre els procediments didàctics a la figura 2.4.
Fig u ra 2 . 4 . El mètode global

Procediments didàctics del mètode Decroly

En el mètode Decroly, partir dels interessos dels infants implica una
organització flexible dels horaris, una organització acurada dels espais i
donar una gran importància als materials didàctics. Es tracta de crear un
medi que alimenti la curiositat de la quitxalla i permeti desenvolupar la
capacitat d’observació. El paper bàsic del mestre és orientar i facilitar els
aprenentatges.
Les aules dels més petits eren més àmplies que les de la resta de cursos, però a totes
hi havia un mobiliari còmode d’utilitzar per als nens, amb gàbies per als animals,
plantes, objectes, balances, quaderns, que hi donava un cert aspecte de taller. Es
dóna molta importància a una distribució dels espais a l’aula que afavoreixi les
activitats d’observació.

Sobre material reciclat (o
inespecífic), vegeu la
unitat “Planificació dels
espais, els temps i els
materials” d’aquest mòdul.

L’aula del parvulari Decroly de fa vuitanta anys s’assemblava molt a les d’ara
pel que fa a l’equipament material: parets adornades amb els treballs dels nens,
armaris, capses; pissarra a l’abast dels nens, botigueta, caseta, cubell d’aigua,
sorral, construccions, caixes de col·leccions, aquaris, terraris, gàbies de ratolins i
tórtores, estores per treballar al terra, biblioteca, banc de fuster, teatre de titelles,
material divers (cartolines, tenalles, claus, rasclets, pinzells, tisores, llapis, etc.),
segons el que descriu V. Descordes en el seu treball titulat “El jardí d’Infants a
l’Escola Decroly” (González-Agàpito, 1988, núm. 42, pàg. 18-19).
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També usaven material reciclat (catàlegs, cordes, retalls de roba, fustes petites,
etc.), el que avui en diríem material inespecífic. El material didàctic sorgeix
del que porten els infants (materials naturals), i també són molt importants els
materials creats pels infants, que es van guardant i penjant a l’aula.
“Parlar de Decroly és parlar de globalització [...]; suposa un revulsiu en l’ensenyament
[...], es tradueix en [...] els «centres d’interès». Però influeix també decisivament en les
característiques que ha de tenir el material [...]. Ha de respondre a les necessitats de
l’infant. [...] i ser útil [...] per al joc. Decroly observa que [...] l’infant s’orienta en primer lloc
cap a les «matèries primeres» –sorra, aigua, pedres, papers, material de rebuig– [...] i que
els nens prefereixen els objectes concrets a les formes abstractes [...]; cal, doncs, elaborar
el material de manera que reprodueixi els objectes naturals, que el pugui relacionar amb
els objectes de la seva experiència.”
I. Solé i Gallart (1985).

“Una reflexión sobre Montessori y Decroly”.

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

Cuadernos de

Pedagogía (núm. 126, pàg. 9).

La pedagogia de Decroly és educació per l’acció, una pedagogia
experimental en la qual el projecte és el centre de tot, que incorpora el mètode
científic (observació directa, experiència) al centre de l’activitat didàctica
i que cerca aprendre a aprendre. La vida natural i social és l’autèntica
educadora, i cal obrir l’escola a la vida i poder aprendre de la realitat i
incorporar-la a les aules.
L’objectiu final de l’educació és adaptar-se a la vida social. El que interessa a
l’infant és la realitat immediata, sobretot la vida que l’envolta. Si en la societat hi
ha nens i nenes junts, per què s’han de separar a l’escola? Decroly va ser un gran
impulsor de la coeducació.
“És [...] a maternal on s’inicia l’ímpetu decisiu per a la construcció de la persona; és allí
on el nen aprèn a ser l’agent principal dels seus progressos. L’escola «de la vida» ha de
precedir l’escola «dels llibres», tot el que el nen no hagi après per experiència personal li
serà inútil.”

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

F. L. Dubreucq (1995). L’escola Decroly: una educació global des del parvulari (pàg. 39).
Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat (“Temes d’Infància”, núm. 24).

La responsabilització dels infants és un altre tret característic: els infants tenen
càrrecs (tenir cura de les plantes, dels animals, posar al dia el tauler d’anuncis,
tenir cura de l’espai, organitzar el material, les col·leccions, les caselles, el jardí,
l’hort, etc.), de manera rotatòria, que els ajuden a ser autònoms i a treballar en
favor de l’interès col·lectiu. Participen en la gestió de l’escola i hi ha tasques
compartides per nens i nenes d’edats diferents. Cal potenciar les relacions socials
de companyonia, i per això els grups de treball van canviant al llarg del curs.
En aquesta selecció d’aportacions destacables del moviment pedagògic de l’Escola Nova cal tenir en compte que són molts més els pedagogs que en formaren part,
però per raons òbvies de selecció no entrem en més detalls. Només una referència
ens servirà per tancar aquest moviment. Es tracta de Célestin Freinet(1896-1966),
mestre francès creador de la pedagogia popular, que va donar gran importància al
treball en grup o cooperatiu i a les tècniques expressives del dibuix, la impremta
i el text espontani. Tot i que va estar molt influït per les idees de l’Escola

Els més grans de l’escola
ajuden a menjar els més
petits, els expliquen contes,
representen obres de teatre
per a ells, etc.
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El metòde natural de
Freinet...
... va generar un ampli moviment
de seguidors, i a Catalunya el va
introduir l’any 1929 un professor
de l’Escola Normal de Mestres
de Lleida, Jesús Sanz. Les seves
tècniques també es van aplicar al
parvulari.
“Fent i desfent aprèn
l’aprenent.”
Célestine Freinet

Lectura complementària
M. Porquet (1973). Les
tècniques de Freinet al parvulari.
Barcelona: Laia.
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Nova (pedagogia centrada en l’infant, principi de globalització, pedagogia social,
aprenentatge individualitzat, etc.), la seva pràctica educativa i el seu pensament
pedagògic també s’inspiren en el marxisme i la pedagogia llibertària. Freinet
va voler anar més enllà, i és per això que va anomenar la seva escola Escola
Moderna.
La seva pedagogia és realista i pràctica. Parteix de la vida quotidiana dels infants
d’una escola rural, i el principi pedagògic bàsic és el treball (“educació per al
treball”); el treball com una activitat organitzada, cooperativa i responsable que
permet aprendre i que és útil per a l’individu i per al grup. La cooperació és la
base de la pedagogia de Freinet. La disciplina s’entén com el resultat del treball
planificat i organitzat, no com a imposició.
Els infants aprenen per tempteig experimental (assaig i error); així, hem après a
caminar, caminant; a parlar, parlant, i aprenem a llegir i escriure llegint i escrivint.
És per això que Freinet parla de mètodes naturals d’aprenentatge, i destaca la
gran importància de les tècniques en aquesta pedagogia activa i vitalista. Podem
veure-les a la figura 2.5.
Fig u ra 2 . 5 . Principis metodològics de l’Escola Moderna

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

Va distingir tres etapes educatives en el període que avui anomenem d’educació
infantil, abans de l’inici de l’escola primària, tal com es veu a la taula 2.9.
Tau la 2.9 . Etapes educatives proposades per l’Escola Nova.
Etapa educativa

Edat

Característiques

Preescolar

0-2 anys

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

Parcs infantils

2-4 anys

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

Maternal

4-7 anys

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

En aquesta unitat heu vist que hi ha antecedents d’institucions educatives infantils
des del segle XIX. Però cal que coneguem que Catalunya va esdevenir pionera en
la renovació pedagògica de l’educació dels més petits des del començament del
segle XX, que va proposar un sistema educatiu que s’iniciés des del naixement
de l’infant. La Guerra Civil i el període franquista van representar un trencament
i una involució de gairebé quaranta anys en la situació de les escoles infantils
catalanes.
Conèixer algunes dades de la història pedagògica del nostre país permet comprendre millor com han anat evolucionant l’escola bressol i el parvulari i quina és la
situació actual.
Presentem aquestes dades seguint un criteri cronològic, des dels antecedents de la
renovació, al segle XIX, fins al final del període franquista (1975):
1) Els antecedents: Julià López Catalán
Ja hem parlat de López Catalán en aquesta unitat. El director de l’Escola Model
de Pàrvuls de Barcelona va incorporar l’educació física i higiènica, els jocs i
l’educació dels sentits, i va introduir els materials didàctics de Fröbel. L’any
1868 va proposar a les Corts Constituents l’establiment de parvularis amb caràcter
obligatori i gratuït.

En la unitat “Principis
bàsics d’intervenció en
educació infantil” podreu
conèixer el caràcter
educatiu que atorguen les
lleis al nostre país a
l’etapa 0-6 anys, des de fa
pocs anys.
Adaptació
“La societat es transforma, i a
mesura que sorgeixen nous ideals
de vida l’escola ha de modificar
les seves tendències per
adaptar-se a les necessitats del
present i a les que es dibuixen en
els horitzons de l’esdevenidor.”
Rosa Sensat i Vilà

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

2) El segle XX: 1914-1931
En aquest període té lloc una renovació profunda del parvulari, que es considera
obligatori i molt vinculat a l’escolaritat primària. Joan Palau i Vera introdueix el
mètode Montessori a Catalunya, a la Maternitat de Barcelona. La Mancomunitat
de Catalunya i alguns ajuntaments, com el de Barcelona, creen parvularis públics.
El primer es funda l’any 1915 a la Via Laietana, dirigit per Àngels Garriga i Joana
Faig. Dos anys després s’inaugura el segon parvulari montessorià i comença un
període de gran difusió d’aquests centres durant els anys vint. Montessori viatja a
Barcelona en diverses ocasions i els anys trenta també s’introdueix el mètode de
Decroly.
3) El segle XX: 1931-1936. La Generalitat republicana
En aquesta època es consolida la trajectòria renovadora del parvulari i tenen lloc
els avenços més espectaculars en l’educació infantil catalana: es posa gran interès
en l’estudi de la primera infància en el Seminari de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona i es planteja l’educació de 0 a 2 anys d’edat com a servei social i públic
(no pas benèfic), encara que la Generalitat no va crear escoles bressol per raons
econòmiques.
La pedagoga Rosa Sensat duu a terme una tasca important de divulgació higiènica
i de les normes de la puericultura, perquè creia que una gran part dels problemes
de salut que afectaven la majoria dels infants eren de caràcter educatiu. En l’àmbit
de l’educació primària, va aplicar els principis de l’Escola Nova en la seva tasca

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

Didàctica de l’educació infantil

72

Infància i educació

docent i directiva a l’Escola del Bosc de Montjuïc, el que avui anomenaríem una
escola verda o escola d’educació ambiental.
Amb l’esclat de la Guerra Civil, l’any 1936, el nou període revolucionari cristal·litza en la creació del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU), que defensa
que les escoles infantils no han de ser guarderies (“no només s’ha de guardar, sinó
observar i educar, en el doble sentit higiènic i social”), i que el parvulari “és el
període dels jocs i de l’aire lliure”. Es pretenia crear un sistema educatiu públic
dels 0 als 15 anys.
4) La Guerra Civil: 1936-1939

Lectura complementària
Diversos autors (1992).
L’Escola Nova Catalana
1900-1939. Barcelona: Eumo /
Diputació de Barcelona. Es
tracta d’una recopilació de textos
dels principals pedagogs
catalans de l’època.

Dolors Canals lidera una profunda renovació a través dels centres de puericultura.
Aquests centres eren destinats a la investigació i l’aplicació de programes de
formació d’educadors i a facilitar dades a les anomenades guarderies de guerra
o guarderies noves, xarxa de centres educatius dels barris obrers, que ella va
dirigir. Es crea el Centre Neonatal de Barcelona i s’encarrega a Canals que faci un
informe sobre el model més adequat d’escola bressol, d’equipaments i de la seva
programació.
5) Període franquista: 1939-1975
Es desmantella l’obra educativa de la Generalitat i es restableix la visió benèfica
assistencial de les casas cuna, guarderías i parvularios. La llei estableix que la
meitat de les places de puericultores siguin cobertes per monges, i en tot el període
franquista no es fa res amb relació a la regulació o la formació dels educadors dels
infants més petits.
Apareixen lleis que regulen la creació de guarderies laborals dins les fàbriques i
grans empreses, però no creen gaires places.

Infants en un parvulari barceloní a
mitjan anys seixanta

En l’àmbit de l’escola privada s’inicia la recuperació de la renovació pedagògica
catalana per part de sectors catòlics progressistes a partir dels anys quaranta, en
escoles com Virtèlia, Andersen i Nausica, entre d’altres, un moviment que es va
ampliant fins a la dècada dels seixanta, en què es crea el moviment de les escoles
actives. La metodologia de Montessori encara s’aplica en alguns parvularis.
Des de mitjan anys seixanta i sobretot a la dècada dels setanta, sorgeix de nou la
preocupació per l’educació dels més petits i per la pedagogia renovadora: destaca
la tasca de l’Escola de Jardineres Educadores (1956), primer centre de formació
especialitzat en primera infància, i sobretot de l’Escola de Mestres Rosa Sensat
(1965; des de 1980, Associació de Mestres Rosa Sensat), moviment de renovació
pedagògica. Es comença a tenir en compte aquesta etapa educativa a les escoles de
Magisteri i a les universitats, i el 1972 es crea l’Escola de Mestres de Sant Cugat.
Al final del franquisme sorgeixen moviments de pares i mares que reclamen el
dret a l’educació dels més menuts, sobretot a Barcelona, on amb l’arribada de la
democràcia s’aconsegueix la creació d’una xarxa d’escoles bressol municipals, el
Patronat Municipal de Guarderies.
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2.2.2 Aportacions principals dels models cognitivistes a l’educació
infantil
Més endavant revisem les teories psicològiques de l’aprenentatge i dels principis
constructivistes, i és per això que en aquest repàs dels models educatius ens limitem a recollir sintèticament algunes conseqüències dels principis constructivistes
–i més concretament les de Piaget i Vigotski– en la tasca educativa. La teoria
de Piaget sobre el desenvolupament de la intel·ligència ha tingut aplicacions
destacades en l’àmbit de l’educació infantil:
• Propostes globalitzades de treball.
• Incorporació del treball sensorial i motor a la planificació de les activitats
adreçades als petits i molt especialment el paper destacat de l’acció (física
o mental) en el procés educatiu, que dóna gran importància als processos
cognitius.
La intel·ligència és activa, i els primers anys de vida el nen se sent estimulat a
reflexionar sobre tota mena de problemes. Piaget defensava els experiments com
a part important de l’aprenentatge.
Pel que fa als models socials del desenvolupament cognitiu, dels quals Vigotski és
el representant principal, la cultura i les interaccions socials guanyen protagonisme
quan interpretem el desenvolupament i quan pensem com i en què hem d’educar:
sense vida social no es desenvolupen ni el pensament, ni la memòria, ni l’atenció.
Aquests plantejaments han influït en la manera d’organitzar socialment l’espai i els
materials de joc perquè els infants puguin actuar de manera diversificada i rebre
les interaccions adultes necessàries. Un exemple concret és el fet de barrejar grups
d’edats diferents per enriquir les situacions de joc i afavorir la cooperació entre els
infants.
Individu i col·lectivitat
“Els plantejaments de Vigotski porten a dos aspectes diferents i, alhora, complementaris.
D’una banda, la importància de la individualització dels aspectes relacionats amb la cura i
l’assistència de l’infant [...] De l’altra, la necessitat de possibilitar espais, materials i formes
d’organització col·lectiva que no depenguin de la interacció individual adult-infant.”
I. Vila (1996, novembre-desembre). “Vigotski i l’educació infantil”. In-fàn-cia (núm. 93, pàg.
6).

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

Tractareu dels principis
psicopedagògics de les
teories constructivistes de
l’aprenentatge en l’apartat
“Bases
psicopedagògiques: les
teories de l’aprenentatge”
d’aquesta unitat i en el
subapartat “Principis
psicopedagògics que
fomenten el currículum
d’educació infantil” de la
unitat “Principis bàsics
d’intervenció en educació
infantil” d’aquest mòdul.
Constance Kamii
Kamii ha estat una de les mestres
d’educació infantil que han
aplicat les teories de Piaget a la
tasca educativa. En aquesta línia,
també es va crear a Catalunya un
institut experimental de
pedagogia operatòria.
Com es veu més
endavant, la riquesa
d’interaccions socials i
l’existència d’un context
també ric en instruments
físics i simbòlics adequats
afavoreix el
desenvolupament de
l’infant; és el que Vigotski
anomenava capacitat de
desenvolupament
potencial, una àrea
creada per a
l’aprenentatge.
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La llibertat
“Lluitem per aconseguir que els
infants siguin lliures al seu
interior, lliures de la por, de la
hipocresia, de l’odi, de la
intolerància.” A. S. Neill
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natural humana) i les formulacions que des de la psicoanàlisi intentaven una
aproximació a teories sociològiques com el marxisme (el freudomarxisme de W.
Reich, psicoanalista infantil que va ser el seu terapeuta). A. S. Neill defineix un
model educatiu amb les característiques següents:
• Intenta lluitar contra la repressió que ens fa infeliços.
• Promou la llibertat i la participació de les persones, capaces d’autoregularse sense que ningú no els digui què han de pensar o què han de fer.
• Educa els infants perquè es puguin adaptar al món en què viuen, però de
manera crítica.
Alexander S. Neill (1883-1973) era un mestre i pedagog escocès interessat també
pel periodisme, la política, la psicoanàlisi i el pacifisme. S’acosta a les noves
pedagogies europees als anys vint i, després de treballar a Alemanya i Àustria,
torna a Anglaterra i funda l’escola Summerhill l’any 1924 a Leiston, un poble
situat a 100 km de Londres. Era un internat on vivien uns 50 o 60 infants d’entre
4 i 18 anys. Va descriure la seva experiència en l’obra Summerhill(1960), que es
va difondre per tot el món i va provocar que milers de persones visitessin l’escola
i que els seus ideals tinguessin molts seguidors.
Hi ha altres representants del corrent pedagògic antiautoritari. Entre d’altres, la
pedagogia no directiva del psicoanalista Carl Rogers –una aplicació de la seva
psicoteràpia centrada en el client en el món de l’escola, que afirma el valor suprem
de l’autoeducació– i el corrent anomenat pedagogia institucional, que ha dut
a terme formes diverses d’autogestió pedagògica –és a dir, de regulació de la
llibertat dels educands–, molt desenvolupada teòricament i una mica menys en
la pràctica. Tot i això al nostre país hi ha una tradició important d’autogestió
educativa que parteix de les escoles racionalistes i la pedagogia llibertària del
començament del segle XX i arriba fins a l’actualitat.
“L’únic aprenentatge que pot influir significativament en la conducta és el que l’individu
descobreix i incorpora per si mateix. L’aprenentatge basat en el descobriment mateix, la
veritat incorporada i assimilada personalment en l’experiència, no es pot comunicar de
manera directa a un altre.”
C. Rogers (1969). Freedom to learn. Columbus: Charles E. Merrill.

Els principis pedagògics del model de Neill són els següents:
a) Bondat de la naturalesa humana. Neill creia en la bondat de totes les persones
i no estava d’acord amb el principi freudià de destrucció o tànatos, que afirma
que, de la mateixa manera que els subjectes volem viure, també tenim impulsos
destructius que canalitzem vers altres persones o vers nosaltres mateixos, que ens
fan patir i ser infeliços. Cal confiar en els infants i tenir en compte que la causa
última de la mala conducta dels nens i nenes és la manca d’afecte.
b) La felicitat és possible mitjançant l’amor i la llibertat. És una pedagogia
optimista i vital que rebutja el càstig, la por i tota imposició de l’adult sobre
l’infant. Estimar vol dir acceptar l’infant, i Neill afirma que no és possible estimar
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els infants i castigar-los o renyar-los constantment. El càstig només serveix per
alimentar l’odi.
c) Importància de les emocions, de l’afectivitat. Un principi que Neill va
expressar molt clarament en el títol d’una obra seva: Cors, no solament caps a
l’escola. Viure lliurement i espontàniament és el que ens pot ajudar a relacionarnos d’una manera càlida, a estimar-nos.
d) Acceptació de la sexualitat infantil, que cal entendre i no reprimir:
“Quan un infant és lliure de masturbar-se se’l veu alegre, feliç, fogós, perquè, en realitat, la
masturbació no l’interessa. Per contra, els infants als quals es prohibeix són malaltissos
i desgraciats [...]. Freud ens ha familiaritzat amb la idea que el sexe existeix des del
començament de la vida, que el nounat experimenta un plaer sexual quan mama i que
la zona erògena de la boca va cedint, a poc a poc, davant de la zona erògena dels òrgans
genitals. Els jocs infantils amb els genitals són un veritable problema, perquè gairebé tots
els pares van ser condicionats des del bressol d’una manera contrària al sexe i no poden
vèncer la sensació de vergonya, pecat i disgust. [...] Quan un infant petit és lliure de viure la
seva vida plenament sense càstigs, consells, ni tabús, troba la seva vida massa interessant
per limitar la seva activitat a l’aparell sexual.”
A. S. Neill (1975). Summerhill (pàg. 202-207). Vic: Eumo.

g) Rebuig de la repressió. Cal educar en llibertat, sense imposicions, i fer- ho
d’una manera real i autèntica.
Pel que fa a les bases de la seva pràctica educativa, podem destacar les següents:
a) Vida comunitària. Hi ha una hora per llevar-se i esmorzar, per dinar i sopar,
per prendre el te i començar les classes –cada una de quaranta minuts–, que duren
fins al migdia, amb un esbarjo a mig matí. No es pot veure la televisió durant els
àpats o les hores de classe. També hi ha una hora d’anar a dormir (de vuit a nou
per als menors de 12 anys, i a les deu els més grans). La vida en comunitat és per
a Neill la millor mestra dels infants.
b) Autogovern i rebuig del dirigisme. La vida de l’escola es decidia en
assemblees que se celebraven cada dissabte, presidides per un infant escollit entre
la resta, igual que el secretari, que prenia nota dels acords. Encara que no era
obligatori assistir-hi, la majoria dels infants hi anava. Es va anar generant un
conjunt de normes o lleis que es transformen amb el temps.
A Summerhill, la vida en comunitat i l’autogovern no vol dir que no hi hagi
normes:
“Alguns tenen la idea que, en tractar-se d’una escola lliure, no hi ha normes i cadascú fa el
que vol. No és veritat. Que una persona violi els drets dels altres no ho considerem llibertat.
Tenim una llista increïblement llarga de lleis elaborades per la comunitat perquè els drets
dels altres quedin protegits de la gent desconsiderada. A més hi ha una llista de normes
de seguretat fixades per Neill i per la seva dona. Per exemple [...] els nens per sota d’una
determinada edat no poden tenir llumins ni ganivets.”
J. Popenoe (1975). Summerhill. Una experiencia pedagógica revolucionaria (2a ed., pàg.
45). Barcelona: Laia.

Escola Summerhill. Va ser fundada
per Neill el 1924 i encara existeix
avui dia.
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c) Llibertat per assistir o no a classe. No hi ha un currículum rígid ni planificat,
ni un horari que s’ha de seguir, ni unes activitats obligatòries per a cap infant, que
és lliure de triar si juga tot el matí a amagar, o es dedica a passejar amb la bicicleta,
o s’adreça a una aula o taller per fer altres activitats, per posar alguns exemples.
Ningú no sanciona ni lloa una elecció per sobre de l’altra. Val a dir que aquesta
llibertat no provoca que els infants no vagin “a classe”, amb excepció del període
d’adaptació, en el qual posen a prova l’antiautoritarisme de l’escola. Cal apuntar
en una pissarra quines activitats es pensen fer i tampoc no es pot marxar de l’escola
per anar al poble, per exemple, sense comunicar-ho.
d) Llibertat de jugar. El joc s’entén en un sentit ampli i com un deure; el primer
de tot és el joc. Són molt importants els espais naturals que envolten els edificis,
com boscos, camins, platges, cabanes, arbres i troncs, que faciliten un autèntic joc
d’aventures.
“Els terrenys de Summerhill ocupen aproximadament onze acres: grans extensions de
terreny en les quals es pot endinsar qui vulgui estar sol. Els més petits gaudeixen fent
tombarelles pel terra i molt de xivarri. Hi ha un amagatall sota el terra, com si formés una
petita cambra. S’hi arriba baixant per un forat des del terra del safareig.”
J. Popenoe (1975). Summerhill. Una experiencia pedagógica revolucionaria (2a ed., pàg.
91). Barcelona: Laia.

El joc
“El joc és un element
d’importància cabdal a
Summerhill. No penso en el joc
dels camps esportius ni en els
jocs organitzats; penso en el joc
de fantasia.”
A. S. Neill

e) Importància de les festes. En les festes destaca el teatre com a activitat
principal; a les nits es narren contes i es veuen pel·lícules.
f) Importància de les activitats manuals de taller. Treballs de fusteria, de metall,
de ceràmica: tota l’escola és un gran taller experimental.
g) Orientació moral permissiva. Es basava en la llibertat i l’acció, i tenien
gran importància el que Neill anomenava incidents educatius crítics, accions sorprenents dels educadors envers els infants per fer-los reflexionar sobre qüestions
morals, sense adoctrinament ni sermons.
El paper dels mestres és facilitar i orientar els aprenentatges dels seus alumnes
quan ells volen, i també fan de persona de referència per als més menuts.
Pel que fa a l’educació infantil, a Summerhill el grup dels infants més petits de
l’escola (de 4 a 7 anys d’edat) té una organització diferent de la resta. Viuen
en un edifici a part, on esmorzen i berenen, i les cuidadores els ajuden més en
les activitats d’autonomia personal. Tampoc no tenen tants mestres com els més
grans, sinó un educador de referència, i pel que fa a l’espai, tenen una estança
bàsica on fan totes les activitats. Malgrat això, comparteixen amb la resta l’espai
dels tallers i també el menjador a l’hora de dinar. Dediquen el dia a jugar moltes
hores a l’aire lliure (van amb bicicleta, es banyen a la platja, juguen al bosc, etc.),
i a la nit van a dormir amb les seves cuidadores, ajudades pels alumnes més grans.
Potser aquest aspecte de separació del medi familiar des de l’edat de parvulari és
un dels menys encertats de la pedagogia de Neill, malgrat que ell afirmava que els
infants eren feliços i no s’enyoraven de les famílies... Què en penseu?
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2.2.4 Característiques dels models educatius de base conductista
Les aportacions de les teories conductistes a les maneres d’entendre i dur a la
pràctica els processos educatius tenen a veure amb les teories de l’aprenentatge.
El conductisme és un dels corrents psicològics desenvolupats al segle XX, a partir
de l’obra de Watson.
El psicòleg F. B. Skinner, representant principal del conductisme contemporani,
també posa en relleu el valor del medi i de les conductes apreses. Skinner
explica els mecanismes de l’aprenentatge –anomenat condicionament operant–
al final de la dècada dels quaranta, i l’aplica mitjançant una tecnologia de
l’ensenyament–aprenentatge difosa amb molt d’èxit als Estats Units i a Europa fins
als anys vuitanta: la tecnologia instructiva de l’ensenyament (també anomenada
disseny instructiu o ensenyament programat).
Les idees més importants de la teoria conductista que s’han aplicat en l’àmbit
educatiu (segons les recull Begoña Gros, 2001, pàg. 233-247), són les següents:
• El paper actiu dels subjectes en l’aprenentatge –cal fer, experimentar, etc.–
i el caràcter observable del resultat de l’activitat.
• L’aprenentatge entès com un canvi de conducta degut a l’experiència.
• La importància de seqüenciar els aprenentatges o els seus continguts, del
més simple al més complex.
• El paper imprescindible del reforç en els processos de condicionament, és
a dir, dels processos posteriors que fan augmentar la possibilitat que la
conducta de l’individu es torni (o no es torni) a produir, segons que siguin
reforços positius o negatius.
Aprenem a plorar

El reduccionisme de les
teories conductistes

Un nadó té gana i s’agita, mira la mare... Quan finalment plora, la mare l’alleta. Si analitzem
aquesta seqüència podem identificar, en la seva simplicitat, aquests processos de reforç. Si
l’infant aprèn a plorar perquè l’alimentin (o l’agafin en braços, o quan té mal, etc.) és perquè
després de donar aquesta resposta –el plor–, s’ha produït la satisfacció d’una necessitat o
demanda. Tots hem après a plorar perquè els altres han significat el plor.

Les teories conductistes han
rebut moltes crítiques pel seu
reduccionisme, perquè intenten
aplicar els mateixos esquemes a
l’hora d’interpretar
l’aprenentatge i la conducta dels
animals i de les persones.

• El reforç positiu (premi) i el negatiu (càstig) són elements importants en els
processos d’aprenentatge, igual que la motivació, condició sine qua non de
l’aprenentatge. Tant si es tracta de motivacions de base fisiològica (com la
gana) o més complexes (com és el cas de totes les motivacions humanes:
tingueu en compte que som l’únic animal que pot fer una vaga de fam, o
deixar d’alimentar-se i morir en algunes formes d’anorèxia!). Podem dir
que som éssers de conducta una mica més complicada que la de les ratetes
amb les quals experimentava Skinner..., però sempre hi ha una motivació en
la base dels aprenentatges.
• Podem utilitzar el reforç per incorporar noves conductes a partir d’altres ja
existents (emmotllament).

L’origen
L’ensenyament programat
sorgeix l’any 1920 dins del
context de l’ensenyament
individualitzat: màquina per
corregir tests.
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Les aplicacions més destacades de la teoria conductista en l’àmbit educatiu són
les següents:
• L’ensenyament programat, que abraça des de la formulació d’objectius
mesurables i terminals (quines conductes cal que aprenguin els subjectes)
fins a l’ensenyament assistit per ordinador. Skinner va desenvolupar les
primeres màquines d’ensenyar i podem dir que és el pioner de la situació
d’ensenyament–aprenentatge que ara viviu com a estudiants en un entorn
virtual.
• Els plans d’ensenyament individualitzats. El disseny de sistemes de fitxes
de treball individuals permet que cada alumne treballi al seu ritme i
autònomament; potser recordeu les fitxes que acompanyaven els llibres de
text quan anàveu a escola...
• El disseny instructiu fa factible definir, juntament amb els objectius terminals, les tasques d’aprenentatge que cal fer, els reforços que es poden
aplicar, els sistemes d’avaluació i, sempre que és possible, incorporar els
sistemes d’avaluació objectiva. És a dir, tots els elements de la programació
educativa.

Lectura complementària
Podeu llegir les pàgines de l’obra
d’A. Huxley (1982). Un món
feliç (pàg. 33-42). Barcelona:
Casa del Libro. S’hi explica com
es pot condicionar i programar la
conducta dels bebès. Se’ls
ensenya a odiar els llibres amb
reforços negatius i quan siguin
grans creuran que no els
suporten perquè ho han decidit
conscientment. És una novel·la,
però fa pensar en la capacitat
manipuladora de l’educació i
dels educadors.

• Els condicionaments adquirits en la primera infància són determinants i
sovint es realitzen de manera inconscient, atès que es tracta de l’etapa de
la vida en què som més sensibles.
• És important transmetre la idea que amb una bona planificació es pot assolir
qualsevol objectiu educatiu: tot es pot condicionar, programar, des de la
conducta adequada del nadó fins al model de societat ideal que Skinner
descriu a l’obra Walden Dos (1971).
I, per acabar, us volem transmetre una preocupació expressada pel filòsof Octavi
Fullat sobre els models educatius de base conductista: el seu optimisme pedagògic
pot obrir la porta a pedagogies deshumanitzades, molt centrades en la tecnologia
educativa, que deixen de banda altres aspectes formatius de la persona i que tornen
a posar el mestre (més ben dit, el professor), així com els continguts i les tècniques
d’aprenentatge, en el centre del sistema: educar esdevindria només una tècnica per
reproduir coneixements, hàbits i actituds dels educands (Fullat, 1983, pàg. 336338).

2.2.5 Alguns models i experiències contemporànies d’intervenció
educativa en la petita infància
Podríem esmentar moltes experiències contemporànies interessants, però hem
triat dues que ens sembla del tot imprescindible que conegueu. Les dues tenen en
comú, a més de l’interès pedagògic, el fet d’haver començat en acabar la Segona
Guerra Mundial i d’haver estat referents, particularment el model de Reggio de
l’Emília, per als educadors del nostre país.
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En el primer cas es tracta d’un centre educatiu per a infants de 0 a 3 anys situat
a Budapest, i en el segon d’una xarxa d’escoles d’educació infantil de 0 a 3 anys
(asilo nido) i de 3 a 6 anys d’edat (scuola dell’infanzia), a la ciutat de Reggio de
l’Emília, a Itàlia.
Emmi Pikler i el centre d’atenció a la primera infància de Lóczy
Emmi Pikler, pediatra familiar hongaresa, va fundar l’any 1946 una maternitat per
atendre els infants sense família (temporalment o a més llarg termini). Les seves
contribucions més importants es relacionen amb el paper que atorga a la interacció
entre l’infant i l’adult –molt avançada respecte als vincles i les interaccions
afectives entre mare–educadora i infant– i amb el fet de que és precursora del
concepte d’infant competent.
Tenia una idea molt avançada de la salut humana, que integra els aspectes
somàtics i psíquics, i estava molt interessada en l’atenció als més petits i en les
característiques de la seva cura. Així, es va preocupar de no fer plorar l’infant
en les exploracions mèdiques, de preparar espais de joc per als nens malalts
però també d’anar incardinant una sèrie d’observacions i reflexions sobre la
necessitat de fomentar l’autonomia de moviments en els més menuts, en comptes
de sobreprotegir-los i limitar-los el moviment. Cal que l’educador no interfereixi
en l’activitat dels nadons, però sí que pot organitzar l’ambient i els estímuls amb
vista a propiciar activitats variades i riques per a l’infant.
Va aconsellar els pares i va experimentar el seu mètode amb més de cent infants.
En començar a dirigir el centre de Lóczy l’any 1946 va intentar demostrar que
també en una institució els nens podien desenvolupar-se sans i alegres, de manera
harmònica, sempre que es garantissin dos elements bàsics: l’activitat motriu
autònoma de l’infant i la intimitat en les relacions, com es pot veure a la figura
2.6.
F ig ur a 2. 6. Factors bàsics per al desenvolupament infantil

Pikler va identificar com a factors imprescindibles en la tasca educativa amb els
nadons la tranquil·litat i la serenor, defugint les presses, a l’hora de canviar
els nens, d’alimentar-los, etc. Calien tendresa i temps, observar els seus gestos
i expressions, posar paraules en la relació amb els infants encara que fossin
molt petits, evitar les imposicions però treballar per estimular-los, deixar-los fer
i afavorir la seva participació en les atencions, dur un registre individual de cada
infant, etc.
“Les educadores van seguir atentament –i van anotar amb satisfacció– tots els intents i les
manifestacions més petites del desenvolupament del nen. Es van adonar i van comprendre
que el nen petit sa i equilibrat no necessita que l’ensenyin com ha de caminar o jugar, sinó

E. Pikler va constatar que
els infants que no gaudien
d’autonomia de moviments
eren els que patien més
accidents.

Didàctica de l’educació infantil

80

Infància i educació

que, pels seus assaigs independents i habituals, i amb l’ajut de les experiències adquirides
[...], és capaç de desenvolupar-se amb joia i harmonia. [...] El desig d’activitat del nen
[...] depèn en gran mesura de l’alegria, de la intimitat i del sentiment de seguretat que
experimenta envers l’adult conegut mentre aquest s’ocupa d’ell.”
J. Falk (1998). Educar els tres primers anys. L’experiència de Lóczy (pàg. 15). Barcelona:
Associació de Mestres Rosa Sensat / Diputació de Barcelona.

F igu ra 2 .7 . Autonomia de moviment

Durant el primer any de vida és molt important el joc autònom.

Moviment i autonomia
Els estudis experimentals han
constatat, per exemple, que la
mitjana de canvis de postura és
de 150 canvis/hora cap als 10-11
mesos, quan els bebès comencen
a aixecar-se.

Es tracta d’una nova manera d’entendre l’atenció als més petits, personalitzada,
que Pikler també creia aplicable a l’àmbit educatiu de la família.
La de Lóczy és una pedagogia relacional basada en la reciprocitat
adult–infant, en el respecte i l’observació del que pot i sap fer per establir
relacions afectives harmonioses i individualitzades amb els infants en els
moments de cura vinculats a les rutines (alimentació, son, higiene, etc.). I,
la resta del temps, donar-li la màxima autonomia de joc i de moviment, en
un ambient afectuós, tendre, de cooperació, amb joguines i un espai suficient
i adequat.
Cap als 8-10 mesos domina l’exploració dels objectes per manipulació i s’han
documentat més de seixanta varietats de moviments de les mans i els dits.
L’autonomia permet al nen aprendre a aprendre i també a ser més lliure.
“Educar un nen no vol dir ensenyar-li un camí, fer-li veure els perills, estar sempre a prop
d’ell i no perdre’l de vista [...] sinó més aviat observar-lo i escoltar el que sap, el que li
agrada o no li agrada, veure els seus èxits i les seves fallides i alegrar-se i entristir-se amb
ell. Sense viure al seu lloc, guanyant-nos, en la relació, quelcom més de coneixement
d’aquell nen en particular i del desenvolupament dels nens en general, en lloc de limitar-se
a tota costa a transmetre’ls el que ja sabem.”
E. Cocever (1986, gener-febrer). “Lóczy. Una experiència hongaresa d’educació dels més
petits”. In-fàn-cia (núm. 28, pàg. 20-24).

L’experiència de Reggio de l’Emília
Sorgida en acabar la Segona Guerra Mundial, quan grups de dones construeixen
amb les runes i les seves mans les primeres escoles per a infants de 3 a 6 anys,
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l’experiència educativa de Reggio de l’Emília té un gran interès per a qualsevol
professional de l’educació infantil: l’aposta per la competència de l’infant i la
defensa dels drets dels nens i nenes són arguments suficients per apropar-nos-hi.
“En la història de les escoles infantils [...] de Reggio de l’Emília el primer inconformisme
[...] va néixer del rebuig d’una imatge (d’infant) feta de debilitat, pobresa i incapacitat. [...]
Es va tractar de mirar i pensar en un nen que no solament és destinatari de les nostres
cures, sinó també productor d’històries i relacions: un nen que des del naixement és lector
i constructor actiu i competent de la realitat, actor i protagonista de la seva pròpia història
[...] dotat d’un potencial energètic enorme que sorgeix de la força de qui vol créixer i de la
riquesa del qui és curiós i de qui se sap sorprendre.”
S. Spaggiari (2001, novembre). “Atravesar los límites”. Cuadernos de Pedagogía (núm.
307, pàg. 59).

Loris Malaguzzi (1920-1994), mestre i pedagog, director de les escoles de Reggio
de l’Emília des de l’any 1968, va ser l’inspirador d’aquesta experiència. Va fundar
el Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia i va impulsar les exposicions “L’occhio salta
il muro” i “I cento linguaggi dei bambini”, que han fet la volta al món amb molt
d’èxit. La xarxa d’escoles infantils de Reggio és la més visitada del món.
Reggio approach

Portada del catàleg de l’exposició
L’occhio salta il muro (1984).

Les idees i la pràctica pedagògica de Reggio s’han estès arreu del món en el decurs dels
darrers vint-i-cinc anys, i moltes escoles infantils s’inspiren en aquest projecte educatiu de
qualitat, anomenat Reggio approach. A Espanya tenim un exemple clar en les escoles
infantils municipals de Pamplona: qui va ser durant molt de temps coordinador dels tallers
d’expressió del seu Patronat Municipal d’Educació, Alfredo Hoyuelos, ha facilitat la difusió
del pensament i la biografia de Malaguzzi amb la seva tesi doctoral, “El pensamiento y
obra pedagógica de Loris Malaguzzi y su repercusión en la educación infantil”. Una tasca
de gran transcendència si es té en compte l’escassa bibliografia de Malaguzzi, que va
difondre per tot el món l’activitat de la xarxa d’escoles de la seva ciutat, Reggio de l’Emília,
sobretot mitjançant xerrades, seminaris, cursos i exposicions documentals.
Reggio de l’Emília...
... és una ciutat del nord industrialitzat italià, de 140.000 habitants, amb una àmplia xarxa
d’escoles infantils de 0-3 (asilo nido) i de 3-6 anys (scuola dell’infanzia) que l’han feta
famosa internacionalment i que molts dels seus habitants, quan parlen amb els visitants,
descriuen con “la millor joia de la ciutat”.

L’actitud crítica i combativa i la inquietud cultural de Malaguzzi l’impulsaren
a endinsar-se en el coneixement de diverses disciplines, de la pedagogia i la
psicologia a l’art, la química, la biologia o la literatura. Era un pragmàtic en
actualització constant, però no es deixava influir per cap teoria o model; la riquesa
i amplitud dels seus plantejaments és un valor molt important d’aquesta pedagogia
en construcció permanent. Per Malaguzzi, l’única cosa sagrada són els drets dels
infants.
“Treballar amb infants vol dir haver de fer comptes amb poques certeses i molta incertesa.
Allò que ens salva és el fet de buscar i no perdre el llenguatge de la meravella que perdura,
en canvi, als ulls i a la ment dels infants. És necessari tenir el coratge de produir de manera
obstinada projectes i eleccions. Això és competència de l’escola i de l’educació.”
Apunts extrets d’un Seminari sobre Educació Infantil impartit per Malaguzzi a Barcelona,
en el marc de l’Escola d’Estiu d’Expressió, Comunicació i Psicomotricitat (juliol de 1988).

Podeu llegir i consultar
més recursos sobre la
pedagogia reggiana en el
material web d’aquesta
unitat.
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possible respectar algú
sense escoltar-lo.”
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L’educació s’entén com un motor de transformació social que ha d’estar al
servei de les potencialitats dels infants, entesos com a subjectes competents,
mitjançant la creació de contextos educatius rics i la pràctica d’escoltar i
respectar. La tendresa, l’optimisme i l’alegria són ingredients bàsics en la
vida de les escoles de Reggio, com també la participació de tots els elements
de la comunitat educativa.
La intervenció educativa és rica i canviant, en transformació constant, a la recerca
de “noves formes de saltar el mur” i dóna sentit autèntic a la investigació educativa.
Però podem assenyalar alguns aspectes que fonamenten la pràctica educativa a
Reggio:
• Una pedagogia de la relació, basada en l’escolta i l’observació. Podem
conèixer els infants si els escoltem i observem sense jutjar-los, des del
respecte, requisit imprescindible.

La creativitat plàstica i la cooperació
són importants en els projectes de
treball.

• El respecte envers la diversitat, la multiculturalitat, la cultura i el temps de
la infància.
• És un projecte educatiu que va més enllà de l’escola, que és de ciutat
i comunitari. Vincula infància i política de la infància, amb un model
ecològic compromès amb els drets dels infants i que implica la participació
ciutadana: cal treballar plegats per fer realitat l’atenció a la infància que
volem i somiem.
• És un model educatiu obert i flexible, que valora la complexitat, l’activitat
i els projectes estratègics i entén l’educació com un procés complex de
construcció de sabers i capacitats.
• Introdueix el taller i la figura de la persona que se n’encarrega com a valoració del treball manual i per fer possible el desplegament de les capacitats
creatives que tenen tots els infants, que posseeixen “cent llenguatges” al
seu abast i són autèntics productors de cultura. La persona encarregada del
taller és un adult de la comunitat, sovint un artista plàstic, que estimula i
dinamitza l’expressió i la comunicació infantils, promou l’aprenentatge de
tècniques, facilita l’educació estètica, visual i creativa, etc.
• Dóna molta importància a la documentació de les activitats per poder
valorar els processos d’aprenentatge dels infants.
• Interpreta els espais i els ambients de qualitat com a facilitadors d’accions
i idees, responsables del benestar dels nens i nenes.
• És pioner en la recerca de la qualitat dels serveis d’atenció a la infància i
consegüentment un bon referent per a tots nosaltres.
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3. Bases psicopedagògiques: les teories de l’aprenentatge

Com els models pedagògics, la psicologia de l’aprenentatge també és del tot
imprescindible per fonamentar la nostra intervenció educativa. L’aprenentatge
és un conjunt de processos que ens permeten modificar o elaborar esquemes
de comportament concrets i desenvolupar el coneixement sota la influència de
l’entorn o de l’experiència. L’aprenentatge ens permet adaptar-nos i respondre
amb noves destreses, coneixements o accions a les demandes de la vida.
Tot allò que aprenem ens ajuda a construir-nos com a persones i ens atorga identitat,
influeix i determina els nostres pensaments i emocions, afecta la totalitat del nostre
psiquisme. Gràcies a la capacitat d’aprendre podem traslladar una competència
assolida a una altra tasca similar, atès que el que aprenem té una certa consistència
i és possible la creació de cultura, característica de la nostra espècie. És així com
podem entendre la transmissió de sabers, procediments, valors, actituds, etc. entre
persones i entre generacions, com també les innovacions i la creativitat pròpia dels
éssers humans.

Els processos d’aprenentatge són motors del desenvolupament, més enllà
dels processos maduratius, tot i que interactuen permanentment amb ells.
Si parlem de persones, és difícil establir quines de les nostres conductes o
capacitats podrien ser purament instintives, ja que des dels orígens de la vida
ens caracteritzem, en la interacció amb l’entorn, per la capacitat d’aprendre.
Els éssers humans tenen bases genètiques que faciliten els aprenentatges
posteriors. Les persones, com la resta d’animals, presenten patrons de
conducta innats, els instints i els reflexos.
Els instints són pautes de comportament relativament complexes, determinades
biològicament i molt importants per a la supervivència de l’espècie. Els instints
estan molt estereotipats, es comporten igual cada vegada que s’executen; un cop
s’ha iniciat la resposta sempre s’acaba, són resistents al canvi i compartits per
tots els membres d’una espècie. Els instints que s’atribueixen als humans són
el de supervivència, el sexual, el de protecció, etc. Però en el cas de la nostra
espècie, no tots els autors estan d’acord que els éssers humans tinguem instints,
atès que la nostra adaptació incorpora formes noves per respondre a les necessitats
individuals i a les exigències de l’entorn. Per això, parlem de comportaments de
base instintiva i de pulsions: els nadons mostren grans diferències, però sobretot
en els primers dos mesos de vida tenen un repertori de conductes reflexes.
Les pulsions (impulsos psíquics en l’espècie humana) incorporen, a més d’una
base biològica (en la qual se sustenten) una base sociocultural i per això tot allò que
fem per aconseguir l’adaptació va més enllà de la pura satisfacció d’una necessitat
biològica. Podem ajornar i fins i tot negar aquestes necessitats, com ens mostren
alguns exemples de la conducta sexual o alimentària humana: podem fer una vaga
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de fam, emmalaltir d’anorèxia o practicar l’abstinència sexual. Com a instints purs
no podríem parlar per exemple ni de l’instint reproductor, ni del de conservació de
la vida. La varietat del repertori de comportaments en aquestes conductes de base
instintiva de la nostra espècie és una altra mostra d’aquesta complexitat pulsional
que se situa a cavall dels nivells somàtic i psíquic.

Els mecanismes que un
infant posa en marxa per
caminar, per aprendre les
taules de multiplicar o per
agafar la cullera, per anar
amb bicicleta o quan aprèn
a fer lectures en braille són
diferents.

Els reflexos, a diferència dels instints, de caràcter complex, són conductes simples
que no s’aprenen sinó que constitueixen respostes involuntàries a una estimulació
de l’ambient. No són originades per la nostra voluntat sinó que apareixen de manera involuntària, automàtica, com a resposta a determinats aspectes de l’ambient.
Ens permeten l’adaptació inicial necessària per interactuar amb l’entorn i encetar
els processos d’aprenentatge.
La conducta reflexa és variable; és a dir, les respostes no sempre es donen de la
mateixa manera davant del mateix estímul. Alguns reflexos, com el de parpelleig,
el d’evitació o el del moviment reflex que es produeix en donar un cop sota la
ròtula, es mantenen tota la vida. Mentre que d’altres, com el reflex de volteig, el de
prensió, el moviment de cames funcional, el natatori o el de succió, desapareixen
o es transformen per deixar pas a la conducta voluntària.
Les teories de l’aprenentatge intenten explicar els processos gràcies als quals
podem aprendre coneixements, habilitats o actituds. Els diferents autors, en
funció del marc teòric o paradigma que defensen, expliquen l’aprenentatge d’una
manera o d’una altra, posant l’accent en uns factors per sobre dels altres, i són
explicacions parcials. Per això, malgrat que optem per una visió constructivista
de l’aprenentatge, moltes aportacions d’altres teories són del tot necessàries
per comprendre i afavorir els aprenentatges infantils. No hi ha cap teoria que
doni una visió integrada del desenvolupament i de l’aprenentatge humà. La
psicologia, des dels seus inicis com a ciència, ha anat construint el coneixement
sobre els processos d’aprenentatge a partir de formulacions teòriques successives.
Presentem sintèticament les seves aportacions.

La teoria del
condicionament clàssic de
Pavlov...
...parteix dels reflexos innats: en
el famós experiment amb un gos,
al qual va fer salivar mitjançant
l’associació amb les passes de la
persona que duia el menjar,
sense ni tan sols haver-la vist, va
distingir:
• el reflex incondicionat
(salivació quan
l’aliment entra a la
boca), de caràcter innat;
• el reflex condicionat
(salivació en sentir les
passes del cuidador), de
caràcter après.

Algunes teories destaquen els reflexos condicionats com la base de l’aprenentatge;
d’altres com a producte de successives temptatives i errors; d’altres ho expliquen a
través d’un descobriment sobtat de la forma de resoldre un problema. La importància de la interacció social o de la cognició són eixos destacats de la psicologia de
l’aprenentatge, que també ha demostrat com els infants presenten ritmes i estils
d’aprenentatge diferents. La motivació, les emocions, les experiències prèvies,
entre altres factors, també incideixen en la nostra capacitat d’aprendre.

3.1 Teories conductistes i neoconductistes de l’aprenentatge
Aquestes teories, anomenades associacionistes o connexionistes, parteixen del
supòsit que tota conducta és una resposta a un estímul, i atorguen un paper determinant a l’ambient en l’aprenentatge. Malgrat que parteixen del condicionament
clàssic, intenten explicar l’adquisició de conductes que no es basen en respostes
reflexes, que són la majoria en els humans. Els estímuls ambientals generen
respostes, que seran condicionades en funció de les conseqüències posteriors.
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Edward L. Thorndike (1874-1949) va demostrar l’aprenentatge per assaigerror i la llei de l’efecte a partir de l’experiment següent: va tancar un gat afamat
dins d’una caixa tancada des de la qual es podia veure l’aliment situat a fora;
la caixa es podia obrir senzillament prement una balda; el gat tancat saltava i
empenyia, fins que en un dels moviments casualment tocava la palanca i la porta
s’obria. La mateixa situació s’anava repetint i el gat anava aprenent com prémer
la palanca, fins que va arribar un moment en què ja era capaç d’obrir la porta en
els primers intents. Va comprovar com, en un determinat ambient, les respostes
obtingudes per l’atzar, de les quals se’n derivava una conseqüència beneficiosa,
tendien a repetir-se (després de successius intents, el gat aprenia a prémer la
palanca que li permetia obrir la tanca de la caixa).
Per a John B. Watson (1878-1958), psicòleg nord-americà creador del terme
conductisme al principi del segle XX, tota conducta és producte de l’associació
d’un estímul i una resposta. Podem aprendre no sols conductes mecàniques
complexes, com caminar, sinó també reaccions emocionals o formes emotives
de reaccionar davant situacions diverses. Adquirir coneixements intel·lectuals
no és més que aprendre seqüències de conceptes i de paraules que responen a
estímuls condicionats. Així, va condicionar un bebè de nou mesos a tenir por
d’una rata blanca associant-ne la presència a un soroll fort i estrident; després
l’infant generalitzava la por a tots els animals de color blanc.
Per a John F. B. Skinner (1904-1990), que parteix de la idea que tot organisme o
individu és capaç d’interactuar o relacionar-se amb el medi ambient o entorn que
l’envolta, quan desplega la seva operativitat o interacció es troba amb determinats
estímuls, anomenats estímuls reforçadors o simplement reforçadors.
Qualsevol conducta d’un organisme en un ambient determinat, casualment o induït
a fer-ho, és la resposta. El reforç, que té un paper clau en l’aprenentatge, és
qualsevol esdeveniment ambiental que augmenta la probabilitat que una conducta
es repeteixi.
Importància del subjecte que aprèn
Que un objecte o una situació es visqui com una experiència positiva o negativa depèn
de la persona que la viu més que de qui l’aplica. Per exemple, podem imaginar un infant
que juga tranquil·lament amb les seves joguines; els pares, centrats en les seves tasques,
no li presten atenció. De sobte s’aixeca, ensopega amb un gerro i el trenca; els pares el
renyen i li diuen que sigui més curós. Si l’infant està satisfet de l’atenció que habitualment li
ofereixen els pares viurà la situació com un càstig, i possiblement anirà amb cura que no es
torni a repetir. Contràriament, si sent que els pares no li dediquen l’atenció que necessita,
viurà la situació com una oportunitat de captar l’atenció dels pares, és a dir, com un premi i
potser tendirà a repetir situacions similars.

Skinner introdueix el concepte d’aprenentatge per condicionament operant,
destacant el paper que exerceix, com a reforçador, l’estímul incondicionat. Un
organisme, davant d’un estímul, pot tenir diferents respostes, i quan aquestes
respostes són reforçades tendeixen a repetir-se. La conducta operant ja no és
una mera resposta a un estímul, sinó que actua sobre el medi desencadenant una
alteració d’aquest que opera com a reforç, és activa i intencional. Reforç és allò
que oferim a canvi de la conducta que es demana, i resposta i reforç són del tot
interdependents. Per a Skinner, el procés d’acumulació d’experiències reforçades
positivament o negativament determina la conducta d’un individu.
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Podeu consultar una
descripció més acurada
de la teoria pavloviana del
condicionament clàssic en
l’apartat de recursos del
material web.

Exemple de càstig negatiu
Un infant mentre esmorza mira
la televisió (situació agradable
per a ell), però bada i no esmorza
(conducta no desitjada), i els
seus pares decideixen apagar la
“tele” (desapareix la situació
agradable).

El càstig...
...intenta evitar que es repeteixi
una conducta, vol inhibir
respostes i sempre és
desagradable per a la persona. A
més, cal dosificar-lo perquè sigui
eficaç, i presenta inconvenients:
no sempre queda clar quina
conducta es vol evitar, ni com
volem que actuï l’infant; també
podria ser que inhibíssim unes
altres que no ens interessen. El
càstig promou l’agressivitat, i la
persona aprèn a evitar la
conducta castigada només davant
de la persona que castiga.

Un expert és una persona
que ha comès el màxim
nombre d’errors en un camp
reduït de l’experiència
humana. (Niels Böhr).
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Extinció de la conducta
operant
Què passaria si no agaféssim
més l’infant del bressol quan
plora? Al cap d’uns quants
intents deixaria de plorar.
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Per aprendre, doncs, hem d’aplicar els reforços de forma adequada: si el nadó vol
que el prenguin a braços quan és al bressol, i quan plora la mare l’agafa, aprendrà a
plorar per aconseguir-ho (reforç positiu); si, en canvi, crida i no l’agafen, aprendrà
a no donar aquesta resposta més endavant (reforç negatiu).
La teoria d’Skinner té nombroses aplicacions en l’àmbit de les tècniques de
l’ensenyament programat, de la publicitat o de la modificació de conducta, tot
i que a partir dels anys setanta aquest corrent va perdre pes -pel seu radical
ambientalisme (que negava el pes de les estructures innates en l’aprenentatge) i
pel seu reduccionisme (la complexitat humana va molt més enllà dels experiments
amb coloms o rates de laboratori)– en favor de les teories cognitives.
La teoria de l’aprenentatge social d’Albert Bandura (1925) ens permet explicar
que també podem aprendre a partir de l’observació d’un model: l’infant, mentre
observa els altres en determinades condicions i segons les seves capacitats i
coneixements previs, adquireix i modifica pautes complexes d’interacció social.
Per a molts autors, la seva teoria és un pont cap a les formulacions cognitives
de l’aprenentatge, atès que lluny d’acceptar, com els conductistes, que l’ambient
o entorn en què es desenvolupa una persona és la causa del seu comportament,
considera que hi ha una relació recíproca entre individu i entorn, i creu que el
comportament de la persona causa l’ambient (determinisme recíproc).
També admet que, tot i la importància de l’aprenentatge, el desenvolupament humà
no és només l’aprenentatge, sinó que hi ha influències de tipus cognoscitiu: els
infants treuen conclusions de les seves experiències i les apliquen a situacions
posteriors. I també aprenen observant altres persones, adultes i infants, mitjançant
la imitació. Aquesta interacció entre allò social i allò cognitiu acosta molt Bandura
als teòrics constructivistes. Aquest aprenentatge és el que s’anomena “modelat”,
“aprenentatge vicari” o “aprenentatge per imitació”, que fins i tot pot permetre
aprendre conductes sense fer-les, només per observació; per això cal que tinguem
en compte el nostre paper com a model davant dels infants (sovint és més important
allò que fem que no pas allò que diem): els infants imiten els models corresponents
a persones significatives per a ells.
Aquest tipus d’aprenentatge, si bé pot succeir de manera natural, va ser estudiat i
sistematitzat per Bandura i va esdevenir tècnica de modificació de conducta.

3.2 Teories cognitives de l’aprenentatge
Les teories cognitives de l’aprenentatge són denominades també teories de
l’aprenentatge per comprensió. Sorgeixen amb el desenvolupament de la teoria
psicològica de la Gestalt, i els seus iniciadors són Max Wertheimer, Wolfgang
Köhler i Kurt Koffka. Aquesta tendència psicològica fonamenta l’aprenentatge
en les mateixes lleis de la percepció; preguntar-se com aprèn un individu és
preguntar-se també com percep en realitat una situació determinada; i així com
la unitat perceptiva és la Gestalt, perquè percebem «formes», «configuracions» o
«totalitats», de la mateixa manera la unitat bàsica d’aprenentatge és l’estructuració
d’una totalitat adquirida en una altra o en la substitució d’una per una altra.
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Hi ha aprenentatge quan hi ha comprensió global d’una situació –i no
merament de cadascuna de les seves parts– i reestructuració de la comprensió
que ja es té, això és quan hi ha una reestructuració perceptual. Els autors de
la Gestalt han estudiat, pel que fa a l’aprenentatge, el fenomen del insight o
intuïció comprensiva sobtada, que W. Köhler va explicar en els ximpanzés
(els va estudiar a Tenerife durant la Segona Guerra Mundial) i G. Katona en
humans.
Les teories cognitives incorporen tots els processos relacionats amb el processament de la informació, com per exemple l’atenció o la memòria comprensiva, que
s’arrela en els coneixements previs de l’infant, no pas la memòria mecànica o
repetitiva.
Jean Piaget (1896-1980) va elaborar una teoria del desenvolupament intel·lectual
o, com també és coneguda, l’epistemologia genètica. Va centrar el seu treball
en l’estudi del desenvolupament de la intel·ligència i en el que ell anomenava la
construcció del coneixement. Ens ajuda a definir què pot aprendre un infant i
en quin moment, ja que el seu nivell de desenvolupament operatori determina una
forma d’organització mental i unes possibilitats de raonament i aprenentatge a
partir de l’experiència.
Piaget considera que el coneixement és producte d’un procés d’adaptació o
interacció entre la persona i els objectes o altres persones que conformen la realitat:
l’ésser humà precisa construir les seves estructures de coneixement prenent les
dades del món exterior, interpretant-les, transformant-les i organitzant-les, i pot
estructurar-les a través de la seva activitat. Per tant, podem dir que l’activitat del
subjecte permet estructurar progressivament el coneixement. L’aprenentatge està
estretament relacionat i subordinat al desenvolupament: per exemple, un infant
d’un any no pot aprendre a sumar o a restar, ja que les seves estructures mentals
no tenen el grau de maduresa necessari per comprendre o interioritzar aquests
conceptes de manera significativa.
Durant els seus estudis va observar que els infants tenen trets comuns segons l’edat.
Cada nivell o estadi evolutiu està definit per unes característiques cognitives, o
estructures mentals, determinades, que afavoreixen un determinat tipus d’aprenentatge. Un cop l’estructura es consolida permet la formació d’una altra de nivell
superior, ajuda a preparar-la i a integrar-la.
El desenvolupament cognitiu es defineix en quatre grans estadis:
1. Estadi sensoriomotor (de 0 a 18 mesos/2 anys). Intel·ligència pràctica, sense
representació mental.
2. Estadi preoperatori (de 2 a 7 anys). Apareixen diverses formes de representació mental (llenguatge, pensament, joc simbòlic, etc.). La lògica del seu
pensament encara es vincula al pensament egocèntric.
3. Estadi de les operacions concretes (de 7 a 12 anys). Adquisició de la lògica
del pensament.

Jean Piaget (1896-1980)

Piaget comparteix amb
Ausubel la concepció de
l’aprenentatge verbal
significatiu.
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4. Estadi de les operacions formals (d’11 anys en endavant). Pensament
hipoteticodeductiu.
Construcció del coneixement
Per entendre la teoria de Piaget és útil imaginar la construcció de l’aprenentatge com
la construcció d’un bloc de pisos: fins que no tenim consolidada l’estructura del primer
pis, difícilment podem començar a construir l’estructura del segon; de tal manera que la
consolidació d’un nivell permet la construcció del següent, fins a arribar al quart, l’últim
segons Piaget.

Els dos processos que caracteritzen l’evolució i l’adaptació del psiquisme humà
són els de l’assimilació i l’acomodació, els eixos que fan possible l’aprenentatge:
• L’assimilació: és la incorporació o interiorització de noves experiències o
coneixements als esquemes mentals ja existents o als coneixements previs
adquirits.
• L’acomodació: es dóna quan la interiorització d’experiències noves o
la reorganització de les existents fa necessari modificar o transformar les
estructures cognitives pròpies.
Assimilació i acomodació
Per exemplificar l’assimilació i l’acomodació imaginem la nostra ment com una prestatgeria
on anem guardant els objectes (coneixements) que anem adquirint en diferents calaixos
degudament categoritzats. Imaginem, doncs, un infant que té un calaix de mamífers, on
hi ha el gat, el gos, el cavall i la vaca, i un d’animals aquàtics, amb crancs, peixos (sense
especificar), gambes i calamars. Un dia, gràcies a uns dibuixos de la televisió, descobreix
el ruc i els caragols de mar: aquest infant assimilarà aquests coneixements posant-los
cadascun al calaix que els correspon. Un altre dia descobreix en un conte de la biblioteca
el dofí, un animal aquàtic i mamífer; l’estructura existent no és vàlida per interioritzar la
nova troballa; per fer-ho caldrà una reorganització (ni que sigui temporal) dels calaixos en
què tingui cabuda aquest nou coneixement.

El treball de David P. Ausubel (1918-2008) sempre ha estat adreçat a explicar els
processos d’aprenentatge a partir del material verbal, tant oral com escrit. Aquesta
teoria és la que coneixem com la de l’aprenentatge verbal significatiu.
Des de la perspectiva cognitiva, Ausubel concep l’aprenentatge com un procés de
modificació del coneixement, més que del comportament o de les actituds, en el
qual tenen un paper molt important els processos mentals propis de cada persona.
No és tan important el què s’aprèn sinó el com s’aprèn.
Dins la teoria de l’aprenentatge verbal significatiu Ausubel especifica quatre tipus
d’aprenentatge que s’aglutinen al llarg de dues dimensions.
La primera dimensió és la de l’aprenentatge per recepció enfront de l’aprenentatge per descobriment, als extrems d’aquesta dimensió trobem els dos
aprenentatges que hi donen el nom:
• L’aprenentatge per recepció, que es realitza quan les persones es limiten a
comprendre i interioritzar els coneixements que es presenten com a acabats.
• L’aprenentatge per descobriment es dóna quan els coneixements que ha
descobert el subjecte cal que s’incorporin als ja existents.
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La segona dimensió és la de l’aprenentatge significatiu enfront de l’aprenentatge
mecànic o per repetició.
• L’aprenentatge significatiu és aquell que es produeix quan els nous
continguts es poden relacionar pel seu significat amb els que el subjecte
ja té assolits.
Perquè es pugui donar l’aprenentatge verbalment significatiu cal que la
persona tingui una predisposició favorable o motivació vers l’acció que
realitza. Ha d’estar motivat per relacionar allò que sap amb allò nou que
aprèn. Una segona condició té a veure amb la significativitat dels continguts:
la lògica depèn de la seva estructura interna; la significativitat psicològica
depèn de l’estructura cognoscitiva de l’alumne i de les seves possibilitats
d’assimilació.
• L’aprenentatge per repetició o mecànic, en canvi, és l’aprenentatge que
es produeix quan els continguts que s’han d’assolir són arbitraris, és a dir,
la persona no disposa de coneixements amb què associar-los, o bé la seva
actitud no és la de comprendre’ls sinó la d’assimilar-los de manera literal.
Per a Ausubel l’aprenentatge per descobriment és molt important, especialment
a les primeres edats, però considera que la principal font de coneixement quan
l’infant entra en el món dels aprenentatges escolars prové de l’aprenentatge
significatiu que es realitza per recepció, és a dir, l’aprenentatge que transmeten
els educadors. Què en penseu?

3.3 Més enllà del cognitivisme:
l’aprenentatge

teories constructivistes de

Lev S. Vigotski (1896-1934), psicòleg bielorús, s’interessà a investigar la consciència i els processos superiors de la persona. En la línia de Marx i Engels, entén
la consciència com un producte social.
Vigotski rebutja les teories que redueixen els processos d’aprenentatge a una
simple associació entre estímuls i respostes, ja que, encara que la considera
important, creu que és insuficient per explicar la conducta humana. Aquest autor
considera que l’aprenentatge ens porta a ser persones i que es construeix en l’acció
conjunta amb els altres. Aquesta acció es perpetua i garanteix mitjançant el procés
social de l’educació, entesa aquesta en un sentit ampli, mitjançada pel que Vigostki
considera un gran instrument psicològic: el llenguatge.
Vigotski va elaborar la llei de la doble formació dels processos psicològics
amb la qual afirma que tot procés psicològic superior apareix en dos plans
o nivells diferents. Primer apareix en el pla interpersonal o social, i després
passa al pla intrapersonal o individual. Aquest procés pot aplicar-se a les
funcions superiors, el llenguatge i el pensament.

Lev S. Vigotski (1896-1934)
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Evolució del llenguatge i nivells d’actuació interpersonal i intrapersonal
Per exemple, si analitzem l’activitat conjunta de qualsevol pare o mare amb els seus fills i
la interacció que es produeix, es pot observar que els adults “imposen” als fills el procés
de comunicació i representació mental aprofitant les accions naturals dels infants. Així,
doncs, quan l’infant té set i intenta comunicar-se amb els seus progenitors per aconseguir
aigua, aquests només identifiquen la seva demanda en un nombre limitat d’expressions (les
acceptades o conegudes en el seu context sociocultural), de tal manera que l’infant s’adona
que sempre que fa el gest o pronuncia l’expressió, els adults satisfan la seva demanda. En
aquest moment s’està actuant en el pla social o interpersonal, ja que el llenguatge té una
funció merament comunicativa. Quan l’infant creixi i interioritzi el llenguatge, gràcies a l’ús
que en farà, serà capaç internament d’ordenar els seus pensaments i accions. En aquest
moment, el llenguatge serà utilitzat en el pla intrapersonal i individual.

Per entendre aquest procés, Vigotski es recolza en conceptes bàsics com la
mediació instrumental i social i la interiorització.
Entenem per mediació instrumental la capacitat d’utilitzar instruments
psicològics com ara icones, dibuixos, lletres, signes, etc. per tal d’augmentar
la probabilitat de resoldre un conflicte, i entenem per mediació social quan
aquest paper el fan les persones. En altres paraules, els instruments i les
persones permeten la mediació dels aprenentatges i milloren la representació
mental.
El procés d’interiorització es basa en la reconstrucció interna d’una
operació realitzada de manera externa. Aquest procés d’interiorització es
millora i s’optimitza quan els processos de mediació es donen de manera
esglaonada.

És important no confondre
com entén l’aprenentatge
significatiu Vigotski i com ho
fa Piaget, ja que utilitzen el
mateix terme per a
conceptes diferents.

L’aprenentatge significatiu es produeix quan l’experiència és compartida. Per a
Vigotski, l’aprenentatge és significatiu en tant que els altres el doten de significat
i el subjecte l’interioritza a través de l’activitat compartida amb els altres.
Per explicar el concepte de “desenvolupament”, Vigotski concreta nivells o zones
de desenvolupament:
• Zona o nivell de desenvolupament real. En aquesta zona de desenvolupament s’inclouen totes les activitats o funcions que una persona pot realitzar
individualment sense l’ajut o mediació d’altres persones.
• Zona o nivell de desenvolupament potencial. Nivell en què s’inclouen
aquelles activitats o funcions que una persona només pot realitzar amb l’ajut
o mediació d’altres.
• Zona o nivell de desenvolupament proper. Aquesta zona comprèn els dos
nivells anteriorment explicats, és a dir, és la distància que hi ha entre allò
que podem realitzar nosaltres sols de manera efectiva i allò que podem fer
amb l’ajut d’altres persones, és a dir, allò que som capaços d’aprendre.
Qualsevol dels processos d’aprenentatge que es fan a la primera infància, com
poden ser caminar o menjar, il·lustren el pas de fer les coses amb l’ajut o suport
dels altres i fer-les de manera autònoma.
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Per tant, ha de ser en aquesta zona on la mediació instrumental ha de ser més
efectiva per facilitar l’aprenentatge. Si pretenem que una persona aprengui
allò que està fora de la seva zona de desenvolupament proper, per exemple,
ensenyar a córrer un infant que encara no camina de manera autònoma, sens dubte,
fracassarem.
Jerome S. Bruner (1915) es deslliga dels plantejaments purament cognitius i
elabora el que es coneix com a teoria de la instrucció, que centra el seu interès
en com las persones construïm els significats.Bruner parteix d’una psicologia
cultural en què aprofundeix en el concepte de significat i els processos mitjançant
els quals es creen i es transmeten els significats dins d’una comunitat o grup
cultural.
Hereu de les idees de Lev S. Vigotski, és precisament des d’un concepte d’aprenentatge i de desenvolupament que Bruner elabora la teoria de la instrucció.

3.3.1 La cultura en la teoria de la instrucció
Bruner concep el desenvolupament humà d’una manera holística, és a dir, pensa
que no es pot entendre el desenvolupament intel·lectual sense entendre el desenvolupament físic, moral o emocional. Per a Bruner, el paper de la cultura en
la instrucció és clau, ja que considera que la formació de l’ésser humà passa
per l’aparició de sistemes simbòlics compartits, de formes tradicionals de viure
i treballar junts, i pel sedàs de la cultura.
Bruner considera que la cultura permet a les persones superar les limitacions que
els imposa l’herència biològica. És a dir, defensa que és la cultura i no la biologia
la que modelitza la vida i la ment de les persones, és la que dota de significat
l’acció.
Jerome S. Bruner estableix tres models d’aprenentatge que poden ser considerats
com a tres etapes progressives de l’aprenentatge, tot i que l’aparició d’una
no exclou l’existència de l’anterior. Aquests tres tipus d’aprenentatge són els
següents:
• Model enactiu: és l’aprenentatge de les coses per mitjà de l’acció. S’aprèn
actuant, imitant, manipulant.
• Model icònic: és l’aprenentatge que es fa amb l’ajut d’imatges, dibuixos
etc. que representen alguna cosa.
• Model simbòlic: és l’aprenentatge que fa ús del llenguatge, escrit i parlat,
com a instrument de cognició.
Dins del procés d’aprenentatge, Bruner considera molt important la funció
de la categorització, ja que permet la formació i l’enfortiment d’estructures
mentals. Els infants aprenen per descobriment i en la seva interacció amb
la realitat, la categorització els permetrà facilitar l’acció. Per categorització
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entendrem la significació i l’organització de les experiències, poder contextualitzar
la informació i aprofundir-hi. L’infant, en la seva interacció amb tot allò que
l’envolta, organitza les informacions segons les seves categories o estructures
mentals, que requereixen per desenvolupar-se de la capacitat de seleccionar les
informacions, generar proposicions, simplificar, prendre decisions i construir i
verificar les pròpies hipòtesis. És aquí on pren tot el sentit l’aprenentatge per
descobriment: més enllà de la mediació que li ofereix l’adult o un altre infant, és
la pròpia acció d’associació i construcció el que li permetrà formar categories de
pensament. L’aprenentatge de conceptes és un procés necessari per categoritzar
i en les primeres edats els infants s’aproximen als conceptes més que no pas els
adquireixen, a través de la pròpia activitat i la interacció amb els objectes i les
persones, desplegant progressivament i simultàniament els models d’aprenentatge
enactiu, icònic i simbòlic.
Així, doncs, “el constructivisme manté que l’activitat (física i mental) que per naturalesa
desenvolupa la persona, és justament el que li permet desenvolupar-se progressivament,
sentir i conèixer-se ell mateix i a la realitat externa. Ara bé, aquest procés de construcció
progressiva que té lloc com a resultat de l’activitat no té lloc en el no-res, sinó amb relació
al medi que envolta la persona”.

Per estudiar el concepte
de motivació i la seva
relació amb
l’aprenentatge, consulteu
la secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
mòdul.

C. Dorado Perea. Aprendre a aprendre (1999), a www.xtec.es.

Un cop fet el repàs de les principals teories que expliquen l’aprenentatge, podem
extreure algunes consideracions que cal tenir presents respecte de l’aprenentatge
quan ens plantegem la intervenció educativa des dels serveis d’atenció als infants:
• La capacitat d’aprenentatge és present en els éssers humans des de l’inici
de la vida.
• És un procés que dura tota la vida.
• És un procés individual que és produeix en el medi: l’infant aprèn mitjançant la seva activitat mental.
• No tot s’aprèn de la mateixa manera (aprenentatge per descobriment, per
condicionament, per imitació, etc.).
• L’aprenentatge implica coneixements, habilitats intel·lectuals, habilitats
motrius, actituds, valors, etc.
• L’aprenentatge suposa un canvi potencial en la conducta, ara bé, no comporta necessàriament la realització de la mateixa conducta.
• Els canvis produïts per l’aprenentatge no són sempre permanents. És més,
els aprenentatges poden modificar-se per altres de posteriors.
• No totes les persones aprenem de la mateixa manera (estils cognitius).
• L’aprenentatge de tota persona està influenciat pel seu grau de desenvolupament (maduració i ritmes d’aprenentatge).
• Cal proposar activitats d’ensenyament–aprenentatge potencialment significatives i proporcionar ajuts contingents.
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• Caldrà partir del desenvolupament efectiu de l’alumne per fer-lo progressar
a través de la zona de desenvolupament proper (ZDP), en el camí entre allò
que podem fer sols i allò que podem fer amb l’ajut dels altres.
• Cal partir dels coneixements o experiències prèvies.
• Cal cercar aprenentatges funcionals, que l’infant usi en diferents contextos.
• Caldrà tenir en compte que, també a partir dels aprenentatges, l’infant
construeix la imatge d’ell mateix i desenvolupa l’autonomia i l’autoestima
personals.
• La motivació facilita l’aprenentatge.
• L’aprenentatge es pot donar entre iguals i també és important l’estímul que
suposa la diversitat d’edats.
• L’aprenentatge ha de promoure l’autonomia.
• No sempre s’aprèn conscientment, és a dir, s’aprenen moltes coses sense
tenir la voluntat explícita d’aprendre-les, ni s’aprèn només allò que és
socialment adequat.
• L’aprenentatge, com a procés de canvi, pot causar cert malestar, resistència,
ansietat o por.
• Els canvis de conducta es poden produir per processos diferents de l’aprenentatge, com poden ser les malalties, el consum de fàrmacs o drogues, el
desenvolupament maduratiu o els processos instintius.

L’aprenentatge és una de les tasques més importants dels éssers humans al
llarg de la seva vida. Per tant, els agents educatius que impulsin, ajudin
o garanteixin l’aprenentatge hauran de tenir molt presents tots aquests
aspectes.
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Introducció

Com fonamentem la nostra intervenció educativa amb els infants petits també des
del què fem i el com ho fem?
En la unitat “Principis bàsics d’intervenció en educació infantil” completem la
contextualització de la nostra intervenció acostant la mirada cap a la realitat
dels nostres serveis, ja siguin de l’àmbit català, espanyol o europeu, però també
analitzant la normativa vigent sobre infància i educació, la qual emmarca també
la nostra tasca i li dóna sentit, una tasca que cal planificar, independentment de
l’àmbit d’intervenció on es dugui a terme i que ens remet a les competències,
funcions i característiques dels educadors, una peça clau de la intervenció.
En l’apartat “Els sistemes d’atenció als infants d’Europa, Espanya i Catalunya“
farem una breu anàlisi de les característiques d’aquests serveis i dels models
diversos d’atenció que es donen en diferents països o dins d’un mateix estat, i
tractarem de les necessitats actuals i els reptes de futur. També ens interessa
comprendre quina ha estat l’evolució de l’atenció als infants de 0 a 6 anys a
Espanya i Catalunya per entendre el context i les característiques de la nostra
intervenció, tot això posant un especial èmfasi en els serveis educatius formals
d’aquesta etapa. També tractarem un agent educatiu de primer ordre: l’educador,
un ofici apassionant, però ple de reptes. Eduquem per al futur, en el present, i
som coresponsables, amb les famílies i amb tota la comunitat, de l’educació de
les criatures des de ben petites, en un moment tan singular i important de les
seves vides. Hem de poder conèixer quines són les nostres competències, de
tota mena, les nostres funcions i tasques, on podem treballar i quines ocupacions
podem desenvolupar, com podem fer per treballar de manera eficaç en equip i
també reflexionar sobre nosaltres mateixos, aprendre a qüestionar allò que fem.
Com intervenir per afavorir el desenvolupament integral de l’infant, la seva
curiositat i ganes d’aprendre, com fer per ajudar-lo a créixer com a persona,
per acompanyar-lo en aquest procés? Des de l’escolta i el respecte, des del
reconeixement però posant límits quan calgui, però... com relacionar-se de manera
clara i positiva amb els infants i les famílies, com intervenir en els conflictes, com
construir autèntiques relacions i vincles?
Des de la professionalitat, des del saber, des del saber fer i des del saber estar, des
de la formació inicial i des de la formació permanent com un element més de la
nostra tasca, des de la incorporació a través de l’aprenentatge de les tècniques
i procediments que calgui, amb els ulls oberts per interaccionar amb el món
que ens envolta, amb habilitats en el domini de les relacions personals (socials,
comunicatives...) i un nivell de maduresa personal adequat. Amb alegria, amb
bondat, amb curiositat, amb la suficient seguretat per acceptar els errors i aprofitarlos, per millorar cada dia, per construir-nos com a bons professionals de l’educació
infantil.

Principis bàsics d'intervenció en educació
infantil
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En l’apartat “Marc normatiu d’infància i educació ” tractarem el marc normatiu
d’infància i de l’àmbit educatiu i farem un recorregut pels textos més importants
que regulen la infància i l’educació, tant internacionals com estatals i catalanes,
fixant la vista en els aspectes relacionats amb l’educació infantil, que és del tot
necessari conèixer per desenvolupar la nostra professió.
I finalment, en l’apartat ” La planificació educativa en els serveis d’atenció als
infants “ veurem que la nostra intervenció mai pot ser improvisada, tot i que deixem
marge a l’espontaneïtat, a la incertesa necessària per educar infants, a la sorpresa...
Ens endinsarem en l’àmbit de la planificació. I per intervenir en l’àmbit escolar
és del tot imprescindible conèixer els elements i les característiques que integren
el currículum d’educació infantil. Tractarem els principis psicopedagògics que
fonamenten aquesta intervenció, que es desprenen sobretot de la manera com
expliquem els processos d’aprenentatge, i també de les metodologies i estratègies
didàctiques que dibuixen la vida cada dia a l’escola. Però si intervenim des de
l’àmbit no formal, la planificació s’ajusta a una altra manera de fer: abordarem els
seus nivells de planificació i les fases de la metodologia de projectes.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Contextualitza la intervenció educativa i la relaciona amb el marc legislatiu i
els fins de la institució.
• Identifica la informació sobre l’entorn social, econòmic i cultural que és útil
per a la intervenció.
• Analitza la legislació vigent, en relació als serveis educatius d’atenció a la
infància a nivell autonòmic, estatal i europeu.
• Compara els diferents tipus de centres i programes d’educació formal i no
formal que existeixen actualment.
• Defineix les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament
d’una escola infantil.
• Descriu les característiques, objectius, organització i tipus de funcionament
d’una institució d’educació no formal.
• Valora l’activitat professional del Tècnic/a d’Educació Infantil en el context
de la intervenció educativa.
• Utilitza i valora l’ús de les noves tecnologies com a font d’informació.
• Mostra iniciativa i disposició envers noves situacions de la professió.
• Valora la participació dels infants i de les famílies en el marc de la
intervenció.
• Valora la transcendència de l’atenció primerenca en el desenvolupament de
les capacitats infantils.
• Reconeix els diversos sistemes d’atenció als infants d’ Europa, Espanya i
Catalunya.
• Detecta i identifica la informació sobre les diferències i els factors que
dificulten o faciliten la participació dels homes i de les dones en relació
al marc normatiu i les característiques dels serveis d’atenció als infants
d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.
2. Determina els objectius de la intervenció educativa, i la relaciona amb els
nivells de planificació, els elements que la composen i els criteris de formulació,
en els àmbits formals i no formals.
• Identifica els elements d’un currículum.

Principis bàsics d'intervenció en educació
infantil
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• Identifica els elements d’un projecte d’intervenció educativa no formal.
3. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
• Identifica els trets fonamentals dels diferents models pedagògics i de les
teories que avalen els diferents models didàctics d’intervenció amb infants
de 0 a 6 anys.
• Identifica els models didàctics específics d’educació infantil.
• Interpreta els principis que fonamenten els diferents models d’atenció a la
infància.
• Analitza els principis psicopedagògics que sustenten els models més recents
en relació amb l’educació formal d’educació infantil.
• Compara experiències educatives rellevants per definir la pròpia intervenció
educativa.
• Compara les propostes metodològiques globalitzades utilitzades en l’educació infantil.
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1. Els sistemes d’atenció als infants d’Europa, Espanya i Catalunya i
la figura de l’educador infantil

Si pretenem conèixer el principis que caracteritzen la intervenció educativa amb
els infants de 0 a 6 anys, cal que ens acostem al context en què es desenvolupa,
des de l’àmbit europeu, del qual també formem part, fins al més proper, Catalunya.
Un altre element clau en aquesta intervenció és l’educador o educadora, el
professional especialitzat en educació infantil que treballa en els diversos serveis
d’atenció als infants de 0 a 6 anys.

1.1 Els sistemes d’atenció als infants d’Europa, Espanya i Catalunya
La Conferència Mundial d’Educació per a Tothom (Jomtien, Tailàndia, 1990)
va culminar amb una declaració segons la qual l’aprenentatge comença amb el
naixement i exigeix la cura precoç i l’educació inicial de la infància. Només es pot
aconseguir amb mesures destinades a les famílies, la comunitat o les institucions,
segons el cas. També es recomanava ampliar l’atenció a la primera infància i al seu
desenvolupament mitjançant intervencions tant de la comunitat com de la família,
tenint cura especial dels nens més desafavorits i incapacitats.
El 1996 la Unesco va presentar l’informe L’educació conté un tresor. Aquest
document intenta donar resposta a una qüestió molt important avui dia: quina
educació serà necessària demà i per a quin tipus de societat? L’educació del
futur ha de donar resposta a la nova societat en què ja som immersos. Una societat
caracteritzada, entre altres coses, pels canvis accelerats que s’hi produeixen. Una
de les afirmacions que s’hi fan és que la finalitat principal de l’educació és el
desenvolupament ple de l’ésser humà. Per això l’educació no es pot limitar a
una etapa de la vida de l’individu, sinó que s’ha de mantenir al llarg de tota
la vida. És en aquest sentit que l’educació de la primera infància esdevé de
gran importància. La recomanació del Consell Europeu sobre atenció infantil
(92/241/CEE), adoptada el març de 1992, proposava el següent:

La Unicef proclama...
... que “les decisions que es
prenen i les activitats que es
realitzen en nom dels infants
durant aquest període fonamental
influeixen no solament en la
manera en què els infants es
desenvolupen, sinó també en la
manera en què els països
progressen”.

• Crear més serveis d’atenció als infants.
• Incrementar i millorar les llicències parentals de caràcter laboral.
• Aconseguir que les organitzacions laborals siguin més flexibles i més
receptives a les necessitats familiars.
• Aconseguir una major implicació dels homes en la criança dels fills i filles.
“A més de la primera socialització que els centres i programes permeten realitzar, s’ha
comprovat que els nens als quals s’ha impartit una educació destinada específicament

L’educació, la millor
inversió
El juny de 1996 es va publicar un
article en diferents diaris titulat
“L’educació, la millor inversió”,
segons el qual no era acceptable
gastar vuit-cents bilions de
dòlars anuals en armes a tot el
món, mentre que l’any 2000 no
es podien destinar sis bilions per
escolaritzar tots els nens en edat
escolar.
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a la primera infància estan més ben disposats vers l’escola i és menys probable que
l’abandonin prematurament que els que no han rebut aquesta formació. L’escolarització
precoç pot contribuir a la igualtat d’oportunitats pel fet d’ajudar a superar els obstacles
d’un entorn social o cultural desafavorit. Pot facilitar la integració escolar dels nens de
famílies immigrades o de minories culturals o lingüístiques. A més, l’existència d’estructures
educatives que acullen nens en edat preescolar facilita la participació de les dones en la
vida social i econòmica.”
Unesco (1996). L’educació conté un tresor.

Diversos països de la UE ja fa temps que orienten les seves polítiques per assolir
l’objectiu d’igualtat de gènere (mesures de conciliació de la vida laboral i
familiar, ajuts econòmics, excedències dels progenitors, etc.).
Però la perspectiva europea sobre l’educació infantil s’orienta els darrers anys cap
a una dimensió més rica: el respecte i el compromís envers els drets dels infants.
A la cimera europea de 1992, la UE es va fixar l’objectiu d’augmentar les places
escolars (fins a arribar al 35% en la franja d’edat de 0 a 3 anys i al 90% de 3
a 6 anys). Més tard, l’any 2006, la UE signa un document de salvaguarda dels
drets de l’infant,que és referendat un any després en el Tractat de Lisboa de 2007.
És a partir d’aquest moment que la protecció dels drets de l’infant és un objectiu
clarament definit per la UE.
La UE proposa als estats membres que inverteixin en educació infantil com a
garantia de prevenció de l’abandonament escolar i com a factor afavoridor de
l’èxit escolar. L’educació infantil és un dret i caldria que tots els infants, que són
també ciutadans europeus, hi poguessin accedir i que els serveis fossin accessibles,
és a dir, gratuïts. Aquesta perspectiva, a més, suposa un enriquiment en donar
opcions a aprendre uns països dels altres, a trobar coherència en la diversitat de
plantejaments.
L’objectiu europeu per al
2010 era poder disposar
d’una cobertura de places
per a un 33% dels infants de
0 a 3 anys.

Tanmateix fins i tot a Europa queda molt camí per recórrer. Ningú no dubta ja
dels beneficis de l’educació des dels primers moments de vida del nen, però ferho efectiu és un altre tema.
Una petita mostra de l’altra cara de la moneda, de la manca de resposta d’una
majoria de països europeus a les necessitats i els drets dels infants és la invisibilitat
de l’infant en els estudis: manquen dades estadístiques i estudis fiables dels
infants i, sobretot, dels serveis per a infants, de les seves característiques, el seu
finançament, etc. El mateix passa si ens referim a Espanya o si ens centrem en
l’àmbit català. I és per això que esdevé difícil fer un diagnòstic de la situació en
què es troba l’educació infantil a Europa.

1.1.1 L’educació infantil actual a Europa
Segurament us preguntareu per què hem d’estudiar l’educació infantil a Europa.
La resposta és senzilla i de ben segur ja la teniu clara. Des de 1986 formem part
de la Unió Europea, i això vol dir que no caminem sols, ho fem juntament amb
altres països (figura 1.1). Hem creat estructures i institucions comunes, i un dels

Didàctica de l’educació infantil

11

Principis bàsics d'intervenció en educació
infantil

grans reptes és assolir una sèrie d’objectius comuns quant a l’atenció a la infància,
a l’educació en un sentit més ampli i amb relació als sistemes educatius dels estats
membres.
Fig ur a 1 . 1. Mapa de la UE

La bandera europea és un dels
símbols que identifiquen la Unió
Europea. Els dotze estels
representen la perfecció i la plenitud.

Les polítiques europees respecte a l’educació infantil són diferents segons els
països: van de l’assistencialisme a l’educació, però també tenen punts en comú.
És difícil parlar de serveis d’atenció a la petita infància fora del marc escolar en
un territori tan gran i variat com Europa. La dificultat d’establir els límits d’edat,
per exemple, o la variada gamma de serveis i programes que hi ha en l’àmbit no
formal, dificulta encara més la proposta.
Amb la voluntat de crear un espai de reflexió i elaborar uns criteris mínims comuns
de qualitat en l’atenció a la primera infància, fa uns anys es va constituir un grup
d’estudi sobre la situació als diferents països de la UE, liderat per Peter Moss,
coordinador de la Xarxa d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea.
La Xarxa d’Atenció a la Infància es va crear el 1986 com a part d’un Programa
Europeu per a la Igualtat d’Oportunitats. Està formada per experts de cada
estat membre de la Comissió Europea i tracta temes relacionats amb l’atenció
a la infància, entre ells: els serveis infantils, els drets laborals dels pares, la
coresponsabilitat en la cura dels infants, la igualtat d’oportunitats de les dones,
etc.

La Unió Europea... (UE)
... és la unió econòmica i política
de vint-i-set estats independents
d’Europa.
La UE es va constituir en el
tractat de Maastricht l’1 de
novembre de 1993, a partir de la
preexistent Comunitat
Econòmica Europea.
Actualment la UE la formen
vint-i-set estats membres,
sobirans i independents: Àustria,
Bèlgica, Bulgària, Dinamarca,
Eslovàquia, Eslovènia, Espanya,
Estònia, Finlàndia, França,
Alemanya, Grècia, Hongria, la
República d’Irlanda, Itàlia,
Letònia, Lituània, Luxemburg,
Malta, els Països Baixos,
Polònia, Portugal, Romania,
Suècia, el Regne Unit, la
República Txeca i Xipre.

La Xarxa d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea ha contribuït a enriquir
i homologar conceptes i llenguatge en les temàtiques sobre la infància i a establir
les bases de col·laboració amb les iniciatives proposades per alguns països.
Aquesta organització fa conferències i seminaris sobre temes diversos, remarcant
sempre la necessitat que els serveis d’atenció a la infància siguin suficients i de
bona qualitat. També es destaca l’acord de fer extensiva als diferents governs la
necessitat de considerar els serveis infantils una qüestió pública. Les autoritats
han de tenir un paper important en la provisió de serveis de qualitat i en facilitar
l’accés a tothom per fomentar la igualtat d’oportunitats. No podem oblidar el que
diu la Convenció dels Drets dels Infants.

A l’apartat d’annexos del
material web podeu llegir
un text explicatiu del
projecte de Francesco
Tonucci “La ciutat dels
infants”.
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Peter Moss deia respecte a l’educació en la primera infància:
“La veig com una part integrada en un sistema global de serveis a la primera infància,
que té com a comesa solucionar una varietat de necessitats educatives, socials i altres dels
infants de 0 a 6 anys d’edat... Però també veig un sistema de serveis com a subministrador
d’una varietat de suports als curadors d’infants. I per curador entenc no sols els pares, sinó
també l’exèrcit de dones desateses i sovint aïllades que subministren una gran part de les
cures paternes als infants petits d’Europa: els milions d’àvies, els milions de cangurs, que
formen part del sistema però també necessiten suport del sistema. Per tant el desafiament
és, crec, desenvolupar serveis flexibles, multifuncionals, però coherents per als infants
de 0 a 6 anys i per als curadors.”
Fundació Santillana (1992). La educación infantil, una promesa de futuro. Documentos de
un debate. Madrid.

Coincidint amb la creació de la Xarxa d’Atenció a la Infància i durant tota la dècada
dels 90, es van succeir un seguit d’esdeveniments importants en les polítiques
d’infància, impulsades des del Consell d’Europa o des del Parlament Europeu,
totes elles amb repercussió a les polítiques d’infància dels països europeus i entre
les quals destaquem el Projecte de Polítiques d’Infància del Consell d’Europa,
que va sorgir a partir de diferents trobades, debats, i propostes d’actuació o
recomanacions fetes pels responsables d’Afers Familiars del Consell Europeu, i
que van afavorir un clima social sensible a diferents realitats de la població infantil
en particular en relació amb els seus drets.
No obstant això, malgrat els canvis produïts en les idees i les propostes polítiques
que s’han anat succeint als diferents països, i que segurament han anat enriquint
el panorama d’alguna de les experiències realitzades, es troben a faltar canvis
generalitzats en la pràctica de les polítiques d’infància en una gran part dels països
de la Europa comunitària.
Encara cal una major materialització en aspectes com:
• Reconeixement, per part de les administracions públiques, de la primera
etapa de la vida –parlem dels 0 als 6/7 anys– com una etapa educativa de
gran importància.
• Unitat d’acció en la previsió i planificació dels serveis per a la primera
infància, que donin resposta a les necessitats de les famílies i dels infants.
• Garantia de l’accés als serveis de tots els infants, sense discriminació de cap
mena. Això implica el finançament públic.
• Garantia de qualitat dels serveis, amb la regulació dels mateixos i l’establiment de sistemes de controls pertinents per verificar el seu acompliment.
• Més participació de les famílies en els serveis.
Discriminació en la inversió
El fet que a Europa la tendència
sigui invertir en el sector públic
en serveis adreçats als infants de
3-6 anys però no en la franja
d’edat de 0-3 anys, significa una
important discriminació i un risc
d’exclusió per als infants més
petits i les seves famílies.

• Unificació de criteris en la formació i reconeixement professional de les
persones que treballen en aquesta etapa.
Ens cal, abans d’abordar algunes de les experiències que es porten a terme en
els països veïns, parlar de la política comunitària, ja que ha significat un gran
avenç en les polítiques públiques a escala nacional i local en relació amb els
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serveis d’atenció a la infància. Quina és la situació actual de l’educació infantil
en alguns d’aquests països? Quins són els criteris que regeixen la creació i
funcionament dels serveis d’atenció a la infància?
A Europa constatem com els diferents sistemes d’atenció als infants reflecteixen
posicions ideològiques diferents en relació amb les polítiques socials i a la
formulació de l’estat del benestar. És una prioritat de la política europea (directrius
UE) desenvolupar un sistema de serveis de cura de les persones (adults dependents
i infants), però hi ha grans diferències pel que fa a la provisió d’aquests serveis en
els diferents països (atorguen papers diferents a l’Estat, el sector privat, la família,
el voluntariat...) i el panorama és variat. Podem comentar les característiques de
l’atenció als infants més petits en alguns països europeus.
Es configuren, doncs, diversos models d’atenció a la petita infància, des dels més
assistencialistes fins al més avançats en la recerca de la qualitat educativa.
• Regne Unit, Irlanda i Àustria: La cura dels infants es considera un
assumpte privat i familiar, els centres són entesos com a guarda i custòdia
i són serveis mixtos a càrrec de l’Estat i el voluntariat religiós; o serveis
mixtos o contractes privats amb dones. Hi ha un baix ús dels serveis de
cura i els cuidadors són no qualificats. A Irlanda hi ha molt poques places
de serveis públics, i al Regne Unit depenen del sector privat, el voluntariat,
la família i el govern local, juntament amb xecs econòmics d’ajut.
Al Regne Unit l’inici de l’escolaritat obligatòria als 5 anys explica l’insuficient desenvolupament de l’educació preescolar, que ha estat sempre molt
vinculada a la funció de compensació de les desigualtats socioeconòmiques.
Malgrat això, cada any hi ha més demandes per part de les famílies i ha
motivat l’accés de molts infants a l’escola a partir dels 4 anys, i l’augment
dels ajuts a les famílies per pagar els serveis privats (guarderies de dia,
cuidadores a casa, playgroups o grups de joc, etc.).
• Països Baixos i Alemanya: Es considera que és cosa de la família, i l’Estat
no hi participa gaire (i quan ho ha fet, és més per causes demogràfiques
i econòmiques que no pas educatives o d’igualtat de gènere). Tenen
importància les aportacions voluntàries dels pares i el treball a temps
parcial de les mares als Països Baixos, o els subsidis maternals que fan que
moltes dones deixin la feina a Alemanya. Als Països Baixos les dones no
s’incorporen gaire al mercat de treball i les polítiques de família estimulen
que romanguin a casa amb els fills, i per això no s’han desenvolupat gaire els
serveis assistencials per a infants menors de 4 anys; a aquesta edat ja estan
escolaritzats el 100%, en una única etapa integrada amb primària (dels 4 als
12 anys). L’obligatorietat comença als 5 anys, totes les escoles són gratuïtes
i hi ha un currículum oficial.
• França: Hi ha polítiques familiars vinculades a la natalitat, però que han
afavorit la incorporació de les dones al treball. Els serveis per als infants
són educatius i públics i escolaritzen la majoria dels infants de 3 anys.
Actualment es tendeix a la mercantilització de la cura dels infants de 0 a 3
anys (subsidis, exempcions fiscals per sobre d’inversió en serveis públics).

Eurydice: xarxa europea
d’informació sobre
educació.
És una xarxa institucional creada
el 1980 per la Comissió Europea
i els estats membres com a
mecanisme estratègic per
impulsar la cooperació en
l’àmbit educatiu, mitjançant
l’intercanvi d’informació
descriptiva de l’organització i el
funcionament dels sistemes i
polítiques educatives europees,
així com la realització d’estudis
comparats sobre temes d’interès
comú.
Té com a objectiu fonamental
aportar informació de l’educació
a Europa i hi formen part de la
xarxa 31 països i les seves
llengües de treball són l’anglès,
el francès i l’alemany
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• Itàlia: Com a Espanya, la família extensa ocupa un important paper
com a cuidadora. Els serveis són sobretot educatius i depenen de les
administracions locals (finançades amb fons regionals i estatals).
• Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia: Tenen una xarxa molt extensa
de serveis, públics o subvencionats, accessibles, dependents dels poders
locals, cuidadors a domicili especialitzats i màxims nivells de cobertura
de serveis per als infants, que són variats, i que han generat la plena
incorporació de les dones al treball.
• Bèlgica: El nivell d’ús dels serveis de cura als infants, en gran part no
remunerats (importància dels avis), és alt; tenen molt pes les “guarderies
laborals” gratuïtes o subvencionades. Hi ha grans diferències segons les
comunitats que integren el país: des d’un sentit més assistencial per ajudar
les classes treballadores fins a un sentit més pedagògic i de compensació de
les desigualtats socials.
Ara comprovarem quin tractament es dóna en alguns països de la Unió Europea a
l’educació dels nens de 0 a 6 anys, en el camp de l’educació formal. En una visió
àmplia i general dels serveis d’atenció a la infància, hem de delimitar els marges
d’edat entre els 0 i els 6/7 anys, ja que a la majoria de països és a partir d’aquesta
edat quan comença l’etapa d’ensenyament obligatori.
Cal remarcar el fort desenvolupament que ha tingut l’educació infantil a Europa
occidental els darrers anys. A la majoria dels països els infants, quan arriben a
l’educació primària ja han tingut alguna mena d’experiència d’educació infantil.
Darrerament aquesta etapa s’ha desenvolupat molt, i cada cop ho farà més en
edats primerenques (si parlem a escala mundial, el panorama és desolador). Quan
intentem comparar els diferents sistemes educatius europeus d’educació infantil
ens adonem que no és una tasca fàcil, perquè difereixen molt en com s’entén
aquesta etapa, fins i tot en què s’entén per infant.
L’educació infantil no respon ni en l’origen ni en l’evolució als mateixos factors
que altres nivells educatius, sinó que es vincula a l’abandonament infantil i
la industrialització. Durant molt temps les institucions van tenir una funció
assistencial de guarda i cura dels infants, no pas una funció educativa. A més,
un dels principals obstacles per a la seva expansió ha estat la idea arrelada que
correspon a la família, i més concretament a la mare, tenir cura de l’infant petit,
i que només calen institucions quan no es pot atendre els fills adequadament o
suficientment.
Aquesta visió assistencial encara continua vigent en molts centres i moltes mentalitats, paral·lelament a la seva funció educativa, reconeguda més recentment. És
aquesta dualitat de funcions la que explica en part la divisió del període previ al
començament de l’escolaritat obligatòria en dues parts o cicles: de 0 a 3 anys,
més com a intervenció assistencial i per això depenent de l’administració social
o sanitària, i un segon cicle, de 3 a 6/7 anys, més com a intervenció educativa
i depenent de l’administració educativa. En molts països hi ha dos tipus de
programes, tot i que en general predominen els serveis de caràcter educatiu.
Si continuem generalitzant, tot i la dificultat, veiem que a la meitat dels països
es reconeix una etapa de dos o tres anys anteriors a l’escola obligatòria,
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anomenada etapa preprimària (amb una gran varietat de noms: maternal, pàrvuls,
preescolar, etc.). Les administracions públiques reconeixen aquesta etapa com a
educativa i per tant hi ha una certa regulació dels serveis, siguin o no obligatoris
i/o gratuïts, que sovint depenen del Ministeri d’Educació. Comprèn les edats de
3 a 5/6 anys.
Entre 0 i 3/4 anys hi ha un munt d’experiències, com també una gran consideració
per part de les administracions públiques o un gran oblit, segons el model de
desenvolupament del país, i per això més desconcert. Per aquesta raó en la majoria
dels països, contràriament a Espanya, els serveis educatius que atenen els infants
més petits no formen part del sistema educatiu.
En la majoria dels països (més de la meitat), el primer nivell del sistema
educatiu, sota la responsabilitat del Ministeri d’Educació, s’inicia a l’edat
de 3 o 4 anys. En altres llocs –com a França, el Regne Unit i Bèlgica (excepte
la comunitat alemanya d’aquest país)– l’escolarització comença als 2 anys o
als 2 anys i mig. Als Països Bàltics, Eslovènia, Suècia i Noruega els centres
d’infants petits (d’1 a 5/6 anys) depenen del Ministeri d’Educació però no
formen part del sistema educatiu. A Dinamarca, a la majoria dels estats
d’Alemanya, a Àustria i Finlàndia els serveis d’atenció als infants menors de
5/6 anys depenen d’altres administracions que no són l’educativa, malgrat
que se’ls confereix un caràcter educatiu.
Gairebé a tots els països l’ensenyament preprimari és optatiu, voluntari, i són les
famílies que decideixen d’escolaritzar o no els infants fins a l’edat d’escolarització
obligatòria, entorn dels 5 o 6 anys, tot i que a Dinamarca, Finlàndia, Suècia,
Bulgària, Estònia i Lituània és als 7 anys. Però també trobem excepcions: a Grècia,
Xipre, Letònia, Luxemburg, Hongria, Polònia o Irlanda l’ensenyament obligatori
comença en l’etapa preprimària. Per exemple, a Luxemburg tots els infants han
d’anar obligatòriament a escola si han complert 4 anys abans del mes de setembre.
I a Hongria els nens i nenes de 5 anys han de participar en activitats educatives
de preparació a l’escolarització de primària. En alguns estats sense una regulació
completa del nivell de preprimària, els infants des de 4 anys poden anar tant a
aules preparatòries d’escoles de primària com a escoles de preprimària.
Avui dia alguns grans reptes dels serveis europeus d’atenció a la petita infància
tenen a veure sobretot no solament amb la necessitat d’augmentar l’oferta de
places, sinó amb les relacions i l’establiment de vincles amb l’entorn i amb
les famílies mitjançant la creació d’autèntiques xarxes comunitàries. A més,
cal tractar la diversitat cultural creixent en tots els països i integrar-la en les
dinàmiques dels serveis com element enriquidor i no pas com un problema,
desenvolupar currículums interculturals i propostes més flexibles i adequades a
les necessitats de les famílies, i avançar cap a la igualtat d’oportunitats d’homes i
dones.
Les línies de futur passen per considerar cada cop més l’educació infantil com
la primera part del sistema educatiu i definir els seus objectius. A Europa
coexisteixen (molts cops també en el mateix país) dos models d’atenció als
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infants més petits: un de caire més familiar, amb un component lúdic important i un ambient més informal, i un segon més formalitzat i escolar. Cal
que el desenvolupament d’aquests serveis es vinculi amb polítiques familiars i
assistencials que donin resposta a les necessitats i els interessos dels infants i
les famílies. També cal destacar com en alguns països s’enceta la tendència a
avançar l’edat d’escolarització obligatòria (per exemple als Països Baixos, a
Luxemburg, en alguns länder alemanys o a Grècia s’ha avançat la primària o s’ha
imposat l’obligatorietat d’algun curs de preprimària).
A tall d’exemple podeu
consultar en l’annex en
diversos documents
multimèdia les
característiques de
l’educació infantil en altres
països europeus, alguns
d’ells que han estat
sempre referents i propers
al sistema educatiu
espanyol, com és el cas
d’Itàlia i França, i d’altres
molt diferents al nostre,
com Dinamarca, Finlàndia
o Noruega.

La feminització del col·lectiu professional, tot i que és un mal compartit amb
altres nivells de l’ensenyament, pren proporcions descomunals quan parlem de
criatures petites (voleu fer la prova?: aneu a mirar quants companys d’estudis
homes hi ha a les vostres aules...). En aquest sentit, és necessari replantejar, ja des
de l’escola, aquesta dimensió de “tenir cura d’altres” associada a les dones i molt
poc present encara en la vida de la majoria d’homes.
“Tots els éssers humans tenen necessitats d’atenció i cura en diversos períodes de
l’existència, en qüestions bàsiques de supervivència com l’alimentació, la higiene i la salut,
però també amb relació al desenvolupament, al creixement i al benestar personal, en
aspectes com l’educació, el reconeixement o el suport emocional. Així, el fet de tenir cura
de la vida fa possible la nostra existència i, per tant, la del nostre món. Tradicionalment,
les tasques de cura han estat portades a terme per les dones, no perquè hi hagi una
predisposició biològicament predeterminada, sinó per aprenentatge, perquè el procés de
socialització de les persones segons el seu sexe ha abocat històricament les del sexe
femení a responsabilitzar-se materialment i emocionalment dels éssers estimats. [...] El
major grau de desenvolupament moral s’assoleix quan la persona troba l’equilibri entre la
cura de si mateixa i la cura de les persones del seu entorn. Aquesta fita és igualment
desitjable en tots els éssers humans, siguin dones o siguin homes, i comporta una actitud
de respecte i valoració envers les persones, els éssers vius, l’entorn i el medi ambient.”
Diversos autors (2008). Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i
recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

1.1.2 Situació actual de l’educació infantil a Espanya
Si volem entendre l’actual panorama de l’educació infantil al nostre país cal tenir
en compte quina ha estat la seva evolució al llarg del temps.

El sorgiment dels centres d’educació infantil ha estat vinculat, no al caràcter
educatiu d’aquesta etapa, com avui ho entenem, sinó a les necessitats que
apareixen arran la Revolució Industrial, és a dir, a un sentit assistencial.
Encara de manera més evident si parlem del cicle de 0 a 3 anys, al llarg
del segle XX s’ha anat evolucionant des d’una visió assistencialista fins a
considerar els drets dels infants més petits a l’educació.
En els períodes més progressistes de la nostra història s’han viscut els millors
moments en aquesta consideració dels infants (República de 1931, decret del
CENU; LOGSE) i en els períodes més reaccionaris (franquisme, legislatures
de governs de dretes) es retorna els infants a punts de partença anteriors, més
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proteccionistes i assistencialistes (creació de les guarderies de l’INAS, Instituto
Nacional de Asistencia Social; decret de guarderies laborals, aprovació de la
LOCE...).
La situació de l’educació infantil els anys 70-80

Els trets principals de la situació de l’educació infantil als anys 70-80 són:
• A partir dels anys 80 es comença a criticar cada vegada amb més força la
denominació guarderia i a parlar d’escola infantil, encara que, des dels 40
dies de vida fins als 4 anys es denominava escola maternal o jardí d’infància.
La Llei de 1970 parlava d’educació preescolar a partir dels 4 anys, edat en
la qual començava el parvulari, de dos anys de durada.
• La dependència d’aquests centres, que no formen part del sistema educatiu,
és múltiple: Ministeri d’Educació i Ciència (MEC), Ministeri de Treball,
Ministeri de Cultura, Ministeri de Sanitat. També n’hi ha que depenen
d’ajuntaments, diputacions provincials, patronats, caixes d’estalvis, organitzacions assistencials (com per exemple Càritas) i ordres religiosos.
• Les guarderies per a infants de 0 a 2 anys depenien, no del Ministeri
d’Educació i Ciència sinó del Ministeri de Treball, que publicava cada
any una ordre que definia els requisits que havia de tenir una guarderia
per ser considerada “laboral” i optar a les subvencions. El Ministeri de
Treball defineix la guarderia laboral com “la que, sense ànim de lucre, té per
finalitat la custodia i la cura dels fills de la dona treballadora per compte aliè,
menors de sis anys, durant la jornada de treball de la mare i, potestativament,
l’educació preescolar dels nens”. Aquest caràcter assistencial fa que no
es determinin exigències educatives a les empreses o entitats públiques o
privades que les organitzin, a les quals tampoc s’imposa un determinat
barem de preus. Es limita a subvencionar els centres. L’Instituto Nacional
de Asistencia Social també concedeix ajuts a tota mena de “guarderies”.
• Com que no forma part del sistema educatiu, no hi ha legislació educativa.
La manca de reglamentació fa que hi hagi molts centres incontrolats,
“pirates”, en pisos, a càrrec de molt poc personal, sense cap mena de
preparació, condicions lamentables, amb unes ràtios inacceptables. En
realitat, els tràmits que calien per obrir una guarderia eren molt similars
als necessaris per a qualsevol altre negoci. Així, una gran part de centres
actuen amb afany de lucre i pensen poc en les necessitats dels infants. És
una minoria de centres la que opta per la qualitat educativa. En alguns
indrets és la pressió dels ciutadans la que afavoreix que els ajuntaments creïn
escoles bressol, a partir de l’arribada de la democràcia. També sorgeixen
cooperatives de pares que posen en marxa alguns centres amb caràcter
educatiu.
• No hi havia estadístiques fiables de la població escolaritzada, tot i que
estimacions extraoficials xifraven en 600.000 places públiques de guarderia
en tot el país. En aquests anys, aproximadament el 90% dels infants que
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estava escolaritzat en el període d’edat de 2 a 4 anys ho feia en el sector
privat. En canvi, el 60% dels infants escolaritzats de 4 a 6 anys (educació
preescolar) ho estava en centres públics.
• L’oferta de places per a infants de 0 a 5 anys era molt i molt insuficient i
el preu que les famílies havien de pagar era molt elevat. El sector públic no
escolaritzava ni tan sols la majoria dels infants de parvulari (4-6 anys).
La situació a partir dels anys 90 i fins a l’actualitat

L’ordenament legislatiu de la LOGSE (1990) va reconèixer l’educació infantil com
l’inici de tot el sistema educatiu: l’educació infantil és una etapa que comprèn dels
0 als 6 anys i es divideix en dos cicles, de tres anys cadascun. A partir d’aquest
moment, calia anar incorporant l’educació dels infants de 0 a 3 anys en el sistema
educatiu i s’obligava a les administracions a anar creant places.
L’any 2002, el PP va aprovar la LOCE, que tornava a excloure l’educació infantil
de primer cicle del sistema educatiu. Però la derrota electoral d’aquest partit l’any
2004 va impedir el desenvolupament d’aquesta proposta, que suposava un retrocés
en tornar a posar l’accent en el caràcter assistencial del cicle 0-3 anys.

Curs 2007-2008: a l’Estat,
un 97,5% dels infants de 3
anys estaven escolaritzats, i
d’aquests, un 43,8% ho està
en centres públics i un
56,2% en centres privats.

Podeu consultar més a
fons les denominacions
dels centres d’educació
infantil i les tipologies de
centres a la unitat
“Infància i educació” i
“Planificació dels espais ,
els temps i els materials” i
també en l’apartat “Marc
normatiu d’infància i
educació” d’aquesta unitat.

Podeu consultar les
característiques del
programa galleg
d’educació familiar i
infantil rural Preescolar na
Casa a l’annex web
d’aquesta unitat.

La LOE (2006) ha tornat a considerar l’educació infantil de 0 a 6 anys com a
la primera etapa del sistema educatiu, dividida en dos cicles (0-3 anys i 3-6
anys).
En relació amb el desenvolupament de l’aplicació de la LOGSE, que començà a
escolaritzar els infants a partir dels 3 anys en els centres educatius, l’any 1992 el
Ministeri d’Afers Socials va deixar de subvencionar les guarderies laborals en
les edats de 3 a 6 anys. Però encara va continuar aquesta subvenció als centres que
acollien infants de 0 a 3 anys, prop de 500 en tot el país. Aquests centres rebien
subvenció des de l’any 1974 (d’un 15 a un 25% del seu pressupost).
Els centres públics que imparteixen educació infantil i que han estat autoritzats
pel MEC i per les administracions autonòmiques amb competències plenes en
matèria d’educació reben el nom de centres d’educació infantil. La majoria de
les escoles públiques amb dependència, o bé del MEC o bé de les respectives
administracions autonòmiques amb competències plenes en matèria educativa,
solen estar associades a les escoles de primària i només imparteixen el segon cicle
d’educació infantil (parvulari, de 3 a 6 anys). Els centres privats solen impartir
un dels cicles o tots dos, o el segon i primària. Al llarg d’aquest període, i fins
arribar a l’actualitat, també trobem alguns centres que no es consideren educatius,
les anomenades guarderies.
La dependència dels centres de 0 a 3 anys és dels departaments o conselleries
d’afers socials, de treball en algun cas, o d’educació (a les comunitats autònomes
de Madrid i Catalunya, per exemple). Amb la LOE, en considerar el 0-6 com
una etapa educativa, caldria que a totes les comunitats autònomes les conselleries
d’educació fossin les encarregades de gestionar les escoles infantils. A Andalusia
per exemple les gestiona educació en comptes de benestar social des de l’any 2007.

Didàctica de l’educació infantil

19

En el cas de molts centres de titularitat pública local (els ajuntaments), solen
disposar d’ajuts de l’administració autonòmica (o del MEC, si escau) per posar
en marxa els centres, per pagar part de cada plaça escolar, per dur a terme el
manteniment, etc. També hi ha centres de titularitat pública municipal gestionats
per empreses privades. Actualment el cost mensual d’una plaça pública sol situarse entre els 90 i els 320 euros.
En una bona part de les comunitats autònomes es va establir un termini (pels volts
l’any 2000) en aquests centres per tal d’acomplir una sèrie de requisits legals, però
aquesta mesura ha estat aplicada només en alguns casos i territoris. Cal tenir
en compte que aquests centres han resolt i encara resolen la mancança de places
escolars de 0 a 3 anys. I si en el cas de l’educació infantil de segon cicle, s’ha assolit
una oferta de places per a tots els infants en el sector públic (i ara amb la LOE
també se subvenciona totalment en el sector privat) i unes taxes d’escolarització
pràcticament del 100%, en el cas de l’educació infantil de primer cicle, encara
queda molta feina per fer. Per al conjunt de l’estat la taxa d’escolarització del
primer cicle era per al curs 2008-2009 d’un 20,5%, del qual estava en centres
públics el 47,5% i en centres privats, el 52,5%.
El finançament del primer cicle d’educació infantil és a càrrec de la família
en els centres privats sense subvenció o bé amb aportacions de la família i de
les administracions (en el cas dels centres privats concertats o de les famílies
que reben ajuts, i també dels centres públics). Les administracions que financen
aquestes places escolars són variades al llarg del territori, en funció de la gran
varietat de dependències administratives que hi trobem.
Fins ara han continuat en molts territoris de l’Estat els incompliments per part
de les administracions educatives (Ministeri d’Educació, en el seu territori, administracions autonòmiques i locals...) pel que fa a la creació de places públiques
d’educació infantil de primer cicle, malgrat que, a partir de mitjan anys 90, hi ha
hagut un increment del nombre d’infants escolaritzats de 0 a 3 anys. Si parlem de
la nostra comunitat, ha estat una excepció com veurem més endavant, ja que no
solament ha complert els compromisos sinó que els ha sobrepassat.
En els darrers anys, doncs, s’ha produït un important augment de les places
escolars tant de primer com de segon cicle a Espanya.
El curs 2004-2005, la previsió d’augment d’alumnat de l’etapa d’educació
infantil fou de 70.000 alumnes en tot l’Estat (15.806 de primer cicle i 53.677
de segon cicle). Això és degut a diversos factors: l’augment de naixements
corresponents als grups d’edat de parvulari; l’augment de l’oferta d’escolarització
per a infants de primer cicle i de 3 anys encara no escolaritzats, i la incorporació
d’alumnat estranger (que, en el curs 2003-2004 fou de 18.299 alumnes més). A
aquestes dades cal afegir que la recuperació de la natalitat infantil espanyola a
partir de 1999 afecta a tota la població de les edats de l’etapa d’educació infantil.
De tota manera, malgrat els esforços que s’han començat a fer en algunes
comunitats autònomes els darrers anys (per exemple a Catalunya des del 2004,
amb el Mapa de Llars d’Infants), Espanya no ha avançat gaire posicions respecte
d’altres països. El percentatge d’infants escolaritzats en el primer cicle d’educació
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infantil a Espanya el curs 2008-2009 no arribava al 25%, tot i que a Catalunya era
del 33,7%.
A Espanya, en el marc de l’Estratègia de Lisboa (Informe 2007: Objectius
Educatius i Punts de Referència), que estableix com a primer àmbit d’actuació
l’increment de la taxa d’escolarització en educació infantil (perquè considera que
escolaritzar els infants en edats primerenques és un dels determinants perquè els
estudiants europeus assoleixin bons resultats), el Ministeri d’Educació, Política
Social i Esports, anomenat actualment Ministeri d’Educació, ha establert l’any
2008 la posta en marxa d’un pla integral, anomenat Educa3, destinat a impulsar
la creació de 300.000 noves places educatives públiques de 0 a 3 anys finançades
conjuntament amb les comunitats autònomes. L’Estat les ajudarà amb un 50% en
el finançament de noves escoles, o per adaptar edificis o per ampliar les escoles ja
existents. També es destinen partides per cofinançar programes socials adreçats
als infants i les seves famílies per afavorir l’anomenada conciliació entre la vida
familiar i laboral. Un finançament de més de mil milions d’euros per a tota
Espanya es duu a terme al llarg del període 2008-2012. Per exemple, a Catalunya,
el 2008 s’han destinat 22 milions d’euros per part de l’Estat (d’un total de 130
milions per a aquest any). El paper, més decidit o no, de les comunitats autònomes
farà possible desplegar aquesta xarxa de noves places de primer cicle (en aquest
sentit, a Madrid i València, per exemple no hi ha gaire voluntat política d’impulsar
el pla; a Catalunya ha estat immediata la seva aplicació).
Pla Educa3
Els objectius del Pla Educa3 són: atendre les demandes de les famílies per conciliar la
vida laboral i familiar, promoure una política social igualitària i respondre a la demanda
creixent d’escolaritzar els infants de 0 a 3 anys. El Pla pretén crear i millorar la xarxa
de centres que garanteixin un entorn adequat per als infants més petits; establir convenis
amb les comunitats autònomes sempre que es garanteixi una oferta educativa de qualitat
(espais diferenciats per edats, amb bones condicions higièniques, de seguretat, acústiques,
accessibles, dissenyats pedagògicament, nombre suficient i qualificació adequada dels
seus professionals); estudiar formules vàlides per a l’atenció dels infants de zones
rurals; fomentar l’intercanvi d’experiències entre les escoles infantils i la seva participació
en programes europeus; impulsar la participació de les famílies i implantar les noves
tecnologies.
Els serveis d’atenció als
infants de 0-6 anys de
caràcter no formal i altres
programes d’atenció a
infants i famílies, o fórmules
de polítiques socials que
tinguin en compte els infants
estan molt menys
desenvolupades, i encara
queda molt a fer per assolir
una xarxa integral de
serveis variats i flexibles.
Totes les lleis que ordenen
i regulen el nostre sistema
educatiu, les trobareu
explicades en l’apartat
“Marc normatiu d’infància i
educació” d’aquesta unitat
(i també en la unitat
“Planificació dels espais,
els temps i els materials”).
Hi trobem recomanacions
sobre el paper i les
obligacions de les
administracions públiques
de crear places escolars
de primer cicle d’educació
infantil.

També manca regulació normativa d’alguns d’aquests equipaments i serveis, com
és el cas de les ludoteques (o, millor dit, de les anomenades “ludoteques”, ja que
en realitat no ho són), que afavoreix l’aparició de serveis assistencials d’ínfima
qualitat, autèntics pàrquings d’infants on moltes vegades ni tan sols se’ls guarda
adequadament. La manca de places escolars de 0-3 anys (només un 20% d’infants
d’aquestes edats obté una plaça, i a Espanya hi ha 1,4 milions d’infants de
0 a 3 anys) és un dels factors principals que explica aquesta situació, encara
molt freqüent, de serveis adreçats als infants més petits que no disposen de les
mínimes garanties per a la seva atenció. Encara que en els darrers anys s’ha
anat desplegant normativa reguladora dels centres educatius i d’altres serveis no
formals en algunes comunitats autònomes que impedeix que aquests serveis rebin
el nom d’escola bressol, llar d’infants o ludoteca si no reuneixen els requisits
necessaris.
En aquest moment el que trobem a Espanya són escoles o centres d’educació
infantil, que poden impartir el primer cicle, el segon cicle o tots dos (figura 1.2).
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Com a mínim hi ha d’haver tres unitats per cada cicle; de totes maneres, també és
possible que hi hagi menys unitats en cas que els centres atenguin poblacions amb
característiques particulars.
F ig ur a 1 . 2 . Sistema educatiu espanyol

La tipologia de centres que imparteixen l’ etapa d’ educació infantil poden
ser públics o privats i, dintre dels privats, n’hi ha de dos tipus: els privats
concertats i els privats no sostinguts amb fons públics. Els privats concertats
i els públics configuren la xarxa de servei públic.
Els centres educatius poden ser creats per diferents tipus d’entitats: dins del
sector públic, l’Estat, les comunitats autònomes, els ajuntaments, etc., i dins del
sector privat: entitats religioses, cooperatives, titulars privats, etc. Tots aquests
centres han de complir uns requisits mínims pel que fa a instal·lacions, condicions
materials, nombre d’alumnes per professor, i també han d’atendre infants amb
necessitats educatives específiques.
Per poder fer efectiu el dret a la igualtat d’oportunitats, hi ha tota una sèrie de
beques i ajuts que es donen a algunes famílies que no poden fer front a les despeses
que suposa l’escolarització dels seus fills.
El Govern, amb el disseny curricular base (primer nivell de concreció), estableix
els ensenyaments mínims que s’han d’impartir per tal de garantir una formació
comuna a tots els alumnes de l’Estat, independentment del lloc on visquin. A
partir d’aquí, les comunitats autònomes amb competències en matèria educativa
elaboren el seu propi disseny curricular. Els centres d’ensenyament, partint d’aquest document, l’han d’adaptar al seu context i a les característiques, capacitats,
interessos i necessitats del seu alumnat.
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Cada comunitat autònoma estableix, entre d’altres, el calendari escolar respectant
uns mínims marcats pel Govern, que serveixen per garantir l’homogeneïtat del
centres. Els centres que imparteixen el segon cicle solen seguir l’organització del
curs escolar igual que la primària. El període lectiu setmanal acostuma a ser de
vint-i-cinc hores, distribuïdes de dilluns a divendres, i en horari de matí i tarda,
normalment entre les 9 h i les 17 h. Aquest horari es pot ampliar segons les
demandes de les famílies, però no és possible que l’infant estigui al centre més
de nou hores diàries.

1.1.3 Situació actual de l’educació infantil a Catalunya
També en aquest cas, per valorar i comprendre la situació actual, hem de tenir
en compte el recorregut històric de l’educació dels infants més petits al llarg de la
nostra història. Catalunya, després de ser pionera en la renovació de l’educació des
de principis del segle XX i de considerar l’edat de 0-6 anys com a primera etapa
educativa en els anys 30, amb la República, tornà a veure de nou la implantació
de models d’atenció assistencialistes i benèfics en el període franquista, que va
desmantellar el sistema educatiu català. Com heu vist a la unitat 1, a partir dels
anys 60 els moviments de renovació pedagògica enceten de nou el debat i la
reivindicació de l’educació dels més petits, que es farà possible els anys 70.
Si l’escolarització dels infants a Catalunya en el segon cicle o parvulari va anar
avançant al llarg dels anys 80 i va assolir gairebé uns percentatges del 100% en els
anys 90, no ha estat fins al període 2004-2009 que la creació de places d’escola
bressol ha rebut un fort impuls, que li permet d’alguna manera, oferir un nombre
més elevat d’oportunitats a més famílies, tot i que encara és del tot insuficient.
En paral·lel es va produir una reconversió del sector en la qual els centres amb
les pitjors condicions, ubicats en pisos, amb un nombre mínim de metres quadrats,
sense condicions de seguretat i higiene i sense criteris pedagògics clars i coherents
(aquells que responen de forma clara al concepte “guarderia” o “pàrquing infantil”)
van anar tancant, tot i que encara n’hi ha molts que no reuneixen les mínimes
condicions obligatòries o que no respecten les ràtios infants/educadors o les
qualificacions dels seus professionals. En la majoria dels casos parlem de centres
privats, però també s’han substituït alguns centres públics antics que no reunien
les condicions adequades.
A Catalunya, la realitat que s’imposa és la de l’escolarització dels infants de 0
a 3 anys en centres anomenats escoles bressol o llar d’infants, i des dels 3 fins
als 6 anys a les escoles d’educació infantil i primària. Són excepcionals els
casos de centres d’educació infantil que imparteixen tota l’etapa independentment
(un 6,7% el curs 2007-2008). Després del País Basc, la Comunitat de Madrid i
Navarra, som la quarta comunitat autònoma en percentatge d’infants escolaritzats
a primer cicle d’educació infantil, molt per sobre de la mitjana espanyola, amb
un 33,7% el curs 2008-2009, percentatge que en l’actualitat (juny de 2011) s’ha
vist incrementat pel desplegament del Mapa de Llars d’Infants de Catalunya, que
encara tenia actuacions pendents i que, a més, es va ampliar en molts municipis
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catalans. També al nostre país el percentatge d’escola bressol pública és superior
a la mitjana espanyola (un 53,7% per al curs 2008-2009).
Pel que fa al nom que reben aquests dos cicles a Catalunya, hem de dir que el
primer cicle s’anomena llar d’infants o escola bressol, perquè té una connotació
més propera al marc familiar, mentre que el segon cicle s’anomena parvulari, i
no preescolar, atès que aquest últim terme té un caràcter més administratiu i de
preparació per a l’escola obligatòria.

Més enllà dels serveis de caràcter formal, resta molt de camí per assolir una
oferta variada de serveis multifuncionals i flexibles, que també s’adaptin a
les necessitats de les famílies.
Disposem de molt bons serveis no formals d’atenció a la petita infància, però són
a l’abast de molt pocs infants i a vegades els manca regulació i professionalització.
En alguns àmbits encara estem a les beceroles, com és el cas dels espais familiars
o altres programes educatius adreçats als infants de 0 a 6 anys en equipaments
culturals dels pobles i ciutats, tot i tenir una llarga trajectòria i exemples de bones
pràctiques en molts serveis de Catalunya. Per exemple, en el cas dels espais
familiars hi ha només al voltant de 40 municipis de la Diputació de Barcelona
que formen part de la xarxa d’espais familiars. I, per què no dir-ho, els serveis
d’atenció als més petits estan massa condicionats pel model d’organització escolar.
En els darrers deu anys s’han creat moltes places d’escola bressol a Catalunya,
en particular després que l’any 2004 es presentés el Mapa de Llars d’Infants
de Catalunya, pel qual el govern es comprometia a crear 30.000 places d’escola
bressol en col·laboració amb els ajuntaments en un període de 4 anys. Un pla que
suposava un compromís després que la ciutadania presentés les signatures per a
una iniciativa legislativa popular que va obligar el Govern a aprovar la Llei de
creació de places d’escola bressol de qualitat.
L’any 2009 va culminar el desplegament del Mapa de Llars d’Infants de
Catalunya 2004-2008, amb 41.225 places tramitades, el 83% de les quals ja
disposava aquell any del projecte aprovat. S’han superat en un 38% les previsions
inicials, que passaven per la creació de 30.000 places, i dels 656 nous centres
projectats, el 80% ja s’havien construït (479 centres) o estaven en obres. El va
impulsar el govern de la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments i entitats
municipals. Han participat 490 municipis i en aquesta data, 32 comarques ja
escolaritzaven a les llars d’infants públiques més del 30% dels infants de 0 a 3
anys d’edat, dels quals gairebé el 80% (520), s’han iniciat. En el 73% dels casos
(479 centres) les obres estan acabades. L’Administració autonòmica ha aportat
5.000 euros per cada nova plaça creada de titularitat pública i ha ampliat els ajuts
amb 1.800 euros per infant, que els centres poden destinar a finançar despeses de
funcionament.
Un exemple de bones pràctiques és el servei d’atenció integral als infants i a
les famílies, el Centre 0-3 d’Educació infantil i suport a la família de Sant Feliu de
Guíxols, el qual integra en un mateix equipament un conjunt de serveis, programes
i equips professionals:
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• Educació per al naixement: espai formatiu per preparar la maternitat /
paternitat amb la parella, des de la setmana 26a. de gestació.
• P.A.P.I. (Punt d’Atenció a la Petita Infància): ofereix informació, assessorament i suport, especialment a la mare, durant els primers mesos de vida del
nadó.
• Escola de Pares i Mares: formació en la criança i educació dels infants
(cursos trimestrals i conferències mensuals).
• Espai Nadó: lloc de trobada i relació per a mares, pares i nadons durant
el primer any de vida, un lloc per relacionar-se i compartir les vivències i
emocions de tenir un nadó.
• Espai familiar: Lloc de trobada i relació per a mares, pares i infants d’1 a
3 anys, per poder compartir experiències, contrastar opinions, fer relacions
d’amistat, mentre els infants juguen i es relacionen amb altres infants.
• Espai de joc: un lloc per jugar tots junts, grans i petits.
• Servei de mainaderes professionals: tenen cura de 4 infants en el seu propi
domicili, són supervisades pel centre, s’adrecen en particular als infants de
menys de 16 mesos.
• Casal d’estiu (tres mesos a l’estiu).
• Escola bressol, amb possibilitats de fer un torn (matí o tarda)o matí i tarda.

1.2 L’educador infantil
Els canvis socials i culturals que s’han anat produint en les darreres dècades,
juntament amb les aportacions fetes des de la pedagogia, la psicologia i la
sociologia, han anat perfilant el nou model d’infant. Ja no és el subjecte passiu
que s’ha d’omplir de sabers i modelar a imatge de l’adult, sinó que és un ésser amb
competències per observar, actuar, investigar, crear i, en definitiva, progressar com
a individu i com a membre d’una col·lectivitat. Aquest mode d’entendre els infants
genera necessàriament un nou model en la manera d’atendre’ls i s’ha passat de
l’assistencialisme d’èpoques anteriors, en què la incorporació de la dona al treball
remunerat feia necessari atendre les necessitats bàsiques dels infants fora de la
llar, a l’atenció educativa intencional, al marge de la disponibilitat de les famílies
per atendre els infants, i al treball conjunt amb les famílies i l’entorn per crear
autèntics contextos educatius que afavoreixin i acompanyin els infants en el seu
procés de desenvolupament.
Una perspectiva integradora de les diferents dimensions en la formació de les
persones exigeix de l’adult una nova mirada als infants com a subjectes actius
i competents, que participen en la seva formació, alhora que convida a reflexionar
sobre la posició dels educadors respecte de l’aprenentatge dels infants. La funció
de l’educador no pot ser la d’una persona que sap les coses i les ensenya als
alumnes; en aquest nou context, l’educador ha d’ajudar els infants a buscar,
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construir i organitzar el saber, els ha de guiar i aportar referències clares respecte
als valors, afavorir un medi ric i valuós en estímuls perquè puguin establir
relacions significatives amb el seu entorn i potenciar així el seu desenvolupament
i aprenentatge.
Aquesta funció exigeix de l’educador infantil una gran professionalitat, que ha de
ser conseqüència dels coneixements cientificoculturals i tecnològics propis del seu
rol i de la competència i la maduresa personals.

1.2.1 Perfil professional
Com a conseqüència de la manera d’entendre l’infant i els processos d’intervenció
que hem anat esbossant al llarg de la unitat, l’educador infantil es configura com
una persona amb les característiques següents:
• Haurà de saber: psicologia, pedagogia, puericultura, didàctica, etc.
• Haurà de fer: contextualitzar la seva actuació en l’àmbit natural i social de
l’escola i intervenir adequadament.
• Haurà de ser: mereixedor de la confiança i l’estima dels infants i les
famílies, un adult significatiu.
• Haurà d’estar: exercir competències i habilitats de l’àmbit emocional, els
valors, la responsabilitat i el compromís social.
Ha d’estar obert a noves propostes que ajudin a millorar l’educació dels infants i
a l’enteniment i la coordinació entre els diferents membres que intervenen en el
procés, i mostrar sensibilitat envers les dinàmiques socials, obert a l’entorn i a la
intervenció amb les famílies.
Els educadors acompanyen els processos de creixement i desenvolupament infantil
i organitzen contextos rics d’interacció, i ho fan des de la professionalitat, però en
una tasca compartida amb les famílies. I cal tenir ben clar quin és el paper que
correspon als uns i als altres.
“Si nosaltres ens sentim millor que la família, si volem canviar-la, la família es retirarà o
bé es mostrarà bel·ligerant. La família és la primera, ella té el protagonisme i la prioritat
en relació amb l’educació dels fills. Sens dubte som una part important del procés, en tot
cas cal que ens sapiguem situar en la mesura justa en el lloc que ens correspon com a
educadors i educadores. La família aporta la seguretat i el benestar emocional, això és
quelcom que ha de garantir. L’escola, l’educador, aporta l’alegria per viure. Allò que és
específic de la família és la garantia que el context social íntim de la criatura es farà càrrec
de generar les condicions favorables per la seva supervivència, i la creació de les bases
per la seva realització. L’escola, els centres educatius, s’ocupen més de la seva realització,
del desplegament del potencial de la seva estructura interna, posant-lo en la dimensió de
l’àmbit social i cultural dels contextos als quals pertany. Per això és tan important que tot
allò que l’infant es trobi en aquest itinerari de maduració i aprenentatge estigui vinculat a la
vida.”
C. Parellada (2009). “Vincles en la interacció. Un passeig per l’amor i l’escolta” (pàg. 111).
A: Diversos autors (2009). Vincles per educar. Barcelona: ICE de la UAB.

Una tasca compartida: treballem
conjuntament amb les famílies i
altres membres de la comunitat
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Tot i que els infants són el centre del procés educatiu, la tasca de l’educador no
es pot quedar només en la intervenció directa amb ells, cal l’actuació conjunta i
coordinada amb les famílies i altres membres de la comunitat educativa de l’escola
i de la comunitat educativa en un sentit més ampli, de treball en xarxa. Ha de saber
treballar en equip, possibilitar trobar vies de solució als possibles problemes que
es presentin, tractar alumnes amb necessitats educatives específiques o millorar la
seva tasca, cercant la innovació i la qualitat.
Perfil professional

El Reial decret 1394/2007 de 29 d’octubre estableix el títol de Tècnic Superior
d’Educació infantil i s’hi fixen els seus ensenyaments mínims per a tot l’Estat. A
Catalunya, aquest RD es concreta en el Decret 244/2013 de 5 de novembre (DOGC
núm. 6497), pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior
d’educació infantil. A través d’aquest decret podem accedir al perfil professional
de l’educador infantil, que queda determinat per la seva competència general, les
seves competències professionals, personals i socials, la seva qualificació i les
unitats de competència professional que la conformen.
La competència general de l’educador infantil consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer
cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica
elaborada per un mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau
equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en
col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.
L’educació infantil, una professió de dones?
Un dels reptes de futur per a la professió és aconseguir incorporar un nombre suficient
d’homes educadors. Per afavorir el ple reconeixement dels drets dels infants com a
persones ens cal també definir la maternitat i la paternitat i assolir un context educatiu
per a la primera infància que respongui a la realitat de la perspectiva de gènere. El Pla
integral de polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats 2008-2011 del Departament
d’Educació es proposa com una de les seves línies estratègiques orientar escolarment i
professionalment l’alumnat, sense estereotips sexistes i alguns dels seus objectius poden
ajudar a avançar en aquesta línia:
• Potenciar l’orientació educativa i professional no estereotipada i en igualtat d’oportunitats per
a noies i nois.
• Promoure i afavorir la inserció laboral no sexista.
• Sensibilitzar i formar el personal d’administració i serveis sobre la perspectiva de gènere, i
sobre l’ús del llenguatge no sexista.
• Aplicar mesures en els processos de gestió de personal que afavoreixin l’equitat en la
perspectiva de gènere.

Les competències professionals, personals i socials de l’educador infantil són
les següents:
• Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir
de les directrius del programa de la institució i de les característiques
individuals, del grup i del context.
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• Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les
necessitats i característiques dels nens i nenes.
• Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i estratègies
metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.
• Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les
finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció.
• Donar resposta a les necessitats dels nens i nenes, així com de les famílies
que requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els
recursos i procediments apropiats.
• Actuar davant contingències relatives a les persones, recursos o mitjans,
transmetent seguretat i confiança i aplicant, en el seu cas, els protocols
d’actuació establerts.
• Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació amb
la finalitat de millorar la qualitat del servei.
• Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva
activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al
llarg de la vida.
• Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i realització d’activitats,
respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució en la qual
desenvolupa l’activitat.
• Mantenir relacions fluïdes amb els nens i nenes i les seves famílies, membres
del grup on s’estigui integrat i altres professionals, mostrant habilitats
socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions a
conflictes que es presentin.
• Generar entorns segurs, respectant la normativa i protocols de seguretat en
la planificació i desenvolupament de les activitats.
• Exercir els seus drets i complir les obligacions que es deriven de les
relacions laborals, d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent.
• Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocupació,
autoocupació i aprenentatge.
• Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudi de viabilitat de
productes, de planificació de la producció i de comercialització.
• Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una
actitud crítica i de responsabilitat.
La seva qualificació professional és la d’educació infantil, que comprèn les
unitats de competència següents:
• Establir i mantenir relacions fluïdes amb la comunitat educativa i coordinació amb les famílies, l’equip educatiu i amb altres professionals.

Els educadors són...
...“investigadors reflexius,
constructors de coneixements,
identitats i cultura. Treballen
amb la diversitat i actuen com a
mediadors de les diferències.”
Peter Moss
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• Programar, organitzar, realitzar i avaluar projectes i activitats adreçades a
infants de 0 a 6 anys en el marc de la intervenció educativa del centre i del
grup d’infants.
• Programar, organitzar, realitzar i avaluar processos d’intervenció educativa
de centre i de grup de nens i nenes.
• Desenvolupar programes d’adquisició i entrenament en hàbits d’autonomia
i salut, així com altres d’intervenció en situacions de risc.
• Promoure i implementar situacions de joc com a eix de l’activitat i del
desenvolupament infantil.
• Desenvolupar els recursos expressius i comunicatius del nen i la nena com
a medi de creixement personal i social.
• Desenvolupar accions per afavorir l’exploració de l’entorn a través del
contacte amb els objectes; relacions del nen o nena amb els seus iguals i
amb les persones adultes.
• Definir, seqüenciar i avaluar aprenentatges, interpretant-los en el context del
desenvolupament infantil de 0 a 6 anys.
Camp professional

Pel que fa al seu àmbit professional i de treball, l’educador infantil exerceix
l’activitat en el sector de l’educació formal i no formal, i en el sector dels serveis
socials d’atenció a la infància.
Des de l’any 2005, a
Catalunya...
es va introduir la categoria de
tècnic especialista en educació
infantil com a part del personal
laboral del Departament
d’Educació. Aquests
professionals desenvolupen, des
del curs 2004-2005, tasques de
col·laboració amb els
mestres-tutors de P3 en el procés
educatiu de l’alumnat,
principalment en l’àmbit del
desenvolupament d’hàbits
d’autonomia i en l’atenció a les
necessitats bàsiques dels infants.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:
1. Educadors infantils en el primer cicle d’educació infantil, sempre sota la
supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors en les institucions
dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de
titularitat privada.
2. Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de
suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.
3. Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants
(0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar,
seguint les directrius d’altres professionals.
4. Educadors en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb
infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres
educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges
escola, i altres equipaments del sector.
5. Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme
i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i
altres equipaments del sector.
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1.2.2 Formació i característiques personals
L’educador infantil ha de tenir una bona base de coneixements de psicologia,
pedagogia i puericultura, coneixements que haurà d’actualitzar periòdicament i
contrastar amb la pràctica docent quotidiana per tal de millorar-la. També ha de
tenir una mirada crítica entorn del món canviant on vivim, saber interpretar-lo, i,
més enllà de les teories i formulacions pedagògiques, com deia Malaguzzi, acostarse a altres àmbits del pensament i la cultura.
“Troba el teu propi camí. Aprèn a conèixer-te abans d’intentar conèixer els infants... És un
error creure que l’educació és una ciència dels infants i no dels homes.”
(Janus Korczak) Daniel S. Halpérin (2004). “El paper de d’Europa en l’educació infantil”.
Infància a Europa (núm. 47, pàg. 3).

Els coneixements de psicologia i pedagogia aporten a l’educador elements per fer
el seguiment de l’evolució dels infants i del seu procés d’aprenentatge; li permeten
la fonamentació i la reflexió sobre la seva pràctica educativa; li proporcionen les
bases per reconèixer les necessitats afectives, emocionals, personals, intel·lectuals
i socials, i afavoreixen que relacioni allò que sap amb les reaccions dels infants i
que actuï consegüentment d’acord amb allò que coneix. També li han de permetre
construir relacions autèntiques, que requereixen un equilibri emocional i un treball
personal de l’educador.
“Tots aquells que acompanyem grups, que tenim cura de donar suport a d’altres,
necessitem fer un treball personal per esbrinar quins són els punts foscos de la nostra
història personal, i fer que emergeixin i puguin ser treballats. Si no fem aquest pas moltes
vegades podem quedar atrapats en un tipus d’interacció professional que més que ajudar
l’altre a fer un pas endavant l’obligui a continuar actuant com ho ha estat fent fins al moment,
i sorprenentment ho farà per amor. Per mirar diàfanament l’altre cal que tinguem molt
coneixement de nosaltres mateixos. En definitiva, hem d’adonar-nos quin és l’amor que
mou l’infant a actuar com ho està fent, i quin és el nostre amor que fa que ens posicionem
davant la manifestació d’aquest d’una manera determinada, que potser no l’ajuda a créixer,
i que caldrà que revisem per avançar-hi.
Sovint la dificultat que ens limita a l’hora d’actuar d’una altra manera en relació amb els
infants està vinculada a emocions que hem adoptat del nostre sistema familiar. Aquestes
emocions són inconscients, de molta intensitat i llarga durada. Sovint també, aquestes
emocions estan lligades a la por, a la por de no fer-ho prou bé, la por a sentir-nos exclosos,
a no tenir l’amor i reconeixement necessaris per la supervivència, la por al risc que implica
confiar i entregar-nos, potser perquè tenim la sensació que no vam tenir experiències
positives en aquest sentit.
Cal que establim un lligam entre les intencions educatives que tenim i la mirada amb què
actuem en la relació amb els infants i les famílies. En aquests moments sabem que allò
que pensem s’acompleix, indistintament que en tinguem consciència o no, i que quan
mirem alguna situació, nosaltres i les nostres circumstàncies personals i familiars, formen
part d’allò que mirem, de tal manera que no podem sostraure’ns als esdeveniments que
es donen en el procés d’intervenir i de mirar. Per això és tan important afavorir tots
els processos que permetin que aquesta mirada estigui al menys contaminada possible
d’implicacions que poden despertar en l’infant vivències que siguin confuses, o motiu de
ser cuidades, l’educador és el ‘gran’ i s’ha d’ocupar de les criatures, no a l’inrevés.”
C. Parellada (2009). “Vincles en la interacció. Un passeig per l’amor i l’escolta” (pàg. 110).
A: Diversos autors (2009). Vincles per educar. Barcelona: ICE de la UAB.
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Els coneixements de puericultura li permetran atendre les necessitats de tipus físic
dels infants des d’una perspectiva de prevenció i d’educació per a la salut.
Cal que també conegui tècniques i recursos didàctics per orientar les activitats
educatives: preparar el material, organitzar l’espai, les activitats quotidianes, en
definitiva, crear les condicions necessàries per afavorir l’activitat autònoma i el
desenvolupament de les capacitats de l’infant.
El tutor de grup a l’escola
bressol...
... ha de fer el seguiment, tant
individual com de grup, del
procés de desenvolupament de
l’infant, i afavorir que tots els
infants se sentin segurs i acollits
i amb expectatives
d’aprenentatge. També ha de
coordinar l’acció del conjunt de
persones que intervenen en el
grup d’alumnes, vehicular la
informació a les famílies i, si
escau, coordinar-se amb els
serveis externs que puguin
intervenir en infants del grup.

La interacció amb els altres
infants i adults...
... permet el desenvolupament de
les actituds cíviques i
democràtiques, resultat de la
síntesi entre l’experiència pròpia
de cada infant i el seu context.
En aquest sentit, l’educador té un
paper central com a model i com
algú que pot facilitar relacions
positives i gratificants als nens i
nenes.

Ha de conèixer els valors propis de la seva cultura, de l’ambient comunitari en
el qual interaccionen les famílies i l’escola. Els models culturals del territori que
l’envolta, font inesgotable d’estímuls, han d’oferir l’infant claus per a l’anàlisi i la
comprensió de la seva experiència quotidiana.
L’educador ha de ser un punt de referència per als infants. Ha d’estar atent
a les seves necessitats i demandes, els ha d’estimular en les seves descobertes
i aprenentatges, acollir-los en la seva individualitat, fer notar les qualitats i
capacitats de cada un d’ells i evitar qualsevol mena de classificació, tenir cura
de no posar etiquetes que puguin condicionar el seu òptim desenvolupament.
Cal recordar que, per als menuts, l’educador és un mirall important en el procés
de coneixement de si mateixos i d’integració a la realitat social i cultural concreta
en la qual viuen. Des d’aquesta perspectiva, caldrà ser positiu, respectuós i
constructiu per ajudar-los en l’adquisició i millora dels seus coneixements i
competències i en la construcció de la seva personalitat. L’educador infantil ha
de ser una persona:
• Amb equilibri personal i estabilitat emocional
• Oberta, alegre
• De tracte fàcil amb els infants
• Pacient i sensible
• Receptiva als corrents culturals
• Flexible
• Espontània
• Que sàpiga compartir l’infant
• Observadora
• Empàtica i acollidora
• Amb sentit de la responsabilitat
• Creativa
• Amb capacitat comunicativa
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1.2.3 L’actuació professional de l’educador
El camp d’actuació dels professionals de l’educació infantil, tot i tenir els infants
com a eix central, no es limita només a ells, sinó que abasta els pares dels
infants escolaritzats, el seu grup de companys, i altres professionals afins amb
els quals s’hauran de relacionar en un moment o un altre de la seva tasca, així
com les entitats, institucions i altres agents del seu entorn. Aquestes interaccions
socials s’han d’establir en termes de cooperació, col·laboració i gestió conjunta i
col·legiada.

Funcions de l’educador infantil

La LOE (2006) recull en el seu article 91 les següents funcions del professorat,
que s’han d’exercir en equip i de forma col·laborativa:
• La programació i l’ensenyament de les àrees, matèries i mòduls que
tinguin encomanats.
• L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, així com l’avaluació
dels processos d’ensenyament.
• La tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació del seu aprenentatge i el
suport en el seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies.
• L’orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes, en
col·laboració, si escau, amb els serveis o departaments especialitzats.
• L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i
moral de l’alumnat.
• La promoció, organització i participació en les activitats complementàries, dins o fora del recinte educatiu, programades pels centres.
• La contribució a fer que les activitats del centre es desenvolupin en
un clima de respecte, de tolerància, de participació i de llibertat per
fomentar en els alumnes els valors de la ciutadania democràtica.
• La informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels
seus fills i filles, així com l’orientació per a la seva cooperació en el procés.
• La coordinació de les activitats docents, de gestió i de direcció que els
siguin encomanades.
• La participació en l’activitat general del centre.
• La participació en els plans d’avaluació que determinin les administracions educatives o els mateixos centres.
• La recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament corresponent.

En el treball en equip cal planificar
les tasques.
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Tot i que l’actuació de l’educador s’inscriu en diferents àmbits farem més referència a les seves funcions en l’entorn escolar malgrat que moltes d’elles siguin
també desenvolupades en altres àmbits.
Les tasques més significatives seran:
1. Planificat i avaluar
2. Organitzar
3. Dur a terme les activitats
4. Relació amb altres professionals
5. Relació amb els pares
6. Formació permanent
1. Planificar i avaluar
“Un espai per amagar-nos,
però no del tot.
Un espai per estar sol,
però no del tot.
Un espai per mirar,
però no del tot.
Un espai per guardar
sorpreses,
però no del tot.
Un espai que pot ser petit,
però no del tot.
Un espai per trobar i gaudir
del tot!”.
Montserrat Riu

S’ha de fer comptant amb els altres membres de l’equip, els companys. S’hauran
de planificar conjuntament tots els documents necessaris i prescriptius per al bon
funcionament del centre (PEC, PPC, memòries, programacions d’aula, etc.).
Els educadors hauran d’elaborar la programació i s’hauran de posar d’acord en la
selecció dels objectius i continguts que cal treballar en cada un dels grups d’infants,
temporalitzar-los i establir la metodologia més adient atenent les orientacions
didàctiques del Departament d’Educació, acordar la millor manera d’avaluar, etc.
El treball d’equip és indispensable i l’acord i el consens en les línies bàsiques dels
projectes donaran coherència a l’actuació educativa, dins i fora de les aules.
També haurà de decidir sobre el funcionament intern del centre, la distribució dels
infants, l’atenció als pares, l’acollida i l’adaptació al centre, etc. Aquest és un bon
moment per posar en pràctica la capacitat de treballar en equip i les habilitats
de relació amb els altres, la tolerància, el bon tarannà, l’empatia, la flexibilitat,
l’escolta activa, en definitiva, el fet de compartir.
2. Organitzar
Cal organitzar les condicions d’existència dels infants, les activitats quotidianes
o “rutines”, la disposició de l’espai i dels materials per afavorir les actituds de
descobriment, investigació i autonomia i potenciar experiències compartides, les
condicions d’observació del desenvolupament dels infants. S’ha d’organitzar
l’espai tenint en compte les necessitats dels usuaris: infants, educadores, pares,
personal no docent, etc., així com les activitats que han de desenvolupar cada un
d’ells atenent criteris de respecte i rendibilitat.

Jugar amb qualsevol objecte pot
oferir múltiples possibilitats de joc.

L’educador ha d’organitzar el temps a partir de dos vessants: el ritme individual
(el temps de les accions que realitza l’infant en una activitat: triga molt, poc, va
de pressa, a poc a poc, s’afanya a acabar, etc.) i el ritme col·lectiu (l’organització
de les activitats quotidianes al llarg del dia: horaris dels àpats, de dormir, de joc,
etc. i de les extraordinàries i mòbils al llarg de l’any, com les festes, celebracions,
etc.).
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Tant en el moment de proposar l’acció com durant la seva realització, cal que
l’educador conegui i tingui en compte el ritme propi de cada infant i el temps que
cada infant i el grup d’infants poden mantenir l’atenció en les diferents situacions
i activitats.
L’educador ha d’organitzar també els materials amb els quals han d’aprendre els
nens i nenes. El material ha d’estar estretament lligat als objectius de la proposta
pedagògica consensuada per l’equip i ha de respondre als principis educatius
proposats en el disseny curricular.
L’educador ha de conèixer quines són les possibilitats de manipulació i experimentació que ofereixen els diferents materials que posa a l’abast dels infants i quins
són els interessos que corresponen a cada moment de la seva etapa evolutiva.
3. Dur a terme les activitats
L’activitat és el mitjà per excel·lència d’aprenentatge i desenvolupament de l’infant. La tasca de l’educador o educadora consisteix a facilitar l’infant la realització
d’activitats i experiències que el puguin ajudar a aprendre i a desenvolupar-se.
Per això és important garantir la construcció d’un clima de seguretat, tenint cura
dels aspectes afectius i de relació entre l’educador i els petits, entre el grup d’iguals,
i entre els petits i els altres adults de l’escola, ja que així es propicia la construcció
d’una autoimatge ajustada i positiva, i l’establiment dels vincles imprescindibles
en la intervenció educativa.
Si l’infant se sent segur, estimat i satisfet, podrà afrontar el repte diari d’aprendre.
Els educadors han de proporcionar als infants descans i aliment, seguretat (física,
afectiva, etc.), amor, afecte, acceptació plena, escolta i acompanyament, sentit
de pertinença, ajuda per sentir-se acceptats, límits, ajuda per afrontar els canvis,
mitjans per establir relacions positives amb els altres, un espai ric en estímuls, ocasions per experimentar, observar, comunicar i ocasions per practicar l’autonomia.
4. Relació amb altres professionals
L’educador ha de treballar estretament amb l’equip d’educadors i amb totes
les persones que intervenen a l’escola: personal no docent, dels serveis de
l’administració educativa, dels serveis socials, dels serveis de salut, etc.
Aquestes interaccions s’han d’establir en termes de cooperació, col·laboració i
gestió conjunta i col·legiada. Per tant, s’hauran de fixar els càrrecs (coordinació,
tutories, etc.), la distribució d’espais, l’organització i el funcionament del centre,
o altres aspectes de tipus pedagògic. Per això l’educador ha de tenir habilitats i
destreses en les relacions interpersonals i la comunicació.
5. Relació amb els pares
En aquesta etapa, més que en qualsevol altra, és imprescindible establir una
relació de col·laboració amb els pares, ja que són evidents els resultats positius
que s’aconsegueixen quan es treballa conjuntament per arribar a uns mateixos
objectius. Per aquest motiu, és necessari que els educadors s’esforcin a garantir
que aquesta participació sigui real i efectiva.

"Juguem a..." Els materials de joc
ofereixen molts estímuls al joc
simbòlic.

Didàctica de l’educació infantil

El Departament d’Educació organitza
cada curs escolar activitats de
formació permanent per als
professionals de l’ensenyament. En
la imatge logotip del Pla de Formació
de Zona.

34

Principis bàsics d'intervenció en educació
infantil

Amb aquesta finalitat, els educadors hauran de fer partícips les famílies del
projecte educatiu de l’escola, dels objectius que es volen aconseguir i dels mitjans
o estratègies que s’utilitzaran per assolir-los, de l’evolució de l’infant, dels trets de
comportament més notoris, de les característiques de les relacions que estableix
amb els altres infants, i de tot allò que els ajudi a tenir un coneixement més ampli
del seu fill.
Carl Rogers, representant de la psicologia humanista, parla de tres condicions per
al desenvolupament favorable de qualsevol tipus de relació humana, que podem
tenir en compte tant en la relació amb els infants i les famílies con en la relació
amb els companys o altres professionals: l’autenticitat (mostrar-nos tal com som,
amb transparència); l’acceptació incondicional (acceptació de l’altre tal com és,
valorant-lo com a persona única i irrepetible); i viure el moment i situació de l’altre
(posar-se a la pell de l’altre).
Les famílies aportaran informació de tot allò que faci referència a l’espai vital
de l’infant, de les seves característiques, hàbits i costums per ajudar l’educador a
conèixer-lo millor i a intervenir-hi de la manera més ajustada i precisa. La interacció famílies-escola ha de permetre l’enriquiment mutu, el compartir moments de
tota mena, en un procés ric i vital.
6. Formació permanent
Els estudis professionals que permeten exercir d’educador suposen una bona
base de recursos per conèixer els infants i les tècniques i procediments que
s’han d’utilitzar, però la plena professionalització és el resultat de l’actualització
contínua dels seus coneixements i de l’anàlisi i la reflexió que l’educador fa de la
seva pràctica.

Logotip de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat

És molt convenient que el professional de l’educació assisteixi a cursos i seminaris
que l’ajudin a reflexionar sobre la pròpia pràctica, a aprendre d’altres experiències
o a fer partícip altres professionals dels recursos, tècniques i estratègies pròpies
per resoldre les diferents problemàtiques que es deriven de l’acció quotidiana.
Només així podrà esdevenir un bon professional. Del treball en equip al centre
i del treball en xarxa amb altres persones i entitats de l’entorn se’n deriven també
espais d’encontre i de formació contínua i permanent. A Catalunya, l’Associació
de Mestres Rosa Sensat, un moviment de renovació pedagògica de llarg recorregut
en el nostre país, té entre els seus objectius la formació permanent dels mestres,
basada en l’experimentació i alhora en la teoria, sempre passant per la reflexió
individual i col·lectiva.
L’autoavaluació de la pròpia pràctica docent és un recurs també imprescindible
per al desenvolupament professional i ens pot ajudar a adquirir una consciència de
la nostra pràctica, d’allò que fem, del que pensem per poder prendre decisions
sobre la pràctica docent i millorar-la, com també a nosaltres mateixos.
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1.2.4 L’educador infantil i el treball d’equip
No tothom està disposat a treballar en grup; aquesta és una capacitat que s’ha
d’adquirir amb l’experiència i la bona pràctica. No n’hi ha prou d’acceptar
aquesta responsabilitat, sinó que s’han de posar les premisses necessàries perquè
s’obtinguin bons resultats, es vegin els fruits de l’esforç comú i l’educador se’n
beneficiï com a persona i com a professional, sense oblidar, en cap moment, que
els beneficiaris principals del treball comú són els infants.
Un dels aspectes que cal destacar és la valoració i el respecte que els professionals
han de tenir a la seva professió i a les persones que integren els grups de treball.
Han de valorar el fet de poder compartir el que saben, estar disposats a aprendre
dels altres i acceptar punts de vista que siguin diferents dels seus.
De vegades es parla pejorativament de les reunions perquè s’hi esmercen moltes
hores i no és freqüent veure’n els resultats a curt termini. És convenient que siguin
suficients i eficaces. Per aquest motiu, és, del tot, necessària la presència d’un
coordinador que elabori l’ordre del dia i porti la reunió, que estableixi un torn de
paraules, centri el tema quan es desvia del punt que s’ha de tractar, inciti a establir
acords i compromisos de tots els implicats i resumir, per acabar, els acords presos.

Lectura recomanada
C. Mendieta; O. Vela (2005). Ni
tu ni jo. Com arribar a acords.
Barcelona: Graó.

Fi g ura 1 .3. Equips docents

L’educació no es pot limitar a l’aula, ha de ser una responsabilitat compartida no
només pels educadors sinó per totes les persones que intervenen d’una manera o
altra en la dinàmica del centre (figura 1.3). Només el treball en equip garanteix
la formació integral dels infants. Per aquesta raó, és important establir canals de
coordinació eficaços en la recerca d’objectius comuns. Si escau, eran necessàries
les reunions de coordinació de tot l’equip, d’etapa, de nivell, etc. i caldrà disposar
de mitjans per informar tot el personal d’aquells acords presos que afectin la seva
actuació. Els educadors han de disposar de prou temps durant la jornada laboral
per a aquest tipus de reunions.
Per tal que es pugui donar una estreta col·laboració entre els professionals que
formen un equip, és convenient que tinguin unes característiques determinades:
estar ben cohesionats, ser grups reduïts, tenir clares les funcions assignades a cada
un, conèixer quins són els recursos instrumentals de què disposen, implicar-se en
el treball d’equip, en els acords, les aportacions, el compromís, etc.

Ordenació dels
ensenyaments de primer
cicle
El Decret 101/2010, d’ordenació
dels ensenyaments de primer
cicle d’educació infantil recull,
amb relació a l’equip educatiu de
cicle, que ha de decidir sobre els
aspectes de l’observació i la
documentació pedagògica que
s’han d’incloure en la
programació.
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“D’acord amb el model educatiu de les escoles bressol municipals, el treball en equip
permet posar les condicions per a una acció educativa de qualitat, coherent i coordinada,
fonamentada en criteris consensuats entre els diferents professionals que hi treballen. A
les escoles bressol municipals, el treball en equip es dirigeix a establir i acordar aspectes
de contingut pedagògic, organitzatius, vinculats a la gestió d’una pràctica educativa adient.
L’educació dels infants, doncs, no és una tasca aïllada de cada mestre, sinó que hi ha
d’haver continuïtat i coherència en les diverses accions i situacions educatives, al llarg
del temps que els infants estan a l’escola. Un aspecte important del treball en equip és
la relació i comunicació entre els seus membres. L’estil comunicatiu propi de cadascú
incideix en què aquesta comunicació sigui més o menys eficient. [...] Un aspecte important
del procés comunicatiu és saber escoltar els altres. L’anomenada escolta activa implica
escoltar i entendre la comunicació des del punt de vista de la persona que parla. Suposa
entendre el contingut, allò que diu i també com ho diu, és a dir, copsar allò que es transmet
emocionalment.”
Taller “Relacions en l’equip”. Jornada “La petita infància, un món de relacions. Jornades
0-3 per a professionals de les escoles bressol municipals.” Barcelona, 19-20 febrer de 2010.

Funcions de l’equip

En el centre educatiu tothom ha d’assumir les seves responsabilitats segons les
funcions i la distribució de feines que li hagi estat assignada.

La funció de l’equip docent és participar en l’elaboració del projecte
educatiu, la proposta pedagògica de centre, els projectes puntuals, la
memòria anual del curs, la programació anual, el desenvolupament de les
activitats i de l’avaluació, etc. i tot allò que faci del centre un projecte global,
cohesionat i coherent amb les finalitats que estableixi l’equip.
Com més consens i cohesió hi hagi entre dels membres de l’equip, més fàcil
serà aconseguir els objectius proposats.
L’equip docent té diferents maneres d’organitzar-se per poder participar en els
projectes educatius comuns: per grups d’edat, per etapes -si n’hi ha més d’una-,
segons el nombre d’infants, l’espai i altres tipus de variables.

1.2.5 La coordinació amb les famílies
Com ja sabem, és imprescindible establir una bona relació de cooperació amb els
pares i mares, ja que aquests són, juntament amb els educadors, coresponsables
de la formació dels infants.
L’educador ha de poder enllaçar els objectius formals de l’escola amb els interessos i necessitats de les famílies: d’una banda, ha d’aconseguir implicarles en la participació i en la promoció de l’aprenentatge dels seus fills i, de
l’altra, ha d’acollir-les i escoltar-les perquè se sentin part integrant del projecte
de l’escola. Aquesta és una condició imprescindible per afavorir el progrés i el
desenvolupament dels petits.
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Es tracta, en primer lloc, d’analitzar quins són els interessos, les demandes
i necessitats de les famílies per poder-los fer convergir amb allò que pot oferir
l’escola: necessiten saber amb claredat què és el que passa a l’escola (conèixer el
seu projecte, tenir clara la línia metodològica i les normes de funcionament, saber
què aprenen els seus fills, què fan a l’escola, què saben fer i no fer en una edat
determinada i com els poden ajudar); necessiten saber què és el que s’espera d’ells
(quant a la cooperació quotidiana o aquella que és més puntual); necessiten tenir
confiança en l’escola, sentir que deixen els seus fills en bones mans (els educadors
han de transmetre aquesta seguretat no solament amb una actitud professional i
comprensiva, sinó també comunicant-se amb els pares i aplicant les normes de
seguretat establertes per evitar, per exemple, que els infants surtin del recinte, que
els puguin recollir persones alienes o que puguin prendre mal dintre del recinte de
l’escola) i necessiten també tenir una comunicació contínua amb els educadors.
S’han d’establir bons canals de comunicació no solament des d’un punt de vista
formal, sinó també tenint en compte altres formes de comunicació no tan òbvies,
com les no verbals, gestuals, o d’altres. Per poder fer més fluïda la relació entre
els pares i els educadors, cal establir i donar a conèixer els moments, els espais i
les formes de comunicació més idònies.
L’objectiu comú de l’educador i els pares és el progrés en el desenvolupament dels
infants i, per aconseguir-ho, cal que els plantejaments d’ambdós siguin coherents
i incideixin en una mateixa direcció. És important que no hi hagi contradicció
entre els plantejaments de la família i els de l’escola. No cal compartir sempre
els mateixos criteris d’actuació, però convé mantenir sempre el respecte mutu i,
en tot cas, quan hi ha una disparitat de criteris importants, parlar-ho obertament,
sense oblidar mai l’objectiu comú, que és el desenvolupament integral de l’infant.

Cal recordar que els pares són els agents socialitzadors principals dels
infants, i que és en el si de les famílies on s’aprenen els valors essencials
i on s’estableixen les relacions afectives bàsiques per a la formació de la
personalitat de l’individu.
Un dels vehicles pels quals els petits aconsegueixen l’aprenentatge són les interaccions que realitzen amb els altres. Si l’infant pot interactuar de manera positiva i
coherent amb els adults que l’envolten -família i educadors-, assimilarà de manera
natural i espontània els coneixements que es desprenguin de la relació amb les dues
parts. Si les persones que són importants per a l’infant actuen d’acord, aquest
gaudirà de la seguretat i estabilitat afectiva que li permetran abordar positivament
la seva formació.

Convé que la relació entre família i escola sigui fluïda, coherent, de respecte
i de col·laboració mútua per aconseguir els objectius marcats.
Abans que l’infant comenci a anar a l’escola és important que els pares la coneguin:
quin és el seu projecte educatiu, els aspectes bàsics del seu funcionament, qui
serà l’educador o educadora del seu fill o filla, l’horari d’entrada i recollida dels
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infants, com es farà l’entrada i la sortida, on es recolliran, com es fa l’intercanvi
d’informació entre els pares i els educadors, etc.
La informació no ha de ser unidireccional. Els pares també hauran de comunicar
a l’escola tots els aspectes que tinguin relació amb l’evolució i característiques
de l’infant: malalties que ha patit, si li agrada jugar sol, si necessita la presència
d’algú constantment, què li agrada menjar i que no, etc.
L’objectiu d’aquest intercanvi és el coneixement individualitzat de l’infant, necessari per establir una bona relació.
Els primers dies són especialment difícils tant per a les famílies com per als
infants, però també ho són per als educadors, que han de posar en joc tota la seva
professionalitat i qualitats personals: sensibilitat i comprensió envers els pares i
els infants, paciència i atenció individualitzada.

Cal que les famílies i els fills se sentin acollits, segurs i confiats. Només
així es podrà iniciar el camí cap al desenvolupament integral i harmònic de
l’infant.
Hem de preveure quins han de ser els canals de comunicació diària amb els pares.
Segur que els interessa saber què és el que han fet a classe, com s’ha sentit l’infant,
si ha estat ben atès, quina és la seva reacció davant de les noves situacions. Aquesta
comunicació la podem establir a través de diversos mitjans:
• Tauler informatiu, que es pot col·locar en un lloc estratègic de l’entrada,
a la classe o al vestíbul per a les informacions més generals, algun article
d’interès, etc.
• Llibreta individualitzada (llibreta “viatgera”), que pot anar i tornar de
l’escola a casa cada dia i on es poden anotar informacions sobre el dinar,
les deposicions, els àpats, les conquestes dels infants, els seus jocs, etc.
Es poden comentar també anècdotes sobre l’infant, una vivència especial,
informacions, o es poden recordar fets o informacions rellevants. Els pares
han de tenir l’oportunitat de poder-hi escriure sobre aspectes que els semblin
necessaris: per exemple, que l’infant ha de prendre una medicació concreta,
ha de fer alguna dieta especial, donar una autorització, esmentar fets de la
vida quotidiana de l’infant, etc.
• Informacions puntuals. L’educador també pot reservar els primers moments de l’entrada a l’escola -mentre se saluda cadascun dels nens i pares
i pengen les bosses, es treuen els abrics i els nens es retroben- per donar o
rebre, si és necessari, informacions de l’acompanyant de l’infant.
• Disponibilitat. L’educador o educadora ha de disposar d’alguna hora per
atendre els pares d’una manera més individualitzada.
Durant el curs hi ha d’haver una sèrie de reunions i entrevistes fixes: la primera
és amb els pares i les mares que porten per primer cop l’infant a l’escola, i
s’haurà de fer la presentació de les parts i l’explicació del funcionament general
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de l’escola; la segona s’organitza en iniciar-se el curs. S’hauria de fer l’entrevista
individual i obligatòria amb els pares o tutors, l’infant i l’educador i establir com i
quan es treballarà l’adaptació a l’escola; després, en el segon trimestre convé fer
una reunió individual sense l’infant, per comentar la seva evolució; durant el curs,
una vegada s’ha superat el període d’adaptació, s’hauria de fer una reunió amb tots
els pares del grup per explicar-los els aspectes generals de l’etapa evolutiva dels
infants de la classe, el programa del curs amb els objectius i els aspectes més
rellevants de com s’organitza la classe, els projectes especials, etc. I aquest és el
millor moment per demanar als pares la seva implicació i ajuda; a final de curs
s’hauria de lliurar un informe escrit en què s’avaluessin els progressos de l’infant
i fóra convenient que s’acompanyés d’una entrevista aclaridora dels aspectes que
consten en la informació escrita.
Pel que fa als nivells d’intervenció de la família a l’escola, perquè l’escola sigui
un veritable lloc d’intercanvi d’experiències i de coneixement per als infants i
les famílies, és important la implicació d’aquestes, no solament individualment
(contactes amb educadors, entrevistes, etc.), sinó també col·lectivament, tenint en
compte que això comporta compartir i intervenir en un projecte comú i que s’han
de respectar les funcions i els rols de cada una de les parts.

Celebrem les festes plegats.

Els infants se socialitzen dintre d’un model de participació democràtica i
aprenen el valor de la participació.
Cada centre ha de trobar la millor manera d’organitzar-se per permetre la intervenció de les famílies, però s’hauria de tenir en compte la seva participació en
l’àmbit de la classe, amb diferents formes d’intercanvi entre casa i l’escola, o amb
activitats que impliquin tota l’escola.
Els pares poden intervenir a la classe de la manera següent: aportant el material
que se’ls demana per a les diferents activitats de l’aula, col·laborant en algunes
activitats dintre i fora de l’aula (sortides), ajudant en les festes, aportant experiències pròpies o de la seva professió (cançons, tradicions, fotos, explicar la seva feina,
etc.) directament a la classe, o bé duent elements a la classe (àlbums, quaderns,
etc.) que van passant per les diferents llars perquè cada família faci les seves
aportacions. Altres fórmules aniran sorgint si realment l’escola és oberta a les
famílies.
Els pares poden col·laborar col·lectivament de la manera següent: de manera
més institucionalitzada, per mitjà de les AMPA (associació de mares i pares) i els
consells escolars; o amb altres formes d’organització més puntuals, en diferents
iniciatives com la gestió de l’escola, la creació de material (mobles, joguines, etc.),
la preparació de festes, l’organització i participació en xerrades o altres activitats
de formació de pares.

Participació dels pares
La celebració de les festes
populars és un moment ideal per
fer efectiva la participació dels
pares i engrescar-los en el
coneixement i la col·laboració
activa en els projectes de
l’escola.
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1.2.6 L’educador i el context socioeducatiu
L’educador ha de ser un bon observador de la diversitat cultural i social i posar
en relació famílies de cultures diferents, convertir l’escola en un element de
participació, d’integració i de cohesió social i vetllar per traspassar a les noves
generacions la cultura, els costums i les tradicions dels nostres avantpassats amb
una mirada crítica i constructiva, en la qual es valori la diversitat.
Lectura recomanada
Miguel Àngel Essomba (coord.)
(1999). Construir la escuela
intercultural. Reflexiones y
propuestas para trabajar la
diversidad étnica y cultural.
Barcelona: Graó.

A la nostra societat la responsabilitat educadora no és només dels mestres i l’escola: el barri, el carrer, les indústries i els equipaments culturals, les associacions
o entitats... tots són contextos educatius. La mateixa ciutat sencera és educadora
i per això es realitzen els projectes educatius de ciutat (PEC) i altres projectes
d’intervenció des de l’àmbit sociocultural.
Aquesta mateixa mirada observadora l’ha de poder dur a detectar i actuar en
situacions de risc (social, cultural, etc.) i esdevenir un element preventiu de primer
ordre. El fet que els educadors i altres professionals afins detectin precoçment en
aquest nivell educatiu els problemes d’aprenentatge o determinades situacions de
risc que poden presentar els infants, pot ser un instrument molt eficaç per a la
prevenció.

Cal obrir l’escola al món i també
pensar en els infants quan
s’organitzen activitats als pobles i
ciutats.

Els educadors han de posar la situació de risc de l’infant en coneixement dels
organismes competents (serveis socials, policia, centre mèdic, etc.), demanar
ajuda a un especialista (equips d’atenció psicopedagògica -EAP-, centre de salut,
serveis socials del municipi, etc.) o fer altres tipus d’actuacions que es creguin
convenients en funció del cas, com per exemple posar-se en contacte amb serveis
especialitzats en problemes de sordesa (CREDA), de ceguesa (CREVD), d’atenció
precoç (CDIAP),etc.
La participació del professional de l’educació infantil no es pot limitar a l’escola.
La seva actuació està inserida dins d’un context social més ampli que, d’alguna
manera, s’ha de reflectir en l’escola mitjançant propostes que estiguin en connexió
amb la realitat social, amb els problemes del seu temps; i, a la inversa, les
actuacions de l’escola, articulades amb altres elements de la comunitat educativa,
han de transcendir la societat de la qual forma part i influir-hi d’alguna manera.
És el que Malaguzzi anomenava amb l’expressió de trencar els murs que separen
molt sovint l’escola del seu context. Les persones, els serveis i les institucions
han de treballar plegats perquè els infants se sentin respectats en la societat i es
garanteixin els seus drets. Les comunitats d’aprenentatge són una bona mostra
d’aquesta inserció plena de l’escola en el context.

1.2.7 L’ètica professional de l’educador infantil
El codi deontològic dels professionals de l’educació fa referència al conjunt
de principis i normes ètiques que han de regular la seva activitat professional.
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El principal punt de referència deontològic són els educands, que aprenen i es
formen integralment com a persones. Malgrat això, com que la seva actuació
s’amplia als diferents àmbits de la comunitat educativa (famílies, equip educatiu,
altres professionals, institucions educatives, etc.), l’aspecte ètic també es veu
compromès amb aquests sectors. No són principis jurídics, sinó que es tracta de
criteris que han de servir, bàsicament, per ajudar l’educador a reflexionar sobre
els valors ètics implicats en la seva actuació com a professional, i que han estat
elaborats i aprovats pel Consell Escolar de Catalunya i publicats en el dossier
informatiu número 5 (desembre de 1992).
Aquest document parla dels deures de l’educador vers l’educand, vers els pares i
tutors, la qualificació professional, els altres educadors, la institució escolar i vers
la societat. Exemples d’aquests deures són establir amb l’alumnat una relació de
confiança comprensiva i exigent que fomenti l’autoestima i el desenvolupament
integral de la persona, guardar el secret professional sense fer ús indegut de les
dades de què es disposi sobre l’alumne i la seva família, ni fer comentaris pejoratius sobre altres professionals, respectar els drets de les famílies en l’educació
dels seus fills o col·laborar d’una manera efectiva en la dinamització de la vida
sociocultural del seu entorn.

Podeu consultar el llistat
de deures de l’educador
elaborat pel Consell
Escolar de Catalunya en
l’annex del material web
d’aquesta unitat, en el
document “Deontologia
del Docent”.

Segons que estableix la Llei d’Educació de Catalunya (2009), els drets i els deures
dels mestres en l’exercici de la seva professió docent són els que es recullen en la
taula 1.1.
Taul a 1 .1. Drets i deures dels educadors
Drets específics dels mestres i professors

Deures específics dels mestres i professors

Exercir els diversos aspectes de la funció docent.

Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i
els continguts del projecte educatiu.

Accedir a la promoció professional.

Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de
respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes
els valors propis d’una societat democràtica.

Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.

Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives
necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.
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2. Marc normatiu sobre infància i educació

Al llarg de l’últim segle s’ha anat desenvolupant una important compilació
normativa que ha anat perfilant cada cop més un espai propi per a l’infant i els
seus drets, tant des d’un àmbit internacional i europeu, com des de l’àmbit estatal
espanyol i autonòmic català.
Com a bons professionals de l’educació, hem de conèixer el marc legal en el
qual treballem per fer possible les millors condicions de desenvolupament per als
infants i exigir-ne la millora quan entenguem que no van en aquesta direcció.

2.1 Marc normatiu sobre infància
En la intervenció educativa amb els infants, cal partir del marc legal bàsic que
empara la infància i conèixer quines responsabilitats tenen les famílies i les
institucions, però també tota la societat, envers els infants, posant especial èmfasi
en la Convenció dels Drets dels Infants i en la normativa general sobre infància,
tant dels àmbits estatal com català.

2.1.1 Normativa d’àmbit internacional
A ningú no se li escapa que els petits són molt vulnerables i necessiten protecció
especial. Del reconeixement de la necessitat d’aquesta protecció sorgeixen a
escala internacional tota una sèrie de normatives que vetllaran per aconseguir
aquest objectiu. Som conscients que aquest objectiu encara no s’ha assolit per
igual a tots els països, i que fins i tot dins de les nostres pròpies fronteres no deixen
d’aparèixer notícies força preocupants sobre la vulneració d’aquests drets.
Comencem el nostre viatge per la normativa internacional que ens interessa més,
viatge que ha estat llarg i ple d’entrebancs. Es va iniciar al principi del segle XX
i no s’ha culminat fins a la signatura de la Convenció dels Drets dels Infants el
1989.
Les mesures internacionals per a la protecció a la infància van ser pràcticament
inexistents fins al segle XX. És a partir d’aquesta època quan s’inicia un desenvolupament normatiu internacional, on cal inscriure com a marc general la Declaració
universal dels drets humans de 1948, que anirà, progressivament, incorporant-se
al marc legislatiu dels diferents estats, entre els quals també l’Estat espanyol.
L’inspirador d’aquesta convenció va ser Janusz Korczak, que es deia en realitat
Henrik Goldszmit i que fou el pioner a plantejar la necessitat de protecció dels
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infants en elaborar una llista amb els drets que va considerar essencials. Va ser
un dels precursors dels reconeixement dels drets dels infants i de les normatives
que avui regulen la protecció dels infants als diferents països. Amb anterioritat,
podem trobar algun exemple de regulació de les condicions de treball dels infants
menors de 10 anys a la legislació britànica.
A partir del textos de Janus Korczak, pedagog, pediatra i poeta polonès (18781942), Betty Jean Lifton va confegir la Carta dels Drets de l’Infant de Janusz
Korczak, que recull que:
• L’infant té dret a l’amor.
• L’infant té dret al respecte.
• L’infant té dret a gaudir de les millors condicions per a la seva creixença i
el seu desenvolupament.
• L’infant té dret a viure en el present.
• L’infant té el dret de ser ell mateix.
Janus Korczak (1878-1942)

• L’infant té el dret a l’error.
• L’infant té el dret a ser pres seriosament.
• L’infant té el dret a ser apreciat per allò que ell és.
• L’infant té el dret de desitjar, de demanar, de reclamar.
• L’infant té el dret a tenir secrets.
• L’infant té el dret a “una mentida, una equivocació, un furt ocasionals”.
• L’infant té el dret que hom li respecti els seus béns i el seu pressupost.
• L’infant té dret a l’educació.
• L’infant té dret a resistir les influències educatives que entren en conflicte
amb les seves creences.
• L’infant té dret a protestar contra una injustícia.
• L’infant té dret a un Tribunal d’infants on ell pugui jutjar i ser jutjat pels
seus iguals.
• L’infant té dret a ser defensat davant d’un tribunal de justícia especialitzat
en la infància.
• L’infant té dret a què hom li respecti la seva tristesa.
• L’infant té dret a conversar íntimament amb Déu.
• L’infant té dret a morir prematurament.
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Korczak va iniciar el camí que va de la necessitat del reconeixement d’uns drets
específics pels infants a la seva concreció en un document, la Declaració de
Ginebra (1924), que va evolucionar fins a convertir-se en la Declaració dels drets
dels infants (1959) i que, més tard, va culminar en el reconeixement efectiu
d’aquests drets, internacionalment, amb l’aprovació de la Convenció sobre els
Drets dels nens i les nenes el 1989.
Més tard, va ser Eglantyne Jebb qui va recollir la torxa i va elaborar un altre text en
què recollia una sèrie de principis que pretenia que esdevinguessin una declaració
de drets dels infants.
Eglantyne Jebb, igual que Janusz Korczak, volia que els principis proposats en el
text servissin per salvaguardar els infants de la desprotecció de la qual eren objecte
a la majoria de països. Entenia que els infants s’havien de protegir especialment,
al marge de la Declaració universal dels drets humans.
La Declaració dels drets de l’infant fou redactada per Jebb i adoptada per la
International Save the Children Union, el 23 de febrer de 1923. Finalment el text
d’Eglantyne Jebb va ser adoptat íntegrament per l’Organització de les Nacions
Unides i es va convertir en la Declaració de Ginebra de 1924.
En aquesta declaració, coneguda com a Declaració de Ginebra, homes i dones de
totes les nacions, reconeixent que els infants són el millor que té la humanitat,
declaren i accepten com a deure, més enllà de consideració de raça, nacionalitat o
creença, que:
• A l’infant se li han de donar els mitjans necessaris per al seu desenvolupament normal, material i espiritual.
• L’infant afamat ha d’ésser alimentat, el nen malalt, curat; l’infant maltractat
ha de ser protegit, el nen víctima d’explotació ha de rebre socors, i el nen
orfe i abandonat ha de ser acollit.
• L’infant ha de ser el primer en rebre auxili en cas de desastre.
• L’infant ha de rebre sustent, i ser protegit contra tota mena d’explotació.
• L’infant ha de ser conscienciat de ser al servei de l’home.
Els principis de la Declaració dels drets dels infants adoptada per l’Assemblea
General de les Nacions Unides, per resolució 1.386 (XVI), de 20 de novembre de
1959, fa referència, en el preàmbul, als deures de la humanitat envers la infantesa;
fa referència també a la Declaració dels drets humans del 1948 i considera que
l’infant, per la seva immaduresa física i mental, necessita d’una protecció i atenció
especials.

Eglantyne Jebb

L’Estat, en l’exercici de les
seves responsabilitats...
... ha d’assegurar als infants els
mateixos drets i ha de garantir
tots els recursos socials,
materials o culturals a les
persones que en tenen cura, per
evitar situacions que els afectin
negativament. L’Organització de
les Nacions Unides (ONU) va
adoptar una versió amb lleugeres
esmenes l’any 1946, i el 20 de
novembre de 1959 l’Assemblea
General de les Nacions Unides
va adoptar una versió més
extensa com la seva pròpia
Declaració dels drets de l’infant.
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La Declaració dels drets dels infants de 1959 proclama el dret a la protecció
especial per créixer; a un nom i una nacionalitat; a atencions particulars en
aquells infants que tinguin impediments físics, psíquics o socials; el dret a
créixer a l’empara i sota la responsabilitat dels seus pares, a no ser separats
d’ells llevat d’excepcions, el dret a l’educació i al joc, i a figurar entre els
primers de rebre socors en tota circumstància.
La diferència entre
convenció i declaració és...
... que la convenció conté
normes i obligacions i és, per
tant, un text jurídic amb força
legal, mentre que la declaració
conté principis i recomanacions,
i com a conseqüència, no té força
de llei i els països no estan
obligats a complir-les.

El gran problema de la Declaració del 1959 va ser la manca d’obligatorietat
jurídica per als països signants. Una declaració de drets és un document de bones
intencions on queden recollits els principis i les voluntats, però no és jurídicament
vinculant pels estats que la signen. Era necessari incidir en aquest punt si es
volia que la protecció fos realment efectiva. En aquest marc es va aprofitar
l’esdeveniment de l’Any Internacional de l’Infant (1979) per endegar un seguit
d’iniciatives i convertir la Declaració en un instrument jurídic amb força legal.
Durant una dècada, la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides va treballar cercant el consens entre diferents organismes, societats, cultures i religions fins
que es va redactar el document de la Convenció dels Drets dels Infants, finalment
aprovat per l’Assemblea General de l’ONU el novembre del 1989, i va entrar en
vigor el setembre de 1990. L’Estat espanyol la va ratificar el 30 de novembre de
1990. Aquest document té força de llei per a tots els estats que l’han ratificat
i representa un compromís voluntari per adaptar la legislació de cada país a les
normes de la Convenció. Pretén ser un instrument d’acció per a la millora de les
condicions de vida dels infants i insta als estats al foment de polítiques i recursos
que protegeixin els seus drets.

La Convenció Internacional dels Drets dels Infants (CDI, 1989), ha estat
ratificada quasi universalment, i considera els infants com a subjectes de
drets i responsabilitats. El principi de l’interès superior de l’infant i el
reconeixement dels drets civils i polítics dels infants són alguns dels seus
elements característics. Cal que tant en l’àmbit públic com en l’àmbit
privat es garanteixin els drets relacionats amb la supervivència, amb el
desenvolupament adequat dels nens i nenes, se’ls protegeixi i se’ls faciliti
i respectin els seus drets d’expressió, opinió i participació.
La Convenció dels Drets dels Infants de 1989 és un document amb força jurídica
obligatòria que conté una clàusula de difusió per donar a conèixer àmpliament els
seus principis (art. 42), i que preveu un mecanisme de control sobre el seu grau
d’acompliment (art. 43).

Podeu consultar un resum
de la Convenció, a partir
de la versió elaborada i
publicada pel Consell de
Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona
i completada pel Grup
d’Educació d’Amnistia
Internacional Catalunya, a
l’Annex del material web
d’aquesta unitat.

S’entén per menor, segons l’article 1 de la Convenció: “Tot ésser humà
menor de 18 anys, tret que en virtut de la llei que li sigui aplicable hagi
assolit la majoria d’edat.”
La Convenció té 54 articles en els quals se subratlla la responsabilitat principal
de la família i la necessitat d’una protecció i unes atencions especials de l’infant
tant abans del seu naixement com després; remarca la importància del respecte
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dels valors culturals de la comunitat de l’infant i el paper bàsic de la cooperació
internacional per fer efectius aquests drets.
Els articles es poden agrupar en quatre categories:
• De supervivència: per exemple, drets a un nivell de vida adequat i a l’accés
a servei mèdic.
• De desenvolupament: inclouen el dret a l’educació, a la informació i a la
llibertat de pensament.
• De protecció: incorporen la protecció contra tota forma d’explotació o separació arbitrària de la família, o davant de qualsevol tipus de maltractament
o abandó.
• De participació: drets a ser escoltat i tingut en compte en les decisions de
tot allò que l’afecta, a expressar la pròpia opinió.
L’interès superior de l’infant implica...
...que les societats i els governs han de fer tots els esforços per construir les condicions
necessàries amb l’objectiu que els infants puguin viure desplegant les seves potencialitats,
és a dir, que s’assignin els recursos necessaris que ho garanteixin, independentment de
les conjuntures polítiques, socials i econòmiques. Aquest principi també es recolza en el fet
que el desenvolupament de les societats depèn fonamentalment de la formació dels infants.
Així, des d’aquesta perspectiva, aquesta prioritat no seria un producte de la bondat de la
societat adulta, o dels sistemes de govern, sinó que seria un element bàsic amb vista a la
preservació i el millorament de la humanitat.

Entenem per principi de l’interès superior de l’infant el conjunt d’accions
i processos orientats a garantir-li un desenvolupament integral i una vida
digna, alhora que unes condicions materials i afectives que el permetin viure
plenament i assolir el màxim benestar possible.
Serien funcions d’aquest interès superior:
• Afavorir que les interpretacions jurídiques reconeguin el caràcter
integral dels drets dels infants.
• Pressionar perquè les polítiques públiques donin prioritat als drets dels
infants.
• Permetre que els interessos dels infants prevalguin sobre d’altres
interessos, sobretot si es produeixin conflictes amb aquests altres
interessos.
Cal que els infants puguin participar perquè són subjectes de drets, i poden decidir i
prendre part en la vida comunitària. Han de ser informats en un llenguatge adequat,
consultats i tinguts en compte. La participació ha de ser universal, representativa,
lliure, i pot ser iniciada pels adults o pels infants. Un exemple destacat d’aquestes
formes de participació són els consells d’infants de moltes ciutats del món, on els
més menuts proposen, analitzen i consensuen sobre les decisions d’àmbit local
que els afecten. Un dels principis rectors de Convenció sobre els Drets de l’Infant

Ratificació Convenció dels
Drets dels Infants
La Convenció dels Drets dels
Infants, aprovada per l’ONU el
1989, ja havia estat ratificada
l’any 1997 per tots els països,
excepte Somàlia i els Estats
Units. Els països que la
ratifiquen tenen un temps per
incorporar els seus continguts a
les noves lleis, i diferents
organismes de les Nacions
Unides vetllen perquè sigui així.
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és que l’interès superior de l’infant ha de ser la consideració primordial a la qual
sempre ens hem d’atenir en totes les decisions o procediments que afecten els
infants.
L’any 2000 l’ONU van afegir dos protocols a la Convenció dels Drets dels
Infants per tal de protegir els infants de manera més efectiva de certes formes
de conculcació dels seus drets: són el Protocol facultatiu de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant relatiu a la venda d’infants, la prostitució infantil i la
utilització d’infants en la pornografia, i el Protocol facultatiu de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant relatiu a la participació dels infants en els conflictes
armats, que van entrar en vigor l’any 2002.
Tot i que la Convenció ha estat ratificada per la quasi totalitat dels països, això
no ha suposat un canvi transcendent de les condicions d’una majoria dels infants
del món, que ni tan sols tenen satisfetes les necessitats bàsiques de supervivència,
o que pateixen explotació, abandonament i maltractament, per citar-ne algunes
situacions de les quals ja hem parlat. Podem accedir al retrat d’aquestes condicions
si consultem les publicacions que cada any elabora la UNICEF sobre l’estat de la
infància al món.
Hi ha diversos organismes internacionals i ONG que s’han anat desenvolupant
les últimes dècades, que impulsen tota mena d’accions perquè el reconeixement
dels drets dels infants sigui un fet, no sols en l’àmbit legislatiu sinó, sobretot, en
la realitat de la vida quotidiana dels infants del món, tant dels països subdesenvolupats com dels més desenvolupats, on també hi trobem bosses de pobresa i
marginació, però també de manca de protecció i no-respecte dels drets reconeguts
en la Convenció.
Com a educadors hem de ser especialment vigilants davant d’algunes pràctiques
moltes vegades considerades “normals”, i desemmascarar tot allò que atempti
contra el respecte als infants o que vulneri els seus drets. És important que les
persones i les institucions s’impliquin en la defensa i en la promoció dels drets
dels infants i que facin seus els principis expressats en la Convenció.
En el marc de la Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat, es van
adoptar diversos convenis relatius a la protecció de la infància, que el nostre
país va ratificar, dels quals esmentarem els següents com a més importants:
• Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961, sobre competència de les
autoritats i la llei aplicable en matèria de protecció de menors, segons el qual
les autoritats de l’estat on resideix l’infant habitualment són competents per
adoptar les mesures previstes a la seva llei interna, per protegir el menor o
els seus béns.
• Conveni de la Haia de 25 d’octubre de 1980, sobre els aspectes civils
de la sostracció internacional de menors. Estableix la cooperació entre
els estats per protegir els infants dels efectes del segrest i les retencions
transfrontereres.
• El Conveni de la Haia, de 29 de maig de 1993, relatiu a la protecció
de l’infant i a la cooperació en matèria d’adopció internacional, que fou
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ratificat per Espanya el 30 de juny de 1995. Aquest acord estableix garanties
perquè li siguin reconeguts els drets internacionals al menor, sempre en el
reconeixement del seu interès superior, i estableix un sistema de cooperació
entre les autoritats dels diferents països contractants.
• El Conveni de la Haia de 19 d’octubre de 1996, sobre competència i
cooperació en matèria de responsabilitat parental i de mesures de protecció
als infants. Recull normes sobre la jurisdicció aplicable en el reconeixement
i les mesures sobre la responsabilitat dels pares, que en principi corresponen
a l’estat de residència habitual del menor.
Hi ha moltes altres normatives internacionals ratificades per l’Estat espanyol en
matèria de protecció a la infància, però no es tracta aquí tant de ser exhaustiu sinó
de conèixer les més significatives i d’entendre la tendència creixent a cercar la
cooperació internacional necessària en la seguretat i la protecció dels menors.
També hem de tenir en compte altres disposicions (directives, recomanacions, etc.)
de la Unió Europea que ens poden afectar, com, per exemple, les que regulen la
seguretat de les joguines.
Un altre exemple de text important és la Carta Europea dels Drets de l’Infant
(1992), aprovada pel Parlament europeu, a través de la Resolució A 3-0172/92,
fent extensives a Europa les directrius de la Convenció de 1989. Però de moment
encara no es disposa d’una constitució o carta magna europea que, entre altres
aspectes, reguli la infància en l’àmbit europeu, encara que sí s’han anat aprovant
diverses convencions i resolucions relacionades amb els drets dels infants en les
darreres dècades.

Save the children és, des del 1919
l’organització no governamental més
important del món que treballa per la
defensa i la promoció dels drets dels
infants i que lluita per un món més
just per a tots els nens i les nenes.
L’ONG Save the children ha publicat
diferents versions de la Convenció
per divulgar-la i sensibilitzar els
infants.

2.1.2 Normativa d’àmbit estatal
Pel que fa a la legislació espanyola, cal que coneguem les lleis educatives i també
les que tenen a veure amb la protecció jurídica dels infants.
Les lleis i normes que tenen a veure amb els infants han anat incorporant la seva
protecció des de la Constitució espanyola (CE) de 1978. Als anys 80 el Codi
civil espanyol també es va anar reformant. I, amb posterioritat a la ratificació de
la Convenció Internacional dels Drets dels Infants per part d’Espanya, també hi
trobem nous textos legals que incorporen els seus principis.

Tractarem les lleis
educatives a l’apartat
“Marc normatiu educatiu
estatal”.

La Constitució espanyola (1978)

La Constitució espanyola del 1978 estableix els principis de l’ordenament jurídic
del nostre país, i és, per tant, la norma suprema que regeix jurídicament tot
l’Estat espanyol. Al nostre país, la Constitució del 1978 va representar un gran
desplegament de reformes en matèria de dret, ja que el reconeixement de les
llibertats democràtiques i dels drets fonamentals capgirava el panorama.

Portada de la Constitució espanyola
de 1978
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També es defineix la descentralització de l’Estat, format per 17 comunitats
autònomes que tenen competències exclusives i compartides en diferent grau, al
marge de les que corresponen en exclusiva al Govern central.
Cal tenir en compte que al llarg del període comprès entre l’acabament de la
Guerra Civil i la instauració de la democràcia al nostre país (1939-1978), la
legislació vigent vulnerava els drets de les persones, inclosos els dels infants, als
quals no es protegia. Per exemple, s’hi establia una clara discriminació per raó de
naixement entre els fills legítims, als quals es reconeixien tots els drets, i els fills
il·legítims, als quals no se’ls reconeixia cap.
La Constitució estableix els principis rectors de la política social, que van impulsar
els canvis en matèria de dret civil, entre d’altres els que fan referència a la família.
Concretament, en el seu article 10.2. diu:
“Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució
reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració universal dels drets
humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats
per Espanya.”
En el seu article 1.1., la CE defineix Espanya com un Estat social i democràtic
de dret, essent els seus valors superiors la llibertat, la justícia, la igualtat i el
pluralisme polític. Podem entendre que un estat social és el que ha d’intervenir
per aconseguir una major igualtat social, és a dir, un estat que ha de promoure
mesures i destinar recursos a pal·liar les diferències socials.
És important que tingueu
en compte...
... que un bon educador ha de
conèixer molt bé totes aquelles
normatives que puguin afectar
els infants, tant internacionals,
europees, de l’Estat com de
Catalunya.

La Constitució estableix com a competència de l’Estat vetllar per la igualtat de tots
els espanyols i garanteix l’assistència i prestacions davant la situació de necessitat.
En l’article 14 s’afirma que...
“...els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.”
D’aquests dos articles (1.1 i 14) s’extreu la idea que l’Estat ha de dirigir la seva
actuació i orientació dels seus serveis i pressupostos a atendre les necessitats que
planteja la societat, entre les quals ocupen un lloc destacat les necessitats socials.
En definitiva, es pot concloure que la Constitució estableix un marc per aconseguir
un estat que té com a objectiu el benestar dels seus ciutadans. És a dir, estem
parlant de l’estat del benestar, que es pot definir com la intervenció estatal en la
regulació de l’economia per assegurar uns mínims per als ciutadans.
Aquesta intervenció s’articula a través dels impostos que els ciutadans paguen a
l’Estat i que aquest redistribueix per satisfer les demandes de la societat, entre les
quals la de protecció social. Alguns altres articles recollits a la Constitució i que
fan referència als drets dels ciutadans espanyols en matèria social són els següents:
• Dret a l’educació (article 27.1).
• Protecció de la família i la infància (article 39).
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• Seguretat Social (article 41).
• Protecció de la salut (article 43).
• Atenció a les persones disminuïdes (article 49).
Títol I, capítol tercer. Secció 2a. Article 39.
1. Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família.
2. Els poders públics asseguren també la protecció integral dels fills, iguals davant la llei
amb independència de la filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil. La llei
farà possible la investigació de la paternitat.
3. Els pares han de prestar assistència de tota mena als fills tinguts dins o fora del
matrimoni, durant la minoria d’edat i en els altres casos en què sigui procedent legalment.
4. Els infants gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels
seus drets.

Les principals normes estatals que recullen aspectes relacionats amb la infància
que cal que coneguem, a banda de les lleis específiques de l’àmbit educatiu,
com per exemple la LOE, que tractarem més endavant, són les que esmentem
a continuació: el Codi civil i les lleis de protecció dels infants en situacions de
desemparament.
El Codi civil

El Codi civil espanyol defineix la filiació i estableix les distincions entre fills
legítims i il·legítims i equipara els drets del pare i de la mare en relació amb
l’exercici de la pàtria potestat. Els fills per naturalesa poden ser nascuts d’un
matrimoni (quan el pare i la mare estan casats) o no; també hi ha filiació per
adopció.
Els infants, per la seva manca de maduresa física i mental, necessiten una protecció
especial i han de disposar de mitjans i d’oportunitats per poder desenvoluparse. Per això el Codi civil estableix les obligacions dels pares respecte dels fills:
prestació d’aliments, educació i protecció: el pare i la mare, encara que no
ostentin la pàtria potestat, estan obligats a vetllar pels seus fills menors i prestarlos aliments, és a dir, aliments, vestits, habitació, assistència mèdica (incloses les
despeses d’embaràs i part) i educació. Si els pares no compleixen aquest deure, el
jutge, d’ofici o a instàncies del fill o filla, o d’altres familiars o del ministeri fiscal,
dictarà les mesures convenients per assegurar la prestació d’aliments. Aquestes
obligacions dels pares, en cas de no realitzar-se, poden fer que la llei els retiri la
pàtria potestat o la tutel·la del menor i els seus drets, atenent sempre a l’interès del
menor. En el cas dels menors desemparats, és l’administració corresponent que
ha d’exercir les funcions de guàrdia i custòdia.

El Codi civil espanyol també
regula la guarda i protecció
dels menors incapacitats a
través de la tutel·la, la
curatel·la i la figura del
defensor judicial (articles
215, 222 i 269).
Per reprendre i corregir els
infants calen els cops?
Prop d’una vintena de països han
canviat la llei per posar fi al
càstig físic (entre parèntesis la
data quan es va canviar la llei):
Suècia (1979)
Finlàndia (1983)
Noruega (1987)
Àustria (1989)
Xipre (1994)
Dinamarca (1997)
Letònia (1998)
Croàcia (1999)
Alemanya (2000)
Bulgària (2000)
Israel (2000)
Islàndia (2003)
Romania (2004)
Ucraïna (2004)
Hongria (2005)
Grècia (2006)
Holanda (2007)
Nova Zelanda (2007)
Espanya (2009).
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La pàtria potestat s’ha d’exercir sempre en benefici dels fills, segons la seva
personalitat, i comprèn els drets i facultats següents:
1. Vetllar pels fills, tenir-los en companyia seva, alimentar-los, educarlos i procurar-los una formació integral.
2. Representar-los i administrar els seus béns.
Els fills no emancipats estan sota la potestat dels seus progenitors, als quals
correspon corregir-los de manera raonable i moderada. Poden demanar
auxili a l’autoritat en l’exercici de la seva potestat. Sempre que els fills
tinguin judici suficient han de ser escoltats abans de prendre decisions que
els afectin.
Els pares tenen dret a relacionar-se amb els seus fills menors encara que no
tinguin la pàtria potestat; aquest dret només pot retirar-lo una sentència judicial
que desaconselli aquesta relació, en interès del menor.
Algunes comunitats autònomes, com és el cas de Catalunya, tenen competència
jurídica pròpia en matèria de dret civil, i és per això que tractarem més endavant
d’alguns elements del Codi de família català que han de conèixer els professionals
que treballen amb infants.
Evolució de la legislació espanyola sobre menors en situació de
desprotecció

Fins a l’any 1987, quan es va publicar la Llei 21/1987, d’11 de novembre, que
regulava les mesures de protecció als menors, aquesta funció la feien a Espanya
els tribunals tutelars de menors. A partir d’aquell moment, les seves funcions i
altres que dictava la llei, van passar a ser competència de les administracions de les
comunitats autònomes. Aquesta llei va substituir el concepte d’abandonament pel
de desemparament, i, per tant, es podien agilitzar els procediments de protecció
als menors. Un dels principis d’aquesta llei és el d’integració familiar del menor,
és a dir, que s’ha de prioritzar que l’infant visqui en un medi familiar i, per tant,
s’hauran d’exhaurir totes les possibilitats perquè el menor pugui restar amb la seva
família i, si això no és possible, s’haurà d’afavorir la seva integració en un medi
familiar aliè, ja sigui en acollida o en adopció.
Desplegament de lleis i normatives
Al nostre país, una vegada es va ratificar el text de la Convenció dels Drets dels Infants, es
va fer un gran desplegament de lleis i normatives que recollien els canvis introduïts per la
Convenció. Tenim la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), de 17 de gener de 1996,i a Catalunya, la
Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i adolescents publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 2 d’agost de 1995. Hem de tenir
en compte que aquesta tasca no acaba amb la publicació de les lleis, sinó que s’ha de fer
un desplegament de tots els principis que conté.

No obstant això, la llei insistia a considerar l’infant com a subjecte passiu de
protecció –només calia la intervenció si era evident que succeïa quelcom negatiu–
i, per tant, estava exclusivament referida als menors en risc. Calia una llei que
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recollís la plena garantia d’aplicació de drets de protecció als menors, d’una
manera integral, tal com planteja la Convenció.
Va ser amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, que es van incorporar els canvis que recull la Convenció sobre la idea de
considerar totes les accions dirigides als menors atenent a “l’interès superior del
menor”. La protecció dels infants en una situació de risc passa pel davant dels
drets que puguin tenir el pare o la mare. La llei va introduir també la consideració
de l’adopció com a element de plena integració familiar i la figura de l’acolliment
familiar com a mesura de protecció.
Aquesta llei de protecció jurídica del menor reconeix la titularitat dels drets
dels menors d’edat i la seva capacitat progressiva per exercir-los. Reflecteix una
concepció de les persones menors d’edat com a subjectes actius, participatius
i creatius, amb capacitat de modificar el seu propi medi familiar i social i de
participar en la satisfacció de les seves necessitats i la dels altres. Al nostre país,
malauradament, el problema dels maltractaments infantils continua essent un fet
més estès del que podem pensar. La llei regula els principis amb què cal actuar
davant de situacions de desprotecció social i obliga les autoritats a investigar
els fets, a l’actuació dels serveis socials en bé del menor i, si convé, a exercir la
tutela. També estableix l’obligació, a tota persona que detecti un possible risc o
desemparament del menor, de donar-li auxili i comunicar els fets a les autoritats,
com el deure de comunicar a les autoritats l’absència reiterada del menor del centre
escolar.
Hi ha un conjunt de normatives al nostre país que regulen la protecció dels infants
i les seves famílies. La majoria d’elles són d’àmbit català, atès que Catalunya té
transferides les competències en aquesta matèria.

2.1.3 Normativa d’àmbit autonòmic
Fins ara hem vist algunes de les lleis principals que regulen l’àmbit d’infància
a l’Estat espanyol, i segurament us preguntareu com és possible que Catalunya
tingui les seves pròpies normatives. Per entendre-ho hem de recórrer a alguns
articles de la Constitució:
• En l’article número 2 diu:“es garanteix el dret a l’autonomia de les
nacionalitats i regions que integren l’Estat. Aquesta es concreta en els
estatuts d’autonomia de cadascuna de les comunitats, elaborats per cada
comunitat i aprovats per les Corts Generals de l’Estat. Una vegada aprovats,
els estatuts passen a ser norma suprema de la comunitat autònoma.”
• Hem de tenir en compte també l’article 148, que diu que les comunitats
autònomes podran assumir competències exclusives en tota una sèrie de
matèries entre les quals hi ha l’educació i la protecció dels infants.

DOGC (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya)
En el DOGC es publiquen les
lleis del Parlament de Catalunya,
els decrets del Govern i altres
disposicions i actes
administratius, i tots els textos
d’altres administracions que han
de ser publicats perquè tinguin
els efectes jurídics
corresponents.
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S’hi reconeix l’autonomia de Catalunya, que exercint el seu dret es
converteix en comunitat autònoma i elabora el seu propi Estatut d’autonomia
i aconsegueix el seu autogovern.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006)
L’Estatut d’Autonomia de
Catalunya...
... defineix les institucions
polítiques de la nacionalitat
catalana, les seves competències
i les relacions amb l’Estat.
Aquestes institucions integren la
Generalitat de Catalunya.

Catalunya, a partir de la normativa bàsica estatal -la Constitució i les lleis
orgàniques- ha de fer el seu propi desplegament legal que li permeti gestionar
les competències que té en matèria d’atenció a la infància i que configurin també
el sistema educatiu al seu territori. Per això hem de conèixer les lleis, decrets i
resolucions del govern de Catalunya.
A la normativa catalana també hi trobem, un cop aprovada la Constitució, i, amb
posterioritat, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (1979), la introducció de la
protecció jurídica de la infància. A partir de 1981 la Generalitat de Catalunya
assumí els serveis de protecció a la infància que fins aquells moments havien estat
coberts per l’Estat.

Estatut de Catalunya 2006

L’any 2006 s’aprovà l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el segon de l’època
postfranquista, que en el seu article 4.3. diu que els valors que han de promoure
els poders públics són la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau,
la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament
sostenible.
Els articles de referència obligada per als professionals de l’educació infantil són
els següents:
• Art. 16. Drets en l’àmbit de les famílies. Totes les persones tenen dret,
d’acord amb els requisits establerts per la llei, a rebre prestacions socials i
ajuts públics per atendre les càrregues familiars.
• Art. 17. Drets dels menors. Els menors tenen dret a rebre l’atenció integral
necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el
context familiar i social.
• Art. 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació:
– Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en
condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu
d’interès públic que garanteixi aquests drets.
– Les mares i els pares tenen garantit, d’acord amb els principis establerts per l’article 37.4, el dret que els assisteix per tal que llurs
fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb
llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals
l’ensenyament és laic.
– Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics
d’acord amb el que determinen les lleis, per tal de garantir els drets
d’accés en condicions d’igualtat i a la qualitat de l’ensenyament.
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– L’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres
nivells que s’estableixin per llei.
– Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació
permanent, en els termes que estableixen les lleis.
• Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que
estableixin les lleis, d’ajuts públics per satisfer els requeriments educatius
i per accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superiors, en
funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències.
• Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el
suport necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, d’acord amb
el que estableixen les lleis.
• Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els
assumptes escolars i universitaris en els termes que estableixen les lleis.
També s’inclouen, dins el capítol dels drets i deures en l’àmbit civil i social, entre
d’altres, el dret als serveis socials, els drets en l’àmbit de la salut, o en el de
la cultura. Entre els principis rectors de les polítiques públiques, l’Estatut recull
la protecció de les persones i de les famílies (art. 40), la cohesió i el benestar
socials, a través del sistema de serveis socials (art. 42), el foment de la participació
social (art. 43), la perspectiva de gènere per promoure la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones (art. 43) o l’educació, la recerca i la cultura (art. 44).
Codi de família català

A Catalunya li correspon la conservació, modificació i desenvolupament del dret
civil català. I, en el desenvolupament d’aquesta competència, el Codi de família
català (Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família, modificada per la Llei
3/2005, de 8 d’abril), entén la família de manera global. Al preàmbul reconeix
que, a banda del matrimoni, en la societat catalana hi ha altres formes d’unió en
convivència de caràcter estable, tant heterosexuals com homosexuals, amb una
creixent acceptació social. Respecte a l’adopció, la llei limita l’adopció conjunta i
la deixa en mans de persones individuals o de matrimonis o parelles heterosexuals.
Amb posterioritat, la Llei 3/2005 suposa el reconeixement del dret d’adopció per
parelles homosexuals, en aplicació de la igualtat de drets dels gais i les lesbianes,
reconegut en la Resolució del Parlament Europeu de 4 de setembre de 2003.
Aquesta llei parteix de la base de l’interès del menor i de la idoneïtat de les parelles
o les persones per l’adopció, al marge de l’orientació sexual dels sol·licitants.
També possibilita que un membre de la parella homosexual adopti els fills de
l’altre.
Evolució de la legislació catalana sobre protecció dels menors

En el desenvolupament de la competència de la Generalitat de Catalunya en
matèria de protecció dels infants, el Parlament català ha promulgat, des de 1985
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fins ara tot un seguit de disposicions que la regulen. I val la pena esmentar que
aquestes normes foren pioneres en tot l’Estat. Seguint un ordre cronològic, les
lleis catalanes relatives a aquesta matèria que s’han anat desplegant són les citades
a continuació:
• La Llei 11/1985, de 13 de juny, de protecció de menors, la primera
dictada pel Parlament de Catalunya un cop li havien estat transferides les
competències en matèria de protecció de menors, les quals es van assignar
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, concretament
a la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors. Actualment està
totalment derogada.
• La Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i d’adopció, que va separar les actuacions de protecció
envers els menors desemparats de les actuacions de reforma dels menors
infractors. També es va incloure l’adopció com a mesura protectora quan un
infant no pot romandre o reintegrar-se al seu entorn familiar. S’introdueix
que l’Administració intervingui en els casos de desemparament i assumeixi
la tutel·la del menor sense que hagi d’intervenir prèviament un jutge i inclou
un conjunt de mesures de protecció dels infants, dins i fora del seu nucli
familiar.
• La Llei 8/2002 i també el Codi de família van substituir la terminologia de
“pàtria potestat” per la de “potestat del pare i la mare”, més igualitària.
• Decret 2/1997, de 7 de gener, que aprovà el Reglament de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció (modificat després alguns dels seus
títols pel Decret 127/1997, de 27 de maig i també pel Decret 62/2001, de
20 de febrer).
• La Llei 8/1995,de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels menors i dels
adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre.
Aquesta llei, posterior a l’aprovació i entrada en vigor de la Convenció sobre
els Drets de l’Infant suposa un canvi pel que fa al tractament dels nens i les
nenes, ja que per primera vegada se’ns ofereix una imatge global de la
infància, aspecte que no s’havia produït ni en l’àmbit normatiu català ni
a l’Estat espanyol fins a les hores. D’aquesta manera, amb la promulgació
d’aquesta llei es vol donar resposta a les necessitats de tots els menors en
general només pel fet de ser-ho. Es reconeixen els drets dels infants i es
recull el principi de l’interès superior de l’infant. També regulava l’adopció
de menors de l’estranger per promoure les garanties i la protecció dels
infants.
• La Llei 8/2002, de 27 de maig, de modificació de la Llei 37/1991, de
30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats
i de l’adopció, i de regulació de l’atenció especial als adolescents amb
conductes d’alt risc social.
• La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Té per finalitat
establir les bases i les mesures per a una política de suport i protecció a la
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família i, amb aquest objectiu, determina els drets i les prestacions destinats
a donar suport a les famílies.
• Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència (2010).
Fins ara la legislació en matèria d’infància s’ha caracteritzat per una multiplicitat
de normes que coexisteixen en el temps i que compliquen en gran mesura la
comprensió global. L’any 2006 es van presentar les bases de la nova llei d’infància
i es va obrir un període de participació i debat. La nova llei vol adequar el sistema
i els recursos a les necessitats dels infants, configurant un model més flexible que
es pugui adaptar a les noves necessitats i demandes d’una societat canviant.
La Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 12 de maig de 2010, abasta tota la legislació catalana
sobre la infància i l’adolescència, independentment de si està o no en situació de
risc o desemparament: és una llei per a tots els infants i adolescents i suposa el
desplegament de l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix
el dret de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció necessària per al
desenvolupament de la seva personalitat i del seu benestar en el context familiar i
social i planteja la necessitat de dissenyar polítiques públiques adreçades a tota la
infància.

En relació amb els drets dels infants i adolescents relacionats amb el foment
i el suport a l’educació, l’article 13 de la llei diu el següent:
1. Les persones infants i adolescents tenen dret a rebre el màxim nivell
d’educació possible des del seu naixement.
2. Les administracions públiques competents han de promoure serveis
educatius que afavoreixin la reorganització del temps personal,
familiar i laboral dels seus progenitors o del titular de la tutela de les
persones infants o adolescents.
3. El sistema educatiu ha de ser un instrument per compensar les
desigualtats socials i ha de tenir en compte el respecte a la pròpia
identitat, al medi ambient, a les diferències funcionals com a part
de l’enriquidora diversitat humana, a la igualtat entre els sexes tenint
present la diferència que suposa la construcció de la identitat femenina
i la identitat masculina, i també als valors culturals d’altres països,
particularment d’aquells d’on provenen l’alumnat de cada escola.
4. El dret a l’educació, incloses les activitats extraescolars, d’esport,
lleure i les activitats culturals de les persones infants i adolescents,
ha de prevaler per damunt de les pràctiques culturals, la tradició
i la religió, i les seves manifestacions, i en cap cas aquestes no
poden justificar una discriminació, limitació o exclusió d’infants i
adolescents en el ple exercici d’aquest dret.

“Per atendre a un menor en la pròpia família no caldrà desemparar. Això comportarà canvis
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Un llarg camí abans de ser
una realitat.
Per elaborar la Llei de drets i
oportunitats de la infància i
adolescència el Departament
d’Acció Social i Ciutadania va
presentar un document elaborat
per experts i, com es volia assolir
un ampli consens, es va obrir un
procés de participació on els
ajuntaments, els professionals,
les associacions, els col·legis
professionals, entre d’altres, van
aportar idees i esmenes fins a
elaborar l’avantprojecte que va
aprovar el Govern i que a data de
12 de maig de 2010 es va aprovar
al Parlament de Catalunya.

Depenendència de les
polítiques d’atenció a la
infància i la família
Les polítiques d’atenció a la
infància i la família depenen del
Departament d’Acció Social i
Ciutadania, que és qui ha de
coordinar i planificar les
polítiques d’infància a escala
nacional, i ho farà, segons que
diu la nova llei d’infància de
2010, a través de les taules
territorials d’infància, repartides
per tot Catalunya.
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en el nombre de menors tutelats. Amb la legislació actual, per treballar en una família en
situació de risc calia desemparar un menor. Amb la nova llei, això no serà necessari, ja
que es podrà actuar en cas de situació de risc sense desemparar el menor.”
Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania (Maig 2010). Llei dels
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència. Presentació.

Els eixos i elements més innovadors d’aquesta llei són:
• Posar al centre de tota actuació l’interès superior del menor (al qual passa
a denominar infant, fins als 12 anys i adolescent, dels 12 als 18 anys).
• Incloure la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre els
nens i les nenes en qualsevol intervenció en infància.
• Els drets i les llibertats dels infants i els adolescents.
• Els poders públics han de dur a terme polítiques d’atenció i protecció de
la infància vinculades a la protecció de la família.
• Distingeix entre situacions de risc i desemparament i atribueix als
ajuntaments intervenir en les primeres (la Generalitat protegiria l’infant en
el segon cas, de desemparament, és a dir, quan el menor ha de ser separat
del seu nucli familiar).
• Es potencien les persones acollidores professionals i l’acolliment preadoptiu autoritzat només per l’administració i s’introdueix l’acolliment
permanent (en els casos d’infants que han de ser separats definitivament
de la família biològica i no sigui aconsellable o viable la constitució d’un
acolliment preadoptiu, o que els menors no volen un canvi de filiació, per
exemple perquè viuen amb els avis o altres familiars), per tal que l’estada
dels infants en centres residencials sigui el darrer recurs.
• Es destaca la prevenció efectiva que eviti l’aparició de situacions de
desemparament que comportarien haver de separar l’infant del seu nucli
familiar: el Govern elaborarà una llista d’indicadors de risc i de protecció,
i farà recomanacions per poder identificar-los i intervenir davant situacions
que podrien ser perjudicials per al benestar i el desenvolupament de l’infant.
• S’estableix un sistema de protecció pública davant dels maltractaments
infantils, a partir del reforç de les mesures actuals (protocols d’actuació,
fitxer unificat de maltractaments, etc.) i l’establiment de noves actuacions:
formació i especialització dels professionals dels àmbits policial, sanitari i
educatiu, creació d’un centre d’investigació i recerca, prioritzant que sigui la
persona maltractadora la qui hagi de marxar del domicili i no pas la víctima;
creació de nous serveis especialitzats, etc.
• Defineix la necessitat de coordinar totes les actuacions i serveis que
intervenen des de les diferents institucions en l’atenció i la protecció dels
infants.
• Promou la participació dels infants en les decisions dels poders públics,
per tal que puguin exercir de forma activa els seus drets polítics com a

Didàctica de l’educació infantil

59

Principis bàsics d'intervenció en educació
infantil

ciutadans, mitjançant la creació dels consells de participació d’infància als
ajuntaments, a escala nacional.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) és l’organisme responsable d’impulsar el seu desplegament i aplicació, i de vetllar perquè
es planifiquin de manera harmonitzada i ordenada les polítiques en infància i
adolescència a Catalunya. A partir de l’estiu de 2010 s’han fet les primeres
passes per instaurar el Sistema de Polítiques Públiques d’Infància i Adolescència
a Catalunya, promovent el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència
de Catalunya 2010-2013 i un pla d’implantació de la Llei dels Drets i de les
Oportunitats en la Infància i l’Adolescència.

A la nova Llei dels drets i les
oportunitats de la infància i
l’adolescència es reconeix
el dret a decidir sobre la
pròpia maternitat i es
destaca que cal fer
prevenció específica de
l’ablació i la mutilació genital
femenina.

2.1.4 Normativa d’àmbit local
L’actual marc jurídic que enquadra l’organització i l’actuació dels municipis està
articulat essencialment al voltant de l’article 140 de la Constitució espanyola que
garanteix l’autonomia local i de la Llei de bases de règim local de 1985, i que es
complementa amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General, del mateix any, i
la Llei d’hisendes locals de 1989, i ha estat desplegat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (que substitueix la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya i les seves successives modificacions), i els seus reglaments.

Són dos els camps d’actuació local que s’han destacat pel seu dinamisme i
complexitat: el sector de l’assistència i els serveis socials i el sector educatiu
i d’ensenyament. Pel que fa a l’àmbit dels serveis socials, la normativa vigent
en aquesta matèria atorga als ajuntaments més grans de 20.000 habitants i
als consells comarcals que agrupin municipis de menys de 20.000 habitants
competència sobre els serveis d’atenció primària i altres serveis socials
especialitzats.
Les competències locals en matèria d’ensenyament i educació son
fonamentalment la participació en el procés d’escolarització, el seguiment
i la difusió del procés de preinscripció i matriculació als centres públics
i concertats, la cooperació en la construcció i manteniment dels centres
docents, la intervenció en els òrgans de participació escolar (consells
escolars municipals) o l’organització d’activitats pedagògiques i culturals
adreçades als alumnes del municipi. Així mateix, l’àrea d’ensenyament
dels diferents ens locals s’encarrega dels centres escolars públics, del seu
manteniment i de les millores estructurals i funcionals.
Els serveis socials d’atenció primària inclouen l’atenció social polivalent (atenció social individual i familiar, atenció jurídica, detecció i prevenció de l’absentisme escolar, atenció a la infància i l’adolescència en risc) així com l’atenció social
domiciliària per al sector de persones grans i per a les persones amb discapacitat.
L’atenció primària inclou, a més, entre d’altres, els programes d’urgències i

Tipologia de serveis socials
d’atenció primària
Els serveis socials que depenen
del primer nivell d’atenció
primària són els equips bàsics
d’atenció social primària
(EBASP); els serveis d’atenció
domiciliària (SAD); els servis
residència d’estada limitada; els
serveis de menjador; els servis
d’assessorament tècnic d’atenció
social primària (SATAP), i els
serveis de centres oberts per a
infants i adolescents.
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emergències socials i els programes d’inserció per a persones indigents i sense
sostre.
Pel que fa als serveis socials d’atenció especialitzada, dintre d’aquest nivell
especialitzat d’atenció trobem com a peça clau els equips d’atenció a la infància
i a adolescència (SEAIA), que treballen en l’atenció als infants en situació de
risc i les seves famílies. Aquest equips són multidisciplinaris, constituïts per
un psicòleg, un pedagog i un assistent social i distribuïts per tot el territori de
Catalunya. Depenen de la Generalitat però han estat delegats als municipis per
qüestions de proximitat.
L’Ajuntament de Barcelona
es compromet,...
...en el seu Marc Estratègic per a
l’Acció Social, entre d’altres, a
impulsar accions com el
programa de Pallassos a
l’Hospital, la millora dels serveis
socioeducatius per a la petita
infància, crear un nou model de
casal infantil i de ludoteca
municipal , impulsar iniciatives
que permetin una implicació
millor i més intensa dels infants
a la ciutat o enfortir els
compromisos del Programa
Ciutat Amiga de la Infància.

Els SEAIA van ser creats per decret l’any 1986. A la nova Llei 12/2007, de
7 d’octubre, de serveis socials podem consultar les característiques del model
actual: les àrees bàsiques d’atenció primària i els serveis especialitzats existents
fins ara es mantenen i s’amplien pel que fa a les seves prestacions i accessibilitat.
El Decret 151/2008 tracta de la Cartera de Serveis Socials 2008-2009.
Carta Municipal de Barcelona
No podem oblidar en aquest àmbit el que estableix la Llei 22/1998, de 30 de
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, que atribueix a l’Ajuntament de Barcelona
les competències següents: planificació en general (amb l’aprovació del govern de
la Generalitat), reglamentació dels serveis, entitats i establiments públics i privats;
programació, prestació i gestió de serveis especialitzats de segon i tercer nivell; coordinació
de la prestació dels serveis de segon nivell realitzada per les institucions privades (de
caràcter social o mercantil)i programació, prestació i gestió dels serveis socials d’atenció
primària i de coordinació d’aquests amb els que presten les institucions d’iniciativa social o
mercantil.
Així, doncs, la Carta Municipal de Barcelona atribueix a l’Ajuntament de Barcelona un ampli
ventall de competències en totes les fases del procés educatiu i, en funció de quin sigui
aquest, de programació, d’execució d’obres i programes, de manteniment, de gestió de
serveis i programes, de control i de reglamentació.

Finalment, i pel que fa als ens comarcals, destacar que el seu govern i la seva
administració corresponen al consell comarcal, integrat pels consellers comarcals
i el president del consell. Les seves principals funcions són vetllar perquè en
els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat
homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que són de competència local,
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, garantir els serveis
per a aquells municipis que per raons de població no estan obligats a prestar-los i
cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis.

La visió general que ens ha de proporcionar tot aquest recull de normativa
sobre infants és el reconeixement de l’obligació per les institucions, estatals
i autonòmiques, en primer lloc, però també de tots els agents socials, de
l’obligació de prendre mesures per promoure i protegir els drets de tots els
infants. I vosaltres, com a futurs professionals de l’educació infantil, teniu
un important paper en aquesta tasca.
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2.2 Marc normatiu educatiu de l’àmbit estatal i autonòmic
Cal que considerem el marc normatiu en el qual s’inscriu la nostra intervenció
educativa. Això implica conèixer les lleis orgàniques espanyoles sobre l’educació
i també la normativa desplegada per l’Administració educativa catalana: les lleis,
decrets, ordres i resolucions en matèria educativa.
Es tracta d’un conjunt de normes que cal tenir en compte en la intervenció
educativa amb els infants en l’àmbit formal. Així doncs, quan parlem de marc
normatiu educatiu ens referim a tot el conjunt de normes que regulen l’àmbit
educatiu, centrant-nos sempre que sigui possible en l’educació dels infants de 0 a
6 anys.

2.2.1 Marc normatiu educatiu estatal
La Constitució espanyola conté dos punts que ens obliguen a l’aplicació dels
principis continguts en la convenció i al compliment de les seves disposicions.
Un d’aquests punts el trobem en l’apartat segon del títol primer, que diu textualment: “Les normes relatives als drets fonamental i a les llibertats que la
Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració universal
dels drets humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes matèries
ratificats per Espanya”.
L’altre és el punt 4 de l’article 39, que parla de la política social i econòmica i
que afirma que els infants han de gaudir de la protecció prevista en els acords
internacionals que vetllen pels seus drets.
Com ja hem vist, els infants s’han convertit en subjectes de dret, i un dels drets
que tenen reconegut els infants al nostre país, entre molts d’altres, és el dret a
l’educació. La Constitució és el marc normatiu de referència a partir del qual
es desprenen tota una sèrie de lleis que serviran per regular l’àmbit educatiu.
El dret fonamental a l’educació queda recollit en l’article 27 de la Constitució
espanyola de 1978, en el qual es reconeix l’educació com un dret de tothom.
Però, reconèixer aquest fet no porta enlloc si no es posen els mitjans perquè
l’educació sigui una realitat per a tothom.
S’hi reconeix també la llibertat d’ensenyament, que es garanteix de la manera
següent:
• Donant la possibilitat de crear centres docents a qualsevol persona física i
jurídica que ho vulgui, sempre que es respectin els principis constitucionals.
• Ajudant els centres docents que reuneixin els requisits establerts.
• Oferint la possibilitat que els professors, els pares i els alumnes participin

La Constitució és la norma
de més rang i totes les
altres normes hi estan
supeditades.
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en el control i la gestió dels centres sostinguts amb fons públics, és a dir,
dels centres públics i privats concertats;
• Reconeixent el dret dels pares que els seus fills rebin la formació religiosa i
moral que estigui d’acord amb les seves conviccions.

L’article 27 de la Constitució espanyola reconeix l’educació i la llibertat
d’ensenyament com un dret de tothom. L’objecte de l’educació és el ple
desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis
democràtics de convivència i als drets i a les llibertats fonamentals.
S’estableix l’obligatorietat i la gratuïtat de l’ensenyament bàsic i s’afirma que
els poders públics han de garantir el dret de tothom a l’educació, mitjançant
la programació de l’ensenyament i la creació de centres docents, amb la
participació col·lectiva de tots els sectors afectats.
Però enunciar aquest dret no és suficient. Per regular-lo, calia que l’Estat el
desenvolupés a partir d’una sèrie de lleis. Les lleis que desenvolupen el dret a
l’educació i la llibertat d’ensenyament establerts a la Constitució, algunes de les
quals ja han estat derogades per la LOE (Llei orgànica d’educació, 2006), són les
següents:
BOE (Butlletí Oficial de
l’Estat)
S’hi publiquen les lleis,
disposicions i actes que s’han de
publicar obligatòriament. Conté
també les lleis elaborades per les
Corts Generals, les disposicions
del Govern de la nació i les
disposicions generals de les
comunitats autònomes.

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació
(LODE). Continua vigent, però la llei actual (LOE) ha modificat algun dels
seus articles, relacionats amb els drets i els deures dels pares o tutors, de
l’actuació de l’administració en relació amb el dret d’associació dels pares
o tutors i dels drets i deures dels alumnes.
2. La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu (LOGSE). Ha quedat derogada per la LOE.
3. La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents (LOPEGCE). Ha quedat derogada
per la LOE.
4. La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat del sistema
educatiu (LOCE). Encara que no es va arribar a desplegar va ser vigent
des del final de 2002 fins al 2006, en què va ser derogada per la LOE.
Per entendre aquest fet heu de tenir present que una llei no s’implanta de
cop, sinó que s’ha d’establir el calendari d’aplicació; això vol dir que hi
ha tot un període transitori en el qual es van posant en marxa els diferents
elements de la nova llei, fent els seus respectius desplegaments, i hi ha altres
elements de la llei anterior, però, que encara continuen vigents. Per això en
la majoria d’àmbits continuava vigent el sistema LOGSE un cop aprovada
la LOCE, ja que la seva implantació va ser diferida primer per les dificultats
que trobaven moltes comunitats autònomes a l’hora d’implantar-la i aturada
després, l’any 2004, en produir-se el canvi de govern.
Cal afegir que cap a finals de l’any de 2013 el Congrés dels Diputats aprovà la
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, (LOMCE), que es preveu
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entrará en vigor a partir del curs 2014-2015. La LOMCE no modifica, i confirma
els principis generals de l’Educació Infantil establerts en la LOE mantenint la
identitat de l’etapa.
Ara passarem a explicar el contingut d’aquestes lleis, parant atenció en aquelles
parts que fan referència a l’educació infantil i incidint en les normes vigents en
l’actualitat. Farem, també, una petita referència als decrets i reials decrets que
despleguen aquestes lleis, però tingueu en compte que únicament ens referirem a
les que despleguen l’etapa educativa corresponent als infants de 0 a 6 anys.
LODE (Llei orgànica reguladora del dret a l’educació)
Aquesta llei es va publicar en el BOE el 4 de juliol de 1985, i tal com queda
expressat en el preàmbul, desenvolupa els principis recollits en l’article 27 de
la Constitució espanyola que garanteixen el pluralisme educatiu i l’equitat, dels
quals ja hem parlat abans. Busca modernitzar i racionalitzar els trams bàsics del
sistema educatiu, basant-se en els principis de llibertat, tolerància i pluralisme,
que han de presidir qualsevol societat democràtica. Introduïa modificacions a allò
que assenyalava la Llei general d’educació de 1970.
Podem acostar-nos als continguts de la llei a partir de l’anàlisi de la seva estructura
que, com és el cas de les lleis, és la següent: un preàmbul, els articles de la llei
agrupats en diferents títols (en aquest cas en té quatre) i les disposicions finals, en
aquest cas de dos tipus: addicionals i transitòries.
En el preàmbul es justifica la necessitat de donar una educació bàsica que arribi
a tots els ciutadans. L’Estat se n’ha de fer càrrec convertint-la en un servei públic
prioritari. L’educació és un element clau i fonamental per fer progressar la ciència
i la tècnica; una condició necessària per aconseguir benestar social i prosperitat
material, i indispensable en les societats democràtiques per assolir les llibertats
individuals.
En el títol preliminar es remarca el dret a l’educació bàsica, que és obligatòria
i gratuïta i ha de permetre el desenvolupament de la personalitat i la realització
d’una activitat útil a la societat.
Finalitats de l’activitat educativa
En la LODE s’estableixen les finalitats que ha de perseguir l’activitat educativa:

1. El ple desenvolupament de la personalitat de l’alumne.
2. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i
de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.
3. L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de tècniques de treball, així com de coneixements científics,
tècnics, humanístics, històrics i estètics.
4. La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals.
5. La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya.
6. La preparació per participar activament en la vida social i cultural.
7. La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

La LODE és la Llei orgànica 81985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació. Es va publicar en el BOE
el 4 de juliol de 1985.
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Garanteix la llibertat de càtedra als professors i la llibertat d’associació dels pares,
i dels alumnes depenent de la seva edat, dins l’àmbit educatiu. Els pares o tutors
tenen dret que els seus fills puguin rebre una educació religiosa i moral d’acord
amb les seves conviccions i a escollir el centre docent que vulguin. Hi ha hagut
moments en què aquest últim dret ha estat més difícil d’assolir que d’altres. Tots
recordem les protestes dels pares que posen un determinat centre en primera opció
i no hi obtenen plaça.
Drets bàsics dels alumnes
En el títol preliminar de la LODE també es fa un recull dels drets bàsics dels alumnes: a
rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat; que el
seu rendiment escolar sigui valorat d’acord amb criteris de plena objectivitat; que la seva
llibertat de consciència sigui respectada, així com les seves conviccions religioses i morals
d’acord amb la Constitució; que es respecti la seva integritat i dignitat personals; a participar
en el funcionament i en la vida del centre; a rebre les ajudes necessàries per compensar
possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural i a la protecció social en
casos d’infortuni familiar o d’accident.

I també fa un recull dels deures dels alumnes, deixant molt clar que el deure
principal que tenen és l’estudi i el respecte a les normes de convivència dins el
centre docent.
En el títol primer s’estableixen els diferents tipus de centres docents que poden ser
públics i privats (figura 2.1). Aquests últims, poden ser privats i privats concertats.
Els privats concertats s’anomenen centres concertats i estan sostinguts amb fons
públics.
Fig u ra 2 . 1 . Tipus de centres docents

Tots els centres docents, per tal d’impartir l’ensenyament amb garantia de qualitat,
han de tenir uns requisits mínims, els quals fan referència a la titulació acadèmica
que ha de tenir el professorat, la relació numèrica d’alumnes per professor, com
han de ser les instal·lacions docents i esportives i el nombre de places escolars. Es
preveu la participació dels professors, dels pares i dels alumnes, depenent de la
seva edat, a l’hora de controlar i gestionar els centres docents públics.
El títol segon s’ocupa de la participació en la programació general de l’ensenyament, que vol dir que en aquesta programació l’Estat i les comunitats autònomes
hauran de preveure un nombre suficient de places escolars que cobreixi el dret a
l’educació de tothom i la llibertat dels pares per poder escollir aquell centre docent
que vulguin.
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El consell escolar serà l’òrgan de participació de la comunitat escolar. N’hi haurà
un d’àmbit estatal i un altre a cada comunitat autònoma.
En el títol tercer s’estableixen els òrgans de govern dels centres públics tant
unipersonals com col·legiats que l’integren i les seves funcions. Els òrgans
unipersonals són director, secretari, cap d’estudis i tots els que determinin els
reglaments orgànics corresponents. Els òrgans col·legiats són el consell escolar
del centre, el claustre de professors i tots els que determinin els reglaments
orgànics corresponents.
El títol quart estableix les condicions que han de tenir els centres privats per
accedir al règim de concert, és a dir, perquè siguin finançats amb fons públics.
En les disposicions addicionals s’especifica que aquesta llei pot ser desenvolupada per les comunitats autònomes que tinguin competència en matèria d’educació,
però també deixa clar que només és l’Estat qui pot determinar l’ordenació
del sistema educatiu, la programació general de l’ensenyament, la fixació dels
ensenyaments mínims i l’alta inspecció. Així, per exemple, si l’Estat determina
en una llei orgànica educativa que l’educació infantil és una etapa educativa que
comprèn dels 0 als 6 anys, cap comunitat autònoma podria aprovar una llei que
afirmés que comprèn dels 3 als 6 anys.
L’actual llei vigent d’educació, LOE (2006) ha modificat alguns articles de la
LODE, com és el cas del 6, que integra el dret i deure de l’alumnat de conèixer
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de la seva comunitat; refereix que tots els
alumnes tenen els mateixos drets i deures (tenint en compte l’edat i el nivell
que cursin); i que tenen com a dret bàsic el de rebre una formació integral que
contribueixi al ple desenvolupament de la seva personalitat. En l’article 5.5 la
LOE modifica alguns aspectes per recollir que “les administracions educatives
han d’afavorir l’exercici del dret d’associació dels pares, com també la formació
de federacions i confederacions”. I també es modifica l’article 4, relatiu als drets
i deures dels pares o tutors en relació amb els seus fills o pupils.
Drets i deures dels pares o tutors
1. Els pares o tutors, en relació amb l’educació dels fills o pupils, tenen els drets
següents:
• Rebre una educació, amb la màxima garantia de qualitat, d’acord amb els fins que estableixen
la Constitució, l’estatut d’autonomia corresponent i les lleis educatives.
• Escollir centre docent tant públic com diferent dels creats pels poders públics.
• Rebre la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions.
• Estar informats sobre el progrés de l’aprenentatge i integració socioeducativa dels fills.
• Participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels fills.
• Participar en l’organització, el funcionament, el govern i l’avaluació del centre educatiu, en els
termes establerts a les lleis.
• Ser escoltats en les decisions que afectin l’orientació acadèmica i professional dels fills.
2. Així mateix, com a primers responsables de l’educació dels fills o pupils, els
correspon:
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1. Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar l’ajuda corresponent en cas de dificultat, perquè
els fills o pupils cursin els ensenyaments obligatoris i assisteixin regularment a classe.
2. Proporcionar, en la mesura de les seves disponibilitats, els recursos i les condicions
necessaris per al progrés escolar.
3. Estimular-los perquè portin a terme les activitats d’estudi que se’ls encomanin.
4. Participar de manera activa en les activitats que s’estableixin en virtut dels compromisos
educatius que els centres estableixin amb les famílies, per millorar el rendiment dels fills.
5. Conèixer l’evolució del seu procés educatiu, participar-hi i donar-hi suport, en col·laboració
amb els professors i els centres.
6. Respectar i fer respectar les normes establertes pel centre, l’autoritat i les indicacions o
orientacions educatives del professorat.
7. Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa.“

Evolució de la normativa educativa espanyola des de 1990 fins a l’any 2006:
de la LOGSE a la LOE

Repassarem breument la normativa que precedeix a la llei actual (LOE, 2006) per
tal d’entendre l’evolució que s’ha seguit en les darreres dècades, des de la gran
aportació de la LOGSE a l’educació infantil fins a la LOCE, que tornava a excloure
l’educació dels més petits del sistema educatiu. I també per poder comprendre les
característiques del nostre marc legislatiu actual.
Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenament general del sistema
educatiu (LOGSE)
Es va publicar al BOE el 4 d’octubre de 1990, i va ser fruit d’un gran debat que
es va iniciar en la comunitat educativa cap als anys 80, després d’experimentar
l’anomenada Reforma educativa en el decurs de cinc anys en alguns centres
públics, seleccionats prèviament, i en tots els nivells educatius.
Aquesta llei va comportar la reordenació del sistema educatiu existent en aquell
moment, procedent de la Llei general d’educació de 1970, que havia quedat
obsoleta, i el seu objectiu prioritari era adequar el sistema educatiu a les necessitats
derivades de les transformacions socials dels últims vint anys. El país havia passat
d’un règim polític dictatorial a un règim democràtic, ens havíem integrat a la
Comunitat Europea i els canvis en l’entorn cultural, tecnològic i productiu exigien
un allargament de la formació bàsica (l’ensenyament obligatori acabava als 14 anys
i la incorporació al món de treball no es podia fer fins als 16), un canvi que, a més,
fos més versàtil i capaç d’adaptar-se a les situacions presents i futures. Calia una
nova llei, una reforma del sistema educatiu.
Les característiques del nou sistema educatiu introduïdes per aquesta llei tenen
molt a veure amb una concepció nova de la funció de l’escola i de com es
produeix el procés d’ensenyament-aprenentatge, de base constructivista, que
també incorpora noves metodologies.

Didàctica de l’educació infantil

67

Un dels canvis fonamentals introduïts per la LOGSE és l’extensió de
l’educació obligatòria fins als 16 anys per assegurar una àmplia formació
que permeti a les persones respondre a les exigències de la societat actual,
i la consideració de l’etapa de 0-6 anys com una etapa educativa, no
obligatòria, amb un currículum propi i amb objectius específics. Segons
aquesta nova ordenació, l’educació infantil es considerava el primer tram
dels ensenyaments de règim general, amb unes característiques pròpies i com
a etapa compensadora de desigualtats.
En relació amb l’educació dels més petits, ens trobem que fins aquell moment
s’havien anat creant tota una sèrie de serveis d’atenció a la infància que cobrien
les necessitats provocades pels canvis socials que es produïen al nostre país, molt
especialment la incorporació de la dona al món laboral. Però no es tractava només
d’atendre els infants i guardar-los sinó de procurar el seu desenvolupament en tots
els seus aspectes i en aquest sentit la LOGSE va representar una llei pionera a tot
Europa en considerar que el millor model per atendre els infants era l’educatiu, el
qual garanteix els drets dels infants i els dóna una millor atenció. El més important
d’aquesta llei ja derogada, per a nosaltres, és que apareix per primera vegada la
consideració de l’educació infantil com una etapa educativa que comprèn fins als
6 anys d’edat, i que té un caràcter voluntari.
Pel que fa a l’educació infantil, la LOGSE:
• La defineix com una etapa educativa dividida en dos cicles: de 0-3 anys i
de 3-6 anys (primer i segon cicle respectivament).
• Determina el desenvolupament de les capacitats de l’infant i s’hi indiquen
les finalitats i els objectius de cada cicle, així com els continguts educatius
i les metodologies educatives.
• Es regula la formació específica que han de tenir els professionals de l’etapa
d’educació infantil.
Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents (LOPEGCE).
Aquesta llei, actualment derogada, regula que els poders públics han de fomentar
que la comunitat educativa participi en l’organització i el govern dels centres
docents, i contribueixi a la definició del seu projecte educatiu; que donin suport
al funcionament dels òrgans de govern dels centres docents i també fomentar
la formació continuada i el perfeccionament del professorat i cercar formes
d’avaluació del sistema educatiu i de la inspecció educativa:
• Els professors participen en el govern dels centres a través del claustre.
• Els representants de la comunitat educativa hi participen a través del
consell escolar.
• Els pares poden participar a través d’associacions.
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Aquesta llei també parla de l’autonomia organitzativa i pedagògica que han de
tenir els centres: de gestió, en l’elaboració dels seus projectes curriculars, de les
seves normes de funcionament i dels seus projectes educatius.
S’hi especifica també quins són els òrgans de govern dels centres educatius, que
poden ser els següents:
1. Unipersonals: equip directiu format en la majoria dels casos per un director,
el cap d’estudis, el secretari i l’administrador. Quan els centres tenen
més d’un nivell educatiu, com pot ser el cas d’alguns centres d’educació
secundària que tinguin ESO, batxillerat i cicles, hi pot haver altres figures
en l’equip directiu.
2. Col·legiats: que són el consell escolar i el claustre de professors.
Llei orgànica de 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació
(LOCE)
Es va publicar en el BOE el 24 de desembre de 2002 i, com hem dit abans,
no va tenir prou consens per desplegar-se. Promovia una nova reforma del
sistema educatiu: modificava alguns dels articles de la LOGSE i proposava una
reordenació del sistema educatiu, que afectava molt especialment el tram educatiu
dels 0 als 6 anys.
La LOCE suposava un
important retrocés per a
l’educació infantil...
... en tornar a la visió
assistencialista d’èpoques
anteriors, que havia estat
superada per la LOGSE en
conferir-li un caràcter educatiu.
Es retorna a entendre l’infant
com una persona en projecte, al
qual s’ha d’omplir de
coneixements, i no com una
persona activa protagonista del
seu desenvolupament. L’atenció
que se suposa és de guarda i cura,
però no d’autèntica educació.

L’educació dels infants de 0 a 3 anys quedava exclosa de la regulació general
del sistema educatiu (art. 7.2) i passava a anomenar-se “educació preescolar”.
Així, doncs, es trencava la unitat de l’etapa educativa d’educació infantil de
0 a 6 anys de la LOGSE i s’establien dues etapes ben diferents: educació
preescolar i educació infantil. A l’etapa d’educació preescolar de 0 a 3
anys se li atorgava com a finalitat l’atenció educativa i assistencial, passava a
dependre exclusivament de les comunitats autònomes i no s’especificava la
formació dels seus professionals, dels quals només es deia que havien d’estar
“degudament qualificats”.
Com que després de les eleccions de 2004 es va aprovar un reajustament del
calendari d’aplicació de la llei, que s’havia d’acabar d’implantar l’any 2008 (i
per això continuaren vigents la majoria dels articles de la LOGSE), la majoria
de comunitats autònomes amb competències educatives no van iniciar la seva
implantació, i podem dir que, en aprovar-se l’actual llei estatal d’educació en vigor,
la LOE, l’any 2006, la LOCE no havia fet cap recorregut significatiu.
LOE (Llei orgànica d’educació)
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació suposa de nou l’ordenació del
sistema educatiu i la derogació de la LOCE. Respecte a aquesta llei, que es va
publicar al BOE el 4 de maig de 2006, és interessant comentar-ne els orígens i els
canvis que comporta per a l’etapa d’educació infantil.
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LOCE
La LOCE es va aprovar el 23 de desembre de 2002, però després de les eleccions del
2004, el nou Govern, en un intent de donar resposta a les protestes que aquesta llei
havia generat en molts sectors de la societat espanyola, es va comprometre a revisar
alguns dels seus continguts. Però abans d’iniciar qualsevol tipus d’iniciativa legislativa,
el Ministeri d’Educació i Ciència va promoure un debat que servís de base per elaborar
la nova llei; i perquè el debat fos més ordenat i fàcil, va publicar un document titulat Una
educació de qualitat per a tots i entre tots, en què es feia una anàlisi i un diagnòstic de
la situació de l’educació en aquell moment. A partir d’aquí es proposa el debat sobre
les possibles propostes de solució i es convida a participar-hi les comunitats autònomes,
les organitzacions representades en els consells escolars de l’Estat i de les comunitats
autònomes, així com associacions, institucions, etc.
Aquest procés de debat, que va durar sis mesos, va servir per contrastar diferents punts
de vista i per debatre els problemes del nostre sistema educatiu, intentant trobar solucions
acceptades per tothom. Es buscava elaborar una nova llei que fos útil i que donés una
resposta adequada a les necessitats futures de formació de la població espanyola. Acabat
aquest debat, el Ministeri d’Educació i Ciència va elaborar i presentar l’informe del debat, en
què es fa una síntesi de totes les aportacions realitzades. El 30 de març de 2005 la ministra
va presentar l’avantprojecte, i es va tornar a obrir un altre període de consulta i debat que
va finalitzar amb la presentació, per part del Govern, del projecte de llei al Parlament.
Aquest debat va permetre poder formular els tres grans principis que presideixen aquesta
llei, en forma de Compromisos i objectius:

1. L’exigència de proporcionar a tots els ciutadans, independentment del seu sexe, una
educació de qualitat, sobretot durant el període d’educació bàsica (dels 6 als 16 anys).
2. La necessitat de col·laboració de tota la comunitat educativa per aconseguir la combinació
de qualitat i d’equitat (igualtat d’oportunitats per a tothom independentment del seu sexe,
religió, capacitats, etc.).
3. El compromís amb els objectius educatius plantejats per als propers anys per la
Unió Europea. La construcció europea porta els països que la formen cap a una certa
convergència dels sistemes educatius i de formació i que s’ha traduït en una sèrie d’objectius
comuns per a aquest segle.

Aquesta llei no pretén canviar tot el sistema educatiu, sinó que parteix del que ja
hi ha incorporant-hi els aspectes d’estructura i d’organització que n’han demostrat
l’eficàcia i pertinència, i proposant canvis en tots aquells altres aspectes que no són
vàlids. Es continua tenint la convicció que és necessària la millora de la qualitat
de l’educació per fer possible que tots els joves arribin a aconseguir l’èxit escolar.

Pel que fa a la consideració de l’educació dels més petits, la LOE recupera
l’etapa d’educació infantil com a etapa única dividida en dos cicles (0-3 anys
i 3-6 anys) i amb caràcter educatiu. Continua essent una etapa voluntària i
gratuïta entre els 3 i els 6 anys.
En relació amb l’ordenació dels ensenyaments que fa la Llei en el seu títol primer,
tracta de l’educació infantil en els articles 12-15. Com a principis generals,
estableix que:
Article 12
1. L’educació infantil constitueix l’etapa educativa amb identitat pròpia que atén nenes i nens
des del naixement fins als sis anys.

Lectura complementària
Per tenir més informació sobre
l’educació per al segle XXI a
Europa, podeu consultar el
document següent: Comisión
Internacional sobre la
Educación para el Siglo XXI
(presidida per Jacques Delors)
(1996). La educación encierra
un tesoro. Informe a la
UNESCO. Madrid: Santillana.
Les lleis o normes han
d’estar escrites i entren en
vigor als vint dies de la seva
publicació en el DOGC.
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2. L’educació infantil té caràcter voluntari i la seva finalitat és contribuir al desenvolupament
físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants.
3. Per tal de respectar la responsabilitat fonamental de les mares i pares o tutors en aquesta
etapa, els centres d’educació infantil han de cooperar estretament amb ells.

L’educació infantil s’ordena en dos cicles: el primer, dels 0 als 3 anys i el segon,
dels 3 als 6 anys, i té caràcter educatiu, que cal que els centres concretin en una
proposta pedagògica. Els seus objectius s’expressen en termes de capacitats i són
els següents:
• Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i
aprendre a respectar les diferències.
• Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
• Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals.
• Desenvolupar les seves capacitats afectives.
• Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals
de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica
de conflictes.
• Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes
d’expressió.
• Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i en el
moviment, el gest i el ritme.
Pel que fa al primer cicle
la LOE estableix que
seran les administracions
educatives les qui
determinaran els seus
continguts educatius i els
requisits que han de
complir els centres que
l’imparteixin: per aixó
estudiarem en el
subapartat “Marc normatiu
educatiu de Catalunya” el
Decret 282/2006, d’àmbit
autonòmic, que regula
aquestes qüestions.

Pel que fa a les àrees educatives, els continguts i la metodologia de l’etapa
d’educació infantil la LOE preveu en el seu article 14 que “s’han d’atendre progressivament el desenvolupament afectiu, el moviment i els hàbits de control corporal,
les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, les pautes elementals de
convivència i relació social, així com el descobriment de les característiques
físiques i socials del medi en què viuen. A més s’ha de facilitar que nenes i nens
elaborin una imatge d’ells mateixos positiva i equilibrada, i adquireixin autonomia
personal.” i “els continguts educatius s’han d’organitzar en àrees corresponents a
àmbits propis de l’experiència i del desenvolupament infantil i s’han d’abordar per
mitjà d’activitats globalitzades que tinguin interès i significat per als infants.”
S’afegeix una primera aproximació a la llengua estrangera a parvulari, sobretot
en el seu últim curs, així com “experiències d’iniciació primerenca en habilitats
numèriques bàsiques, en les tecnologies de la informació i la comunicació i en
l’expressió visual i musical.” Les experiències, el joc, les activitats i un ambient
d’afecte i confiança són trets metodològics destacats.
Tot i el seu caràcter voluntari, la Llei insisteix que cal augmentar les places
escolars de primer cicle i es poden establir convenis amb altres administracions
(autonòmiques, locals, entitats privades) per assolir-ho. En el cas de segon cicle
es determina la seva gratuïtat i, per tant, es determina que s’impartirà en centres
públics i privats concertats. Hem de tenir en compte, però, que la LOGSE ja
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recollia que les administracions públiques es comprometien a garantir l’existència
de prou places per a totes aquelles famílies amb infants d’aquestes edats que ho
sol·licitessin, i, si parlem del primer cicle veiem com dues dècades després, i amb
una nova llei d’educació (LOE), aquest objectiu encara no s’ha assolit, malgrat els
avenços registrats en els darrers anys.
Quant a la tipologia de centres, aquests es classifiquen en públics (el seu titular és
una administració pública) i privats (el seu titular és una persona física o jurídica
de caràcter privat). Són centres privats concertats els centres privats acollits al
règim de concerts legalment establerts. La prestació del servei públic d’educació
es fa a través dels centres públics i els centres privats concertats. Es preveuen
els casos d’incompliments del concert per part dels centres privats concertats i
s’estableix un sistema de sancions que, en els casos molt greus, poden arribar fins
a la supressió del concert.

2.2.2 Marc normatiu educatiu de Catalunya
Catalunya té plena competència en matèria d’educació i és per això que, a partir
de la normativa bàsica estatal (LODE, LOE...) ha de fer el seu propi desplegament
legal que li permeti gestionar el sistema educatiu en el seu territori. Bàsicament
seran una sèrie de decrets, resolucions i lleis que, a banda de la normativa que
hem estudiat sobre infància, són elements clau per poder desenvolupar la nostra
tasca de planificar, programar i implementar després les intervencions amb els
infants. Tractarem, doncs, les normatives relacionades amb l’educació dels més
petits, amb l’etapa d’educació infantil, que són del tot imprescindibles en la vostra
futura professió.
Coneixeu ja l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006), el text legal que emmarca
totes les normes a Catalunya i del qual hem destacat els articles relacionats amb els
drets de les persones (i, més en concret, el dret al lliure desenvolupament de la seva
personalitat i capacitats personals), els drets i deures relacionats amb l’educació
(art. 21) i els drets i deures relacionats amb la cultura (art. 22).

El Decret 282/2006 també
regula...
...les qualificacions del
professorat d’educació infantil,
sense novetats respecte de la
LOGSE en l’article 92, com
veurem a la unitat “Planificació
dels espais, els temps i els
materials”.

Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat
És una llei fruit de la gran preocupació i compromís de molts sectors de la societat
catalana vers l’educació dels més petits. El seu origen és, per tant, la iniciativa
legislativa popular que es va presentar el desembre de 2002 al Parlament català,
que la va aprovar, fent possible el desenvolupament de la xarxa pública amb la
creació d’un nombre suficient de places capaç de cobrir la demanda de les famílies
que en sol·licitin.
És una mesura per garantir el dret a l’educació, que és un dels drets socials que
tenen els infants entre els 0 i els 3 anys i per garantir també que es cobreixen
les necessitats de les seves famílies, que cada vegada més necessiten compartir
l’educació dels nens i nenes amb una llar d’infants que els permeti compatibilitzar
les seves responsabilitats laborals o socials amb les familiars, així com donar
resposta a les noves realitats socials.

El cost de la inversió del
Departament
d’Ensenyament...
...per a cada plaça de llar
d’infants en el període
2004-2008 fou de 5.000 euros en
construcció i 1.800 euros de
despeses de funcionament.
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El desenvolupament d’aquesta xarxa pública de llar d’infants, l’havia d’impulsar el Govern en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments. El Govern es va
comprometre a elaborar el Mapa de llars d’infants de Catalunya per mitjà del
Departament d’Ensenyament i amb la participació dels ajuntaments i dels diferents
sectors educatius. Al final del període 2004-2008 hi havia el compromís de crear
trenta mil places de nova creació, en què es dóna prioritat a les zones socialment
desfavorides, respectant l’equilibri territorial i tenint en compte les fluctuacions
de la demanda.
En el període 2004-2008 es van tramitar a Catalunya més de 37.000 noves places
de llars d’infants (prop de 34.000 amb projecte i finançament aprovat), un 124%
en relació a les que es preveien l’any 2004 en el Mapa (inclús s’han creat prop
de 5.000 places en municipis que no les tenien assignades). El Departament
d’Ensenyament va invertir 268,4 milions d’euros en la creació de les places
escolars de primer cicle (0-3 anys) que preveia el Mapa de Llars d’Infants. Podem
dir que en aquest cas la llei s’ha fet realitat i inclús s’han superat les seves
previsions, però encara resta molt camí per oferir aquest servei educatiu a tots
els infants i a les famílies que ho demanen.
La LEC també cercava acomplir el que acordava el Pacte Nacional per a
l’Educació, que va aportar unes directrius per elaborar la llei:
• Desplegar un model educatiu propi de Catalunya.
• Dur a la pràctica la cultura de l’avaluació del sistema educatiu.
• Extendre l’autonomia de centre.
• Planificar les necessitats educatives de cada territori garantint la llibertat
d’elecció de centre.
• Reconeixement social de la funció docent.
• Descentralització i coresponsabilització dels ajuntaments en l’educació.
• Reconeixement del paper fonamental de les famílies potenciant la seva
participació en la vida escolar.
Llei de 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació
Amb aquesta llei és la primera vegada que Catalunya, en acompliment del que
determina l’Estatut d’Autonomia, desplega un model educatiu propi.
Els principis de la llei són:
• Equitat (igualtat d’oportunitats d’accés i de promoció) i excel·lència (qualitat del sistema educatiu, l’estándard del qual l’ha de fixar l’escola pública).
Aquests principis garanteixen la llibertat, l’esforç i la convivència com a
eixos bàsics de la ciutadania catalana.
• Cohesió social (l’escola ha de transmetre uns principis cívics comuns) i
identitat compartida (amb l’adhesió a la llengua i la cultura catalanes com
a eixos).
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Es defineix un servei públic d’educació format per:
• Centres públics, i
• centres privats concertats, sostinguts amb fons públics, independentment de
quina en sigui la titularitat.
L’autonomia de centres fa referència a la capacitat de prendre decisions sobre
els aspectes de la vida del centre: la seva gestió, les necessitats pedagògiques,
l’organització, els recursos humans, els recursos econòmics, etc. Els centres
educatius han d’elaborar un projecte que contingui els elements essencials que
orienten l’acció educativa. També consolida la figura i funcions de les direccions
dels centres i atorga gran importància a l’avaluació del sistema educatiu. La
funció de la inspecció també és revisada en relació amb l’autonomia de centres.
Estableix zones educatives i sistemes per compartir les responsabilitats que
poden assumir els ajuntaments en educació, com els de planificació, escolarització, construcció, gestió d’ensenyaments obligatoris i no obligatoris, plans
educatius d’entorn i activitats extraescolars, transició entre escola i treball o gestió
de diversos serveis educatius del municipi (a través de consorcis o altres formes de
gestió). El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport
per ferlo possible és un altre dels eixos de la llei, com també ho és la llengua
catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
Considera els docents com agents principals del procés educatiu als centres i
estableix fòrmules de promoció i accés a la carrera docent. Regula les principals
funcions dels docents:
• Programació i ensenyament.

El sistema educatiu de
Catalunya...
... comprèn els ensenyaments
següents:
1. Educació infantil, de
caràcter voluntari;
gratuït en el cas de
segon cicle, dels 3 als 6
anys.
2. Educació primària, de
caràcter obligatori i
gratuït; dels 6 als 12
anys.
3. Educació secundària
obligatòria,de caràcter
obligatori i gratuït; dels
12 als 16 anys.
4. Batxillerat.
5. Formació professional.
6. Ensenyament
d’idiomes.
7. Ensenyaments artístics.
8. Ensenyaments
esportius.
9. Educació de persones
adultes.

• Avaluació de l’alumnat.
• Recerca, experimentació i millora dels processos educatius.
La LEC atorga un paper molt important a la comunitat educativa (integrada
pels alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa
i el personal d’administració i serveis, l’administració educativa, els ens locals
i els agents territorials i socials i les associacions que els representen, i també
els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme educatiu, les
entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de
serveis educatius), i la comunitat educativa escolar (integrada pels alumnes,
mares, pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa
que intervenen en el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració
i serveis del centre, i la representació municipal i, en els centres privats, els
representants de la seva titularitat).
Es reconeix el dret a una educació integral (article 3), orientada al ple
desenvolupament de la personalitat de l’alumne, en els seus aspectes tant físics
com intel·lectuals, socials, emocionals i culturals, amb respecte als principis
democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals.

Plans educatius d’entorn
Els plans educatius d’entorn són
una proposta educativa
innovadora que vol donar
resposta a les múltiples
necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una
resposta integrada i comunitària
a les necessitats educatives dels
membres més joves de la nostra
societat, coordinant i
dinamitzant l’acció educativa en
els diferents àmbits de la vida
dels infants i joves. S’adrecen a
tot l’alumnat, i a tota la
comunitat educativa, però amb
una especial sensibilitat als
sectors socials més desafavorits.
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"Article 56. Educació infantil.
Logotip del Pla Educatiu d’Entorn de
Santa Coloma de Gramenet

Pel que fa a l’educació infantil, la LEC, en el seu article 56, recull el següent:

1. L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants
durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i
compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o
cultural.
2. L’etapa d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn
entre els 0 i els 3 anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els 3 i els 6
anys d’edat.
3. Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives
específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels
alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a les eves característiques singulars.
4. Durant l’educació infantil, hi ha d’haver una cooperació estreta entre els centres i les famílies,
que són el primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitat primera de la seva
educació. Així mateix, i com a primer ensenyament, s’ha de garantir la coherència entre
l’acció educativa del segon cicle de l’educació infantil i els primers anys de l’educació primària.
5. En el primer cicle de l’educació infantil s’han d’adoptar mesures de flexibilitat que permetin
d’adaptar-se a les necessitats dels infants i de les famílies i s’han de poder adoptar diversos
models d’organització, funcionament i assessorament que permetin conciliar amb la vida
laboral la responsabilitat primordial de les famílies en la criança i l’educació dels seus fills.
El currículum del primer cicle de l’educació infantil s’ha de centrar en els continguts
educatius relacionats amb el desenvolupament del moviment, el control corporal, les primeres
manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de convivència i
relació social i la descoberta de l’entorn proper dels infants.
6. El Govern ha de determinar el currículum del segon cicle de l’educació infantil de manera
que permeti al centre educatiu un ampli marge d’autonomia pedagògica per fer possible que
el primer ensenyament s’acordi amb el projecte educatiu del centre i s’adapti a l’entorn. El
currículum ha d’ajudar els alumnes a desenvolupar les capacitats que els permetin identificarse com a persones amb seguretat i benestar emocional, viure unes relacions afectives
amb ells mateixos i amb els altres, conèixer i interpretar l’entorn, desenvolupar habilitats
de comunicació, expressió i comprensió per mitjà dels llenguatges, adquirir instruments
d’aprenentatge i desenvolupar progressivament l’autonomia personal, i també tenir una
primera aproximació a una llengua estrangera.
7. El Govern ha de definir els continguts educatius del primer cicle de l’educació infantil, ha
d’establir les característiques dels centres que imparteixen aquest cicle i ha de determinar,
d’acord amb els ajuntaments, els requisits exigibles a les instal·lacions dels centres i la
capacitació que ha d’acreditar el personal educador que hi treballi.
8. L’avaluació del desenvolupament personal i de l’aprenentatge durant l’educació infantil ha
d’ésser contínua i global, ha de verificar el grau d’assoliment dels objectius educatius i ha de
facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les característiques individuals de cada infant.
9. Per impulsar i facilitar la cooperació entre els centres i les famílies a què es refereix l’apartat 4
i garantir la coresponsabilització de les famílies en l’educació dels infants, els centres han de
facilitar informació suficient a les famílies sobre l’evolució educativa dels seus fills i sobre
l’avaluació pertinent de l’eventual assoliment dels objectius educatius.“

Un altre aspecte destacable de la Llei d’Educació de Catalunya és el reconeixement
i la incorporació del caràcter educatiu de les activitats de lleure, que s’articulen en
els diferents territoris entre els ajuntaments, les famílies, les entitats i associacions
de lleure i els centres educatius. En l’article 39 es recull que els centres educatius
podran establir acords amb associacions sense ànim de lucre per facilitar l’ús de
les seves instal·lacions fora de l’horari lectiu.
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També els ajuntaments o dos o més centres educatius poden elaborar plans o
programes socioeducatius per afavorir la major integració de l’entorn en la
tasca educadora, basats en unes condicions que fixarà el Govern i en acords de
col·laboració impulsats per les administracions educatives, tot aixó amb l’objectiu
de potenciar accions educatives en l’entorn.
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres, que canvia la seva denominació després de
publicar-se el Decret 101/2010, i passa a denominar-se Decret 282/2006, de 4 de
juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l’educació infantil.

Els decrets tenen per
finalitat el desenvolupament
de les lleis.

Com hem vist, la LOE estableix que correspon a les administracions educatives
determinar els continguts educatius del primer cicle de l’educació infantil i regular
els requisits que han de complir els centres que l’imparteixen i per aixó aquest
decret pretén protegir els drets de l’infant a través de la regulació del primer cicle
d’educació infantil, tot establint les competències educatives a assolir, les finalitats
i els principis d’aquest cicle.
Aquest decret determina les diferents modalitats de servei educatiu que s’ofereixen en els centres d’educació infantil de primer cicle i regula que aquests centres
necessiten autorització de l’Administració Educativa. Per tal de facilitar a les
famílies la diferenciació entre les dues modalitats de servei, s’estableix l’obligació
de fer conèixer que el centre està autoritzat per l’administració educativa i
es prohibeix la utilització de les denominacions genèriques dels centres (llar
d’infants, escola bressol) per part dels establiments que no disposin d’aquesta
autorització. S’introdueix la figura de la “llar d’infants rural”, amb les seves
instal·lacions distribuïdes en diferents municipis o en diferents poblacions d’un
municipi o més.
Correspon a la Generalitat i als ajuntaments impulsar l’educació infantil de primer
cicle.

Els centres que imparteixen l’educació infantil de primer cicle han d’acollir
de manera regular, és a dir, continuada i sistemàtica, infants de 0 a 3 anys i
poden denominar-se de manera genèrica “llar d’infants” o “escola bressol”,
segons com vulgui el seu titular; a continuació d’aquesta denominació
genèrica han d’indicar si és un centre públic o privat, i després afegir una
denominació específica. Cal indicar a la publicitat de manera ben visible si
disposen de l’autorització administrativa i el codi de centre que els ha atorgat
l’Administració.

Segons el Decret 282/2006...
... les escoles bressol o llars
d’infants poden oferir els seus
serveis amb freqüència diària, o
de manera regular amb menor
freqüència, alguns dies a la
setmana, o menys hores al dia,
sempre amb un mínim de 10
mesos l’any.

La llengua d’ensenyament és el català, d’acord amb l’article 21 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística.

Exemples de
denominacions dels
centres educatius infantils
de primer cicle

A banda dels aspectes que regula aquest decret relatius als agrupaments i les
ràtios d’infants, el nombre i la qualificació dels professionals o els requisits
mínims de les instal·lacions o el consell escolar, també regula l’oferta de places,
els mecanismes d’accés, la delegació de competències de la Generalitat als
ajuntaments o l’organització de les llars d’infants rurals, que poden tenir uns
requisits diferents a la resta.

“Escola bressol municipal El
Bressol del Poblenou”, o “Llar
d’Infants privada El taronger”

Didàctica de l’educació infantil

76

Principis bàsics d'intervenció en educació
infantil

El desplegament de l’adaptació de l’educació infantil de primer cicle a la LOE es
concreta en el Decret 101/2010, que deroga els articles 3, 4 i 5 del Decret 282/2006,
de 4 de juliol.
Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil
En aquest text el Govern català estableix l’ordenació dels ensenyaments del
segon cicle de l’educació infantil. És, juntament amb el Decret 282/2006 que
acabem d’estudiar i el futur decret d’ordenació dels ensenyaments de primer
cicle de l’educació infantil que, a maig de 2010, encara no ha estat publicat i
que tractarem en l’apartat “La planificació educativa en els serveis d’atenció als
infants” d’aquesta unitat, una de les normatives que un professional de l’educació
infantil ha de conèixer, molt especialment si desenvolupa la seva tasca en el
parvulari.
El Decret 181/2008 defineix l’etapa de l’educació infantil i la seva estructura en
dos cicles (primer, de 0 a 3 anys; segon, de 3 a 6 anys) i estableix el seu caràcter
gratuït. La seva organització ha de basar-se en els principis següents:
• Educació comuna, inclusiva i coeducadora.
• Atenció especial a la diversitat dels infants.
• Relació amb les famílies (cooperació, participació).
• Detecció i intervenció primerenca en les dificultats d’aprenentatge.
• Motivació i integració de les experiències i aprenentatges de l’alumnat.
• Adaptació al ritme de cada infant.
• Necessitat d’establir una adequada coordinació amb el primer cicle i amb
el cicle inicial de primària.
En el seu annex es defineix el currículum de segon cicle de l’educació infantil,
i s’estableixen, a partir de les capacitats de l’etapa, els objectius, els continguts
a desenvolupar en cada àrea i els criteris per a l’avaluació dels aprenentatges de
l’alumnat.
Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació
infantil
Aquest decret regula l’organització del cicle d’acord amb els principis d’educació
comuna, inclusiva i coeducadora, que ha de posar especial èmfasi en atendre la
diversitat dels infants, la detecció precoç de les necessitats educatives específiques,
la intervenció en les dificultats de desenvolupament al més aviat possible i la
cooperació estreta entre els centres i les famílies.
En relació amb el curriculum de primer cicle d’educació infantil en descriu
les capacitats de l’etapa, els objectius del cicle i els continguts educatius a
desenvolupar. La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català i totes les activitats
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externes i internes i les comunicacions amb les famílies han de ser normalment en
català.
Estableix que els centres educatius han de realitzar un projecte educatiu de
centre que reculli les peculiaritats organitzatives i pedagògiques de la llar d’infants, la concreció per al desenvolupament del currículum, les característiques de
l’entorn social, cultural i sociolingüístic, i els criteris d’ús de la llengua catalana
en el centre, els criteris de no-discriminació i d’inclusió educativa, els criteris per
a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, la concreció dels criteris metodològics,
organitzatius i de seguiment i observació de l’infant, l’organització de l’horari
escolar, que inclourà les mesures per a l’acolliment i l’adaptació dels infants i la
concreció dels mitjans de relació amb les famílies.
Altres aspectes pedagògics que posa en relleu el decret tenen a veure amb el
seguiment del desenvolupament de l’infant o l’organització del temps i els
espais, que han de permetre l’exploració i l’activitat autònoma per part dels infants
i que, en el respecte a les seves necessitats, han de distribuir-se al llarg de la jornada
entorn les activitats de vida quotidiana.
Quant a l’afavoriment de la cooperació entre el centre educatiu i la família, un
dels punts clau en tota la legislació actual que hem analitzat, el Decret d’ordenació
dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil estableix el següent:
• Que els pares, mares o persones tutores i els centres han de cooperar
estretament en l’educació dels infants, per tal de garantir la coherència
educativa entre el centre i la família, que són el primer referent afectiu dels
infants i tenen la responsabilitat primera en llur educació.
• Que el centre educatiu estableixi mecanismes de participació i col·laboració
per poder compartir amb les famílies els criteris d’intervenció i responsabilitat educativa, per afavorir la participació en el procés educatiu dels seus
fills i filles i formular una carta de compromís educatiu amb les famílies.
• S’ha de facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i l’evolució
educativa de l’alumnat: Per aixó, cada escola bressol o llar d’infants
establirà al principi del curs el calendari de reunions i entrevistes. S’han
de garantir, com a mínim, una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat,
una altra al llarg del curs i una reunió col·lectiva a l’inici de cadascun dels
cursos del cicle, així com altres mecanismes de comunicació periòdica que
permetin informar sobre les activitats, les rutines i els hàbits quotidians dels
infants tant al centre com a casa (la llibreta viatgera, taulers d’anuncis, diari
o registre d’observació, els minuts d’acollida i comiat a l’aula, etc.).
• Les famílies han de contribuir a l’educació dels seus fills i filles assistint a
les reunions o entrevistes que faci el centre, i també es faran responsables del
seguiment de les orientacions educatives del centre en aspectes com hàbits
d’higiene i salut, assistència al centre i horaris, i han de conèixer les normes
de funcionament del centre i col·laborar en la seva aplicació.
El Decret 101/2010 deroga el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària
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i l’educació secundària a Catalunya, un dels decrets que va elaborar la nostra
comunitat autònoma prenent com a referència la LOGSE i els reials decrets
1330/1991, 1006/1991, 1007/1991 promulgats pel MEC (Ministeri d’Educació
i Ciència), on s’establien, respectivament, el currículum de l’educació infantil
i els ensenyaments mínims de l’educació primària i de l’educació secundària
obligatòria.
Decret 102/2010 , de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
En la seva disposició addicional desena estableix que, en el cas de les llars d’infants
i escoles bressol “correspon al Departament d’Educació l’adopció de les disposicions
pertinents per adaptar progressivament l’organització i funcionament de les llars d’infants
i escoles bressol a l’exercici de l’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió, sense
perjudici de les competències dels ajuntaments en aquesta matèria d’acord amb l’article
84.2.g) de l’Estatut d’autonomia i de les que se’ls puguin delegar d’acord amb l’article 159.4
de la Llei d’educació. En l’adaptació s’han de definir les característiques de la prestació
de serveis educatius a les llars.”· També incorpora el canvi de denominació de l’òrgan de
participació de la comunitat educativa en el govern de les llars d’infants o escoles bressol
sostingudes amb fons públics, l’antic consell de participació, que passa a denominar-se
consell escolar.
Estableix com a òrgans mínims de govern i participació, el/la director/a, consell escolar i
claustre. També defineix la composició del consell escolar en les llars de la Generalitat i
estableix que el claustre de la llar d’infants està integrat per tot el personal educador de la
llar d’infants. I que els ajuntaments poden determinar la composició del consell escolar, que
ha de garantir l’equilibri entre la representació del personal educador i la representació de
mares i pares, i els procediments per renovar-lo en l’exercici de les competències relatives
als òrgans de participació de la comunitat escolar en el control i gestió de les llars d’infants
o escoles bressol delegades d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.”

Resolucions d’organització i funcionament de cada curs acadèmic
Cal tenir en compte que cada nou curs escolar el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya publica, abans d’acabar el curs anterior, una resolució
d’organització i funcionament de les llars d’infants públiques dependents del
Departament d’Ensenyament en què es donen les instruccions d’organització i
funcionament de les llars d’infants públiques que depenen del mateix Departament
d’Ensenyament i que serveixen als centres per planificar molts dels aspectes
d’organització del curs i de la vida de l’escola.

La resolució d’inici de curs diu que en
les llars d’infants públiques que
depenen del Departament
d’Ensenyament hi ha d’haver una
farmaciola en un lloc visible,
preferiblement fresc i sec, a l’abast
conegut del personal, tancada però
no amb clau, no accessible als
alumnes, i pròxima a un punt d’aigua.
També, a prop de cada farmaciola i
en un lloc visible, hi ha d’haver les
instruccions bàsiques de primers
auxilis i de contingut de la farmaciola.

En el cas de les escoles d’educació infantil i primària (on s’imparteix el segon
cicle d’educació infantil o parvulari) també es publica una resolució amb les
instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius
públics d’educació infantil i primària i d’educació especial o el mateix però
referits als centres privats. S’han de consultar cada any, malgrat que en algun cas
es prorroguen les de l’any anterior i només s’introdueixen alguns canvis que cal
tenir en compte.
Les qüestions principals que queden recollides en aquesta normativa, si ens fixem
a tall d’exemple en la Resolució per a les llars d’infants del curs 2008-2009 són:
• L’organització del curs: horari del centre, horari del personal, l’organització dels grups d’infants, els criteris d’assignació i organització del personal,
control de l’horari i l’assistència del personal al centre, les funcions dels
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diferents professionals (educadors, direcció, personal de serveis, etc.), l’organització i les condicions laborals, els permisos i llicències, els comunicats
o la formació del personal.
• L’organització general del centre: els principis, objectius, les competències educatives, la programació general anual del centre, l’avaluació, l’atenció
a la diversitat, la llengua pròpia del centre, etc.
• Altres aspectes generals: la igualtat d’oportunitats per a nens i nenes, temes
de seguretat i salut (farmaciola, administració de medicació a alumnes,
prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme, control de plagues, plans d’emergència, accidents laborals o condicions dels materials); la participació
de les famílies, l’ús d’imatges d’alumnes, etc.
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3. La planificació educativa en els serveis d’atenció als infants

Cal planificar la intervenció educativa tant en l’àmbit formal com en el no formal.
En el primer cas, el currículum de l’etapa d’educació infantil és estructurant i hem
d’analitzar els seus elements i els principis psicopedagògics en els quals es basa i
que donen sentit a les metodologies que emprem en l’educació dels infants de 0 a
6 anys.
Si parlem de planificar la nostra intervenció educativa en l’àmbit no formal, ens
cal acostar-nos al disseny de projectes d’intervenció, que cal emmarcar en relació
als diferents nivells de planificació i concretar en les diverses fases d’un projecte.

3.1 El currículum i la planificació educativa en l’àmbit formal
La planificació de la intervenció educativa amb infants de 0 a 6 anys en l’àmbit
formal s’emmarca en un model curricular, del qual ens proposem conèixer les
seves característiques i elements, així com els principis psicopedagògics que el
fonamenten i els models didàctics i propostes de treball amb els infants en els
quals es concreta la pràctica educativa en les escoles bressol i els parvularis.

3.1.1 Els models curriculars
La LOGSE (1990) va introduir el currículum a les diferents etapes del sistema
educatiu. Segons el que defineix l’actual llei educativa estatal, la LOE (2006),
en el seu article 6, “s’entén per currículum el conjunt d’objectius, competències
bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels
ensenyaments”. També la Llei d’educació de Catalunya (2009) el defineix en el
seu article 52.

Llei d’educació de Catalunya (2009)
Article 52. Currículum
1. El currículum comprèn, per a cadascuna de les etapes i cadascun
dels ensenyaments del sistema educatiu, els objectius, els continguts, els
mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. En els nivells bàsics, el
currículum inclou també les competències bàsiques. El currículum guia les
activitats educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies
d’acció adequades al professorat, que té la responsabilitat última a l’hora de
concretar-ne l’aplicació.
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El currículum, entès així, té dues funcions bàsiques: posar de manifest les
intencions del sistema educatiu i servir de guia de les actuacions dels educadors.
Projectar, no programar.
Aprendre sense curriculum.
Els serveis d’educació infantil de
Reggio Emilia defensen la
projectació: entenen
l’aprenentatge com un procés
complex, grupal, que es
construeix amb avenços i
retrocessos. L’escola i els
mestres ajuden els infants a
aprendre, creen contextos on
escoltar-los i estimular-los i és
per això que el seu “currículum”
està determinat pel diàleg entre
els infants, els educadors i
l’entorn, i que l’entenen com un
camí sense cap destí preestablert.

Els fonaments teòrics del currículum provenen de:
• L’epistemologia (que ens aporta informacions sobre les diverses disciplines
i ens ajuda a separar els coneixements que són essencials i necessaris dels
que no ho són, quina és la seva estructura lògica i les relacions o interaccions
que es donen entre ells),
• La sociologia (ens aporta informacions sobre la societat i la cultura en la
qual viuen els infants i ens ajuda a seleccionar els coneixements, valors,
destreses i competències que són necessàries perquè aquests es puguin
convertir en membres integrats, actius i responsables),
• La psicologia (que ens permet entendre els processos que intervenen en el
desenvolupament de l’infant, en l’aprenentatge, per poder així planificar la
nostra acció educativa de la forma més eficaç) i
• La pedagogia (que ens aporta informacions sobre la pràctica educativa, ens
dóna punts de vista nous i ens ofereix alternatives, ens informa sobre les
pràctiques que han tingut èxit i les que no, cosa que possibilita modificar el
currículum propi per anar-lo adaptant al context).
És a partir de totes aquestes aportacions, que són complementàries, que podem
definir la finalitat i les capacitats que volem que els infants assoleixin.
Nivells de concreció curricular

El model curricular vigent té un caràcter descentralitzat, integrador, obert i flexible.
És descentralitzat perquè dóna la possibilitat a les diferents comunitats autònomes
de desenvolupar i completar el disseny del currículum i de posar-lo en marxa; és
obert i flexible perquè permet que siguin els centres i el professorat els qui el
concretin, amb la qual cosa se’n facilita l’adaptació a les necessitats específiques
dels alumnes i a les múltiples realitats de cada centre (cada equip pedagògic
pot organitzar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge a la seva manera); és
integrador perquè el currículum elaborat és comú per a tots els infants, però permet
modificacions que faciliten adaptacions; i és sistèmic perquè els elements que el
conformen mantenen una relació d’interdependència.
Des de la reforma educativa
dels anys 90...
... el disseny curricular ocupa un
espai central i es converteix en
un instrument per a la
programació que proporciona
informació sobre què, com i
quan s’ha d’ensenyar i què, com i
quan s’ha d’avaluar. Aquestes
informacions es consideren els
elements essencials del
currículum.

En la majoria dels països, el currículum escolar comença als 3-4 anys, i només
es donen orientacions per a les edats inferiors; a Dinamarca, Alemanya, Nova
Zelanda i Espanya sí que es cobreix curricularment el període dels 0-6 anys.
La concreció del currículum escolar es fa en diversos nivells:
1. El primer nivell de concreció és elaborat per l’administració educativa de
l’Estat i completat per les comunitats autònomes que tenen competències (en
el cas de Catalunya són plenes). L’Estat fixa les finalitats de l’etapa i algunes
característiques generals del seu currículum a la LOE i estableix alguns dels seus
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elements, a nivell de mínims en el cas del segon cicle, però es la Generalitat
de Catalunya qui elabora el currículum en el primer cicle d’educació infantil i
completa els mínims estatals en el cas de parvulari. És el nivell més general,
parteix del marc normatiu (Constitució, lleis orgàniques, etc.); constitueix el que
s’anomena “disseny curricular base” i és l’únic nivell de caràcter prescriptiu. Inclou les finalitats de l’etapa, les capacitats, les àrees curriculars i els continguts, els
objectius de cicle i també orientacions de caire metodològic que permeten orientar
el disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, la seva seqüenciació i el
disseny de les estratègies i procediments d’avaluació.
El Departament d’Educació és el responsable de l’elaboració de la ordenació
curricular de l’etapa. El desplegament de la LOE s’ha completat a nivell de
parvulari amb el Decret 181/2008 (que regula el currículum d’educació infantil de
segon cicle a Catalunya) i a nivell de llar d’infants o escola bressol amb el Decret
101/2010 (que regula el curriculum d’educació infantil de primer cicle).
2. En el segon nivell de concreció, a partir del currículum establert per
l’administració educativa en el decret d’ordenació dels ensenyaments d’educació
infantil, cada centre desenvolupa la proposta pedagògica de centre (PPC):

Podeu veure el marc
normatiu que configura el
model curricular en
l’apartat “Marc normatiu
d’infància i educació”
d’aquesta unitat.

Les propostes pedagògiques dels centres fan referència als diferents projectes que
recull el PEC (projecte lingüístic, pla d’acollida, projecte de convivència, plans
específics...), i també a la programació anual i a la d’aula.
En primer lloc, el centre s’ha de plantejar quines són les grans línies del seu
desplegament curricular que han de preveure’s en el projecte educatiu de centre
(PEC). En segon lloc, s’han d’elaborar les programacions anuals, és a dir, la
planificació de la tasca educativa adreçada a l’alumnat de cada cicle o curs de
l’etapa i per a cada àrea.
3. El tercer nivell de concreció curricular el concreten els educadors, partint de
la proposta pedagògica de centre, en les programacions d’aula (PA), formades
per unitats didàctiques, i té com a marc de referència la proposta pedagògica de
centre. Han de ser propostes prou flexibles que ens permetin concretar el perquè,
el què, el quan i el com ensenyar i avaluar, i que es puguin anar adaptant als canvis.
Així, la programació ha de constar bàsicament d’aquests components: capacitats,
objectius, continguts, seqüència didàctica, metodologia i criteris d’avaluació.
Elements del currículum de l’etapa d’educació infantil

Ens referirem als continguts, les finalitats i els objectius generals (expressats en
termes de capacitats que els infants poden desenvolupar), els objectius de cicle,
les orientacions metodològiques, la temporització prevista o l’avaluació.
Què s’ha d’ensenyar-aprendre i per a què?
Aquest és un dels elements bàsics del currículum, que ens ha de proporcionar
informació sobre quins continguts i quins objectius són els que ens cal que els
infants adquireixin per desenvolupar totes les seves capacitats. Ara ens cal saber
què entenem per objectius i per continguts.

Podeu veure els
documents de planificació
corresponents al segon
nivell de concreció
curricular en la unitat “La
documentació del centre
educatiu”.
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La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i
afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i
entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. Al
llarg de tota l’etapa els infants han d’anar desenvolupant les capacitats que els
han de permetre créixer integralment com a persones iguals en el món actual i que
giren al voltant dels eixos següents:
• Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.
• Aprendre a pensar i a comunicar.
• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Aprendre a conviure i habitar el món.
Les capacitats equivalen als
anomenats fins ara
objectius generals d’etapa.

S’ha d’afavorir mitjançant l’aprenentatge el desenvolupament de les capacitats
que han de permetre als infants créixer integralment com a persones iguals en el
món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, al llarg dels dos cicles
de l’etapa. Aquestes capacitats són les següents:
• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la
coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant
una imatge positiva d’ell mateix o mateixa i de les altres persones.
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes,
per actuar amb seguretat i eficàcia.
• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud
de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i
culturals.
• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificarne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i en
la resolució pacífica de conflictes.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap
a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la
integració social.
Els objectius de cicle precisen les capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en acabar cadascun dels cicles (llar d’infants/parvulari), en relació amb els
continguts de les àrees.
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Els objectius de cicle de l’etapa d’educació infantil, segons que s’estableix en
el Decret 181/2008 d’ordenació dels ensenyaments de segon cicle d’educació
infantil i en el Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil, són els que es recullen a la taula 3.1.
Taul a 3 .1. Objectius de cicle de l’etapa d’educació infantil
Primer cicle d’educació infantil (Llar d’infants)
Contribueixen a desenvolupar les capacitats de:

Segon cicle d’educació infantil (Parvulari)
Contribueixen a desenvolupar les capacitats de:

1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i
emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per
manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.

1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional,
coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de
salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.

2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant
progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de
comportaments socials que facilitin la integració en el grup.

2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent
situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.

3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes
d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia
i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que
li són habituals.

3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i
utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.

4. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i
expressar-se a traves del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una
progressiva millora del llenguatge oral.

4. Aprendre amb els altres i a través seu, gaudir de la relació i integrar-se
en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds
d’empatia i col·laboració, intentant resoldre conflictes de manera pacífica.

5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats
motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús
dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià.

5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès,
interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món
natural, social, físic i material.

6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir
de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les
seves característiques perceptives.

6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i
de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i
respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que
s’hi estableixin.

7. Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar-les
representant a través d’un incipient joc simbòlic.

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o
imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els
ofereix el joc i altres formes de representació.

8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal,
matemàtic, musical i plàstic.

8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones
adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i
representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical,
audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de
l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació.
10. Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se
coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el
coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.

Els objectius d’aprenentatge expressen el que es vol que aprengui l’alumnat i per
això han de concretar les habilitats necessàries per a desenvolupar les capacitats,
ja que ens situem en el màxim grau de concreció del currículum. Cal que els
objectius tinguin en compte l’adquisició de tota mena de coneixements, integrant
tots els tipus de continguts de manera globalitzada i que indiquin quines capacitats
es treballen en la unitat didàctica.
El nivell de desenvolupament de les capacitats a assolir depèn del grau d’aprenentatge que l’alumnat hagi adquirit dels continguts curriculars -que integren
coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals. Els continguts han de
donar resposta a la pregunta “què hem d’ensenyar perquè l’alumnat assoleixi les
capacitats?”

Tractareu més a fons tots
els elements del
currículum d’educació
infantil en la unitat
“Programació”, quan
aprengueu a programar
les intervencions
educatives.
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Continguts curriculars
Hi ha tres tipus de continguts curriculars:

1. Els continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals. Ens referim a informacions
o primeres nocions a les quals els nens s’han d’aproximar de manera global i intuïtiva (per
exemple, saber per a què serveixen alguns objectes, conèixer el nom d’algunes parts del cos,
etc.). Volem que els infants construeixin saber.
2. Els continguts de procediments. Ens referim a les habilitats o capacitats bàsiques, a les
estratègies o conjunt d’accions ordenades que s’han de fer per facilitar o arribar a la resolució
de problemes diversos, i a les tècniques o activitats sistematitzades que tenen relació amb
un aprenentatge concret (per exemple, retallar, memoritzar cançons i petites danses). Estem
parlant del saber fer coses.
3. Els continguts d’actituds, valors i normes. Ens referim a les actituds com la tendència que
tenim a comportar-nos de manera consistent i permanent davant de determinades situacions,
fets, objectes i persones. Els valors són els principis normatius que guien i regulen el nostre
funcionament i les normes són les regles de conducta que hem de respectar en les diferents
situacions (per exemple, tenir cura de les joguines, respectar els companys, etc.). Volem que
els infants responguin seguint uns comportaments i amb uns criteris determinats davant de
persones, situacions, coses, etc.: ens referim al saber estar i conviure.

Aquests tres tipus de continguts han de tenir, en l’etapa d’educació infantil, un
tractament globalitzat i integrat. Per aquesta raó, el nou desplegament curricular
de la LOE ens presenta els continguts sense distingir-ne la tipologia, com era el
cas del currículum anterior. Els continguts s’ordenen i s’organitzen entorn de tres
àrees curriculars, que són els tres àmbits d’experiència propers als infants, que a
Catalunya s’anomenen:
• Descoberta d’un mateix i dels altres
• Descoberta de l’entorn
• Comunicació i llenguatges
Al segon cicle d’educació infantil els continguts de les àrees curriculars es
presenten agrupats en blocs. Per exemple, dins l’àrea “Descoberta d’un mateix i
els altres” són els quatre blocs següents: autoconeixement i gestió de les emocions;
joc i moviment; relacions afectives i comunicatives, i autonomia personal i
relacional.
Com s’ha d’ensenyar-aprendre?
Fa referència a la metodologia que s’ha d’utilitzar, és a dir, a les pràctiques educatives que porten a terme els educadors i que són més afavoridores i facilitadores
de l’aprenentatge dels infants. Analitzarem a continuació més a fons els principis
psicopedagògics del currículum que fonamenten el com ensenyar i aprendre, de
base constructivista i els models didàctics específics i les propostes de treball
globalitzades que emprareu en la vostra intervenció educativa.

El nou currículum d’educació infantil incorpora la perspectiva de gènere
també en la metodologia, quan recull que cal establir els mitjans necessaris
perquè cada infant se senti atès, orientat i valorat, sense veure’s condicionat
per estereotips de gènere.
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Quan s’ha d’ensenyar-aprendre?
Fa referència a com s’han d’ordenar i seqüenciar els objectius i els continguts per
adequar-los al desenvolupament evolutiu dels alumnes i també ha de descriure en
el tercer nivell de concreció ordenadament el conjunt de les activitats d’ensenyament i aprenentatge (seqüència didàctica), juntament amb la seva temporització,
tot això amb criteris d’ordenació i seqüenciació, hem de conèixer quins van primer
i quins van després.
Què, com i quan s’ha d’avaluar?
És necessari que el currículum prevegi l’avaluació: què és el que s’ha d’avaluar,
com s’ha d’avaluar i en quins moments s’ha de fer l’avaluació. Els criteris per
a l’avaluació del procés d’aprenentatge, tenen com a referència els objectius de
cicle i s’han de prendre com a referent per observar el procés de desenvolupament
de l’alumnat, els aprenentatges adquirits i per a la identificació de les possibilitats
i dificultats de cada infant.
Pel que fa al primer cicle d’educació infantil, el Decret 101/2010 preveu en el
seu article 8 que es faci un seguiment del desenvolupament de l’infant basat en
l’observació constant i sistemàtica, que ha de “possibilitar el coneixement de les
condicions inicials individuals de cada infant, dels progressos que ha efectuat en el
seu desenvolupament i del grau d’assoliment dels objectius educatius establerts” i
que “també ha de permetre conèixer i analitzar la pertinència dels recursos emprats
per tal de facilitar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.” Com dur a terme la
observació, de quina manera es documentarà i amb quins instruments de registre i
de comunicació a les famílies són aspectes a decidir per l’equip educatiu de cicle.
Estableix que l’observació (que permet disposar d’informació sobre els comportaments i les actuacions dels infants mitjançant instruments diferents) i la
documentació pedagògica (que permet fer visibles els processos dels infants, la
relació que mantenen amb les altres persones i la seva activitat) són les eines
fonamentals per al seguiment del desenvolupament de l’infant.
Documentació del seguiment del desenvolupament de l’infant
A l’inici del cicle, el centre educatiu ha d’obrir un arxiu personal per a cada infant amb el nom
i cognoms i les dades del centre, del qual formen part els documents oficials d’avaluació, la
fitxa de dades bàsiques, el resum d’escolarització i l’informe global individualitzat de final
de cicle elaborat pels centres, que ha de reflectir el procés educatiu seguit per l’infant i que
s’ha de lliurar als mestres tutors o tutores de l’infant a parvulari.

En el cas del currículum de parvulari, el Decret 181/2008 inclou també els
criteris d’avaluació, que s’han de prendre com a referent per observar el procés de
desenvolupament de l’alumnat, els aprenentatges adquirits i per a la identificar les
possibilitats i dificultats de cada infant, i també estan establerts els procediments
avaluadors (figura 3.1).
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Fig ur a 3 . 1 . Elements del currículum

3.1.2 Principis psicopedagògics que fonamenten el currículum
d’educació infantil
El currículum d’educació infantil, que es nodreix de fonts psicològiques i pedagògiques, es basa en uns principis psicopedagògics inspirats en la concepció
constructivista de l’ensenyament-aprenentatge, que no es pot identificar amb
una teoria en concret, sinó amb una sèrie de teories que comparteixen postulats
comuns, per la qual cosa no determinen un únic mètode, una única manera
d’ensenyar i aprendre. Aquests principis permeten orientar els educadors sobre
com s’ha d’ensenyar i els proporcionen tota una sèrie d’informacions i criteris per
tal que puguin dur a terme la seva intervenció educativa amb els infants de 0 a 6
anys.
Construcció de significats
Des de la concepció constructivista de l’aprenentatge,
“Aprendre vol dir construir significats i atribuir sentit a allò que aprenem en un context social
i cultural determinat. Quan som capaços d’elaborar una representació pròpia i personal
sobre un objecte de la realitat o un contingut, estem aprenent.” C. Coll i altres (1993). El
contructivisme a l’aula. Barcelona: Graó.
Un dels eixos bàsics de la
nostra intervenció és
l’atenció a la diversitat i és
per la seva importància
que la tractem
abastament en la unitat
“Atenció a la diversitat”
d’aquest mòdul.

Per tant, la nostra intervenció ha d’anar dirigida a facilitar que els infants puguin
realitzar aprenentatges significatius, que únicament podran fer si tenim en
compte tota una sèrie de principis:
• Partir del nivell de desenvolupament dels infants.
• Assegurar la construcció d’aprenentatges significatius.
• Realitzar aprenentatges significatius per ells mateixos (aprendre a aprendre).
• Modificar progressivament els seus esquemes de coneixement.
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• Afavorir l’activitat dels infants.
• Enfocar l’ensenyament des d’un punt de vista globalitzador.
Altres elements importants que s’han de considerar i que influiran a l’hora de
respondre a la pregunta de com s’ha d’ensenyar són els següents:
• Els aspectes afectius i de relació
• L’organització de l’ambient
• Les relacions en l’equip de treball i amb els pares
Analitzarem breument aquests principis d’intervenció i tot allò que impliquen en
la nostra pràctica educativa.
Partir del nivell de desenvolupament dels infants
Per entendre què vol dir partir del desenvolupament dels infants, podem recórrer
a les teories del pare de la psicologia cognitiva, Jean Piaget, que va explicar el
desenvolupament de l’infant a partir de quatre períodes o estadis, a través dels
quals anirà construint les seves estructures cognitives. Aquests períodes o estadis
són els següents:
1. El període sensoriomotriu, que va dels 0 als 2 anys.
2. El període preoperatori, que va dels 2 als 7 anys.
3. El període de les operacions concretes, que va dels 7 als 11 anys.
4. El període de les operacions formals a partir dels 11 anys.
Cada període o estadi dóna la possibilitat a l’infant de poder realitzar uns
aprenentatges determinats, i això és el que hem de tenir en compte els educadors
a l’hora de planificar les activitats que proposarem als infants. Per exemple, no
podem proposar-los jugar a llençar pilotes si abans no són capaços d’agafar i deixar
anar els objectes.
Però, a més de conèixer i tenir en compte les possibilitats de l’infant hem de partir
dels seus coneixements previs, és a dir, d’allò que l’infant ja sap abans de realitzar
un nou aprenentatge. Aquests coneixements previs que els infants ja tenen i que
han anat construint amb el temps i a través de les seves experiències, són la base
a partir de la qual interpretaran la nova informació que els vagi arribant.

La nostra intervenció educativa ha de partir, per tant, de les possibilitats que
té cada infant en funció del període de desenvolupament en què es troba i
dels seus coneixements previs.

Per a Piaget, les edats
cronològiques de cada
estadi del desenvolupament
són només orientatives, ja
que cada nen avança a
través d’elles seguint el seu
propi ritme.

Integració d’experiències
Un dels principis del decret
d’ordenació dels ensenyaments
de primer cicle d’educació
infantil estableix que l’acció
educativa ha de procurar la
integració de les diverses
experiències, promoure el
desenvolupament integral dels
infants i s’ha d’adaptar al seu
ritme evolutiu.
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Assegurar la construcció d’aprenentatges significatius
Un segon principi bàsic que cal tenir en compte a l’hora d’intervenir educativament és la construcció d’aprenentatges significatius, més enllà dels mers
aprenentatges memorístics o repetitius.

Un aprenentatge és significatiu quan som capaços de relacionar
significativament allò que intentem aprendre -una informació, una
determinada manera de realitzar alguna cosa, etc.- amb allò que ja sabem.
Si es dóna aquesta relació significativa entre allò que volem aprendre i el que ja
coneixem, haurem assimilat el nou contingut i es produirà un canvi en la nostra
estructura cognitiva. Aquest aprenentatge serà significatiu, sòlid i durador en
el temps. Si no aconseguim relacionar i establir una connexió entre allò que
sabem i el que intentem aprendre, haurem realitzat un aprenentatge memorístic o
repetitiu que no produirà cap canvi d’estructures cognitives i que serà ràpidament
oblidat. Això no vol dir que la memòria mecànica no tingui també un paper útil
en l’aprenentatge i la vida quotidiana, per exemple, la necessitem per aprendre
números de telèfon, per aprendre les taules de multiplicar...
Assimilació i acomodació
Si tenim en compte els processos d’assimilació i acomodació definits per Piaget, podem
entendre com tots nosaltres tenim uns determinats coneixements, idees, experiències,
sobre el món que ens envolta i que poden ser incorrectes, parcials, etc., però que ens
donen una certa seguretat cognitiva i que conformen les nostres estructures cognitives.
Però, quan ens posem en situació d’aprendre nous coneixements, d’enfrontar-nos a
experiències noves, de resoldre nous reptes, és imprescindible que aquestes estructures
cognitives que tenim siguin substituïdes, modificades o completades a partir d’un procés
que s’anomena assimilació, i que implica l’adquisició i integració dels nous coneixements,
idees, experiències, a les estructures cognitives prèvies que té la persona. En aquest
punt es produeix un altre procés anomenat acomodació, que implica la reestructuració de
les estructures prèvies a partir de les noves experiències, idees, coneixements integrats.
Aquests processos donen com a resultat els aprenentatges.

Una altra condició per assolir aprenentatges significatius és que l’infant tingui
una actitud positiva envers aquests aprenentatges, és a dir, que estigui motivat
i que tingui interès i ganes d’aprendre. Assegurarem que siguin funcionals, si
proporcionen a l’infant ocasions per posar en pràctica allò que ha après, si els pot
utilitzar en qualsevol situació i context independentment de la situació en què s’ha
produït l’aprenentatge.
Aprendre a aprendre
“L’únic home educat és
aquell que ha après com ha
d’aprendre, com s’ha
d’adaptar i com ha de
canviar.” Carl Rogers

Un dels objectius que es proposa la intervenció educativa és el d’aprendre a
aprendre, un dels reptes que té plantejats l’educació del segle XXI.
Per aconseguir que els infants facin aprenentatge significatius per ells mateixos,
hem d’assegurar que són capaços d’aprendre a aprendre. Aquesta possibilitat
està molt relacionada amb el funcionament de la memòria. Fins fa poc temps
es tenia la idea que la memòria era un procés cognitiu mecànic i repetitiu, però
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avui sabem que la memòria no és només recordar allò que s’ha après, sinó
el punt del qual hem de partir per realitzar nous aprenentatges per un mateix.
L’aprenentatge significatiu implica la memòria comprensiva. Com més riques
siguin les seves estructures cognitives, més fàcil serà que puguin dur a terme
aprenentatges significatius autònomament.
Modificar progressivament els seus esquemes de coneixement
Perquè l’infant pugui fer un aprenentatge significatiu, ha de poder modificar els
seus esquemes de coneixement. Aquests esquemes de coneixement recullen totes
les informacions, conformen la seva estructura cognitiva i ajuden els infants a
moure’s a través de les idees, a través de les experiències noves amb les quals
es van trobant en les diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge per les
quals van passant. Els infants haurien de poder rebre informacions noves que
entressin en contradicció amb els coneixements o idees prèvies que ja tenien, cosa
que els crearia tota una sèrie de conflictes cognitius, és a dir, tota una sèrie de
contradiccions entre el que ja saben i les noves informacions que van rebent.

La intervenció de l’educador ha d’anar dirigida a poder guiar i orientar els
infants en els seus aprenentatges. Ha d’acompanyar-los i fer de facilitador
de la seva activitat, oferint-los situacions i propostes que plantegin reptes
cognitius adequats a les seves possibilitats. Si no és així, no seran capaços
d’establir cap connexió amb els seus coneixements previs i, per tant, no es
produirà cap modificació d’estructures. Però si el que proposem és massa
senzill, tampoc no els suposarà cap modificació d’estructures.
Activitat dels infants
Aquest principi suposa considerar els infants com a subjectes actius, com a protagonistes dels seus aprenentatges, i no com a receptors passius d’uns coneixements
a transmetre.
L’activitat es converteix en la font principal de desenvolupament i aprenentatge
que té l’infant, i és la base a partir de la qual anirà construint el seu coneixement i el
seu desenvolupament psicomotriu. Els infants construeixen els seus coneixements
a partir de l’activitat i es mostren actius quan pregunten, quan observen, quan
demanen ajuda, opinió, quan experimenten amb els objectes, etc.

Des de la perspectiva constructivista, l’infant és qui construeix els seus
aprenentatges, però aquesta activitat constructiva no la fa sol, sinó de manera
interpersonal, és a dir, en interacció amb els altres.
Per explicar aquest punt hem de recórrer a les teories d’un altre psicòleg anomenat
Vigotski i a l’aplicació de les seves idees al camp de l’educació. Com hem vist
a la unitat 1, Vigotski, representant de la psicologia sociocultural, afirma que la
formació de la intel·ligència i el desenvolupament no es poden entendre al marge
de la vida social. L’interessava sobretot el desenvolupament de les competències
cognitives com a resultat de la interacció entre els infants i altres persones més
madures que ell.

“Ho vaig veure i ho vaig
entendre. Ho vaig fer i ho
vaig aprendre.” Confuci
(551-479 aC)
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Nivell de desenvolupament real i potencial
Com a educadors i educadores, hem de fer una diferenciació entre allò que l’alumne és
capaç de fer i aprendre per ell mateix, sense l’ajuda de ningú (es coneix com a nivell de
desenvolupament realo zona de desenvolupament real -ZDR-) i allò que és capaç de fer i
aprendre amb l’ajuda d’altres infants o adults (es coneix com a nivell de desenvolupament
potencial o zona de desenvolupament potencial). La distància existent entre aquests dos
punts -és a dir, entre el nivell de desenvolupament real i el nivell de desenvolupament
potencial- s’anomena zona de desenvolupament proper (ZDP), que és la zona en la qual
hem de realitzar la nostra tasca educativa. Hem d’intervenir en aquelles activitats que el
nen encara no és capaç de realitzar per si sol, però que pot solucionar amb èxit amb l’ajuda
d’algun altre infant o adult més experimentat que ell. Els educadors hauran d’ajustar les
seves intervencions al nivell de desenvolupament mostrat pels infants per tal que siguin
realment profitoses.

L’actuació educativa s’ha de moure en la zona de desenvolupament proper,
és a dir, en aquell espai que està situat entre el nivell de desenvolupament real
(el que és capaç de fer per si sol) i el nivell de desenvolupament potencial (el
que és capaç de realitzar amb l’ajut d’altres infants o adults més competent
que ell).
Les interaccions entre adult-infant i entre infant-infant prenen aquí una especial rellevància: el que s’aprèn treballant en grup i cooperant s’interioritza
amb més facilitat, però el fet de treballar en grup, cooperar, etc. és també un
aprenentatge en si mateix i per fer-ho possible haurem d’afavorir en els infants
la seva autonomia, la sociabilitat i les habilitats cognitives. Els educadors poden
fer preguntes o presentar problemes, aclarir o demanar aclariments, fer que la
discussió o la conversa progressin, així com ajudar el grup a utilitzar les idees
dels altres per construir les seves pròpies, a prendre decisions, a reflexionar i ser
capaç de fer autocrítiques, etc.
Tenint en compte aquestes idees, serà necessari que els educadors i educadores
planifiquin el temps de manera que hi hagi moments i espais on els infants
puguin actuar tant individualment com en interacció amb els altres infants o adults.
Serà important, en aquest sentit, respectar els diferents ritmes d’activitat, joc i
descans de cada infant, i donar-li una atenció individualitzada i personalitzada
en aquesta primera etapa educativa. Caldrà ajudar els infants durant aquest
procés d’elaboració per assegurar que les relacions que estableixi siguin realment
rellevants.
L’enfocament globalitzador
Hem de tenir en compte que quan parlem d’enfocament globalitzador no fem
referència a cap tipus de metodologia concreta, sinó a una manera determinada
d’entendre l’aprenentatge: no com a una simple suma de coneixements sinó que
aprenem quan som capaços d’establir relacions entre els nostres coneixements
previs i el nou material que hem d’aprendre. Aquestes relacions poden ser més o
menys complexes i donen lloc a aprenentatges més o menys significatius, que per
definició són ja aprenentatges globalitzats.
“L’aprenentatge significatiu és, per definició, un aprenentatge globalitzat, en la mesura
que suposa que el nou material d’aprenentatge es relaciona de manera substantiva i no
arbitrària amb allò que l’alumne ja sap.”
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C. Coll (1986). Marc curricular per a l’ensenyament obligatori (pàg. 63). Barcelona:
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

Com més globalitzador sigui l’aprenentatge, més significatiu serà i, per
tant, més durador, estable i molt més funcional. Quant a les relacions que
estableixen els infants entre allò nou i el que ja saben, hem de tenir en compte
que no sempre estableixen les relacions que nosaltres pensem o volem.
Globalització
Com s’esmenta en el decret d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació
infantil (Decret 101/2010):
“Estructurar la intervenció educativa i els aprenentatges dels infants en diferents àmbits
o àrees d’experiència i desenvolupament és una tasca complexa i sempre discutible. És
imprescindible tenir present la globalitat amb que els infants actuen i aprenen, per això les
activitats i els projectes de treball s’hauran de tractar de manera globalitzada.”

D’altra banda, i si considerem que la finalitat de l’educació infantil fa referència
al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants,
proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb
expectatives d’aprenentatge, la nostra intervenció ha de permetre el desenvolupament afectiu, el descobriment progressiu i el creixement personal dels infants, la
formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de
l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control
corporal, perquè actuï cada vegada d’una manera més autònoma; la possibilitat
d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants
i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions
amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació, i de respecte
al principi de no discriminació. I, en aquest sentit, les estratègies metodològiques
que siguin seleccionades dependran d’aquestes finalitats i també de la nostra
manera d’entendre els processos d’aprenentatge. Per això, hem de buscar formes
de treball tan globalitzades com sigui possible, que permetin l’infant realitzar
aprenentatges significatius i funcionals.
“Les finalitats de l’etapa es concreten explicitant les capacitats que ha d’assolir l’alumnat.
Els objectius de cicle precisen les capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en
acabar el primer cicle de l’educació infantil, en relació amb els continguts de les àrees. Les
àrees s’interrelacionen per crear uns espais d’aprenentatge globalitzats on es contribueixi
al desenvolupament integral dels infants, acostant-los a la interpretació del món, donant
significat i facilitant-ne la participació activa.”
Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.

Les situacions que permeten treballar de manera globalitzada són molt variades i
poden anar des de la resolució de problemes de la vida real, l’elaboració de projectes i la confrontació de diferents punts de vista, fins a activitats d’investigació
i recerca. És a dir, buscar situacions que facin que l’infant es pregunti el perquè
de diferents situacions, coses, etc. i participi en la recerca de la seva explicació o
resolució. Totes aquestes situacions plantejades als infants impliquen continguts
dels diferents tipus (fets, conceptes i sistemes conceptuals; procediments; actituds,
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valors i normes) i de les diferents àrees (descoberta d’un mateix; descoberta de
l’entorn natural i social; intercomunicació i llenguatges).
Els aspectes afectius i relacionals
Un dels aspectes que no podem oblidar quan parlem d’aprenentatge és la gran
importància que tenen els factors afectius i relacionals. Tots coneixem la importància d’aquests factors, que tant poden facilitar l’aprenentatge com dificultar-lo,
i fins i tot arribar a fer-lo impossible. A la vegada, l’èxit amb què resolguem
una determinada situació d’aprenentatge també influirà en aquests aspectes, per
exemple, en el concepte que tinguem de nosaltres mateixos. Si resolem una
situació amb èxit, pensarem que som molt bons i el nostre autoconcepte serà
bo, però, si no és així, podem pensar que no som capaços de fer res, creant un
autoconcepte negatiu de nosaltres mateixos que pot anar dificultant cada vegada
més el nostre procés d’aprenentatge i la manera d’enfrontar-nos a les diferents
situacions que se’ns vagin presentant. I necessitem un adequat autoconcepte per
desenvolupar l’autoestima personal. Per això, l’ambient en què s’ha de realitzar la
intervenció educativa ha de procurar a l’infant afecte i confiança i basar-se en les
experiències, les activitats i el joc.
Funció de l’escola
“La funció de l’escola és preservar la curiositat (que és innata) i aportar múltiples capes
sensorials i experiencials perquè els nens puguin fer connexions i construir la seva pròpia
visió del món. Aquest aprenentatge no es pot fer escoltant. Si hi intervenen les emocions
aquesta construcció és més fàcil.” Robert Schank

El clima en el qual ha de transcórrer la vida de l’infant a l’escola ha de ser
relaxant, de respecte mutu, que inciti el nen a buscar la companyia i a ser
solidari. Perquè això sigui possible, l’educador o educadora l’ha de respectar,
l’ha d’escoltar, l’ha d’atendre i li ha de donar un cop de mà quan ho necessiti.
Només així sentirà que és estimat.
L’educador o educadora ha de ser capaç d’establir vincles afectius amb els
infants que formen part del seu grup transmetent-los una seguretat i una
confiança que són imprescindibles i que no es contraposen a la necessitat
que hi hagi normes i se li exigeixi complir-les. Aquestes normes i exigències,
quan es donen en un ambient càlid i afectuós, es converteixen en un element
educatiu positiu que facilita el desenvolupament i la maduresa dels infants.
L’organització de l’ambient
Es tracta abastament de
la importància de
l’ambient i de com
organitzar l’espai, els
materials i els temps en la
unitat “Planificació dels
espais, els temps i els
materials”.

El nen que assisteix a la llar d’infants o al parvulari, o en un altre servei d’atenció
no formal, passa una gran part del dia en un context en què conflueixen una sèrie
d’elements, espais, condicions i relacions que influiran en el seu desenvolupament.
Nosaltres, amb la nostra acció educativa, intencional i organitzada, perseguim la
consecució de tota una sèrie de finalitats educatives, que no seran possibles sense
tenir en compte l’organització dels espais, dels materials i del temps, de tot el que
és necessari si volem que els infants puguin realitzar aprenentatges significatius.
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Avui dia ja ningú no posa en dubte el paper educador que té l’ambient i la seva
influència en el creixement i evolució dels infants.
Les relacions entre l’equip d’educadors i amb els pares
La manera d’entendre i portar a terme les relacions entre els educadors i educadores que formen part de l’equip de treball i les relacions que s’estableixen amb els
pares posen també de manifest una determinada manera d’entendre els processos
d’aprenentatge. És imprescindible treballar en equip i de manera conjunta i
coordinada.

La responsabilitat compartida amb les famílies en la tasca educadora dels
nens i les nenes fa necessari establir una relació de gran sensibilitat,
respecte i escolta per arribar a la col·laboració real necessària per aconseguir
coherència i eficàcia en el procés educatiu. L’establiment d’unes relacions
adequades entre els dos contextos, entre les dues institucions, família i escola,
requereix un coneixement mutu que enriqueix la seva capacitat educadora.
Relació entre centres i família
En l’article 3 del decret d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’educació infantil
(Decret 101/2010) es recull, respecte de la relació entre centres i família, el següent:

1. Els pares, mares o persones tutores i els centres han de cooperar estretament en l’educació
dels infants, per tal de garantir la coherència educativa entre el centre i la família, que són el
primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitat primera en llur educació.
2. El centre ha d’establir els mecanismes de participació i col·laboració necessaris que permetin
compartir amb les famílies els criteris d’intervenció i responsabilitat educativa, per afavorir la
participació en el procés educatiu dels seus fills i filles, i formular una carta de compromís
educatiu amb les famílies.
3. Per facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i l’evolució educativa de l’alumnat,
cada centre ha d’establir, a començament de curs, el calendari de reunions i entrevistes.
S’han de garantir, com a mínim, una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat, una altra
al llarg del curs i una reunió col·lectiva a l’inici de cadascun dels cursos del cicle, així com
aquells mecanismes de comunicació periòdica que permetin informar sobre les activitats, les
rutines i els hàbits quotidians dels infants tant al centre com a casa.
4. Les famílies han de contribuir a l’educació dels seus fills i filles assistint a les convocatòries de
reunions o entrevistes que faci el centre. Igualment es faran responsables del seguiment de
les orientacions educatives del centre en aspectes com hàbits d’higiene i salut, assistència al
centre i horaris, i de conèixer les normes de funcionament del centre i col·laborar en la seva
aplicació.

La participació de la família a l’escola no se centra únicament en el que hem anat
dient fins ara, sinó que també hi ha un altre nivell de participació, la participació
de les famílies a l’escola de manera col·lectiva, tant en l’àmbit de la gestió com
en l’àmbit més pedagògic, a través de les associacions de mares i pares d’alumnes
(AMPA) i dels consells escolars (màxim òrgan de gestió del centres escolars
format per representants dels diferents sectors de la comunitat educativa). La
implicació, col·laboració i participació de les famílies cal que quedi recollida
en tots els documents del centre, ja sigui el projecte educatiu, com la proposta
pedagògica, la programació general anual, etc.

Podeu veure els
documents de planificació
del centre en la unitat “La
documentació del centre
educatiu” del mòdul.
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3.1.3 Models didàctics específics i propostes de treball globalitzades
en educació infantil
Els principis pedagògics, psicopedagògics i didàctics que hem tractat fins ara ens
serveixen de base per establir les metodologies educatives, la manera en què s’han
d’educar els infants de 0 a 6 anys.
Les metodologies i estratègies educatives han de partir de les característiques
del desenvolupament cognitiu, físic, motor, afectiu i social dels nens i nenes
d’aquesta etapa evolutiva, i tenen un caràcter globalitzador. Així, doncs, els
continguts educatius (organitzats en àrees que es corresponen amb els àmbits
propis de l’experiència i el desenvolupament infantil) s’abordaran mitjançant
activitats globalitzades que interessin l’infant. Les estratègies metodològiques
han de ser actives, participatives, flexibles i consensuades per tots els adults que
tenen contacte amb l’infant.
Aprenentatge significatiu
La globalització és la base dels aprenentatges i recull i potencia els interessos i motivacions
dels nens i nenes. Els aprenentatges són significatius perquè ens serveixen per resoldre
situacions, problemes, és a dir, tenen funcionalitat. Per això, els coneixements previs i els
nous continguts propers a ells, i també l’interès de l’infant, són els eixos de la selecció
d’activitats i de la preparació dels ambients. L’aprenentatge significatiu comporta una
intensa activitat dels infants.

El fet de partir d’una concepció constructivista de l’aprenentatge significa atorgar
a l’infant un paper actiu, però també implica la constructivitat de l’activitat de
l’educador i de la seva intervenció, facilitadora d’experiències i comunicació.
Una distribució adequada...
... a les necessitats infantils
requereix, per exemple, espais
diferents per a activitats diferents,
una organització d’activitats
flexible i amb possibilitat
d’adaptar-se als ritmes dels nens,
una organització del temps que
respecti les seves necessitats
(d’activitat física, relaxació i
descans, experiències directes
amb objectes, relació i
comunicació, moviment,
estabilitat, etc.).

En l’educació infantil, doncs, l’experimentació, l’acció i el joc -activitat natural,
pròpia i espontània dels infants- són la base dels processos d’aprenentatge, de
la mateixa manera que la interacció amb altres persones i la convivència i la
socialització permeten als nens i les nenes créixer i desenvolupar-se. Es tracta
d’afavorir les relacions interpersonals de qualitat (molt vinculades a les capacitats
expressives i comunicatives) amb tots els membres de la comunitat educativa,
l’autoestima, la cooperació i la confiança, i crear un ambient càlid, acollidor i
segur per als infants.
Partim de la competència de l’infant (ell és protagonista de la seva pròpia
experiència, és un explorador de l’ambient, no un observador passiu, i resulta
del tot imprescindible facilitar-li estímuls adequats a la seva activitat) i de les
necessitats dels nens i les nenes.
Són molt importants una organització de l’ambient adequada (espais, recursos,
materials -que han de ser variats, autocorrectius, oberts a múltiples possibilitats)
i una distribució del temps que afavoreixin les experiències amb les persones i
amb els objectes. Pel que fa a l’agrupació dels infants, cal proposar activitats
individuals, col·lectives i en petit grup.
Cal que tot el treball que es fa a l’escola bressol i al parvulari sigui globalitzador,
i això no és tan sols una qüestió de tècnica didàctica, sinó un tret bàsic de la
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intervenció educativa amb els infants per assolir la construcció dels aprenentatges
i la seva significativitat. En realitat, no hi ha aprenentatge significatiu que no sigui
globalitzat.
Com que no tots els continguts del currículum d’educació infantil es poden
treballar amb projectes, problemes o centres d’interès, cal parlar de mètodes
globalitzats i també d’un enfocament globalitzador en totes les activitats de
l’escola infantil.
“L’objecte d’estudi en els mètodes globalitzats mai no és la disciplina o els instruments
disciplinaris; el que es pretén estudiar és una cosa relacionada amb la realitat. Per dominar
el seu entorn i sortir-se’n, els alumnes necessitaran instruments conceptuals, tècniques
i habilitats. [...] els diferents mètodes globalitzats organitzen el treball d’aula entorn del
coneixement d’un tòpic o tema lligat als interessos dels alumnes. Així, poden ser aspectes
ambientals: els viatges, els animals, una festa; o un treball que es desenvolupa amb la
intenció de realitzar un projecte, com pot ser una representació, un terrari, la resolució
d’un problema: en què treballen els nostres pares? Per conèixer el que els interessa, per
elaborar el projecte o per solucionar els problemes, els nens i les nenes hauran de parlar,
observar, dibuixar, escoltar, mesurar; aquestes activitats i les disciplines corresponents
[...] són només els mitjans, mitjans que cal conèixer i dominar, però no per si mateixos
sinó per la seva capacitat per resoldre els problemes que planteja la comprensió i el
desenvolupament en la realitat. [...] Els diferents mètodes globalitzats adquireixen ple
sentit en una opció curricular centrada en una formació integral de l’alumne.”
A. Zabala (1993).

La individualització ens ha
de permetre...
... afavorir l’autoorganització
dels infants i potenciar el seu
protagonisme: podem deixar que
duguin objectes de casa, posar
espais individuals a l’aula
(calaixos, caselles, etc.), treballar
la pròpia història personal (els
aniversaris, l’àlbum personal de
fotos, la participació de les
famílies, etc.).

“Los ámbitos de intervención en la escuela infantil y el enfoque

globalizador”. Aula (núm. 11, pàg. 13-17).

Segons A. Zabala (1993), no hi ha formes estereotipades d’intervenció pedagògica
en educació infantil, ni tampoc un únic model o mètode d’intervenció vàlids.
Cal que les metodologies siguin flexibles, amb una gran diversitat d’activitats
d’aprenentatge i es facin servir de manera combinada, no excloent. Hi ha qui vol
articular les propostes entorn de centres d’interès tipus Decroly, que es decanta per
activitats específiques de la metodologia Montessori; d’altres proposen organitzar
l’aula en racons o tallers; d’altres, organitzar contextos globalitzadors, projectes
d’investigació, etc.
Zabala (1993) distingeix diverses formes d’intervenció en educació infantil que
comparteixen un enfocament globalitzador (vegeu la taula 3.2):
• Conjunt d’activitats entorn d’un tema (entre els quals es poden esmentar el
centre d’interès o la sorpresa), un projecte o un problema.
• Conjunt d’activitats entorn d’un racó o taller.
• Conjunt d’activitats relacionades amb les rutines (menjar, higiene, descans,
etc.).
• Conjunt d’activitats molt importants, que es fan en temps i espais concrets,
com les de pati, entrades, sortides, rotllana.

Projecte Els peixos: "Construeixo
una disfressa de peix manta". També
han fet una recerca sobre els peixos,
n’han parlat, han anat a l’aquàrium,
etc.
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Tau la 3.2 . Metodologies de treball
Unitats temàtiques, projectes o
problemes

Racons i/o tallers

Rutines

Activitats

Conjunt d’activitats d’aprenentatge
entorn d’un tema, projecte o problema
que interessa els alumnes; amb una
varietat de continguts en un temps més
o menys llarg; per a tot el grup classe.
Se sol requerir la intervenció de
coneixements, tècniques i instruments,
com les tècniques d’expressió i
comunicació.

N’hi ha dos grans tipus:
1. El joc com a recurs didàctic.
2. Conjunt d’activitats, individuals o en
grup petit, entorn d’uns continguts
específics, al llarg d’un cert temps (per
exemple, un taller de pintura).

Activitats entorn de les necessitats
bàsiques d’afecte i relació personal
(entrada, acollida, rotllana), d’activitat
física i esbarjo (pati, jardí, aula), de
descans (migdiada, relaxació, etc.),
d’higiene, d’alimentació i d’autonomia.
Solen tenir assignats uns temps i uns
espais, i adquireixen més presència en
el primer cicle de l’etapa d’educació
infantil.

Eix conductor

Solen ser els continguts de descoberta
del medi (els meus amics, la gallina, les
joguines, etc.) i, una mica menys, de la
descoberta d’un mateix.

Solen ser els continguts específics de
cada taller, encara que les activitats
engloben continguts d’àrees diferents, i
hi sol haver sempre continguts
d’actituds, valors i normes, i també de
llenguatge oral.

La satisfacció de les necessitats
bàsiques dels infants de 0 a 6 anys.
Encara que els continguts semblin pocs,
específics i repetitius, són de gran
diversitat i, sobretot, de caire
procedimental i actitudinal.

Tipus
d’agrupament

Grup classe

Individual o en petit grup (per exemple,
el treball simultani en racons i tallers
diferents).

En general, es tracta d’activitats
individuals, encara que de vegades
s’impliqui tot el grup (rotllana, pati, etc.).

Durada

No pot ser molt rígida: depèn de si
l’interès es va mantenint o no; és a dir,
es preveu una durada que després es
concreta.

Temps curtets, encara que els aspectes
treballats es van reprenent al llarg del
curs.

Es fan cada dia i ajuden a estructurar el
sentit temporal en els infants. Com que
al llarg de l’etapa es van incorporant
nous continguts i el nen fa progressos
contínuament, el temps que li dediquem
va canviant, i cal considerar-les no com
a repetitives.

Propostes de treball globalitzades:
problemes

unitats temàtiques, projectes o

A partir dels 2 anys d’edat i, sobretot, en el cicle 3-6 anys, els infants fan petits
projectes sobre centres temàtics. Una de les propostes de treball emprades en
educació infantil són els centres d’interès.
Podeu repassar els
centres d’interès en
l’apartat “Característiques
del moviment pedagògic
de l’Escola Nova” de la
unitat “Infància i educació”.

“El centre d’interès és un tema d’ensenyament per la curiositat i expectació que cal que
desperti en l’alumne. En els primers anys, aquest centre d’interès és fortuït i l’escola l’ha
d’aprofitar i incloure’l en la seva programació. D’això es dedueix que en el parvulari el
mètode és molt obert i ha d’estar subjecte en cada moment als interessos dels infants.”
J. Trilla (coord.) (2001). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI
(pàg. 110-111). Barcelona: Graó.

Projectes de treball
La proposta de realitzar projectes a l’aula és una de les respostes metodològiques
que millor permet treballar sota els principis de la globalització, l’aprenentatge
significatiu, la cooperació amb els companys, etc.
La metodologia de projectes va començar com una tècnica didàctica, però avui
la considerem com un procediment d’aprenentatge. La va dissenyar Kilpatric,
pedagog nord-americà, en considerar la necessitat de globalitzar, de partir dels
interessos dels infants.
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Els projectes són processos o plans d’acció i recerca que realitza un grup d’infants
o un infant per tal d’entendre el món que l’envolta o a ell mateix, mitjançant la
cerca de dades, l’observació, la descoberta i l’experimentació. El desplegament
d’un projecte de treball acosta els infants al mètode científic: partint d’un dubte,
plantegen hipòtesis, les investiguen, dissenyen un procediment de recerca, el contrasten amb els altres, comproven les conclusions, etc. I, amb això, s’aconsegueix
l’objectiu més important, aprendre a aprendre i aprendre a conviure; és a dir,
es conquereixen estratègies i procediments amb els quals es tornen a plantejar
nous interrogants i, per tant, nous projectes. En conclusió, són una finalitat en si
mateixos i interrelacionen continguts de diferents àrees d’una manera natural.
Cal que els projectes estiguin planificats i organitzats, i que hi hagi una seqüència
que quedi clara als infants. Cada projecte és diferent, i també ho serà la seva
durada. Per a l’educador és un repte, ja que ha de facilitar els processos, canalitzar
les propostes i afavorir la creació d’un clima d’escolta i creació en tant que el seu
rol és el d’un company d’aprenentatge, expert i aprenent alhora. Són l’infant o el
grup els qui fan la recerca, i importen més els processos que els resultats.

En la metodologia de
projectes...
... es parteix dels interessos, les
experiències i els coneixements
previs dels infants. Els nens i
nenes trien el tema de treball i la
manera de fer-ho.

Els temes dels projectes poden ser força variats i els podríem classificar en quatre grans
blocs:

• projectes de simulació, lligats a la fantasia i al joc simbòlic;
• projectes de recerca del medi natural, del jo i del cos;
• projectes cooperatius, que responguin a la necessitat de conèixer les interaccions, l’amistat,
les normes de convivència, la comunitat de referència...
• projectes tecnològics de disseny i planificació, de construcció d’instruments, artefactes, jocs i
joguines.

M. Garzón; M. Juárez; C. Basulto (1994). “La recerca en el medi social com a procés
d’aprenentatge: el projecte‚ els amics”. A: Diversos autors (1994). Congrés d’Infància.
Volum I: Educar de 0 a 6 anys (pàg. 304-306). Barcelona: Rosa Sensat / Diputació de
Barcelona.

En aquesta metodologia se segueixen una sèrie de fases:
1. Elecció del tema de treball: és triat pels infants d’una manera consensuada,
tant si ho fan explícitament o a partir del fet que veiem que un tema els interessa.
Cal que l’educador estigui atent i escolti les paraules, els jocs, els moviments, els
esdeveniments imprevistos, etc. que puguin motivar els nens.
Es decideix el tema després de conversar i argumentar perquè, com deia Malaguzzi, “les paraules no són només comunicació sinó intercanvi d’idees”.
Per escollir els projectes, l’educador ha de conèixer molt bé el grup d’infants, les
seves necessitats, interessos i nivell evolutiu i ha de ser prou flexible i comprensiu
per saber aprofitar els suggeriments, els esdeveniments i les experiències que els
mateixos infants duen a l’aula: per exemple, no podem anar d’excursió perquè
plou, la Nàdia ha tingut una germaneta, en Xavi i la Mireia s’han barallat, etc.
2. Investigar què sabem del tema (coneixements previs) i què volem saber
(recollida de qüestions). Generalment l’educador provoca que sorgeixin alguns

Sobre la qüestió dels
temes dels projectes
podeu consultar la secció
“Annexos” que recull el
material en web.

Lectures complementàries
Per a més informació, podeu
consultar els textos següents:
C. Díez (1998). La oreja verde.
Trabajo por proyectos y vida
cotidiana en la escuela infantil.
Madrid: Ediciones de la Torre.
És un llibre excel·lent per
endinsar-nos i viure aquesta
manera de treballar amb els
infants de parvulari. En les
pàgines 35-39, B. Trueba explica
aquestes fases de treball del
projecte.
S. Majoral (2005). Veig tot el
món! Créixer junts tot fent
projectes. Barcelona: Rosa
Sensat (“Temes d’Infància”,
núm. 48).
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dubtes sobre el tema, i al llarg del projecte en continuaran apareixent. En les
converses de grup els nens comuniquen les idees prèvies -no tots saben el mateixi les contrasten: hi ha una interacció molt rica entre els infants. D’altra banda,
es recullen propostes d’activitat (per exemple, en molts dels projectes d’educació
infantil els infants fan propostes de joc, de construir coses, de narrar, de cantar,
d’esbrinar, de pintar, etc.). Algú ho ha anomenat el joc del què fem.
“El joc del què fem és una situació que es proposa més vegades durant l’any, cada cop
que adults, nens o situacions tenen la necessitat o l’oportunitat de discutir i formular un nou
projecte de treball. Fer un projecte implica preveure i anticipar idees i fets, que es podran
modificar en el curs de la seva execució per fets casuals o provocats, amb la intenció
d’assolir un objectiu. És un joc rigorós i hipotètic que els nens saben afrontar en un grup
amb un alt nivell de concentració i, sovint, amb una habilitat increïble.”
L. Malaguzzi (1996). “La idea del parc d’atraccions dels ocellets i de les fonts”. A: M. Jubete
(ed.) (2004). Espais i temps per al joc (pàg. 135). Barcelona: Rosa Sensat.

3. Recerca de fonts i recursos d’informació: on podem trobar respostes a les
qüestions o als problemes plantejats? Cal que aquests recursos siguin diversos i
motivadors: un conte, un vídeo, l’avi del Manel que ens explicarà...
4. Procés d’organització del treball: d’una banda, l’educadora dissenya, organitza, programa les tasques que faran els diversos grups de treball, fixa objectius, fa
una primera seqüenciació de les activitats en el temps, assigna espais i recursos
(per exemple, un racó especial de llibres sobre el tema, un taller per fer una
activitat), pensa com pot estimular la participació de les famílies, etc.; i de l’altra,
motiva la canalla per tal d’implicar-la en la realització del projecte.
Els projectes que
realitzem en el darrer curs
de l’escola bressol i el
parvulari no solen implicar
activitats aïllades, i cal
incloure’ls en les
programacions d’aula, que
tractareu a fons en la
unitat “Programació”.

5. Realització de les activitats (fer allò que ens hem proposat fer): en molts
projectes de parvulari s’elabora un dossier on es recull la feina feta, que serveix
els infants i educadors per documentar l’experiència i es guarda a l’aula.
6. Avaluació: encara que anem fent l’avaluació al llarg de tot el procés, cal
contrastar finalment quines respostes hem trobat a les qüestions plantejades, què
hem après, quins nous interrogants han sorgit, etc. És el moment de posar un nom
definitiu al nostre projecte de treball entre tots.
“No s’ha de tenir por de la improvisació, a fer coses sense haver-les preparat abans. Cal
tenir previsions, però sense ser exhaustius, i ser capaços d’incorporar qualsevol cosa que
interessi els petits. Per això hi ha qui s’estima més parlar de projectació en comptes de
programació, que té un sentit més rígid. Projectar implica tenir en compte l’estratègia o
“capacitat de portar l’acció cap a la incertesa i d’integrar la incertesa en l’actuació de l’acció”,
i és “un esquema que afavoreix l’intercanvi, la relació, la comunicació entre els subjectes
protagonistes”
Carla Rinaldi, pedagoga de Reggio de l’Emília.

El guió de treball inicial i la primera proposta de treball es van modificant
i reestructurant al llarg del desenvolupament del projecte, moltes vegades paral·lelament a l’anàlisi i a la interpretació que els infants fan d’aquelles informacions que van rebent, en un procés constant de reflexió que en moltes ocasions fa
necessari canviar-li el títol inicial al final del projecte.
“En els projectes de treball no hi ha un únic recorregut a seguir. Els diferents moments
es van intercalant i es van interrelacionant entre ells de manera que segueixen un fil
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conductor diferent en cada projecte [...]. El fet de crear situacions contínues de reflexió
permet una presa de consciència del propi procés d’aprenentatge. [...] L’educador crea
diferents propostes i dóna recursos com la conversa col·lectiva, un racó específic originat
per treballar el projecte, treballs individuals... a fi que cada nen i nena hi pugui participar [...].
L’equip docent està immers en un procés de reflexió i autocrítica constant on la resolució
dels dubtes o problemes crearan noves expectatives, hipòtesis o contradiccions.”
C. Cañada; J. Artigal; R. Artigal (1994). “Els projectes de treball com a proposta educativa
a la classe de tres anys”. A: Diversos autors. Congrés d’Infància. Volum I: Educar de 0 a 6
anys (pàg. 119-120). Barcelona: Rosa Sensat / Diputació de Barcelona.

Vegem un petit exemple de la posada en marxa d’un senzill projecte realitzat a l’aula de P3
de l’escola infantil Delta de Majadahonda (Madrid) amb infants de 3 a 4 anys, entorn del
tema “els amics”:
“Aprofitant les primeres relacions íntimes que s’inicien entre els nens i les nenes del grup,
ens proposem treballar de manera sistemàtica totes aquestes manifestacions, a fi de donarlos forma i expressió mitjançant el projecte “Els amics”.
Tots els nens i les nenes mostraven una clara preferència per algun amic, que de vegades
era recíproca i de vegades no; manifestaven el desig de ser-hi a prop i esmentaven el nom
de l’amic, de voler-lo convidar a casa i, àdhuc, li feien petits regals. Els problemes sorgien
quan s’escollia un altre d’un trio que es manifestés afecte. Tanmateix, en situació amic;
llavors, se n’escollia o un o l’altre [...]. Un cop escollit el tema dels amics, l’educador va
considerar que les pròpies conductes dels infants, les manifestacions verbals i afectives,
eren prou motivadores per endegar el projecte. Podem llegir en el diari de classe de
l’educador:
‘Leyre no deixa que Susana segui al seu costat a la catifa, ella plora i li demano què li
passa. No em fa lloc -diu. És per a en Pedro aquest lloc -diu Leyre. Resolem el problema;
ara seurà la Susana i, quan arribi el Pedro, li faran lloc entremig i parlarem dels amics. Per
quina raó li guardes lloc al Pedro? En Pedro és amic meu. I meu -diu en Javier. El meu
amic és... Tots parlen alhora i proposo que cada u expliqui qui és el seu amic. Què fan els
amics? Juguen -diu Nerea. Els pares i les mares, en tenen, d’amics? -se sent. No, no!, els
papàs tenen companys de feina -diu Leyre. Jo sóc gran i en tinc d’amics -els dic.’
Aquesta conversa serveix a l’educador per conèixer les idees prèvies dels infants. En
la sessió següent proposa que demanin als grans si tenen amics. Llavors els infants
comencen a planificar com recolliran la informació i altres aspectes del desenvolupament
del projecte. Fan visites, jocs, dibuixen, representen obres de teatre, fan contes, etc.:
‘-Quines coses podem fer per tal de celebrar que tenim amics? Fem una festa -diu Nerea.
Com la farem, la festa? Ens pintarem, ballarem, menjarem al jardí... Podem convidar altres
amics? Sí, els grans... i tots els nens que vulguin venir. Farem un mural per anunciar la
festa. Tinc una idea -els dic-, podem fer un regal als grans, perquè ells aquests dies ens
han convidat a crispetes, llaminadures...’ Volen fer un timbal, una màquina de fer fotos, un
estel (són els regals que fem als aniversaris). Proposo un regal per a tots, per a la seva
caseta, i decidim de fer un armari per a la roba de les nines i un pastís per a la festa. Com
sempre, cal pensar: què necessitem? On ho trobarem? Podem fer-ho tots sols, o ens cal
l’ajuda d’algun professor?”
M. Garzón; M. Juárez; C. Basulto (1994). “La recerca en el medi social com a procés
d’aprenentatge: el projecte ‘Els amics”’. A: Diversos autors (1994). Congrés d’Infància.
Volum I: Educar de 0 a 6 anys (pàg. 306-307). Barcelona: Rosa Sensat / Diputació de
Barcelona.

Propostes de treball globalitzades: els racons i els tallers

Els racons de joc i els tallers són dues propostes d’organització de l’espai i el
treball de l’aula molt emprades a l’escola bressol i el parvulari que, malgrat que

Lectura recomanada
Podeu llegir el text següent:
Departament d’Ensenyament
(1993). “El racó de les
disfresses”. A: Exemples
d’unitats de programació (núm.
4, pàg. 97-112). Barcelona:
Generalitat de Catalunya. S’hi
explica el racó de les disfresses
d’una aula de 2 a 3 anys com una
unitat de programació i s’hi
expliciten els objectius didàctics,
els continguts, etc.
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presenten punts en comú, també presenten algunes diferències. Seguint Tavernier
(1984), en podem distingir les següents (vegeu la taula 3.3).
Tau la 3.3 . Característiques dels racons i dels tallers
Racó

Taller

Lloc, que pot ser permanent o no, on es fan activitats molt determinades,
lliures o dirigides, individuals, en grups petits o col·lectius (garatge,
cuineta, grafisme, habitació de nines, botiga, biblioteca, etc.).
Sol ser d’accés lliure.

Organització del treball que permet arribar a realitzacions individuals o
col·lectives del mateix caràcter (amb distribució de responsabilitats o
sense).
Les realitzacions solen ser produccions materials o activitats que no
deixen rastres materials, com danses, cançons, etc.
Suggereix certes tasques o feines que es proposen per assimilar certes
nocions englobades en el centre d’interès o el projecte de treball.
Per extensió, també ens referim al taller com el lloc on es fa l’activitat o el
grup que la fa.
Hi ha diferents maneres d’organitzar el treball en tallers: triar el taller o no,
les tasques que s’han de fer, els companys, fer un taller o més d’un, etc.

Treball en racons

Lectura complementària
Podeu llegir el llibre següent: M.
J. Laguía; C. Vidal (1987).
Racons d’activitat a l’escola
bressol i parvulari. Barcelona:
Graó.
El control de l’assistència...
... al racó o al taller permet
treballar l’autonomia personal:
cal saber on hem anat, assignar-li
un codi, reconèixer-lo, etc. El
millor és que aquest control el
duguin a terme els mateixos nens:
així, poden posar, per exemple,
un adhesiu en una graella quan
acaben de jugar. O la seva foto.

Els treballs en racons són una manera d’organitzar l’espai de l’aula i d’oferir
propostes d’activitat que sempre trobareu en qualsevol sala de l’escola bressol,
on l’activitat sempre s’organitza per zones: la biblioteca, les nines, els jocs de
construcció, la pintura, etc. en poden ser alguns exemples. Els racons dependran
de l’educador, de l’espai, dels recursos i de la programació o “projectació” que en
fem. Hi ha racons permanents (per exemple, el racó de la cuina en algunes aules
de l’escola bressol o a P3) i d’altres de temporals (un racó dels metges que posem
quan observem l’interès en les diferències corporals en els infants, per exemple).
Respecte del treball personalitzat, els seus objectius i com el podem organitzar,
Figueras i Pujol (1988) consideren que l’organització del treball en racons ajuda
a crear un ritme de treball ordenat i constructiu.
Quan programeu les activitats dels racons cal, segons aquestes autores, analitzarlos (figura 3.2).
Figu r a 3 . 2 . Racons de treball personalitzat al parvulari

Cal que oferim als infants unes instruccions clares en relació amb els racons
(sobre el temps, l’accés, el nombre d’infants que pot acollir, l’ús i col·locació dels
materials) amb l’objectiu de crear un clima tranquil i evitar interferències entre
els infants. També cal que l’educadora observi si els nens juguen motivats, si li
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fan noves propostes amb la seva activitat, etc., és a dir, cal que els anem avaluant
periòdicament per modificar-los, quan s’escaigui.
Laguía i Vidal (1987) recullen el terme racó taller perquè consideren que en
educació infantil tots els aprenentatges s’han de vehicular amb el joc espontani
i, per tant, no estableixen distincions entre racó i taller. Segons aquests autors, cal
organitzar els racons taller en funció de les necessitats de joc de cada edat, des
dels 2 anys fins als 6 anys, cosa que implica organitzar l’espai aula en grups petits
que realitzen activitats diferents alhora. Els racons principals que proposen són
els següents (vegeu la taula 3.4).
A tall d’exemple, podeu llegir en aquest fragment com es desenvolupa una sessió de jocs
d’aigua en un racó del pati:

En l’apartat “L’organització
dels espais i els materials”
de la unitat “Planificació
dels espais, els temps i
els materials” veurem
diversos exemples
d’organització de l’escola
infantil en racons o zones
diferenciades, no
solament a les aules, sinó
també en altres espais
comuns, interiors i
exteriors.

“Es posen el davantal de plàstic i seuen a esperar el repartiment equitatiu dels instruments
[...]. A continuació van al pati petit i comencen a jugar. S’escolten crits esvalotats,
exclamacions i respostes a la meva instància prèvia: ‘Qui descobreixi res, que ens ho
expliqui a tots’. Aquestes són les descobertes: Això cola i l’aigua va recta’ (Facund). ‘S’hi
cola l’aigua, però no l’escuma’ (Raúl). ‘Aquesta pilota sura, però Supermán s’enfonsa,
perquè la goma pesa’ (Sergi).’Mira, bombollejo’ (Marina). ‘Bombollejo bufant’ (Olmo).
‘Doncs jo faig cascades bombollejant’ (Xavi). ‘Això és aigua que puja perquè absorbeixo’
(Ana).’Això (bombolleig fort) val per a la música’ (Sergi).”
M. C. Díez Navarro (1998). La oreja verde de la escuela. Trabajo por proyectos y vida
cotidiana en la escuela infantil (pàg. 25). Madrid: Ediciones de la Torre.

Taul a 3 .4. Racons
Ubicació

Racons

Subzones

Aula

Racó del joc simbòlic

Cuineta, nines, botiga, perruqueria, infermeria, disfresses,
cotxets, castell, tenda d’indis, etc.

Racó motor

Estructures de joc, espais lliures, etc.

Racó de l’expressió plàstica

Dibuix, pintura, modelatge, etc.

Racó dels jocs didàctics i logicomatemàtics

Peces, construccions, jocs de taula, etc.

Racó de l’observació i l’experimentació

Sensorial: cuina.

Racó de l’expressió lingüística

Lectura d’imatges, lectura, grafisme i escriptura.

Racó de la natura
Racó de l’aigua

Hort, jardí, animals, etc.

Pati

Racons del joc simbòlic
Zones de joc motor

Espais comuns
(interclasse,
passadís, etc.)

Tallers
Si organitzem l’aula en tallers, podem individualitzar millor la intervenció educativa. Els tallers, una mica més estructurats en l’espai i el temps que els racons de joc,
són propostes molt flexibles, que permeten als infants desplegar relacions d’ajuda
mútua i treballar plegats. Per alguns educadors, es pot tractar d’una activitat
esporàdica, mentre que per d’altres, formarà part de la planificació de cada jornada
o cada setmana, i per això cal ubicar-los en un temps i un espai definits.
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“Un taller pot ser qualsevol espai, racó o passadís que estigui organitzat, ambientat i
preparat per realitzar un treball específic, i que, alhora, permeti l’activitat d’un grup concret
de nens i nenes [...]. No només es poden realitzar als tallers les matèries més tècniques
[...] com pot ser un taller d’educació plàstica, o [...] de dramatització; sinó [...] totes i cada
una de les matèries curriculars de la nostra programació. [...] Podrem organitzar un taller
de matemàtiques, un de llenguatge [...], un de música [...] o de biblioteca.”
M. A. Pujol (1992). “Organización y estrategias educativas”. A: T. Lleixà (coord.) (1992).
La educación infantil 0-6 años (vol. III, capítol 2, pàg. 72-73). Barcelona: Paidotribo.
Sobre els tallers podeu
consultar la secció
“Annexos” que recull el
material en web.
Tallers i projecte
Al CP Narciso Yepes, de Múrcia,
totes les tardes dels dimecres
s’organitzen tallers simultanis
que imparteixen els pares, les
mares i les àvies i els avis amb la
coordinació dels educadors: de
cuina, de fer joguines, de titelles,
de pintura, de teatre, de sal
acolorida, de perruqueria, de
ceràmica, de teixit, etc.

Hi ha escoles que utilitzen els tallers com una forma de treball centrada en algunes
tècniques o àmbits concrets, amb un lloc i temps assignats.
En altres casos, els tallers s’organitzen entorn d’un tema d’interès o projecte.
Exemple de taller organitzat entorn d’un tema o projecte:
Una aula d’infants dels 4 als 5 anys d’Alacant surt a fer tallers. El tema és “Visitem el port”,
i els tallers i les activitats proposats són els següents:

• Biblioteca (inventar contes i poesies, veure imatges, làmines sobre el tema, etc.).
• Treballs manuals (vaixells plegats, retallats, amb nous, modelatges, etc.).
• Pintura (decorar els vaixells que hem construït, fer un mural del mar, etc.).
• Prelògica (classificar els objectes que suren i els que no ho fan).
• Aigua (surar, dissoldre, tintar, etc.).
• Naturals (comprar una peixera i peixos).

Els tallers es desenvolupaven a les tardes o en algunes estones de matí, quan l’aula es
transformava per ubicar cada taller sempre al mateix lloc. A més, també disposaven a
l’aula de racons de joc simbòlic, de repòs i de sales de joc per racons (indis, disfresses,
caseta, botiga, construccions, etc.). Hi havia altres tallers freqüents, encara que no fixos,
com el de construcció de joguines, el de grafomotricitat, el de cuina, etc.
Les normes suposen entrar al taller a treballar, tenir cura dels materials, recollir i endreçar,
escoltar les explicacions prèvies de l’educadora, respectar el nombre de nens i nenes que
hi poden accedir. Si s’acaba una tasca es pot passar de taller. En la darrera part de la
sessió es passa per tots els tallers per veure les tasques fetes pels altres grups o infants
entorn del projecte temàtic.
M. C. Díez Navarro (1998). La oreja verde de la escuela. Trabajo por proyectos y vida
cotidiana en la escuela infantil (pàg. 105-112). Madrid: Ediciones de la Torre.
Els intertallers apleguen
infants de grups diferents i
afavoreixen la convivència
entre els infants d’edats
diferents.

Tavernier (1984) proposa espais taller que hi pot haver dels 2 als 6 anys a totes les
aules com el racó del fang, el taller de la pintura, la biblioteca, el de retallables, el de
collage, el dels ninos, el dels cotxets, etc. A banda d’aquests tallers permanents, en poden
sorgir d’altres de manera puntual quan es desenvolupa un projecte. A partir dels 5 anys,
s’incorporen el racó de lectura, el taller de les matemàtiques i el taller científic.
R. Tavernier (1984). La escuela infantil antes de los seis años. Barcelona: Martínez Roca.

En aquesta organització amb múltiples tallers, es combinen els que requereixen la
presència més continuada de l’educador amb d’altres en els quals els infants són
més lliures i autònoms.
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Com més grans són els infants (a mesura que avancem cursos al parvulari), els
tallers estan més separats espacialment i hi trobem més cadires. Les taules i les
cadires es col·loquen davant la pissarra al taller de lectoescriptura; i el racó de
la cuina queda associat al de les nines. Cal que el material necessari es trobi
prop de cada taller. A partir dels 3 anys els infants també poden participar
en l’organització, preparació i decoració dels tallers. L’educadora té diferents
funcions: organitzadora, observadora, facilitadora del bon desenvolupament de
la jornada, interlocutora, provocadora i preparadora de les activitats.
Propostes de treball globalitzades:
quotidiana

les rutines o activitats de vida

A l’escola infantil s’organitzen principalment activitats de vida quotidiana
(relacionades amb les activitats de son, vigília, alimentació, higiene, etc.) i
activitats pròpiament de joc (aquelles que fan amb objectes, amb el propi cos o
amb el cos dels altres). Les primeres s’anomenen moltes vegades rutines: són
coses que fem i que passen tots els dies, el que Fernández (1992) anomena “punts
significatius dels marcs habituals”. Per aquesta autora, els marcs habituals i rituals
són essencials en la vida familiar i en la vida escolar.
Lectura complementària

“[Cal] definir els marcs habituals i rituals. Un cop definits, cal mantenir-los amb regularitat i
constància [...]. Els marcs habituals en l’educació infantil [són] els marcs en relació amb els
espais: l’espai on viu i es mou l’infant és el mitjà on manifesta els seus desitjos i les seves
necessitats vitals. És a la vegada un recurs que l’ajuda a créixer i aprendre [...] és necessari
fer una proposta d’espais de referència propis per a cada grup, i espais comuns [...]. A més
d’aquests espais, [...] hi han d’haver alguns espais on els infants puguin desenvolupar la
seva llibertat. [...] Els marcs habituals temporals ajuden l’infant a comprendre el concepte
de temps i la coherència dels esdeveniments predictibles ...]. Les seqüències temporals
s’organitzen en dos tipus d’esdeveniments: la jornada diària i les celebracions rituals del
calendari anual.”

Per a més informació, podeu
llegir el llibre següent: N. du
Saussois (1982). Actividades en
talleres para guarderías y
preescolar. Organizar/Animar.
Madrid: Cincel.

A. Fernández (1992). “Los hábitos en la educación de los primeros seis años de vida”. A: T.
Lleixà (coord.). La educación infantil 0-6 años (vol. I, pàg. 159-160). Barcelona: Paidotribo.

Propostes per als més petits: la panera dels tresors i el joc heurístic

La panera dels tresors i el joc heurístic són uns materials i unes activitats de joc
proposats per la pedagoga anglesa Elionor Goldschmied molt adequats per als
infants en els primers dos anys de vida, tant a l’escola bressol com a la seva
llar: en aquesta franja d’edat les activitats es plantegen des d’una perspectiva
més individualitzada, a partir de les activitats amb objectes i amb el seu cos
que els infants fan lliurement (encara que també participin en petites activitats o
experiències grupals, com escoltar una cançó o jugar a fer un trenet, per exemple).
Tenen en comú el següent: el fet de tractar-se d’activitats d’exploració i descoberta
dels objectes; els materials de què es disposa són objectes d’ús habitual o reciclats;
l’educador té un rol d’organitzador del material i facilitador de les experiències i
l’activitat lliure dels infants. La panera dels tresors, adequada per al primer any de
vida, és el preludi del joc heurístic, també anomenat joc de la descoberta (vegeu
la taula 3.5).

La panera dels tresors és un material
valuosíssim per als bebès. En la
imatge infants jugant amb la panera
dels tresors (EBM L’Arboç,
Barcelona).
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Tau la 3.5 . Característiques de la panera dels tresors i del joc heurístic
Panera dels tresors

Joc heurístic

Característiques
del material

Panera de vímet dur, sense nanses, de poca alçada, que
conté objectes variats d’ús quotidià de metall, vidre, fusta,
paper, cartró, goma, naturals. En quantitat suficient: ni massa,
ni massa pocs.

Mateixa quantitat de cada tipus d’objectes variats, manejables
i que admetin combinacions entre ells, i bosses per
guardar-los. Per exemple, trossos de cadena, petxines,
agulles d’estendre, tapadores, etc. També objectes
contenidors: pots, capses, cilindres, etc. En quantitat
suficient: ni massa, ni massa pocs.

Edats a les quals
s’adreça

Dels 6 als 10-12 mesos, coincidint amb la posició asseguts.
Cal dir que els infants també s’hi solen interessar fins després
dels 12 mesos.

Dels 12 als 22 mesos, quan els infants ja busquen, en les
activitats d’exploració, la combinació entre els objectes.

Activitats que
afavoreix

D’exploració i descoberta de les propietats dels objectes, a
partir de les activitats espontànies dels infants: mirar, tocar,
olorar, xumar, colpejar, agitar, llençar, etc. Afavoreix la
concentració dels nens i ajuda a establir un clima tranquil i
serè.

D’exploració i descoberta de les propietats dels objectes, de
les seves combinacions, d’establiment de diferències i
semblances entre ells (primera fase del joc); també de
recollida i de classificació (en la segona fase del joc).

Durada de
l’activitat

Variable, solen durar estonetes més o menys llargues segons
cada infant.

Variable, de trenta a seixanta minuts.

Altres recursos didàctics globalitzadors

Alguns recursos didàctics globalitzadors són activitats que interrelacionen diverses àrees que són multidisciplinàries com les sortides escolars, les festes
populars -que ens permeten globalitzar la totalitat de les àrees curriculars- o el
joc dramàtic.
Lectures complementàries
Podeu llegir més sobre la panera
dels tresors o el joc heurístic en
els llibres següents:
M. Jubete (ed.) (2004). Espais i
temps per al joc (pàg. 61-76).
Barcelona: Rosa Sensat.
I també en el llibre de la
bibliografia bàsica del crèdit: E.
Goldschmied (1998). Educar
l’infant a l’escola bressol (pàg.
83-99). Barcelona: Rosa Sensat.

En educació infantil es combinen agrupaments, espais i temps diferents per desplegar diverses metodologies de treball: treball per projectes, per racons o tallers,
treball cooperatiu. S’estableixen seqüències d’aprenentatge (projectes, unitats
didàctiques, joc heurístic, racons, tallers, intertallers, etc.). Són essencials els
recursos materials que s’empraran, i també altres recursos didàctics globalitzadors
com les sortides, les festes populars o el joc dramàti c.

3.2 La planificació en els serveis d’atenció no formals
Els serveis no formals d’atenció als infants es caracteritzen per dur a terme la seva
intervenció educativa en una gran varietat d’espais i institucions. Es tracta d’una
intervenció que té lloc fora del sistema educatiu escolar, que depèn en molts casos
no solament de l’Administració sinó de la societat civil i que s’adreça als infants
independentment que estiguin o no escolaritzats.
Si la planificació de la intervenció en l’àmbit formal s’emmarca en el curriculum
de l’etapa d’educació infantil del nostre sistema educatiu, en el cas de la intervenció en l’àmbit no formal presenta una major diversitat, que s’explica per la
necessitat de respondre i atendre les noves demandes socials i també per la varietat
de serveis on es desenvolupa.
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Però també cal, com a l’escola, estructurar, organitzar i sistematitzar la intervenció
en els serveis no formals. La intervenció educativa no formal, amb un caràcter
marcadament social, requereix un procés de planificació coherent que faci possible
realitzar una programació ajustada, una intervenció o implementació que ens
permeti assolir els objectius proposats, i un procés d’avaluació que s’apliqui en
totes les fases de la intervenció socioeducativa i que serveixi per valorar si s’han
complert les intencions previstes i per fer les readaptacions i millores necessàries
al llarg de tot el procés.
Partim d’un seguit de qüestions al llarg d’aquest procés de planificació, que
orientaran els seus elements constitutius:
• Què es vol fer?: respon a la naturalesa de la intervenció i és la seva idea
central.
• Per què es vol fer?: es correspon amb la justificació del pla, programa o
projecte i explica per què cal fer la intervenció i en quin sentit permetrà
resoldre una situació o problema.
• Per a què es vol fer?: ens remet als objectius, a les metes de la nostra
intervenció, a allò que pretenem aconseguir.
• Com es vol fer?: ens referim a la metodologia que emprarem.
• On es vol fer?: es refereix a l’espai, el lloc on es realitzarà la intervenció.
• Quan es vol fer?: ens remet a la temporalització.
• Quines persones la faran?: fa referència als recursos humans necessaris per
dur a terme la intervenció.
• Amb què es farà?: remet als recursos materials, és a dir, als equipaments,
instal·lacions i materials necessaris.
• Quant costarà?: remet al pressupost necessari i al finançament de la
intervenció: quant costarà i qui i com ho pagarà.
Exemple de programa
Un exemple de programa és el Programa Municipal per a la Infància i l’Adolescencia 20072010 de l’Ajuntament de Barcelona, que té 5 línies estratègiques, 19 objectius i 65 accions.
Una de les 5 línies estratègiques és la 1: “Impulsar línies de treball i accions per fer de
Barcelona una ciutat més amigable, responsable i acollidora per als infants i adolescents.
Promoure processos innovadors d’implicació, participació i protagonisme actiu que facilitin
la construcció de la ciutat des de la perspectiva dels seus infants i adolescents.” Un dels
4 objectius operatius d’aquesta línia estratègica és “Impulsar l’adaptació progressiva dels
serveis i les activitats de la ciutat a les necessitats dels infants i els adolescents”, que té 16
accions per assolir-lo.
Una d’aquestes accions és “Promoure o enfortir, en el marc dels serveis municipals, espais
o programes específics per a infants i adolescents en els àmbits de la promoció cultural i
cívica, l’esport, els drets humans i el temps lliure.”
L’activitat “El món dels tovets” s’inscriu en el marc d’aquesta acció del Programa Municipal
per a la Infància i l’Adolescència que es concreta, en l’àmbit cultural en programes i espais
de difusió i creació cultural per als infants a la xarxa de bibilioteques i s’insereix en el
projecte d’animació i difusió de la lectura “Nascuts per llegir”. Aquesta activitat s’adreça als

Logo de l’activitat "El Món dels
Tovets". Aquesta activitat forma part
del projecte "Nascuts per llegir" i del
Programa Municipal per a la Infància
i l’Adolescència.
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infants que encara no llegeixen i combina la narració d’un conte amb la lectura del llibre i el
joc amb un peluix del protagonista de la història.

Les administracions públiques distingeixen entre diferents nivells en la planificació socioeducativa, des del més general i estratègic fins al més concret:
• Pla: a nivell general, estratègic, marca les grans línies d’actuació a llarg
termini, per a un àmbit d’actuació extens (ja sigui territorial o demogràfic).
Acostuma a ser transversal. Per exemple: el Pla Nacional de Joventut o el
Pla Director per a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.
• Programa: concreta els objectius del pla en una realitat i un temps precisos,
marca les prioritats de la intervenció, estableix els recursos necessaris i
dissenya les accions a realitzar (conjunt d’activitats, accions i projectes)
amb una finalitat concreta i en un àmbit concret (treball, benestar social,
habitatge, sanitat, etc.).
• Projecte: es correspon amb el nivell de la intervenció que concreta les
intencions del programa o pla on s’emmarca. Són accions específiques que
pot desenvolupar directament l’administració o externalitzar la seva gestió
a una altra entitat.
Es tracta abastament els
projectes d’intervenció en
la unitat “Disseny de
projectes i activitats
educatives en l’àmbit no
formal”.
Podeu veure resumits els
elements d’un projecte en
la figura “Elements d’un
projecte d’intervenció
socioeducativa” en l’annex
del material web d’aquest
apartat.

Encara que una gran part dels plans i programes són de les administracions
públiques, les entitats també poden tenir plans, programes i projectes, en funció
de les seves característiques.
En els processos d’intervenció socioeducativa immediata, els projectes es desenvolupen a través de les fases que es recullen a la taula 3.6.
Taul a 3. 6. Fases de la metodologia de projectes
Fase

Processos

Planificació

Anàlisi de la realitat
Identificació de les demandes i/o necessitats
Procés participatiu en la diagnosi Determinació del problema
Formulació dels objectius (estratègics, generals, específics)
Definició dels resultats esperats i de la metodologia a emprar
Determinar els recursos humans i definir els responsables de les activitats
Determinar els recursos materials i financers
Disseny de les activitats
Temporització

Intervenció

Implementació de les activitats dissenyades

Avaluació

Observació i registre de la implementació de l’activitat
Valoració dels resultats
Determinació de les modificacions
Introducció de les modificacions

Els processos bàsics del disseny de projectes en l’àmbit no formal van des de la
detecció i anàlisi de necessitats (que ens permetrà fer un diagnòstic, identificar un
problema i establir hipòtesis de treball); la definició dels objectius (intencions
educatives que orientaran la nostra intervenció, concretades en funció de les
necessitats detectades) i dels continguts a treballar (que s’han de seqüenciar i
explicitar); el disseny de les activitats, estratègies metodològiques, recursos i la
temporització prevista, fins a l’avaluació (interna o externa) del projecte.

Planificació dels espais, els
temps i els recursos en
educació infantil
Lourdes Pérez Pérez
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Introducció

Una de les qüestions inicials i fonamentals que ens hem de plantejar és com es
poden assolir els objectius proposats per educar els infants a l’escola bressol i el
parvulari. Per trobar-hi respostes, cal que ens referim a l’estructura organitzativa
del centre educatiu i a la seva concreció. L’organització dels recursos de tota mena
de l’escola, que ha de tenir en compte el marc normatiu, defineix un tipus o un
altre d’estructura i dóna sentit a la nostra intervenció educativa. En concret parlem
de l’organització de les persones (infants i adults, pares i mares o educadors i
altre personal), de com s’agrupen, quines funcions desenvolupen i en quin ambient
d’interacció se situen. Aquesta organització dels recursos humans es completa
amb l’organització de l’espai i dels materials, però també amb un altre tipus de
recursos que permeten relacionar les persones i les coses: els recursos funcionals,
tercer gran pilar de l’estructura organitzativa d’una escola.
En l’apartat “Principis d’organització del centre d’educació infantil” farem un
repàs dels diferents recursos organitzatius, però molt especialment dels recursos
humans de l’escola bressol i el parvulari: en primer lloc, els infants (nombre
total, tipus d’agrupaments i criteris d’agrupament, ràtio infants/educador), però
també l’educador i l’equip educatiu com a òrgans pedagògics principals; en segon
lloc, els òrgans de gestió i de govern de l’escola (direcció, consell escolar, etc.);
i finalment, altres òrgans de participació de les famílies, professionals assessors,
etc. Les seves funcions i relacions són bàsiques per assolir una organització escolar
adequada. També farem esment en aquest apartat de la importància d’organitzar
els recursos materials (edifici, dependències, equipaments, materials, etc.) i els
recursos funcionals (horari, calendari, pressupost, organització de les tasques
economicoadministratives, coordinació de l’escola amb l’exterior, etc.), encara
que tractareu més a fons de l’organització de l’espai i del temps en els apartats
“L’organització de l’espai i els materials” i “L’organització del temps” d’aquesta
mateixa unitat. Les metodologies i les estratègies educatives han de guiar el procés
d’organització de l’escola bressol i el parvulari. Lluny de tractar-se d’aspectes
desvinculats, els principis metodològics (globalització, activitat, competència de
l’infant, la significativitat i funcionalitat dels aprenentatges, etc.) i les propostes
que fem als infants són la brúixola a l’hora de definir i planificar el temps, els
espais, l’agrupament dels infants o qualsevol altre aspecte de la vida de l’escola.
La manera d’organitzar els espais condiciona la nostra intervenció educativa molt
notablement, i es constitueix en una estructura d’oportunitats o de límits per a
l’infant. En l’apartat “L’organització de l’espai i els materials” veureu com són de
determinants aquests contextos i com cal que els utilitzem educativament.
Des de l’edifici i les seves característiques i disseny fins a la selecció acurada
dels equipaments i materials de l’escola bressol i el parvulari esdevenen agents
educatius autèntics. Conèixer el marc normatiu i disposar de criteris sòlids per
organitzar l’espai són els objectius previstos. Es tracta que pugueu organitzar i
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planificar els espais i els recursos materials de l’escola infantil, tasca que requereix
saber-los analitzar, veure si són o no adequats a les necessitats infantils, localitzar
on es poden obtenir, classificar els materials atenent a diversos criteris (edat,
característiques, funció, etc.) o definir els espais necessaris en un centre o en
una aula d’educació infantil.
L’organització del temps és el tercer gran bloc de continguts del qual tractareu en
aquesta unitat i, més en concret, en el seu tercer apartat, titulat d’aquesta manera.
La reflexió sobre quina és la seva importància educativa, què entenem per temps
dels infants, temps dels educadors i temps de les famílies, com podem organitzar
les distribucions horàries per als diferents grups d’edats de 0 a 6 anys, i amb quins
criteris ho farem, o com es planifiquen els calendaris de l’escola, són alguns dels
aspectes cabdals de l’organització del temps.
Al llarg d’aquesta unitat cal que considerem també la interrelació entre els
diversos elements de l’organització de l’escola, que no són una simple suma
d’influències sinó una autèntica xarxa de relacions que es va teixint cada dia entre
les persones, les coses, els espais i els temps d’interacció, una xarxa que fa possible
el desenvolupament global i l’educació integral dels infants més petits en un marc
de vida quotidiana ple de possibilitats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, analitza la normativa legal i aplica criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
• Identifica els diferents materials didàctics, espais i temps d’acord amb
la intervenció educativa.
• Descriu la normativa que regula l’ús d’espais, recursos i temps en
l’àmbit formal i no formal segons el marc estatal i autonòmic.
• Defineix l’organització del temps i de l’espai com a recursos didàctics.
• Reconeix i valora la necessitat d’organitzar les tasques.
• Analitza els espais i materials didàctics i mobiliari, i en comprova el
compliment de les normes de seguretat i d’higiene i les condicions
d’accessibilitat.
• Estableix els espais, materials, recursos humans i temps, tenint en
compte l’edat, el nombre d’infants i, si escau, les necessitats educatives específiques.
• Es responsabilitza de la importància de generar entorns segurs.
• Defineix estratègies organitzatives en el disseny dels espais d’intervenció interiors i exteriors.
• Defineix criteris per a una distribució adequada del temps: calendari,
jornada...
• Valora el paper de l’espai i del temps com a agents educatius.
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1. Principis d’organització del centre d’educació infantil

El principi fonamental d’un centre és fer realitat l’educació dels infants petits,
donar-hi forma, i fer-ho de manera coherent amb les propostes teòriques que tenim
sobre els infants, sobre l’educació infantil, etc. La tipologia organitzativa d’escola
que definim és la clau per aconseguir-ho.
“Si [...] l’escola bressol és un sistema de relacions [...], un sistema de comunicacions,
d’interaccions entre infants i infants, entre els educadors i els pares, però també entre
aquests i altres pares; si aquestes relacions [...] poden i han de ser qualificades, perquè si
no, es podria trair la seguretat afectiva i l’estructuració social i cognitiva de l’infant, [...] el
subjecte de l’escola bressol ja no és l’infant sinó l’infant en relació. La quantitat i la qualitat
d’aquestes relacions, l’espai on s’estructuren, el temps en què es realitzen, les (ràtios),
determinen la qualitat i la identitat de la mateixa escola.”
C. Rinaldi (1990). “Programació a l’escola bressol”. In-fàn-cia (núm. 53, pàg. 16).

1.1 L’organització de l’escola i la planificació educativa
Una escola bressol o un parvulari és una organització que s’estructura d’una o
altra manera en funció, principalment, dels objectius que es proposa. Poderlos assolir implica desenvolupar unes funcions, establir uns criteris, dur a terme
unes determinades activitats, etc., és a dir, poder intervenir educativament en
coherència amb allò que definim en el nostre projecte educatiu de centre (PEC).

Els objectius proposats en el PEC han de ser el referent en el procés
d’organització del centre.
Els objectius del projecte educatiu de centre (PEC) poden ser d’àmbit pedagògic
(per exemple, afavorir el desenvolupament integral dels infants en una època de la
vida de gran repercussió posterior, mitjançant propostes educatives globalitzades,
o desenvolupar vincles afectius intensos i estables entre l’infant i els adults i els altres infants); d’àmbit institucional (per exemple, participar activament en activitats
culturals, esportives, recreatives o assistencials promogudes per les institucions
i col·lectius de l’entorn, o promoure i elaborar el pla de formació permanent
del personal de l’escola); d’àmbit administratiu (per exemple, assolir eficàcia i
optimitzar els processos de gestió administrativa de l’escola); i d’àmbit humà i
de serveis (per exemple, aconseguir un ambient acollidor, de respecte, positiu,
de tolerància i confiança mútua entre les persones que integren la comunitat
educativa).
Alguns dels objectius més directament relacionats amb l’estructura organitzativa
del centre educatiu poden ser els següents:
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• Organitzar adequadament els espais i els temps per atendre les necessitats
dels infants i assolir la construcció dels aprenentatges.
• Proporcionar un ambient enriquidor que estimuli els infants i els aporti
situacions d’interacció amb altres infants i adults.
• Aconseguir el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i de
relació i de convivència social.
• Proporcionar una atenció adaptada a les necessitats de cada infant, mitjançant el respecte i el suport al seu procés individual de desenvolupament,
atenent la diversitat.
• Desenvolupar estratègies de treball cooperatiu entre els membres de la
comunitat educativa.
• Desenvolupar i utilitzar instruments eficaços per a la comunicació interna i
externa.

En la unitat “La
documentació del centre
educatiu” podeu veure els
documents de planificació
educativa: PEC, PPC,
RRI, PGA o MAC.

Pel que fa a la proposta pedagògica de centre (PPC), el seu objectiu és cercar
intervencions que permetin aprenentatges significatius i, per això, l’equip educatiu
ha de prendre decisions metodològiques sobre el següent: com s’ha de globalitzar,
com ha de ser la intervenció de l’educador, quins criteris s’han de seguir per a
agrupar els infants, com es durà a terme l’adaptació dels infants i de les seves
famílies, amb quines estratègies es pot garantir un clima de seguretat i confiança,
amb quins criteris es poden organitzar els espais, els temps i els materials; els
criteris per a seleccionar materials, els criteris sobre la utilització dels espais i els
materials comuns, o les formes de col·laboració de la família en el procés educatiu.

Els elements organitzatius de l’escola infantil formen part dels documents
de planificació educativa del centre.
L’organització dels espais, dels temps, dels materials o dels grups d’infants es
decideix en les reunions d’equip educatiu, de la mateixa manera que es discuteix i
es prenen acords sobre l’organització de l’equip (com es coordinarà, quan i on
es reunirà), o la seqüenciació dels continguts dintre del cicle (llar d’infants o
parvulari). Són exemples que ens permeten entendre el segon nivell de concreció,
és a dir, com es pot adequar la intervenció educativa a la realitat concreta dels
nostres infants, del barri o del poble en el qual treballem.

En el reglament de règim
intern (RRI) de l’escola,
inclòs en l’actualitat en el
document anomenat
Normes d’organització i
funcionament del centre
(NOFC) es recullen molts
dels aspectes que
defineixen l’estructura
organitzativa de l’escola,
com ara la participació i els
sistemes de gestió i govern
del centre, o les relacions
amb l’entorn, els canals
d’informació i comunicació o
l’organització dels recursos i
dels materials didàctics.

Aquestes decisions es prenen abans de començar un curs escolar i també al llarg
del curs: a mesura que es desenvolupa la programació, també es formulen acords
sobre els recursos, el temps i l’espai en l’àmbit d’equip, però també en l’àmbit de
curs, o de cada aula (és a dir, de la coordinació entre els educadors d’un mateix
nivell d’edat, i de cada educador).

El tipus de centre i les seves característiques també condicionen l’estructura
organitzativa de l’escola. Així doncs, hi pot haver diverses formes
d’organització en funció dels models diversos d’escola infantil.
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Com ja sabeu, podem trobar una gran diversitat de centres: escoles infantils de 0
a 6 anys (poc freqüents a Catalunya); escoles bressol o llar d’infants que acullen
infants de 0 a 3 anys; parvularis que imparteixen el segon cicle d’educació infantil,
de 3 a 6 anys; o bé parvularis integrats en una escola d’educació infantil i primària.
D’altra banda, poden ser centres públics, centres privats (sostinguts o no amb fons
públics), centres de titularitat pública i gestió privada, etc.

Cal que les dimensions de l’escola, la seva grandària, els espais i l’ús que
se’n faci o l’organització del temps responguin al projecte educatiu de centre
i a les necessitats dels infants més petits i de les seves famílies.
Dins d’aquesta varietat de models, pel que fa al cicle de 0-3 anys (en el cicle de 3-6
anys, la situació més estesa és el parvulari integrat en una escola de primària, que
acull els infants una jornada lectiva mitjana de vuit hores diàries, inclòs el temps
de migdia, d’alimentació, descans i oci), alguns experts han parlat de tres tipus:
1. Escola bressol d’horari extens, fins a deu hores diàries, tot i que en molts
casos s’aconsella una permanència de l’infant que no superi les vuit hores.
2. Escola bressol d’horari curt, de com a màxim sis hores diàries.
3. Escola bressol de com a màxim sis hores setmanals.

1.2 Estructura organitzativa d’un centre educatiu
L’organització escolar ens permet ajustar la nostra intervenció educativa. Cal
organitzar l’acció educativa, i això té a veure amb els agrupaments que fem dels
alumnes, amb l’atenció a la diversitat, amb la distribució que en fem dels recursos,
etc.

Per aconseguir els objectius proposats, cal que ens dotem d’una estructura
organitzativa pròpia, que exigeix la distribució de tasques i el naixement
d’estructures que donin estabilitat a la institució. Com a escola, les
estructures es relacionen amb l’ordenació de les persones (recursos humans)
i dels espais (recursos materials), però també amb els mecanismes que
relacionen ambdós tipus d’elements (recursos funcionals).
El marc normatiu legal és el primer condicionant de l’estructura organitzativa
de l’escola que cal considerar. Ja coneixeu les lleis i normes educatives d’àmbit
general que regulen l’educació infantil i el nostre sistema educatiu. El desplegament d’aquesta legislació en decrets i altres normes més específiques ens concreta
aquest marc normatiu a l’hora d’organitzar el centre educatiu.
La distribució del temps i de l’espai, l’emplaçament dels edificis i les seves
característiques, el tipus d’equipament material i l’ús que se’n fa, la distribució

La llei concreta, per
exemple, el nombre
d’infants que hi ha d’haver
com a màxim en cada grup,
la ràtio o proporció d’infants
per educador, els metres
quadrats mínims que ha de
tenir el pati o jardí, etc.
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del temps i la seva adequació a les edats i possibilitats dels infants són elements
d’importància cabdal en l’organització del centre, juntament amb les activitats, la
regularitat i l’estabilitat de la vida que s’hi desenvolupa, els objectes proposats i els
models d’actuació dels adults, elements tots ells que cal incloure en els processos
d’avaluació de l’organització de l’escola.

Sobre l’establiment de
requisits mínims que han
de complir els centres
d’educació infantil vegeu
també l’apartat
“L’organització dels espais
i els materials”.

L’establiment d’uns requisits mínims que han de complir els centres d’educació
infantil ha oscil·lat, en les darreres dècades, des de la inexistència de regulacions
estatals (situació que acaba l’any 1991 amb la publicació del Decret 1004/1991,
posterior a la LOGSE, de 1990) i la publicació d’unes ordres del Departament
d’Ensenyament i el de Sanitat de la Generalitat l’any 1983, molt avançades per
a la seva època, fins a la situació actual (agost de 2010), en la qual ja disposem
de dos decrets importants que es despleguen a partir de la LOE (Llei orgànica
d’educació, de 2006), quan ja tenim també la Llei d’educació de Catalunya (2009).
Val a dir que els requisits mínims establerts en les ordres de 1984 van ser rebaixats
pel Decret 1004/1991, però encara van ser més retallats en el Decret 353/2000 del
Departament d’Ensenyament.
Totes aquestes normes són actualment derogades i avui tenim com a marc
normatiu específic que estableix els requisits mínims dels centres d’educació
infantil els dos decrets esmentats abans: el Decret 282/2006, que regula els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de primer cicle,
d’àmbit autonòmic, i el Reial decret 132/2010, d’àmbit estatal, que estableix els
requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle
d’educació infantil però també de l’educació primària i de l’educació secundària,
un marc normatiu que manté aquests requisits en nivells molt similars als establerts
fa dues dècades al nostre país.
Si analitzem les condicions materials de l’organització de l’escola bressol o
del parvulari, a més de l’organització dels recursos humans (infants, educadors,
famílies, etc.) podem destacar, juntament amb la dimensió educativa de l’espai i
del temps, els recursos materials i els recursos funcionals (vegeu la figura 1.1).
Figu r a 1 . 1 . Elements bàsics de l’organització d’un centre d’educació infantil

1.3 Organització dels recursos humans de l’escola infantil
Els infants, educadors, pares, mares i altres familiars, així com els altres professionals que treballen a l’escola o que col·laboren en la nostra tasca configuren
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els recursos humans de l’escola infantil. Les persones són un element clau en
l’engranatge del centre educatiu, per la qual cosa cal analitzar els aspectes més
rellevants per a la seva concreció en l’organització de l’escola bressol i el parvulari.

1.3.1 Els infants
Els infants són l’element humà que dóna sentit a la nostra intervenció educativa.
Com a característiques de la seva concreció i definició en l’estructura, trobem,
entre altres aspectes:
• el nombre total d’infants i dels agrupaments,
• la ràtio o proporció infants/educador i
• els criteris d’agrupament dels alumnes a l’escola infantil.
Nombre total d’infants i agrupaments

No hi ha un nombre d’infants ideal per a una escola bressol o un parvulari, però,
per afavorir un ambient familiar i acollidor i fer possible que la major part de les
activitats estiguin globalitzades a escala de tot el centre, la grandària de les escoles
d’educació infantil ha de permetre tenir un nombre reduït d’infants.
“L’escola petita és un àmbit que té la possibilitat de fer partícips les persones del seu propi
projecte. És una escola en la qual ningú no se sent estrany. Una escola amable és una
petita comunitat educativa, un sistema d’elements interdependents, en el qual totes les
persones participen del mateix projecte educatiu.”
I. Cabanellas; C. Eslava (coord.)

(2005).

Territorios de la infancia.

Diálogos entre

arquitectura y pedagogía (pàg. 161). Barcelona: Graó.

Les escoles bressol o llars d’infants solen tenir de quaranta a setanta nens i entre
vuit i quinze adults perquè els infants es puguin conèixer entre ells, i amb tots
els adults. Així, un grup reduït de nens i nenes i els seus educadors conviuen i
comparteixen un espai de dimensions abastables per als nens, i es defuig de la
massificació. En el document del Grup de Treball d’Educació Infantil de Rosa
Sensat Proposta de mínims actuals i futurs per a l’escola bressol de Catalunya
(2004), es proposa un màxim de cinquanta-vuit infants. Les escoles bressol
municipals de Barcelona solen tenir, la majoria, seixanta-tres places escolars i
cinc grups, tot i que les més grans escolaritzen vuitanta-un infants (en set grups),
noranta-tres (en vuit grups) i fins i tot n’hi trobem alguna amb una capacitat per a
acollir cent vint-i-un infants (distribuïts en deu grups).
En el cas dels parvularis, el més aconsellable és que acullin entorn de setanta-cinc
infants (és a dir, tres grups de vint-i-cinc infants cadascun, un de cada grup d’edat,
es coneixen com a centres d’una línia), i més si tenim en compte que solen formar
part d’una escola d’educació infantil i primària que, si té una sola línia, escolaritza
aproximadament 225 alumnes.

El nombre màxim d’infants
que admeten les escoles
infantils de Reggio de
l’Emília són seixanta-sis als
Asilo nido (0-3 anys), i
setanta-vuit a la Scuola
dell’infanzia, que equival al
nostre parvulari.
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Quan parlem d’un grup ens solem referir a un nombre estable de nens d’una
determinada edat i a un o dos educadors que comparteixen un temps i uns
espais.

Pel que fa a les
denominacions...
... dels grups d’infants més
petits, en moltes escoles ja no es
fa servir lactant, sinó que
s’utilitzen denominacions
indicatives del seu moment
evolutiu -gatejants, caminants,
etc.- o simplement altres noms
de representació del grup
vinculats a elements que
interessen els infants, com per
exemple, els animals.

A les escoles bressol hi sol haver entre tres i set grups en total, mentre que al
parvulari la situació més habitual és la que hem esmentat abans (una línia, és a dir,
un grup de cada nivell de parvulari), encara que en algunes escoles grans trobem
dues o més línies (és a dir, dues o més classes de P3, de P4 i de P5).
En alguns casos trobem escoles més petites, com les escoles infantils rurals de la
comunitat de Madrid, que tenen caràcter unitari i s’anomenen Casas de los niños.
Escoles infantils rurals de la comunitat de Madrid
Tenen catorze infants com a màxim, d’edats compreses entre 1 i 4 anys, que solen estar
agrupats en dues seccions: una acull els infants d’1 a 2 anys; i l’altra, infants dels 2 als 4
anys. Solen ser cases de tres aules, organitzades en racons de joc o activitat. Treballen
segons una rutina que combina activitats més dirigides amb d’altres de més lliures, i
ofereixen tres hores i mitja d’atenció directa als infants cada matí.

A l’escola bressol, els infants solen agrupar-se per edat homogènia i amb poca
diferència de mesos entre el més petit i el més gran. Els agrupaments per edats
es basen en criteris psicopedagògics en relació amb el nivell de desenvolupament
infantil, i també en les necessitats reals de la demanda de places en cada curs. Els
criteris d’agrupament dels infants segons el seu nivell de desenvolupament donen
lloc en alguns centres a cinc grups d’edat de l’escola bressol (en començar el curs,
el mes de setembre):
• Grup d’edat de 4 a 8 mesos
• Grup d’edat de 9 a 14 mesos
• Grup d’edat de 15 a 20 mesos
• Grup d’edat de 21 a 26 mesos
• Grup d’edat de 27 a 32 mesos
Els cinc grups d’edat de l’escola bressol també s’han classificat en tres grans grups:
1. Lactants o petits, subdividit en els següents: a) De 0 a 8 mesos, i b) De 8 a 12 mesos.
2. Mitjans, subdividit en els següents:
(a) De 12-15 a 18-20 mesos.
(b) De 18-20 a 24 mesos.
3. Grans, de 24 a 36 mesos.

Diversos autors (1980). Psicopedagogia del nen de 0 a 36 mesos (pàg. 68). Barcelona:
Rosa Sensat.

El fet de formar els grups de nens per edats i que en un grup hi pugui haver
diferències de pocs mesos d’edat i tenir un nivell de competències similar fa que
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s’organitzin amb més facilitat les activitats de grup. Al parvulari, l’any determina
la pertinença al grup en el nostre país (nascuts des del gener fins al desembre del
mateix any).
Els grups d’infants solen ser estables al llarg dels tres anys de cada cicle, encara
que la necessitat d’oferir més places a l’escola bressol fa que en alguns països
i també en alguns serveis de casa nostra el grup no sigui estable i tingui una
composició diferent al matí i a la tarda, o els diversos dies de la setmana, la qual
cosa pot posar en perill la qualitat de l’atenció educativa. Cada grup és una entitat
organitzada, però vinculada als altres grups del centre.
La composició del grup, segons M. Jubete, es caracteritza pel següent:
”[...] -en les seves variables determinades per l’edat, el sexe (grups mixtos o homogenis),
el nombre, la disposició espacial, l’interès i la «proximitat» respecte a una problemàtica
específica- constitueix un element estructurant per produir un intercanvi autènticament
eficaç.”
M. Jubete (ed.) (2004). Espais i temps per al joc. Barcelona: Rosa Sensat (“Temes
d’Infància”, núm. 47, pàg. 23).

Ràtio infants/educador

Cal que els grups siguin reduïts perquè es pugui fer una atenció individualitzada,
perquè el nen pugui conèixer altres infants i l’adult i perquè no es trobi perdut en un
espai massa gran per a ell. Si integrem infants amb dificultats físiques, psíquiques
o motores, o que presentin altres necessitats educatives específiques (NEE), seria
molt convenient reduir el nombre d’infants del grup, almenys en una proporció
1:2.
L’article 12.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer
cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres a Catalunya, estableix, pel
que fa al nombre màxim d’infants per grup, el següent:
“Al primer cicle de l’educació infantil hi pot haver simultàniament, com a màxim, el següent
nombre d’infants per grup:

• Grups d’infants menors d’un any: 8 infants.
• Grups d’infants d’un a dos anys: 13 infants.
• Grups d’infants de dos a tres anys: 20 infants.”

Decret 282/2006, de 4 de juliol.

En l’article 12.2 aquest decret disposa que:
“El centre estableix l’atenció als infants d’acord amb el seu projecte educatiu i amb la
seva proposta organitzativa, amb la distribució de grups que en cada moment considera
oportuna segons el nombre d’infants que atén i l’equip de professionals de què disposa,
sense poder superar en cap grup el nombre màxim d’infants determinat a l’apartat anterior.”
Decret 282/2006, de 4 de juliol

Ràtio nens/educadors
Pel que fa a la ràtio
nens/educadors, com més petits
són els infants, n’hi ha menys en
cada grup perquè depenen més
de l’adult; a mesura que els
infants van creixent, es pot
augmentar el nombre de
nens/educador perquè van
assolint més autonomia.
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Pel que fa al nombre de places totals de l’escola bressol o llar d’infants, el Decret
282/2006 recull el següent en l’article 12.3:
“La capacitat màxima simultània de cada centre es fixa en el corresponent conveni o
disposició pel qual es crea o s’autoritza, tenint en compte el nombre màxim d’alumnes
per grup que estableix l’apartat primer d’aquest article i les instal·lacions i condicions de
cada centre.”
Decret 282/2006, de 4 de juliol

Nornativa catalana de 1983
La normativa catalana de 1983
proposava ràtios més baixes que
les actuals (Decret 282/2006) de
0 a 3 anys (7 infants de 0 a 1 any;
10 infants d’1 a 2 anys, i 18
infants de 2 a 3 anys. El decret de
l’any 2000, però, les augmentava
(15/1 en infants de 0 a 3 anys), i
fins i tot preveia que el
Departament la podria modificar
en cas que fos necessari.
Relació alumnes per unitat
Els centres docents que ofereixen
el segon cicle d’educació infantil
han de tenir, com a màxim, 25
alumnes per unitat escolar.

El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de
l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària al territori
espanyol estableix en l’article 7 el següent:
Trobem resumides aquestes dades sobre el nombre màxim d’infants per grup en
tota l’etapa d’educació infantil en la taula 1.1.
Taul a 1 . 1 . Nombre màxim d’infants/grup segons el Decret 282/2006 (primer cicle, Catalunya) i el Reial
decret 132/2010 (segon cicle, Espanya)
Edat

Ràtio infants/educador

De 0 a 1 any

8 infants/educador

D’1 a 2 anys

13 infants/educador

De 2 a 3 anys

20 infants/educador

De 3 a 6 anys

25 infants/educador

En el document del Grup de Treball d’Educació Infantil de Rosa Sensat Proposta
de mínims actuals i futurs per a l’escola bressol de Catalunya (2004), es proposava
el que veiem en la taula 1.2 en relació amb el cicle 0-3 anys.
Tau la 1 . 2 . Ràtio infants/educador per edat segons la Proposta de mínims actuals i futurs per a l’escola
bressol de Catalunya (2004)

Encara estem una mica
lluny d’assolir els objectius
de qualitat pel que fa a la
ràtio d’infants/educador en
l’etapa de l’educació infantil.

Edat

Ràtio infants/educador

De 0 a 1 any

6 infants/educador

D’1 a 2 anys

8 infants/educador

De 2 a 3 anys

15 infants/educador

Unitats que agrupin infants de 0-3 anys

12 infants/educador

Mínim de 3 educadors/2 unitats/nombre d’educadors en funció de l’horari de l’escola bressol/mitjana: 9,6 infants per adult.

El nombre d’infants per grup i el nombre d’infants per educador són una qüestió
fonamental per garantir el tracte personal que necessiten els infants més petits. En
relació amb això, el document Els objectius de qualitat proposats per la Xarxa
d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea (1996) plantejava les ràtios que
es mostren en la taula 1.3 com a objectius que s’havíen d’haver assolit l’any 2006
(objectiu núm. 21).
Tau la 1. 3. Ràtio infants/educador per edat segons els objectius de qualitat proposats per la Xarxa
d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea (1996)
Edat

Ràtio infants/educador

De 0 a 1 any

4 infants/educador mínim

D’1 a 2 anys

6 infants/educador mínim
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Taul a 1. 3 (continuació)
Edat

Ràtio infants/educador

De 2 a 3 anys

8 infants/educador mínim

De 3 a 6 anys

15 Infants/educador mínim

Mitjana: 6 infants/adult. Per mantenir les ràtios sempre hi ha d’haver un servei adequat de suplències (objectiu núm. 23).

En alguns països del nostre entorn, l’escola bressol s’organitza en grups heterogenis de 0 a 3 anys amb les ràtios que observem en la taula 1.4.
Taul a 1. 4. Ràtio infants/educador per edat en països propers
EdatPaís

França

Itàlia

Regne Unit

De 0-1 any

3

3

2

D’1 a 2 anys

6

5

3

De 2 a 3 anys

9

7

4

En altres serveis no formals d’atenció socioeducativa les ràtios infants/educador
establertes són diferents de les dels serveis formals. Per exemple, en els centres
oberts infantils, de la xarxa de serveis socials d’atenció primària, la ràtio
educador social/usuari i monitor de temps lliure/usuari no és inferior a 0,2, és
a dir, hi ha 2 professionals per cada 10 usuaris, i també podran disposar d’altres
professionals col·laboradors.
En els centres d’acolliment, que són serveis residencials d’estada limitada que
fan l’observació, el diagnòstic, la guarda i l’educació en l’atenció immediata i
transitòria en les situacions d’urgència dels menors en alt risc social, a més dels
altres professionals de l’equip que hi intervenen, cal que el personal educador
d’atenció directa no tingui una ràtio inferior a 0,20, que s’incrementa fins a 0,33
en el cas d’infants de 0 a 3 anys.
En els centres residencials d’acció educativa, que són serveis residencials
d’acolliment, per a la guarda i educació dels infants tutelats per l’Administració
mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora,
si es tracta de centres per a nadons i primera infància (infants de 0 a 3 anys), la
normativa estableix una ràtio educador/menor-resident no inferior a 0,25. Si es
tracta de centres per a infants i preadolescents (que atenen menors de 4 a 12 anys),
cal que disposin d’una ràtio educador/menor-resident no inferior a 0,10.
En el cas de les activitats d’educació en el lleure per a infants, com els casals
de vacances o les colònies, la ràtio educador-responsable de l’activitat/infants és
d’1 professional dirigent de l’activitat com a mínim per cada 10 infants, segons
regula el Decret 137/2003. Per a les ludoteques, en cas que atenguin infants de 0
a 6 anys, la ràtio infants/ludotecari és de 12/1.

Persona de referència

Cada educador té assignat un grup d’edat, a banda de disposar d’altres recursos de
personal que poden treballar amb el grup com l’educador de suport o l’educador

Sobre les ràtios
d’infants/educador per
edats podeu consultar la
secció “Annexos” d’aquest
apartat en el material web.
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especialista, per exemple. Com veurem més endavant, també hi pot haver altres
formes puntuals d’agrupament (festes, tallers, activitats esporàdiques, etc.). És
molt important que cada grup tingui el seu educador/a de referència, també
anomenat tutor/a.
“La comunicació (del nen) amb els adults esdevé principalment per mitjà del cos i de la
mateixa manera el coneixement de les persones que s’ocupen d’ell es fa mitjançant el cos
d’aquesta persona (les mans, les olors, el contacte, la veu, la mirada, etc.).
Parlem d’una relació, d’una comunicació realment complexa, profunda i específica que es
constitueix en la mesura que les dues persones s’hi troben sovint i amb continuïtat. En una
escola bressol [...] no és possible pensar en l’alternança i la variació de les figures que
s’ocupen dels infants i de llurs famílies. La introducció d’una persona de referència per a
cada nen i la seva família és un intent d’oferir, per mitjà de la creació d’un vincle particular,
la possibilitat de disminuir l’estrès de separació i del notable esforç d’adequació que la vida
a l’escola bressol imposa a l’infant.”
E. Goldschmied (1997). “La persona de referència”. In-fàn-cia (núm. 94, pàg.12-17).
Continuïtat grup-educador
En el cas de les escoles bressol
moltes vegades s’intenta que
l’educador acompanyi el grup
d’infants al llarg de tot el cicle
per establir vincles afectius, de
seguretat i de confiança. Quan es
disposa de dos educadors, en
algunes escoles bressol un d’ells
garanteix la continuïtat al llarg
de tot el primer cicle de
l’educació infantil, amb
l’objectiu de proporcionar
estabilitat i permetre refermar la
construcció de la identitat de
l’infant. És per això que és molt
important l’estabilitat laboral de
l’equip educatiu de l’escola
infantil.

En alguns models de serveis educatius trobem dos educadors per grup, fet que s’ha
anomenat la parella educativa.
“En la parella educativa, dues persones (amb la mateixa categoria professional, igual
calendari, amb les mateixes funcions i sou idèntic) comparteixen, sense divisions nominals,
un únic grup de nens i nenes durant la major part de la jornada laboral. Els dos
professionals es reparteixen la responsabilitat de la relació amb les criatures i amb les
famílies i tenen el mateix poder de decisió. La parella educativa trenca, culturalment, amb
un model tradicional d’una mestra per grup de nens i nenes, o amb l’agregació de dues
persones en la qual hi ha una mestra i un auxiliar amb categories diferents. [...] Aporta
una riquesa i complexitat més gran al grup: més models, més conflictes socio-cognitius,
més idees. [...] Si una persona té una idea i l’intercanvia amb una altra, cada una posseeix
dues idees. La parella educativa augmenta les opinions, la creativitat, el cooperativisme, la
solidaritat, la relativitat, etc., valors dels quals les persones adultes hem de donar exemple,
abans de tot, als nens, que són molt sensibles a la manera com els grans ens relacionem.”
A. Hoyuelos (2004). “La parella educativa, un repte cultural?”. In-fàn-cia(núm. 141, pàg.
5-10).

Altres formes d’agrupament de l’alumnat

Com es recull en les Orientacions per a les llars d’infants (1997, pàg. 21-22),
l’equip educatiu ha de decidir quins criteris orientaran l’agrupació dels infants
(com distribuir-los durant el temps de permanència; com la de moments especials,
o en diferents moments de la jornada). Generalment s’aplica a la llar d’infants el
criteri d’homogeneïtat, tendint al fet que cada grup aculli nens i nenes d’edats tan
similar com sigui possible en donar per suposat que d’aquesta manera les seves
necessitats i interessos seran també homogenis. Però estudis recents avalen la
conveniència d’afavorir situacions més similars a les que es poden produir en
contextos informals, en les quals infants d’edats i nivells maduratius diferents
tinguin l’oportunitat de jugar i relacionar-se.
Així, hi ha intervencions educatives en què s’agrupen els infants de grups diferents,
que es barregen per realitzar determinades activitats. Tavernier (1984, pàg. 58)
parla de descompartimentació i la defineix de la manera següent: ”[...] una
organització de l’escola, o d’una part de l’escola, en què el grup classe, vinculat al
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seu mestre, deixa de ser l’única unitat d’agrupació dels alumnes. Pot estar animada
pel conjunt d’ensenyants de l’escola [...], pel personal de servei o els animadors
dels centres d’esbarjo [...], pares d’alumnes, artesans locals.”
Per poder fer aquests agrupaments, cal resoldre algunes qüestions organitzatives
d’espai i de temps com, per exemple, disposar d’espais propers a les aules. En
la proposta de Tavernier hi ha dues sales de joc: una per als jocs més moguts,
i l’altra, per fer activitats més tranquil·les. Pel que fa al temps, es reserven dos
moments del dia -al final del matí i al principi de la tarda- i s’ofereix la possibilitat
de triar, respectivament, entre conte o educació física, o entre educació física i
jocs musicals.
Així es poden fer més activitats i es treu profit de la interacció entre infants de grups
i d’edats diferents. Es guanya en autonomia però cal ser prudents i respectar els
temps d’adaptació: no fer barreges a principi de curs, ni en tot el primer trimestre
quan parlem d’infants petits.
Si deixem llibertat per compartir espais i que l’infant es mogui lliurement per
l’escola, trobem moltes formes espontànies de descompartimentació. Per exemple,
tres nenes de grups diferents s’han trobat al vaixell que està situat a l’espai interior
comú central de joc i xerren animadament; o quan fem activitats tots junts (una
festa, un concert, etc.).
També hi ha experiències educatives amb grups d’edats barrejades permanentment: un exemple són les que van començar a aparèixer als Kindergarten del land
alemany del Rin del Nord-Westfàlia als anys setanta. Els arguments favorables
tenen a veure amb la idea que la diversitat de desenvolupaments estimula l’aprenentatge de tots els infants. A més, també ajuden a crear més places de nadons.
En aquests centres hi ha un total de quinze infants d’edats barrejades de 0 a 6 anys,
amb tres educadors/res: 2-3 lactants, 4 nens d’1 a 3 anys i 8 nens de 3 a 6 anys, amb
equilibri nens-nenes. Es requereixen unes condicions d’espai que responguin a les
necessitats de tots els infants: al voltant d’uns 70 m2 per grup, més una habitació
per als nadons, el lavabo i una sala multiús per a cada dos grups.
“Els lactants i els nens més petits disposen de zones tranquil·les; els més grans poden
fer les seves activitats en habitacions per a activitats manuals i d’acció. La distribució
de l’espai depèn dels interessos i les necessitats dels nens: l’oferta va des de racons
agradables i confortables amb matalassos, fins a àrees per a la representació de rols i per
a fer construccions. Els materials per als entreteniments són de lliure accés per estimular
l’elecció autònoma d’activitats. Les habitacions grans permeten l’estada conjunta de tots
els nens durant el dia, per exemple a l’hora de menjar [...]. El principi més important de
la distribució és la connexió de totes les habitacions entre elles de manera que els nens
poden decidir per si mateixos on volen estar i escollir entre diferents activitats [...] excepte
en alguns moments del dia en què es reuneixen tots els nens del grup i els educadors
conjuntament.”
A. Dreier; I. Voigt-Buchholz (1992). “Cap nen no és com l’altre. Treball pedagògic amb
grups d’edats barrejades”. In-fàn-cia (núm. 66, pàg. 12).

Un exemple de
descompartimentació...
... és l’activitat anomenada
portes obertes: una sessió
setmanal de joc lliure i/o
organitzat per als alumnes de
parvulari, que poden triar a
quina aula de parvulari volen
anar els divendres a la tarda. No
es programa fins que l’equip de
parvulari valora el procés
d’adaptació del grup dels més
petits (de P3), que els permet
sortir del seu espai i acceptar
l’entrada d’altres infants a
l’estança pròpia. (Escola Arc
Iris, Barcelona)
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Tipus d’agrupaments dels infants en la realització de les activitats

L’equip educatiu també ha de prendre decisions en relació amb els tipus d’agrupacions que es proposen en les diverses situacions i activitats quotidianes en funció
de la mida del grup, dels objectius, de les seves característiques i interessos, etc.,
com podeu veure a la figura 1.2. Encara que algunes activitats es poden fer
amb la totalitat dels infants del grup per afavorir el reconeixement de tots els
seus membres, celebrar una festa, conversar, etc., en l’etapa d’educació infantil
la major part de les activitats s’organitzen en grups reduïts o individualment, ja
que permeten una atenció individualitzada i una escolta més acurada dels infants
per part de l’educador.
Figu r a 1 . 2 . Tipologies d’agrupament dels infants

En l’agrupament individual l’infant tria l’activitat d’una manera lliure i individualitzada: decideix què vol fer, com ho vol fer i amb què ho fa. Per la seva banda,
l’educador organitza l’entorn i facilita l’activitat del nen. L’activitat individual
permet desenvolupar totes les potencialitats dels nens i nenes.
Segons Lleixà (1992), l’activitat individual permet desenvolupar totes les potencialitats dels
nens i nenes, i els ajuda en els aspectes següents:
• “A respectar el ritme individual i aprofitar les capacitats de cadascú.
Un entorn ordenat. En aquesta aula
de l’Escola Bressol Municipal Nenes i
Nens de Barcelona tot és polit i
endreçat, l’ambient estimula i ajuda a
estructurar l’acció dels infants.

• A evitar la por d’equivocar-se, ja que el treball individualitzat es basa en l’experimentació
(assaig/error/encert).
• A refermar les estructures mentals, ja que estimula el raonament lògic i la deducció i a
potenciar el treball de simbolització i representació.
• A trobar diferents solucions per resoldre una mateixa tasca.
• A obtenir més autonomia personal i més seguretat.
• A desenvolupar l’esperit d’investigació a partir de la manipulació i a experimentar amb noves
coses.
• A augmentar la seva capacitat de concentració.
• A afavorir els processos maduratius.

Ordre als racons
Cal que els racons de joc estiguin
ben endreçats. Per exemple, un
racó de nines que dormen als
bressols, amb tots els elements
endreçats i els armaris de robeta
preparats, o un paquet de
macarrons als prestatges de la
cuineta, ben equipada, neta i
amb tots els estris al seu lloc,
conviden a jugar.

• A poder usar els materials individualment i a responsabilitzar-se de la seva cura i conservació.
• A potenciar el treball autònom i a programar i organitzar la feina d’una manera més
espontània.”

T. Lleixà (coord.) (1992). La educación infantil 0-6 años (vol. III, capítol 2, pàg. 72-73).
Barcelona: Paidotribo.
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Com a treball individual podem trobar aquelles activitats que parteixen de l’organització de diferents materials manipulatius que es troben a l’abast dels infants,
principalment els anomenats jocs de taula o el treball en racons. En el primer cas,
l’educador observa i ajuda l’infant o hi intervé si és requerit. En el cas del treball
en racons -una manera d’organitzar l’espai aula d’una manera dinàmica i flexible
que permet respondre a les necessitats lúdiques dels nens-, el paper de l’educador
és molt important a l’hora d’organitzar-los, ja que pot ser que motivin i estimulin
l’activitat, o no.
En les formes d’agrupament col·lectiu se solen proposar al grup estable d’infants activitats conjuntes que faciliten la interacció amb els altres, o es porten
a terme projectes plantejats pels mateixos infants. Altres activitats es realitzen
en petit grup. L’activitat col·lectiva permet desenvolupar altres relacions socials,
conviure, comunicar-se i expressar-se amb els altres. El joc lliure, el joc organitzat,
el treball de les unitats didàctiques o centres d’interès, etc. poden ser exemples
d’activitats col·lectives, encara que dependrà, en molts casos, de com es plantegin,
de quines consignes doni l’educador. També els tallers, que poden ser fets pel grup
classe, pel grup petit o per grups diferents (intertallers), formen part d’aquesta
forma d’agrupament. En algunes ocasions podem considerar tot el cicle com
una forma d’agrupament, com quan celebrem junts la festa de final de curs de
l’escola bressol, o organitzem una sortida al bosc a collir castanyes tots els grups
del parvulari en arribar la tardor.
La durada de les activitats col·lectives...
... es va ampliant al llarg del cicle de parvulari, encara que les característiques de cada
grup i la seva capacitat d’atenció i concentració ens faran ajustar-ne la temporització. Per
exemple, de vegades les activitats col·lectives duren aproximadament mitja hora a P3, fins
a arribar a una hora i mitja a P5.

A l’escola bressol predominen les activitats individuals i en petit grup, mentre que
en el cicle de parvulari es va afermant el treball en petit grup i col·lectiu.

1.3.2 Els professionals de l’escola i la seva organització
Les funcions dels educadors de les llars d’infants dependents del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, que fan la tasca educativa amb infants en el primer cicle de
l’educació infantil, són les següents:

• Atenen directament els infants, i són els responsables del grup assignat, del seu
desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic com psíquic i
social, i de la seva neteja personal, roba i alimentació. També atenen la vigilància i custòdia
dels infants en el cas de sortides programades pel centre.
• Formen part de l’equip educatiu i participen a elaborar, executar i avaluar els projectes que
s’estableixin en el pla general de funcionament del centre.
• Programen, desenvolupen i avaluen els processos educatius i d’atenció als infants.
• Mantenen una relació periòdica amb els familiars dels infants, i els proporcionen orientació
i suport, i també amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el
desenvolupament dels infants.
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• Supervisen i avaluen el personal en pràctiques adscrit a l’aula.

Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament de les llars
d’infants públiques dependents del Departament d’Educació per al curs 2009-2010.

Pel que fa als requisits de titulació que ha de tenir el professorat d’educació
infantil, la Llei orgànica d’educació (LOE) estableix, en l’article 92, el següent:

Funcions de l’educador. L’atenció
directa als infants ocupa la major part
de la jornada laboral dels
professionals de l’educació infantil.

1. L’atenció educativa directa als nens del primer cicle d’educació infantil és a
càrrec de professionals que tinguin el títol de mestre amb l’especialització
en educació infantil o el títol de grau equivalent i, si s’escau, d’altre personal
amb la deguda titulació per atendre les nenes i els nens d’aquesta edat. En tot
cas, l’elaboració i el seguiment de la proposta pedagògica a què fa referencia
l’apartat 2 de l’article 14 han d’estar sota la responsabilitat d’un professional
amb el títol de mestre d’educació infantil o títol de grau equivalent.
2. El segon cicle d’educació infantil l’imparteixen professors amb el títol
de mestre i l’especialitat en educació infantil o el títol de grau equivalent
i poden ser ajudats, en la seva tasca docent, per mestres d’altres especialitats
quan els ensenyaments impartits ho requereixin.”
Correspon a l’administració educativa catalana regular, entre altres aspectes (com
els continguts educatius o els requisits que han de complir els centres), el nombre
i la qualificació dels professionals que imparteixen el primer cicle d’educació
infantil. El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres, estableix en l’article 11 el següent:
Nombre i qualificació dels professionals
Els professionals que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil han d’estar en
possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent,
o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent,
acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.
El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de
grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups.
Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de mestre
amb l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.
L’atenció educativa als infants ha d’anar a càrrec, en tot moment, del personal qualificat a
què es fa esment en aquest apartat.
Cada grup estable d’alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest article
que fa les tasques d’educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació amb les famílies.

Educadors de suport, tècnics especialistes en educació infantil i altres
professionals de suport socioeducatiu

Els educadors de suport permeten individualitzar millor l’atenció als infants en
determinats moments (dinar, migdiada), dur a terme activitats en col·laboració
amb els educadors d’aula i els grups d’infants i altres activitats de suport a les
funcions docents, sobretot en les situacions que requereixen un nombre més elevat
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de personal (sortides, tallers, vigilància de l’estona de migdiada, substitució dels
educadors a l’hora de dinar) o en cas d’imprevistos (absències, emergències, etc.),
segons el seu temps de permanència al centre.
A tall d’exemple, algunes de les tasques que fa aquest personal de suport a les
escoles bressol són les següents:
• En les estones de l’acollida matinal: rebre els infants i les famílies, satisfer
les necessitats de cura dels infants, proposar activitats de joc als infants,
donar l’esmorzar si és el cas i recollir i registrar la informació rellevant
respecte a l’infant i la família.
• En l’estona del dinar i del descans de migdia: donar suport al tutor de
l’aula en l’activitat de dinar, atendre les necessitats de cura i higiene dels
infants, posar-los a dormir, ajudar a preparar l’espai de descans, atendre els
infants quan es van despertant, recollir l’espai i també comunicar al tutor les
incidències produïdes en l’estona de descans, en la qual és quan solen tenir
tota la responsabilitat del grup d’infants mentre l’educador no és a l’aula en
els casos de jornada partida.
Des de fa uns anys s’incorporen a les aules del primer nivell de parvulari els tècnics
en educació infantil, que formen part del personal de suport socioeducatiu dels
centres públics d’educació infantil i primària. Les funcions i les tasques d’aquests
professionals es descriuen en les instruccions de començament de curs que publica
cada any el Departament d’Educació.
Funcions
El tècnics i tècniques especialistes en educació infantil col·laboren amb els mestres tutors
del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu de l’alumnat,
principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats
bàsiques dels infants.
Correspon al tècnic o tècnica especialista en educació infantil, en el marc del que estableix
la disposició addicional onzena.3 de la Llei d’educació:
• Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge:
organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de les
sessions.
• Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge
d’hàbits d’autonomia de l’alumnat.
• Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor/a.
• Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.
• Participar en processos d’observació dels infants.
Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les reunions de cicle i
de nivell i en les activitats de formació que es facin relacionades amb les seves funcions i
poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor/a.
D’acord amb l’article 146.3 de la Llei d’educació, els tècnics especialistes d’educació infantil
poden ser convocats a participar en les reunions del claustre, amb veu i sense vot, quan s’hi
tractin qüestions relacionades amb les seves funcions. Així mateix, són electors i elegibles
com a personal d’administració i serveis al consell escolar del centre.”

Fisioterapeutes a l’escola. Exercici
de fisioteràpia respiratòria. Escola
d’EE Xaloc.
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Document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics
d’educació especial per al curs 2010-2011.

També formen part del personal de suport socioeducatiu o professionals d’atenció
educativa dels centres d’educació infantil i primària públics els auxiliars d’educació especial, els educadors d’educació especial, els integradors socials
i els fisioterapeutes. En aquests centres també hi imparteixen docència i presten
atenció directa als infants de parvulari, a més dels mestres especialistes en educació infantil, que exerceixen de tutors, altres mestres especialistes (en educació
física, educació especial, educació musical, etc.), tenint en compte, però, quan
s’organitza l’atenció docent a l’alumnat en tota l’etapa d’educació infantil, el
criteri de globalitat per sobre del de l’especialització.

Vegeu el treball en equip
en la unitat “Principis
bàsics d’intervenció en
educació infantil”, en
l’apartat “L’educador
infantil”, i també de les
funcions de l’equip
educatiu, i per això ja
sabeu que la coordinació
ha de formar part de la
manera de treballar dels
educadors.

L’equip educatiu

L’equip pedagògic és el responsable de la planificació, el desenvolupament i
l’avaluació posterior de les estructures organitzatives i del currículum, i també
dels recursos i les estratègies didàctiques. És un òrgan col·legiat (és a dir, format
per més d’una persona), que garanteix la participació dels educadors a l’escola
i està integrat per tot el personal docent. Pot tenir algun tipus d’assessorament
psicopedagògic.
També la LEC, en l’article 104, determina que cal incorporar a la funció docent
els valors de la col·laboració, la coordinació entre els docents i els professionals
d’atenció educativa i del treball en equip.

La formació permanent
dels educadors...
... també és una qüestió d’equip,
que ha d’elaborar un pla
col·lectiu que garanteixi uns
àmbits de discussió i formació
entorn de temes psicopedagògics
i de coneixement de l’infant (per
exemple, podem decidir treballar
com a equip durant un curs sobre
didàctica de l’expressió plàstica,
amb un suport formatiu extern,
durant dues hores cada tres
setmanes), però que també ha
d’assumir els plans personals de
formació permanent dels seus
membres.

En el cas de les escoles bressol, l’equip educatiu coincideix amb el claustre
del centre, però si parlem de parvularis integrats en una Escola, els educadors
s’organitzen com a claustre juntament amb els mestres de l’etapa d’educació
primària, i també poden formar un equip de parvulari en el qual moltes vegades un
dels seus educadors fa de coordinador del cicle. Tant al parvulari com a l’escola
bressol els educadors també poden formar comissions de treball: per exemple, la
de preparació de festes, la de gestió del magatzem, etc.
Cal que considerem també el conjunt del personal (inclosos educadors, personal de
cuina, de neteja, de jardineria, d’administració, si n’hi ha, etc.) com un equip, raó
per la qual s’organitzaran algunes reunions conjuntes per fer possible l’intercanvi
i l’adopció de criteris comuns a tots els membres de la comunitat educativa.
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El treball en equip -a més d’ una distribució adequada de les tasques
i un aclariment de les funcions de cadascun dels òrgans que componen
els recursos humans de l’escola- resulta del tot imprescindible i enriqueix
cadascun dels seus components, en aportar-los nous punts de vista i
experiències. D’altra banda, és necessari per mantenir una coherència en
l’educació dels nens i nenes i per aconseguir l’equilibri entre els objectius
educatius que ens proposem com a escola i el dret de cada educador
a exercir lliurement la seva professió. Per això, cal que els models
adults que arribin als infants siguin consistents i coherents. El treball
cooperatiu també fomenta una millora en la professionalitat d’aquells que
el desenvolupen: la tasca col·lectiva de reflexió sobre la mateixa pràctica,
l’intercanvi d’experiències i l’elaboració conjunta de propostes són un
motor d’enriquiment. Tot l’equip ha d’avaluar els processos d’intervenció i
introduir-hi les millores o modificacions necessàries.
Per coordinar-nos necessitem dedicar un quant temps a organitzar reunions, en les
quals recollim informacions, informem els companys, intercanviem punts de vista,
generem idees, decidim, arribem a acords, resolem conflictes, etc. Hi ha algunes
tècniques que permeten millorar l’organització del temps, com deixar temps per
descansar, no voler ser perfeccionistes, evitar les interrupcions o fer primer les
tasques més desagradables.
Cal que els objectius de les reunions estiguin clars, i per això cal preparar-les:
fer un ordre del dia, assignar temps a cada punt de l’ordre del dia, disposar de la
informació i, si és continuació d’una altra reunió, preparar un resum per partir dels
punts acordats i no repetir-los.
Cal resumir els resultats i fer un seguiment de l’aplicació dels acords de la reunió,
i també que els assistents sigui autodisciplinats, que no vulguin mostrar la seva
superioritat, ni tinguin la voluntat d’imposar les seves idees amb intervencions
massa llargues o repetitives.
Personal de serveis

El personal de serveis està format pel personal de cuina, de neteja, de jardineria,
etc. El personal de cuina elabora el menjar dels nens i els educadors, endreça la
cuina i, en alguns casos, també s’encarrega de la compra de les matèries primeres.
Cal que considerem aquest personal com a educador: qualsevol adult que estigui
en contacte amb els nens i nenes els influeix i participa en el seu desenvolupament.
En aquest sentit, han de conèixer el PEC per tal de poder contribuir a desenvoluparlo mitjançant la seva tasca i les seves actituds i han de rebre informació sobre les
característiques i possibilitats de desenvolupament dels infants, i també orientació
per dur a terme les directrius del programa dietètic de l’escola. Des de la seva
funció són un estímul més i poden ajudar i complementar l’educació de l’infant:
caldrà posar-se d’acord en les actituds, normes, exigències i activitats, i crear
hàbits de col·laboració entre tots els adults de l’escola.
El personal de neteja manté netes les instal·lacions, la roba, els espais exteriors i
els equipaments i materials.

El coordinador o
moderador...
... de les reunions presenta
l’ordre del dia, concreta les
finalitats de la reunió, ajuda que
els presents se centrin en els
temes; aclareix, concentra la
direcció de la reunió, controla
que no es dispersi cap a uns
altres temes, fomenta la relaxació
en cas que es generin conflictes,
o dinamitza la concentració quan
la gent està massa relaxada, en fa
un resum i el consigna en actes.

El personal de cuina...
... elabora menús variats que
canvien segons l’època de l’any i
que han estat revisats o
dissenyats per personal
especialitzat. D’altra banda, ha
de reunir els requisits de
qualificació per dur a terme les
seves tasques: per exemple, tenir
el carnet de manipulador
d’aliments.

Podeu veure l’organització
de les tasques
administratives en
l’apartat “Organització
dels recursos funcionals
de l’escola infantil”,
d’aquesta unitat.
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Algunes llars d’infants i les escoles (les quals imparteixen educació infantil de
segon cicle o parvulari i educació primària) tenen també altres professionals que
formen part del personal administratiu i de serveis: administratius, conserges,
etc.

1.3.3 Els òrgans de govern, gestió i participació de l’escola
La direcció desenvolupa
un conjunt molt ampli de
funcions, que podeu
consultar en la secció
“Annexos” del material en
web.

Tractarem de la direcció del centre educatiu, de l’equip directiu de l’escola (un
òrgan característic de les escoles d’educació infantil de segon cicle i primària),
del claustre i del consell escolar, específicament del consell escolar de les llars
d’infants.
Direcció

La direcció és un òrgan de govern unipersonal i el màxim responsable de l’escola
que realitza funcions directives, tasques administratives i de secretaria, i en alguns
casos de coordinació. En alguns models anteriors de llars d’infants es parlava
de la figura del secretari coordinador, però cada cop més s’ha anat imposant
la de director/a, les tasques del qual van des d’atendre les visites, confegir i fer
el seguiment dels pressupostos i preparar les reunions de l’equip educatiu fins a
resoldre les situacions imprevistes o representar el centre.
Exemple de funcions de la direcció
A l’escola bressol municipal de les Masies de Voltregà, segons regula el seu Reglament de
règim intern (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 27/12/2007), les funcions de la
direcció són les següents:

• Vetllar pel bon funcionament de l’escola, tenint cura que es compleixi el projecte educatiu com
a fonament bàsic a més d’altres aspectes.
• Potenciar la coordinació entre els òrgans de gestió i promoure el treball en equip entre els
educadors.
• Representar oficialment l’escola bressol.
• Convocar i presidir els claustres, com també participar en altres reunions conjuntes amb els
diferents serveis educatius del poble i en especial en el Consell Escolar Municipal.
• Informar, sempre que se li requereixi, la Regidoria d’Educació sobre el funcionament del
centre.
• Vetllar pel compliment d’aquest reglament.
• Gestionar la dotació de recursos materials i personals de l’escola.
• Responsabilitzar-se dels elements materials necessaris per al bon funcionament del servei.
A les escoles d’educació
infantil de segon cicle i
educació primària la
direcció té un equip directiu
que sol estar format per la
direcció, el cap d’estudis i el
secretari.

• Vetllar pel compliment de la programació general anual de l’escola, elaborada per l’equip
d’educadors.
• Altres funcions relacionades amb les tasques pedagògiques que per disposició de
l’Ajuntament o de l’equip d’educadors puguin recaure en la direcció.
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La direcció del centre manté relacions amb tots els elements i les estructures
dels recursos humans de l’escola i també amb les administracions educatives,
autonòmica i municipal, i amb altres institucions i associacions públiques i
privades de diferents àmbits, en especial amb aquelles relacionades amb la
intervenció educativa i assistencial en la petita infància. Pot tenir assessorament
psicopedagògic i en alguns casos d’escoles bressol privades o públiques amb
gestió privada, també disposa d’una assessoria economicoadministrativa que
orienta la direcció en els temes legals i econòmics.
Claustre

El Claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i
la gestió de l’acció educativa del centre. El presideix el director o directora i està
integrat per tot el personal educatiu de l’escola bressol o llar d’infants. També
hi poden assistir si són convocats altres professionals d’atenció educativa que
treballin en el centre per realitzar funcions informatives. === Consell escolar ===
El Consell escolar, com el Claustre de professorat, és un òrgan col·legiat de
participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius.
Ambdós han d’existir, com a mínim, en tots els centres públics i privats sostinguts
amb fons públics, segons que estableix l’article 26 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

El Consell escolar té caràcter decisori i executiu, i en ell estan representats
de manera democràtica tots els sectors de la comunitat educativa escolar
(representants del personal educatiu, administratiu i de serveis, la direcció i
altres membres de l’equip educatiu, i també el cap d’estudis o el secretari si
parlem d’una Escola), els pares i les mares, l’administració educativa, etc.
Segons recull l’article 148 de la Llei d’educació de Catalunya, el Consell escolar
té les funcions següents:
• Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una
majoria de tres cinquenes parts dels membres.
• Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
• Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords
de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
• Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions
corresponents.
• Aprovar la carta de compromís educatiu.
• Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
• Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
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• Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del
director o directora.
• Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als
alumnes.
• Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
Encara que el Decret 282/2006 establia que l’òrgan de participació de la comunitat
educativa en el govern dels centres públics i dels centres privats sufragats amb fons
públics d’educació infantil de primer cicle es denominava consell de participació,
posteriorment el Decret 102/2010 d’autonomia dels centres modifica aquesta
denominació i estableix que aquest òrgan de participació s’anomena consell
escolar.
El consell escolar de la llar d’infants pública de la Generalitat té la composició
següent, segons que s’estableix en la disposició addicional desena del Decret
102/2010:
• El director o la directora de la llar d’infants, que el presideix.
• Dos representants del personal de la categoria professional d’educador de
llar d’infants, elegits per i entre els que treballen a la llar d’infants.
Cartell de la campanya informativa
de les eleccions als consells de 2008,
Departament d’Educació

• Dos representants del sector de mares i pares de la llar d’infants, elegits
respectivament per ells i entre ells.
• Un o una representant de l’ajuntament del municipi on s’ubica la llar
d’infants.
• Un o una representant dels treballadors d’altres categories professionals que
treballen a la llar d’infants, elegits respectivament per ells i entre ells.
En el cas de les llars d’infants privades sufragades amb fons públics, la composició
és la següent, en els casos d’una llar d’infants que tingui fins a tres grups:
• El director o la directora de la llar, que el presideix.
• Un representant de la titularitat.
• Un representant del personal educador elegit entre ells pel mateix personal
educador.
• Un representant dels pares i de les mares dels infants elegit entre els pares i
les mares pels mateixos pares i mares.
• Un representant del personal d’administració i serveis.
Actua de secretari o secretària del consell escolar de la llar d’infants el representant
del personal educador.
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Les llars d’infants, tant públiques com privades sufragades amb fons públics, de
més de tres grups, afegeixen a la composició anterior un segon representant del
personal educador i un segon representant dels pares i de les mares dels infants. En
aquest cas actua de secretari del consell escolar de la llar d’infants el representant
del personal educador que designi el mateix consell escolar de la llar d’infants
per majoria dels seus membres. Si no hi ha acord, és designat el representant del
personal educador d’incorporació més recent a la llar d’infants. Si subsisteix la
situació d’empat es fa un sorteig.
En les llars d’infants rurals, que poden ser en diversos municipis o en diversos
nuclis de població dins d’un o diversos municipis (amb una població de menys
de 2.500 habitants en cadascun d’aquests municipis), que tenen una seu central
i tantes extensions com edificis diferents de la seu central i que formen totes
plegades un únic centre educatiu, amb una única direcció, el consell escolar té,
a més dels establerts amb caràcter general, els membres següents:
• Un representant dels pares i de les mares de la seu central i un representant
dels pares i de les mares de cadascuna de les extensions.
• Un representant del personal educador de la seu central i un representant del
personal educador de cadascuna de les extensions.
• Un representant de cadascun dels municipis en què hi ha la seu central i les
extensions.
Com que les competències que el Decret 282/2006 atribueix al Departament
d’Educació i Universitats i als seus òrgans es poden delegar als ajuntaments
que les vulguin assumir, a les llars d’infants públiques i a les llars d’infants
privades sufragades amb fons públics ubicades en municipis en què l’ajuntament
no té delegades aquestes competències es constitueix un consell escolar amb les
competències i funcions que la normativa vigent assigna als consells escolars dels
centres públics. Quan l’ajuntament tingui delegades les competències esmentades,
ha de regular la participació de la comunitat educativa i de l’administració local
en el control i la gestió de la llar d’infants. En el cas de les llars d’infants o escoles
bressol delegades als Ajuntaments, aquests poden determinar la composició del
consell escolar, que ha de garantir l’equilibri entre la representació del personal
educador i la representació de mares i pares, i els procediments per renovar-lo.
En el cas de les llars d’infants rurals no es poden delegar als ajuntaments les
competències del Departament d’Educació si no són assumides per tots i cadascun
dels ajuntaments.

El consell escolar de les llars d’infants és un òrgan que permet que tots els
membres de la comunitat educativa s’integrin en el procés participatiu i de
gestió de l’escola. Cal que aquest òrgan es relacioni de manera molt directa
amb altres institucions o associacions de l’entorn i d’altres de vinculades a
l’escola externament o internament com, per exemple, l’Associació de Mares
i Pares (AMPA).
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Els membres electes del consell escolar s’han d’escollir d’acord amb el procediment establert amb caràcter general per als consells escolars dels centres públics
i la seva renovació es porta a cap dins els mateixos terminis que la renovació de
membres dels consells escolars dels centres públics.
El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants
és per dos anys. Quan hi ha vacants sense haver acabat el termini, s’aplica el que
assenyala el reglament de règim interior de la llar o, si no ho preveu, la direcció
de la llar ha de convocar eleccions per a proveir-ne.

La participació de les famílies en la gestió de l’escola és un dels indicadors
de qualitat considerat com a fonamental en els sistemes d’avaluació.

1.3.4 Col·laboració d’altres professionals i assessoraments
És interessant que altres professionals -en especial del camp de l’expressió- hi
puguin col·laborar en la vida de l’escola de manera permanent per enriquir el
treball amb estímuls de l’entorn, de gran valor educatiu. Per exemple, poden venir
a l’escola entre d’altres artistes plàstics o músics per realitzar tallers o participar
en algunes de les activitats quotidianes (ens pot visitar un contacontes acompanyat
d’un personatge que es convertirà en conegut per als infants, un músic que fa un
concert, un fotògraf que treballa amb els educadors en la documentació de les
activitats i en la preparació d’informacions gràfiques per penjar a l’escola, etc.,
veure figura 1.3), però també professionals d’altres àmbits (un forner, un metge,
un fuster, etc.), ja que hem d’aprofitar els recursos que l’entorn ens pot oferir.
F ig ur a 1 . 3 . Un concert musical a l’escola
infantil.

El músic C. Torrent amb un grup d’infants de 2 anys de
l’EBM Nenes i Nens (Barcelona)
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D’altra banda, aquesta és també una manera d’obrir l’escola a l’entorn i d’enriquirse amb la col·laboració dels diferents professionals. En molts casos també
s’aprofita aquesta interacció per a implicar a les famílies en la dinàmica de l’escola,
i es pot comptar també amb les seves aportacions (la mare d’un infant, que és
jardinera, ens ensenya a plantar flors; l’avi d’un altre infant ens explica com es
condueix un autobús...).
Assessoria psicopedagògica

L’assessoria psicopedagògica pot desenvolupar tasques generals d’assessoria,
suport, orientació i supervisió a instàncies de les demandes que sorgeixin i de
les prioritzacions que faci l’escola (l’equip educatiu, qualsevol educador, l’equip
directiu o la direcció, però també pot rebre les demandes del consell escolar o
de l’AMPA). Podem tenir el suport de l’equip d’assessorament psicopedagògic
(EAP) de la nostra zona, dependent del Departament d’Educació, sobretot si
treballem en centres de la xarxa pública, o quan es tracta d’integrar un infant
amb necessitats educatives especials. Alguns centres privats també disposen
d’assessorament psicopedagògic privat a temps parcial.
Altres assessoraments

Els professionals del centre educatiu també es coordinen, a més de fer-ho amb
l’EAP, amb altres professionals d’altres serveis educatius de zona, com són els
centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d’assessorament en llengua
i cohesió social (ELIC). En aquests serveis educatius hi treballen equips multiprofessionals que actuen de manera integrada per donar suport a l’elaboració
efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona i
que s’adrecen al professorat i als centres d’ensenyament obligatori no universitari
d’una zona geogràfica educativa determinada, encara que també donen suport als
centres d’educació infantil, i de manera preferent, als que formen part de la xarxa
pública.
Els serveis educatius específics donen suport a l’activitat pedagògica dels centres
en la seva actuació amb l’alumnat amb discapacitats específiques que interfereixen
en el seu desenvolupament personal, social i curricular. A més a més, donen
atenció directa i orientació a aquest alumnat i a les seves famílies. Són el CREDA
per a l’alumnat amb trastorns greus d’audició, llenguatge o comunicació i el
CREDV, en col·laboració amb l’ONCE, per a l’alumnat amb ceguesa o trastorns
greus de la visió. Experimentalment, alguns serveis territorials disposen de serveis
educatius específics per a l’alumnat amb trastorns motrius i d’accessibilitat greus
(SEEM) i per a l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i la
conducta (SEETDiC). Aquests serveis dirigeixen l’activitat a una àrea territorial
més àmplia.
També cal que els professionals de l’escola es coordinin i rebin assessorament, en
els casos en els quals sigui necessari, dels professionals dels equips tècnics dels
serveis socials bàsics i dels serveis socials especialitzats en infància (a càrrec del
Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o SEAIA). Es tracta

En la unitat “Atenció a la
diversitat”, podeu veure
alguns serveis externs
d’assessorament amb els
quals ens relacionem, tant
si són sanitaris, com
psicpedagògics, com
socials, etc.

Podeu consultar les
funcions més habituals de
l’assessoria
psicopedagògica en la
secció “Annexos” que
recull el material web.
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de professionals de la psicologia, del treball social, de la pedagogia i de l’educació
social.
Tanmateix s’estableixen mecanismes de coordinació i col·laboració amb els
professionals dels serveis sanitaris d’atenció primària (pediatres i personal
d’infermeria, etc.) i dels serveis sanitaris especialitzats, com per exemple
els del CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), això és, psicòlegs,
psiquiatres, etc., o amb els tècnics dels centres de desenvolupament i atenció
precoç, destinats a atendre els infants de 0 a 6 anys que necessiten estimulació
precoç a causa de malformacions, lesions cerebrals, defectes congènits, o que no
mostren un nivell de desenvolupament adequat a la seva edat o aquells que no
poden rebre l’atenció que necessiten en el medi familiar i social. En aquest cas,
els educadors infantils disposen d’experts en els diversos àmbits d’intervenció
(infància, família i entorn), entre d’altres especialistes en fisioteràpia, logopèdia,
treball social, psicologia i neuropediatria.

Les AMPA moltes vegades
organitzen activitats
extraescolars. I també
s’agrupen en federacions.

Per les famílies les
associacions de mares i
pares són una plataforma
de reivindicació, però no
tenen poder executiu sobre
la gestió del centre.

1.3.5 Altres òrgans de participació: l’associació de mares i pares
(AMPA)
L’AMPA és un òrgan col·legiat, associatiu i voluntari dels pares i mares de l’escola, que considerem imprescindible per crear xarxes d’informació, participació
i cooperació que permetin integrar veritablement les famílies a la comunitat
educativa. Ha de rebre informació completa, en especial del projecte educatiu
i de les programacions concretes de cada grup o unitat.
Hem d’intentar que aquest òrgan col·labori al màxim en tots els aspectes del
funcionament del centre, i també fomentar la màxima fluïdesa de relació amb el
consell d’escola i amb la direcció.
Les AMPA són espais de participació grupal, als quals la normativa atorga el dret a
participar en la gestió del centre i a donar suport i assistència als pares i mares en tot
allò que faci referència a l’educació dels fills.”
R. M. Pérez (2004). Les relacions entre família i escola. Una anàlisi psicosocial (pàg. 89).
Lleida: Pagès.

La LEC (Llei d’educació de Catalunya, 2009), en el títol III (“De la comunitat
educativa”), capítol III (“Les famílies”), article 26, regula les associacions de
mares i pares (AMPA):
1. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre poden constituir
associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació,
per les normes reguladores del dret d’associació, per les disposicions
establertes per aquesta llei i les normes de desplegament i pels estatuts de
l’associació.
2. Les associacions de mares i pares d’alumnes tenen per finalitat essencial
facilitar la participació de les mares i els pares en les activitats del centre,
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a més de les establertes per la normativa vigent i les que determinin els
estatuts de les dites associacions.
3. El Govern ha d’establir el procediment per a la participació de les associacions de mares i pares d’alumnes més representatives en els òrgans col·legiats
dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics. En
el cas dels centres privats no sostinguts amb fons públics, aquesta regulació
correspon a les normes d’organització i funcionament de cada centre.
4. Les associacions, federacions i confederacions de mares i pares d’alumnes
que tenen la seu a Catalunya o hi desenvolupen majoritàriament l’activitat, si
estan inscrites en el registre corresponent, poden ésser declarades d’utilitat
pública.
5. El Govern ha de potenciar i facilitar la representació institucional de les
federacions i confederacions d’associacions de mares i pares d’alumnes.
La Llei d’educació de Catalunya també preveu que el Govern ha d’impulsar des de
l’escola i des de les associacions de mares i pares d’alumnes (com també des dels
ens locals i altres àmbits i institucions socials) programes de suport formatiu
a les famílies, per a implicar-les en el procés educatiu dels seus fills, i també
promoure l’intercanvi d’experiències sobre les estratègies amb què les families
eduquen els infants.

1.3.6 Organigrama general
L’organigrama d’un centre educatiu expressa de manera gràfica l’estructura organitzativa dels recursos humans en les seves dimensions horitzontal (equips
educatius, claustre, consell escolar, comissions, etc.) o vertical (direcció, equip
directiu, etc.).

Podeu veure el model
d’organigrama d’una
escola bressol en la
secció “Annexos” del
material en web d’aquest
apartat.

1.4 Organització dels recursos materials de l’escola infantil
Quan parlem de recursos materials de l’escola ens referim a l’edifici, a les seves
dependències, tant interiors com exteriors, als equipaments, els materials i els
recursos educatius de tota mena de què disposem. Però també als criteris amb els
quals s’organitza i es planifica aquest espai per crear un medi de qualitat, adequat
a les necessitats i interessos dels infants i ric en estímuls que afavoreixin la seva
activitat i el seu desenvolupament.
“L’organització de l’espai i del temps, la selecció i distribució dels materials i l’organització
d’infants i educadors/res estaran en funció de les intencions educatives de l’equip educatiu
i de les necessitats i interessos de l’infant. Al marge de les limitacions que imposa de
vegades l’arquitectura, cal tenir en compte totes les dependències de la llar d’infants, les
persones que es mouran en elles, les seves necessitats, les conductes que desenvoluparan
i els materials que faran servir. L’espai i els objectes no són neutres, sinó que influeixen

La distribució de l’espai de
l’escola...
... ha d’afavorir el
desenvolupament harmònic dels
nens i la seva activitat i
autonomia tenint en compte el
caràcter global i integral del
desenvolupament humà (físic,
emocional i afectiu, cognitiu,
social, etc.).
Com en el cas del temps, l’espai
és un altre recurs important que
utilitza l’escola per assolir els
seus objectius.
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notablement en les conductes i estats d’ànim dels éssers humans. L’ambient pot afavorir
o obstaculitzar l’acollida, les relacions, l’activitat... Cal pensar en una organització que
permeti la trobada i l’intercanvi regular i també els contactes ocasionals, entre infants de la
mateixa edat i d’edat diversa; entre infants i adults, i entre persones adultes (pares, mares,
educadors i educadores...). L’oferta d’un ampli ventall d’oportunitats d’elecció, donant als
infants la possibilitat d’escollir què fer, on, quan i amb qui, són alguns requisits bàsics per
desenvolupar l’autonomia. D’aquí la conveniència de distribuir els materials en «ambients
d’aprenentatge», com per exemple els racons de joc, que facilitin l’activitat autònoma de
l’infant i fomentin la relació i l’intercanvi.”
Departament d’Ensenyament (1997). Orientacions per a les llars d’infants (pàg. 23-24).
Barcelona: Generalitat de Catalunya.

1.5 Organització dels recursos funcionals de l’escola infantil
Els elements més importants que cal considerar com a recursos funcionals del
centre educatiu són els que apareixen en la figura 1.4.
Figu r a 1 . 4 . Principals recursos funcionals del centre educatiu

Organització del temps
Quan parlem d’una organització
del temps adequada, sobretot cal
tenir molta cura del temps que
necessiten els infants per dur a
terme les activitats, i de
l’organització de les activitats
quotidianes al llarg de la jornada.

L’organització del temps és un recurs funcional de gran transcendència educativa,
els elements principals del qual són l’horari i el calendari. Pel que fa a l’horari, cal
que s’adeqüi a les demandes familiars i a les necessitats dels infants, però també a
les dels educadors, que prevegi el període d’adaptació i sigui estable i flexible. Pel
que fa al calendari, cal considerar el del personal, el calendari lectiu dels infants,
el calendari d’activitats amb les famílies (abans de la intervenció educativa amb
els infants, un cop ha començat aquesta activitat, o al llarg de tot el curs) i el
calendari de les famílies.
Pel que fa a la coordinació i la relació de l’escola amb l’exterior, cal tenir en
compte el següent:
• La col·laboració amb altres institucions i entitats de l’entorn més proper.
• La coordinació amb altres serveis externs, principalment de la xarxa de
serveis educatius (equips d’assessorament psicopedagògic o EAP; centres
de recursos pedagògics o CRP, altres escoles bressol o escola d’educació
infantil i primària, etc.), sanitaris (centres de salut mental infantil i juvenil
o CSMIJ, centres d’atenció primària o CAP de la zona, etc.) o socials
(serveis socials d’atenció primària o SSAP, Servei Especialitzat d’Atenció a
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la Infància i l’Adolescència o SEAIA; centres de desenvolupament i atenció
precoç o CDIAP).
• La importància de conèixer i utilitzar els espais i els recursos culturals i
naturals de l’entorn, de fer activitats amb altres entitats o grups de l’entorn
(des de la visita a l’escola d’educació infantil i primària que fan els més
grans de l’escola bressol, fins a sortides a museus, a parcs, excursions a la
natura, un projecte intergeneracional amb la llar d’avis del barri, etc.).
“Objectiu núm. 35. Els serveis haurien de tenir lligams formals i informals amb la comunitat
local.”
Rosa Sensat (2004). “Objectius de qualitat en els serveis infantils”. Infància a Eu-ro-pa
(núm. 04.6, pàg. 18-19).

També cal definir l’organització de les tasques administratives: qui les fa, o com
se centralitzen els documents de gestió econòmica de l’escola i la documentació
referida als infants i al funcionament del centre, de quin suport informàtic es
disposa, etc. En aquest sentit, es poden establir diferències segons si es tracta d’un
parvulari integrat a una escola d’educació infantil i primària, que té un secretari i
personal administratiu per realitzar aquestes funcions, o bé si és una escola bressol,
on qui duu a terme aquestes tasques de gestió administrativa i econòmica és el/la
director/a o coordinador/a.
Val a dir que el/s educador/s de cada grup d’infants gestionen la documentació
de caire més pedagògic (diaris d’observacions, gràfics d’assistència, informes
d’avaluació, escales de desenvolupament, calendari d’aniversaris, etc.), que es
guardaran als arxius de la sala dels educadors i a les aules respectives.
Un element cabdal de la gestió econòmica és el pressupost del centre, que
forma part, juntament amb les estadístiques de cada curs o de la situació de les
instal·lacions i els equipaments, de la memòria administrativa anual. El cost del
servei és un altre recurs funcional que té a veure, entre d’altres elements, amb el
nombre d’infants per grup i educador, l’horari de servei que ofereix l’escola, i la
retribució del personal.

Documents que fem servir
a l’escola infantil
Els diversos calendaris, el full
dietètic, el full que recull
l’entrevista amb les famílies, el
llibres de registre dels infants,
l’agenda de localització ràpida,
el reglament del personal i el de
les famílies, el diari de classe, la
llibreta, el full d’informació
diària, etc.

Exemple de cost de servei
Per exemple, l’any 2004, el cost nen/any a l’escola bressol oscil·lava, per un servei de vuit
a deu hores de durada, entre 5.000 euros i 6.800 euros; per sis hores diàries, en un grup
de deu infants, 4.300 euros/infant i any. En escoles en què els educadors estan mal pagats
i fan moltes hores d’atenció directa als infants, els costos per un horari de vuit hores diàries
eren aproximadament 3.230 euros/infant i any.
El cost mitjà d’una plaça per infant a l’escola bressol (curs 2008-2009) va ser de 7.799
euros, dels quals l’Ajuntament de Barcelona va pagar el 50%, la Generalitat de Catalunya
el 26% i les famílies usuàries el 24%. En el cas de Girona, el cost mitjà d’una plaça per
infant a aquests centres (curs 2009-2010), fou de 675 A
Cmensuals, dels quals, l’ajuntament
de Girona paga el 50%, la Generalitat el 30% i les famílies usuàries el 22%.

L’avaluació de l’organització del centre es pot fer des de dins (avaluació interna)
o des de fora de l’escola (avaluació externa). Un exemple del primer tipus pot
ser quan avaluem qualsevol dels processos de treball en el si de les reunions de
l’equip educatiu: l’organització de l’espai de l’escola, els materials d’un racó de
joc, la planificació del període d’adaptació, l’organització dels àpats a l’escola, etc.

La gestió del menjador, de
les assegurances, de les
sortides i, si s’escau, del
transport escolar i les
activitats complementàries i
extraescolars també formen
part de les tasques de l’àrea
economico-administrativa
de l’escola.
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Un exemple d’avaluació externa pot ser la que realitza l’Administració educativa
mitjançant la funció inspectora quan, per posar-ne alguns exemples, s’avaluen
alguns documents de planificació educativa del centre com la memòria anual de
centre, o quan es revisa el compliment de les normes higienicosanitàries o del pla
d’evacuació del centre.
Per avaluar la qualitat dels serveis educatius referida a l’organització de l’escola
infantil, la Xarxa d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea ha definit un
seguit de criteris de qualitat, recollits en el document Calidad en los servicios
para la infancia. Alguns d’aquests indicadors són els següents:
“Hi ha la possibilitat de negociar les hores o els dies d’assistència?; es facilita l’accés
d’infants o adults discapacitats?; ofereix el centre diverses possibilitats per als jocs tant
d’interior com d’exterior?; són estables les relacions entre els infants?; hi ha espai adequat
per al personal?; estan els pares al corrent de les activitats diàries i rutines i de la raó per
la qual es fan?; es presenta de manera atractiva el menjar?; hi ha tant homes com dones
com a models de treball?; s’ofereixen oportunitats adequades als jocs entre infants sense
interrupció per part de l’adult?”
Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea; I. Balaguer; J. Mestres; H. Penn
(1996). Calidad en los servicios para la infancia, Unión Europea: Comisión Europea por la
Red de atención a la infancia de la C. Europea. (1995).

En els darrers vint anys, malgrat que encara es continua posant la màxima atenció
a ampliar la cobertura dels serveis d’atenció als infants fins als sis anys, ha pres
força la implementació dels criteris bàsics de qualitat en aquests serveis.
En relació amb alguns dels aspectes organitzatius del centre, l’informe global
VIEDIN-II, elaborat per la Inspecció Educativa del Departament d’Educació l’any
2005, destaca com a indicadors per a l’avaluació dels centres d’educació infantil
de primer cicle, entre d’altres, els següents:
• Disposar d’una completa documentació en l’arxiu personal de l’alumne.
• Elaborar sessions d’avaluació, ben planificades i registrades.
• Facilitar la comunicació escola-família, mitjançant reunions, entrevistes,
informes escrits i els intercanvis diaris d’informació (i que hi hagi models i
protocols per a fer-los).
• Planificar el període d’adaptació dels infants al centre educatiu.
• Preveure la participació de la família en el projecte educatiu del centre i
concretar les formes de participació.
• Integrar, per mitjà del projecte educatiu, l’atenció a la diversitat dels infants.
• Planificar l’obtenció de la informació de les famílies dels infants amb
necessitats educatives específiques.
• Fer que les dependències de la llar siguin accessibles, estiguin ben retolades
i siguin conegudes per les famílies.
• Assegurar que els dormitoris faciliten l’acompanyament dels adults.
• Mantenir la periodicitat de les reunions de l’equip educatiu.
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2. L’organització dels espais i els materials

“L’espai és l’ànima de l’escola infantil.”
J. Quilghini (1980)

No sempre s’ha atorgat a l’espai la importància educativa que té. Cal que ens
apropiem l’espai i que el fem part del nostre projecte educatiu: l’espai físic, la seva
organització i distribució, així com els materials i els recursos, hi tenen un paper
molt destacat i cal que els utilitzem i els considerem instruments d’intervenció
educativa.
“Els infants ens demostren un apropament a l’espai molt més ric del que suposem, en
què el joc condueix a una profunda comprensió de l’espai. Així, les escales i esglaons no
solament serveixen per comunicar diferents nivells, sinó que són un espai per ser habitat, o
des del qual poder observar diferents punts de vista [...]. La seva riquesa potencial és molt
més gran si l’interpretem des del joc [...] sentint la seva acústica o el tacte de la matèria...
sense oblidar el que és sensorial, emocional o simbòlic en l’ús de l’espai.”
I. Cabanellas; C. Eslava (coord.)

(2005).

Territorios de la infancia.

Sala d’usos múltiples de l’EBM
Nenes i Nens de Barcelona. Els
espais amplis amb mobiliari i
equipament específics afavoreixen el
moviment i l’estimulen.

Diálogos entre

arquitectura y pedagogía (pàg. 130). Barcelona: Graó.
Des de l’Escola Nova...

L’organització de l’espai condiciona els aprenentatges, per la qual cosa
n’hem d’analitzar les característiques i l’ús que se’n fa. La manera
d’organitzar els espais està determinada per la nostra manera d’entendre
l’aprenentatge i per les metodologies que fem servir, expressa una manera
de pensar (sobre l’aprenentatge, l’infant, la comunicació, etc.) i permet fer
unes coses o unes altres. Les persones interaccionem amb l’ambient, que ens
influeix. Hi ha ambients rics i facilitadors, i d’altres que són tot dificultats
i limitacions. Quan milloren els espais escolars millora també la qualitat
educativa.
Així, doncs, els espais ens poden oferir oportunitats com les següents:
“L’espai en l’educació es constitueix com una estructura d’oportunitats. És una condició
externa que afavorirà o dificultarà el procés de creixement personal i el desenvolupament
de les activitats instructives. Serà facilitador o, ans el contrari, limitador, segons el nivell de
congruència respecte dels objectius i la dinàmica general de les activitats que es posin en
marxa, o en relació amb els mètodes educatius i instructius que caracteritzin els nostres
estils de treball. [Hi ha] dos tipus d’influències exercides per l’ambient: influències directes
(quan provoquen, impedeixen, faciliten o dificulten una determinada conducta, o procés que
s’ha de desenvolupar), i influències simbòliques (quan no és l’ambient en si mateix sinó la
percepció i la interpretació que els subjectes fan de diferents aspectes de l’ambient el que
condiciona la seva conducta i la marxa de les activitats).”
M. A. Zabalza (1996). Didáctica de la educación infantil (pàg. 120). Madrid: Narcea.

... s’introdueixen canvis en la
manera d’entendre els espais
escolars: l’aula continua essent
important, però es dóna també
molta importància a altres zones
polivalents i comunes on tenen
lloc moltes activitats. Es destaca
el paper central de l’activitat de
l’educador en relació amb
l’organització de l’espai i del
temps.
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L’ambient de l’escola ha de respondre a les necessitats infantils i a les
característiques de cada infant i també del grup. Per tant, hi ha d’haver espais
per moure’s i espais per descansar, i han de permetre, amb les referències
individuals, que el nen els faci seus. Com veurem més endavant, ha de ser
una organització oberta i flexible, amb espais fixos (amb referències clares
per donar seguretat) i espais canviants, que permeten donar resposta a les
noves necessitats que sorgeixen en el curs del desenvolupament infantil.
Quan organitzem els espais, però també els temps, hem de tractar de crear
contextos que serveixin per afavorir, provocar i organitzar relacions dels infants
entre ells i l’entorn, i també que permetin plantejar-se qüestions, establir hipòtesis,
crear vincles, connectar coses que sabem, etc.
“La recerca en neurociències i en ciències socials ha confirmat que la nostra identitat es
desenvolupa a partir de la nostra experiència de l’entorn i de la nostra història genètica.
Quan naixem, el nostre cervell i la nostra capacitat de percebre i d’experienciar la realitat
encara no estan formats ni ben definits, però, com una flor, estan esperant per obrir-se.
Els nostres sentits i habilitats cognitives es desenvolupen a través de la interacció amb el
nostre entorn [...].
Els infants són un laboratori per als sentits, i cada un dels sentits activa els altres. Tenen
una capacitat cinestèsica: poden «veure» la temperatura, «tocar» la llum, «tastar» les olors.
Les escoles infantils i els espais per a infants constitueixen un taller enorme dels sentits
perquè l’infant construeix coneixement. Aquests entorns poden donar suport i estimular
els camins d’aprenentatge dels infants, influenciar els processos cognitius i la percepció i
contribuir a la formació de la identitat individual de l’infant.”
M. Zini (2005). “Veure, sentir, tocar, tastar, olorar i estimar”. Infància a Eu-ro-pa (núm. 05.8,
pàg. 24-25).

El fet d’usar educativament l’ambient implica que l’educador atorga gran importància al paper del context d’aprenentatge, i configura les seves funcions.
“El professor adopta una postura constructiva i conscient respecte de l’ambient d’aula, se
sent protagonista del seu maneig i el canvia a mesura que les condicions del procés li ho
exigeixen [...]. Aquest protagonisme del professor en la planificació de l’ambient implica
relegar-se ell mateix a un paper secundari de guia auxiliar en el desenvolupament del
procés. Un cop la classe està organitzada és el mateix infant qui esdevé protagonista i
opta per allò que més l’atreu.”
M. A. Zabalza (1996). Didáctica de la educación infantil (pàg. 160). Madrid: Narcea.

2.1 Les instal·lacions arquitectòniques escolars

L’espai escolar és un
element de les polítiques
educatives i econòmiques.

Els espais poden esdevenir contextos adequats d’aprenentatge, espais que permetin sentir-se a gust, afavorir el desenvolupament integral dels infants, que siguin
atractius i motivadors, càlids i acollidors, etc. L’entorn de l’infant no es pot
considerar només com un context per a l’aprenentatge, un lloc on l’infant actua,
sinó que és una part de l’aprenentatge i un agent educatiu de primer ordre. Per
això cal que arquitectes, educadors, pedagogs i responsables polítics col·laborin
en la planificació dels espais escolars.
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Ara es plantegen moltes qüestions entorn del tema: cal que hi hagi diàleg
arquitectura-pedagogia perquè els infants es puguin apropiar l’espai, sentir-se
segurs, protegits, retats a crear territoris, a experimentar, etc.
Arquitectura i pedagogia
Com ens podem apropar a la cultura infantil des de les dues disciplines, sense que ens
mostrem autosuficients? Com jugaven els infants i com juguen ara? Com fem possible que
els espais per a infants siguin espais per a compartir? Donem als infants opcions d’inventar
espais i transformar-los? El llibre d’I. Cabanellas i C. Eslava [(coord.) (2005). Territorios de
la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía. Barcelona: Graó.] planteja la qüestió
de l’espai com a entorn vital, i arquitectes i pedagogs, juntament amb artistes, sociòlegs
i antropòlegs, tracten de com s’han de projectar escenaris i espais des de l’arquitectura, i
situacions des de la pedagogia. Hi ha dificultats de diàleg entre els àmbits arquitectònic
i pedagògic i cal que el diàleg es produeixi per poder “oferir als infants àmbits que els
permetin viure l’espai com una experiència personal des de la qual puguin crear els seus
territoris, els seus espais vitals com a experiència indispensable per a la conquesta d’una
autonomia moral i cognitiva” (pàg. 21).

De vegades s’han dissenyat els edificis de les escoles infantils pensant en la seva
funció, però en molts casos això no ha estat així, per la qual cosa calen adequacions
de l’espai. Des de la LOGSE i amb la consideració del cicle de 0 a 3 anys
dins el sistema educatiu, s’han revisat espais i equipaments, s’han construït o
adaptat molts edificis escolars d’altres etapes i edificis no escolars (modificant
els elements estructurals i d’altres elements no estructurals, com ara les divisions,
finestres, portes, instal·lacions, afegint i suprimint espais, etc.) per construir
escoles bressol, donada la manca de centres d’aquest nivell. Han desaparegut
molts dels centres que no reunien les més mínimes condicions pel que fa als espais
i equipaments. En el cas dels parvularis, vinculats en la majoria dels casos a les
escoles de primària, és freqüent que tinguin edifici propi o s’ubiquin en zones
independents de l’edifici.
“El tema de l’espai i l’estètica ha estat molt important en alguns països, com Itàlia i Espanya,
però no tant, per exemple, a Anglaterra. En la cultura angloamericana, l’espai no es té
en compte en si mateix sinó com a part de la salut i la seguretat dels infants a l’escola.
En canvi, a Itàlia o a Alemanya, significa que és part del context d’aprenentatge: ‘l’espai,
el volum, les textures, la llum i les ombres, els colors i el disseny són part del bagatge
cultural de l’escola’. Alguns edificis estan més ben pensats que d’altres per afavorir el
desenvolupament dels infants, però tots són airejats, amplis, ben enllumenats i acabats. A
Itàlia els nens estan a fora (en els espais exteriors) tot el temps que poden a la primavera
i a l’estiu, i surten ben abrigats tots els dies de la tardor i l’hivern. Per ex., pel que fa a la
decoració de les parets, a Anglaterra sol ser més atapeïda que a Itàlia, amb tots els treballs
dels infants penjant o omplint l’espai.”
H. Penn (1997). Què passa a les escoles bressol? (pàg. 53-54). Barcelona: Rosa Sensat.

No ha estat gaire freqüent fins als darrers anys que els educadors participin en
el disseny de les escoles, i tampoc que es coordinin els criteris arquitectònics
amb el disseny dels equipaments, encara que en l’àmbit en el qual s’han produït
un nombre més elevat de col·laboracions entre els usuaris i els arquitectes és el
de l’educació infantil. Un cas exemplar d’aquest diàleg arquitectura-pedagogia
ha estat el de les escoles bressol municipals de Barcelona, que ens mostren un
model arquitectònic propi, original i basat en principis educatius.
“El programa municipal de construcció d’escoles bressol és fruit de la col·laboració entre
els professionals que dissenyen el projecte i els equips pedagògics. I, en última instància,

La nova Escola bressol Nenes i Nens
de Barcelona s’ha construït adaptant
espais d’un antic institut
d’ensenyament secundari.
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l’intercanvi d’opinions entre els usuaris adults i l’observació del comportament dels nens i
nenes són una font molt valuosa per millorar el model i adaptar-lo a les noves necessitats.
[...] Les característiques individuals de cada escola bressol municipal es fonamenten en
un programa comú que garanteix l’assoliment d’uns estàndards de qualitat en el terreny
educatiu i en l’arquitectònic. [...] Actualment, el model més habitual, i que representa el
50% de les escoles bressol de l’Ajuntament, és una escola en planta baixa amb capacitat
per a 81 infants en sis aules. Aquestes aules estan orientades cap al sud o el sud-oest per
aprofitar tant com es pugui la llum del sol, en un terreny sense desnivells. Aquestes escoles
normalment estan situades al costat d’un CEIP i en espais verds. [...] L’activitat quotidiana,
el foment de les relacions socials i la intervenció singularitzada són els eixos educatius de
l’escola bressol municipal; per tant, són també els tres arguments que ordenen l’espai.”
Ajuntament de Barcelona. Institut d’Educació (2009). Les escoles bressol de Barcelona.
Solucions arquitectòniques al servei dels infants (pàg.

29-35).

Barcelona: Institut

d’Educació / Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona distingeix dins aquest model, pertanyent a una ciutat
tan densament poblada com és Barcelona, diferents tipologies d’edificis, segons
l’espai on s’ubiquen:
• Escoles bressol integrades dins les escoles d’educació infantil o primària: abasten en un mateix complex educatiu les etapes educatives
d’educació infantil i educació primària. Els seus accessos són independents
i d’ús exclusiu i també tenen la cuina, el pati i les instal·lacions de
subministraments pròpies.
• Escoles bressol integrades en equipaments públics, tant si són en edificis
de nova construcció com en edificis que ja hi eren: en baixos de blocs
d’habitatges, en illes d’habitatges i serveis municipals o en un complex amb
altres serveis municipals.
• Escoles bressol en edificis històrics, on s’han reestructurat els espais, sien
catalogats o no, per a adaptar-los a les necessitats de les escoles.
• Escoles que fan ciutat: les que contribueixen a “fomentar el diàleg amb el
barri” i a “crear ciutat” per les característiques arquitectòniques que tenen,
que hi atorguen protagonisme.
• Escoles a prop de la natura: són en un entorn natural privilegiat, al costat
d’un bosc, d’un parc o de la platja.
Ajuntament de Barcelona.
Institut d’Educació (2009).
Les escoles bressol de
Barcelona. Solucions
arquitectòniques al servei
dels infants (pàg. 30-35).
Barcelona: Institut
d’Educació / Ajuntament
de Barcelona.
La Domus Academy
Research Center de Milà...
... en l’actualitat té una línia
d’investigació per crear projectes
d’ambients per als més petits,
amb l’objectiu prioritari de
confrontar la filosofia educativa
d’avantguarda de Reggio de
l’Emília amb la innovació en els
projectes de disseny i
arquitectònics.

• Escoles bressol en espais recuperats per a l’ús públic, que eren ocupats
anteriorment per indústries urbanes.

2.1.1 Espais escolars i arquitectura: una miqueta d’història fins a
arribar a avui
En la història de l’arquitectura es reflecteix la gran supremacia de l’aula al llarg
del temps. A la darreria del segle XIX i a l’inici del segle XX trobem una bona
mostra de disseny acurat i creat tenint en compte les característiques dels infants
a les escoles escoceses de Glasgow dissenyades per l’arquitecte Ian Alexander.
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Els primers projectes arquitectònics inspirats en criteris pedagògics són de la
dècada dels anys vint, a partir de la influència de Frobel, que incorporen espais
oberts. A Espanya, el moviment modern de transformació arquitectònica de
les escoles que defineix el model d’escola a l’aire lliure (que va tenir una gran
repercussió a països com Alemanya, Holanda i França) té una bona representació
en el parvulari de l’Instituto Escuela de Madrid (1933), d’Arniches i Domínguez.
Més tard, cap a la meitat dels anys trenta, es va establir una rígida normativa que
no permetia fer canvis, i després, cap a la meitat dels anys cinquanta, es comencen
a dissenyar espais escolars infantils molt lluminosos, amb terres que són fàcils de
fregar, és a dir, pensats amb criteris de funcionalitat. En els anys seixanta i setanta
es dissenyen escoles segons els criteris humanistes, pensant en la quotidianitat.
La mostra més representativa és l’escola Montessori de Hermann Hertzberger, a
Delft (1960-1981), la qual té en compte les propostes dels infants. Cap al final
dels anys vuitanta hi ha un fort moviment dels educadors en favor de canviar
els ambients que coincideix amb el canvi de model: les escoles infantils no són
pàrquings de nens sinó centres educatius que han de permetre l’activitat.

Els arquitectes...
... preocupats pel disseny
d’edificis escolars l’entenen com
a resposta al que els infants ens
diuen: més que imposar les seves
idees, cal crear els espais perquè
els infants puguin desenvolupar
les seves.

El model reggià, a Itàlia, que atorga gran importància als contextos ambientals
d’aprenentatge té com a principals criteris de projectació (Carbonero i Pérez,
2007) de l’espai escolar els següents:
• Osmosi: oberta a la ciutat.
• Habitabilitat.
• Identitat: espais personalitzats.
• Relació: intercanvi d’idees, no jerarquies.
• Constructivitat: possibilitat d’experimentar.
• Epigènesi: llocs transformables.
• Narració: petjada dels processos i de les vivències dels infants.
A l’hora de crear edificis escolars sans i funcionals que ofereixin als nens i nenes
bons entorns d’aprenentatge, els objectius actuals de disseny tenen a veure, entre
altres factors, amb una oferta d’espai suficient, flexible, amb àrees exteriors de
gran qualitat i espais interiors acollidors i rics en possibilitats, i també amb un
ús de l’energia per a la calefacció, la ventilació i la il·luminació subjectes a
consideracions estrictes d’eficiència energètica, i amb fonts d’energia renovables.
Cal donar molta prioritat a l’arquitectura i el disseny i, encara que és més fàcil
dissenyar bons espais en escoles de nova creació, també s’han fet molt bons
condicionaments d’espais que ja hi eren i que estaven destinats a altres usos.
Els edificis de les escoles bressol i els parvularis més adequats són els que estan
orientats al sud/sud-est, perquè obtenen el màxim d’hores de sol i, per tant, de
calor i llum natural. Té molts avantatges que siguin d’una sola planta i estiguin
aïllats de cases veïnals, i és imprescindible que tinguin prou àrees exteriors, que
tinguin accessos còmodes, sense barreres, que estiguin ben ventilats, que disposin

Els accessos des de l’exterior amb
doble tanca garanteixen la seguretat
dels infants. Accés a l’EBM El Vent
(Barcelona).
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d’una il·luminació natural i artificial òptima, paviments que siguin fàcils de fregar
i càlids, que hi hagi una temperatura entre 18 i 22 graus, i unes condicions
higièniques i de seguretat adequades.
Així, per exemple, la neteja del terra s’ha de fer en algunes zones de l’escola dos cops cada
dia, i en alguns centres, si els nens dinen al menjador, mentrestant es neteja el terra de les
aules. Les joguines també s’han de netejar molt sovint, i cal fer-ho amb més freqüència en
el cas de les dels bebès.
Dimensions globals dels espais
Les dimensions globals dels espais depenen de l’edat dels infants i del nombre d’infants
que hi ha a cada grup: per exemple, quan els infants comencen a caminar necessiten més
espai lliure que abans. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ha fixat la grandària
idònia per a uns seixanta infants en uns 600 m2 d’edifici i de 400 a 600 m2 de jardí.

2.1.2 Requisits normatius dels edificis escolars infantils
Quan es dissenyen i es planifiquen els espais escolars, cal tenir en compte el que diuen les lleis: les condicions bàsiques dels espais físics escolars (edifici, distribució
dels espais, etc.) es recullen en les normatives estatals i/o autonòmiques.

En l’actualitat tenim un marc normatiu bàsic que comprèn la LOE (estatal)
i la LEC (Catalunya), del qual es despleguen les normatives sobre les
característiques i els requisits mínims que han de reunir els centres educatius:
edifici, dependències, equipaments, etc. Aquestes normatives vigents són el
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen els requisits mínims
dels centres d’educació infantil de primer cicle, d’àmbit autonòmic
català, i el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments
de segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació
secundària, d’àmbit estatal.
Aquest marc normatiu encara no s’ajusta a les recomanacions dels experts
sobre els espais necessaris per a fer una intervenció educativa de qualitat. Així, si
els experts recomanen, des de fa dècades, pel que fa a la grandària dels espais,
entre 8 m2 i 10 m2 per infant de superfície construïda, que mai no ha de ser
de menys de 6 m2 per infant, la normativa vigent permet unes dimensions molt
inferiors, tant si ens referim als espais interiors com als exteriors. Com a exemple
d’aquestes recomanacions podem atansar-nos als Objectius de qualitat per als
serveis d’atenció als infants proposats per la Xarxa Europea d’Atenció a la Infància
de la Comissió Europea.
“Objectiu núm. 32. Hi hauria d’haver espai suficient, interior i exterior, per permetre als
infants jugar, dormir i usar els lavabos, i per satisfer les necessitats de les famílies i els
treballadors. Això implicaria:
• un espai intern de com a mínim 6 m2 per cada infant de menys de 3 anys i de 4 m2 com
a mínim per cada infant entre 3 i 6 anys (excloent-ne els magatzems i els passadissos i
accessos);
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• accés directe a un espai exterior de 6 m2 com a mínim per infant; i
• un 5% addicional d’espai interior per a l’ús dels adults.”
Rosa Sensat (2004). “Objectius de qualitat en els serveis infantils”. Infància a Eu-ro-pa
(núm. 04.6, pàg. 18-19).

Les normatives següents, d’àmbit autonòmic català i estatal, van regular en els
darrers anys els espais escolars infantils a Catalunya:
• Ordres d’11 de maig i 1 de juny de 1983, i 1 d’agost de 1984
• Reial decret 132/2010, de 12 de febrer
• Decret 282/2006, de 4 de juliol
Ordres d’11 de maig i 1 de juny de 1983, i 1 d’agost de 1984

A Catalunya, l’any 1983 les escoles bressol depenien del Departament de Sanitat i
Seguretat Social i es van començar a establir normatives de caràcter pedagògic i
sanitari (que establien les condicions materials i higienicosanitàries i de seguretat
que haurien de regir als centres d’atenció assistencial i educativa que acollien infants fins als 6 anys), coordinades amb el Departament d’Ensenyament. Es tractava
d’una normativa molt avançada i pionera a Espanya (on les normes de seguretat i
higiene han estat menys rigoroses que en altres països durant molt de temps), que
regulava els espais i les ràtios segons les edats, les documentacions que havien
de tenir els centres, les condicions sanitàries, de seguretat, les titulacions i les
idoneïtats necessàries, etc.
Pel que fa a les dimensions de les aules, aquesta normativa, actualment derogada,
establia 4 m2 /infant en el cas dels nens de 0 a 1 any; 3 m2 en el cas d’1 a 2 anys, i
2,5 m2 per als nens de 2 a 3 anys. Al parvulari (de 3 a 6 anys), fixava 2 m2 /infant.
L’espai mínim de cada aula era de 30 m2 , excepte en el cas de l’aula de 0 a 1 any,
que era de 28 m2 . La sala d’usos múltiples havia de tenir 60 m2 com a mínim.
Les ordres d’11 de maig i 1 de juny de 1983, i d’1 d’agost de 1984, també
concretaven altres equipaments i dependències (lavabos, biberoneria, cuina, etc.)
amb les que calia comptar en els centres d’atenció als infants de 0 a 6 anys. També
regulaven que les zones exteriors d’escoles que acollien infants fins als 6 anys
havien de tenir un mínim de 300 m2 , i de 75 m2 si es tractava de centres que acullen
infants de 0 a 2 anys. Amb posterioritat, el Decret 353/2000 del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat catalana rebaixava encara més els espais d’alguns
serveis d’atenció als infants: 1,5 m2 /infant i una superfície mínima de 20 m2 /aula;
un recinte d’esbarjo, del qual no es prescrivien dimensions mínimes i que es
podia ubicar fora del recinte escolar, sempre que no calgués utilitzar transport per
accedir-hi, etc. D’altra banda, no indicava tampoc dimensions mínimes d’altres
zones, com per exemple, de la sala de canvi, de la qual deia que havia de tenir
“espai suficient”.
Pel que fa a les condicions higienicosanitàries i de seguretat, encara vigents, es
recomanava el següent:

A partir del 1988...
... i per un decret de la
Generalitat (Decret 120/1988, de
5 de maig), s’assignaven al
Departament d’Ensenyament els
serveis en matèria d’atenció
assistencial i educativa de les
llars d’infants (0-3, 3-6, 0-6
anys). El mateix any el
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya
publicava les Orientacions i
programes: l’educació a la llar
d’infants i al parvulari. Amb
una resolució de 25 d’abril de
1990 començava l’escolarització
dels infants de 3 anys (aula de
P3) a l’escola pública.
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• Que la llum preferent sigui la natural i que, en cas de tractar-se de llum
artificial, sigui semidirecta i d’una intensitat entre 150 lux i 300 lux, i també
que es prohibeixi utilitzar llum fluorescent a l’habitació dels nadons.
• Que els dormitoris estiguin aïllats acústicament (un màxim de 50 decibels);
• Que hi hagi mecanismes eficaços d’evacuació d’olors a la cuina, les sales
de canvi, etc., i també un sistema de ventilació permanent i regulable a tot
arreu;.
• Que el sistema de calefacció sigui regulable, amb una temperatura interior
entre 18 °C i 21 °C, que es disposi de termòmetre de paret a la sala dels
lactants i s’instal·li un limitador de temperatura (fixat en 45 °C) a totes les
aixetes d’aigua.
• Que es respecti una zona de seguretat fins a 1,20 metres d’alçària (sense
vidres grans que no siguin de seguretat, ni sortints cantelluts o desnivells
perillosos, o qualsevol altre agent traumatitzant, o tòxic, o càustic), que
augmenta fins a 1,60 metres pel que fa a tots els mecanismes elèctrics.
• Que hi hagi protecció antipinçadits a tots els angles de les portes, i també
tanques de seguretat a les finestres, les portes exteriors, etc.
El Reial decret 1004/1991...
... de 14 de juny, actualment derogat, va ser una normativa estatal per la qual s’establien
els requisits mínims dels centres que impartien ensenyaments de règim general no
universitaris. Va desplegar el que preveia la LODE (Llei orgànica del dret a l’educació de
1985) i la LOGSE (Llei orgànica d’ordenament general del sistema educatiu de 1990) sobre
els requisits referits a la titulació acadèmica del professorat, la ràtio alumnes/professor, les
instal·lacions docents i esportives, o el nombre i les característiques dels espais escolars.

2.1.3 Reial decret 132/2010, de 12 de febrer
És una normativa estatal per la qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil,
l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, que desplega el que preveu
la LOE (Llei orgànica d’educació de 2006). Els requisits mínims es refereixen a
la titulació acadèmica del professorat, la relació numèrica alumne-professor, les
instal·lacions docents i esportives i el nombre de llocs escolars. Com que la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) inclou novetats en la distribució
de competències normatives en el primer cicle d’educació infantil (que passa a ser
regulada per les administracions autonòmiques), aquest reial decret estableix els
requisits mínims que han de complir els centres docents que imparteixin els
ensenyaments d’educació infantil de segon cicle (parvulari).
En l’article 3 aquest reial decret estableix que aquests centres docents han de ser en
edificis independents, destinats exclusivament a ús escolar, si bé les instal·lacions
poden ser utilitzades fora de l’horari escolar per a fer altres activitats amb caràcter
educatiu, cultural o esportiu, i que, en el cas de centres docents que imparteixin
el segon cicle d’educació infantil, han de tenir, a més, accés independent de
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la resta d’instal·lacions. També cal que reuneixin les condicions de seguretat
estructural, de seguretat en cas d’incendi, de seguretat d’utilització, de
salubritat, de protecció contra el soroll, d’estalvi d’energia i de protecció
laboral que assenyala la legislació vigent.
També s’indica que els espais on es porti a terme la pràctica docent han de
tenir ventilació i il·luminació natural i directa des de l’exterior, i que s’ha
de disposar de les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres exigides
per la legislació relativa a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i nodiscriminació de persones amb discapacitat, sense perjudici dels ajustos raonables
que s’hagin d’adoptar.
En el títol II tracta dels centres d’educació infantil (de l’article 5 al 8) i alguns
dels aspectes que regula són els següents: les condicions generals (en l’article
5 diu que poden impartir el primer cicle, el segon cicle o tots dos i que els de
primer cicle es regulen per les normatives de les administracions competents, en
el nostre cas, la Generalitat de Catalunya); les instal·lacions i condicions materials
dels centres que ofereixen el segon cicle de l’educació infantil (article 6); també la
relació d’alumnes per unitat (article 7) i els requisits de titulació dels professionals
que atenen l’educació infantil (article 8).
Pel que fa als espais dels centres d’educació infantil de segon cicle, el Reial decret
132/2010 prescriu el que veiem en la taula 2.1.
Taul a 2 .1. Característiques dels espais dels centres d’educació infantil de segon cicle segons el RD 132/2010
Espais

Centres d’educació infantil de segon cicle (parvularis)

Aules

Com a mínim 3 aules, de superfície adequada, amb un mínim de 2 m2 /infant

Sala polivalent

1, de 30 m2

Pati de jocs

1, d’un mínim de 150 m2 per cada 6 unitats o fracció, amb superfície adequada al nombre de llocs escolars autoritzats, d’ús
exclusiu del centre i amb un horari d’utilització diferenciat en cas que s’escolaritzin alumnes d’altres etapes educatives.

Pel que fa a les instal·lacions mínimes comunes que han de tenir tots els centres
d’educació infantil de segon cicle i primària, i d’educació secundària, són les que
es recullen en la següent taula 2.2.
Taul a 2 .2. Instal·lacions mínimes comunes que han de tenir tots els centres d’educació infantil de segon cicle i primària, i d’educació
secundària segons el RD 132/2010
Espais

Centres d’educació infantil de segon cicle (parvularis)

Espai de reunions

Apropiat per a les reunions de l’AMPA.

Espai de suport

Els necessaris per a impartir els suports a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Lavabos i serveis
higienicosanitaris

Els adequats al nombre de llocs escolars, a les necessitats de l’alumnat i del personal educatiu del centre, i també lavabos i
serveis higienicosanitaris adaptats per a persones amb discapacitat en el nombre, la proporció i les condicions d’ús
funcional que estableix la legislació aplicable en matèria d’accessibilitat.

Despatxos

N’hi ha d’haver de direcció i d’activitats de coordinació i orientació.

Secretaria

Espais destinats a l’administració.

Sala de professors

1, adequada al nombre de llocs escolars.
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Una normativa que encara concreta menys alguns aspectes que la anterior, de 1991,
com és el nombre mínim de lavabos i inodors, o el fet de tenir lavabos diferenciats
i equipaments mínims complets per al professorat.

2.1.4 Decret 282/2006, de 4 de juliol
És una normativa autonòmica per la qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres de primer cicle d’educació infantil de Catalunya. Aquest decret
regula els requisits mínims quant al nombre i la qualificació dels professionals
que hi participen, i quant als espais i a les instal·lacions on es produeix l’acció
educativa, el nombre màxim d’infants per unitat, el procediment d’autorització
administrativa d’aquests centres, la participació de la comunitat educativa i també
la possibilitat de delegar determinades competències als ajuntaments.
En l’article 13 aquest decret estableix que els espais i les instal·lacions de la
llar d’infants, tancats o a l’aire lliure, no es poden utilitzar per a activitats
diferents de les pròpies de l’atenció als infants de zero a tres anys, llevat de
les directament relacionades amb les famílies dels infants escolaritzats a la llar
d’infants, i que han de disposar d’accés independent des d’un espai públic. Els
seus locals i instal·lacions han de complir la normativa vigent en matèria de
seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, i també altres condicions en matèria d’edificació, tenint en
compte l’edat dels infants als quals va destinat el servei, i el seu titular està obligat
a facilitar l’accés als espais i a les instal·lacions al personal de les administracions
competents en matèria d’inspecció i de control dels aspectes esmentats.
S’introdueix la figura de la “llar d’infants rural”, amb les seves instal·lacions
distribuïdes en diferents municipis o en diferents poblacions d’un municipi o de
més d’un i s’atorga un termini aproximat de quatre anys als centres autoritzats a
l’empara de normatives anteriors per a reunir els requisits mínims.
Pel que fa als requisits dels espais i les instal·lacions dels centres d’educació
infantil de primer cicle, el Decret 282/2006 prescriu el que veiem en la taula 2.3.
El Decret 282/2006 regula, quan una llar d’infants és en localitats o nuclis aïllats
de població que no ultrapassen els 2.500 habitants, que la superfície mínima de
les aules ha de ser de 20 metres quadrats, i la del pati, de 50 metres quadrats, i
que s’han de mantenir els 2 metres quadrats per infant. En aquests casos no és
exigible disposar d’una sala per a cadascun dels trams d’edat, ni la sala addicional
i diferenciada per a usos múltiples quan la llar d’infants és d’1 grup o de 2.
Quan el primer cicle de l’educació infantil s’imparteix en un centre que també
imparteix el segon cicle de l’educació infantil, els requeriments d’espais i instal·lacions són els esmentats més amunt, i també s’han de complir els requisits
d’espais exigits per a autoritzar el segon cicle.
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Taul a 2 .3. Característiques dels espais i les instal·lacions dels centres d’educació infantil de primer cicle segons el Decret 282/2006
Espais

Centres d’educació infantil de primer cicle (escoles bressol o llars d’infants)

Sales

Com a mínim 3 sales, una per cada tram d’edat (n’hi poden haver només 2 si un mateix titular té més d’una llar
d’infants en el mateix municipi, amb un mínim de 30 m2 per aula i amb un mínim de 2 m2 /infant.

Sales destinades a infants
de 2 anys

Han de tenir un servei que sigui visible i directament accessible des de la sala i que disposi, com a mínim, de dos
lavabos i dos inodors.

Sales destinades a menors
de 2 anys

Han de tenir àrees diferenciades per a facilitar la higiene i el descans dels infants.

Sala d’usos múltiples

1, de 30 m2 com a mínim, addicional i diferenciada.

Sala de preparació
d’aliments o cuina

Diferenciada i suficient.

Pati d’esbarjo a l’aire lliure

1, d’un mínim de 75 m2 , amb una superfície mínima de 2 m2 per cada infant en utilització simultània.

Despatx

Diferenciat, amb un mínim de 10 m2 per a les tasques d’administració i per a les de coordinació docent. A les llars
d’infants de 7 unitats o més hi ha d’haver dos espais diferenciats.

Cambra higiènica del
personal que atén els
infants

Ha de disposar, com a mínim, d’un lavabo, un inodor i una dutxa, ha d’estar separada i ha de ser independent dels
espais i serveis utilitzats pels infants.

2.2 L’organització de l’espai educatiu
L’espai i la seva organització, com ja heu vist, no són neutres. Quan entrem en
una escola o en una aula podem analitzar moltes de les característiques de com
s’entén l’educació infantil, l’infant, el paper de l’educador, etc.

El disseny i la planificació dels espais són un element més de la planificació
educativa, i formen part del projecte educatiu i del projecte curricular de
l’escola.
L’escola és una globalitat: tots els espais són educatius, promouen valors i
afavoreixen els aprenentatges, i per això cal dissenyar-los i planificar-los amb
molta cura.
Els entorns físics han d’afavorir el desenvolupament integral dels nens i les
nenes i respondre a les seves necessitats fisiològiques, afectives, de moviment,
d’autonomia, de socialització, de descoberta, d’exploració, etc., amb els elements
següents:
1. Zones adequades per al canvi, la higiene personal, l’àpat i el descans, netes,
còmodes, agradables però també segures.
2. Punts de referència físics i humans que aportin seguretat i estabilitat; racons
íntims i còmodes que afavoreixin el contacte individual nen/adult; espais
ordenats, acollidors i agradables.
3. Espais lliures i amplis que permetin i estimulin les activitats motores, tant
a l’exterior com a l’interior, dotats d’equipaments específics (estructures

Segons el fullet informatiu...
... de l’Institut d’Educació de
Barcelona, “Els espais de
l’escola bressol [...] estan
preparats amb intencionalitat
educativa, amb l’objectiu que els
infants puguin desenvolupar les
seves capacitats físiques,
intel·lectuals, afectives i socials.
La distribució dels espais, tant
interiors com a l’aire lliure, estan
pensats per generar un entorn
físic segur i acollidor, i una
atmosfera càlida i alegre. A cada
espai hi correspon una funció
determinada: zones d’activitat i
de repòs, zones de pas i de
trobada, zones per a infants i per
a persones adultes”.
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de joc, rampes, matalassos, enfiladores, etc.); espais on pugui actuar
lliurement, zones i materials accessibles, sense barreres, amb oportunitats
de reinventar els espais o construir-ne de nous.
4. Espais per amagar-se, espais per grups petits i per a tot el grup.
5. I una gran riquesa d’estímuls a l’ambient.
La manera d’organitzar el centre -i molt especialment l’espai i els materialsi el temps ha d’ajudar a establir un clima de seguretat i confiança mitjançant
l’estabilitat de les relacions, dels espais i dels horaris. S’ha de garantir un
equilibri entre la continuïtat i la varietat de les relacions, i considerar la necessitat
d’intimitat dels infants, de seguretat emocional i d’estabilitat. La distribució de
l’espai ha d’afavorir el desenvolupament harmònic dels infants, i afavorir la seva
autonomia.
“L’organització de l’espai ha d’afavorir l’activitat experimental i exploratòria sense que
això impliqui afavorir la dispersió. Ha d’afavorir també l’autonomia tant si ens referim a
l’autonomia personal com a l’autonomia intel·lectual, i això s’assoleix organitzant punts
clars de referència per tal que el nen i la nena s’orientin amb facilitat. [...] ha d’afavorir
la capacitat imaginativa per tal que els alumnes puguin intervenir de manera creativa en
els possibles canvis en la distribució material de l’aula, per aconseguir millors resultats o
afavorir un cert tipus d’activitats.”
M. A. Pujol (1992). “Organización y estrategias educativas”. A: T. Lleixà (coord.) (1992).
La educación infantil 0-6 años (vol. III, pàg. 58). Barcelona: Paidotribo.

Com condiciona la nostra organització de l’espai el fet de posar com a punt de
partida les necessitats dels infants? Vegeu la taula 2.4.
També cal que la planificació dels espais s’adapti a les necessitats dels adults:
s’han de sentir a gust i tenir els seus espais propis, han de poder disposar de
dependències pròpies i equipaments adequats a les seves necessitats, ergonòmics,
que previnguin d’alguns riscos i patologies professionals (figura 2.1, figura 2.2 i
figura 2.3).
F i g ura 2 . 1 . Serveis per al personal

Organització de l’espai i
organització del temps
Pel que fa al temps, cal establir
unes rutines diàries i la seva
seqüenciació: joc, menjar, son,
etc. Cadascuna s’associa a
determinats espais (anem al
menjador o a la taula de menjar
dins de la classe, és l’hora de
dinar, etc.). Els espais ajuden a
marcar i a visualitzar el ritme i la
successió dels fets quotidians. Hi
ha també espais que afavoreixen
anar lent o anar estressat (bruts,
sorollosos, desendreçats, etc.).
Els espais i els temps han d’estar
estructurats, però han de ser
flexibles.

Els serveis per al personal compten amb sala de canvi, dutxa, lavabo i
inodors. Cambra higiènica del personal (EBM Montserrat, Barcelona).
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Taul a 2 .4. Organització de l’espai segons les necessitats dels infants
Necessitats infantils

Aspectes organitzatius

Necessitats afectives
Cal que els infants se sentin escoltats, estimats, en
confiança. Poder estimar, comunicar, sentir emocions
positives: estabilitat i seguretat, estar content, poder riure,
viure feliç, sentir el món com a bo, poder resoldre les
incomoditats i les frustracions, etc.

Punts de referència que donin estabilitat i seguretat afectiva.
Espais que permetin el contacte individualitzat infant-adult, que siguin íntims i còmodes
per a tots dos; ordre, acolliment, atmosfera agradable, etc.
Seguretat material i física.
Tracte individualitzat i una comunicació adequada amb les famílies.
Centre petit, que li permeti conèixer tots els adults i infants de l’escola.

Necessitats fisiològiques
Higiene, alimentació, son, seguretat física, aire, llum, sol,
descans (regular i profund), protecció contra els perills,
temperatura adequada, etc.

Hi ha d’haver zones adequades per al canvi i la higiene personal, per al menjar, per al
descans.
Han de ser espais nets, còmodes, agradables, sense riscos.
Cal aprofitar totes les ocasions per sortir a l’exterior (i fer jocs amb sorra, amb aigua,
etc.); i ventilar els espais interiors diverses vegades al dia.
Alimentació adequada i equilibrada segons l’edat, l’època de l’any, etc.
Seguretat material i física en l’espai i el temps, en els materials, les persones, etc.
Hi ha d’haver calma ambiental (amb un nivell molt baix de sorolls i de moviment de
persones al seu voltant); una temperatura adequada en l’ambient i vestit adequat.

Necessitat d’autonomia
Créixer, fer les coses ells sols; superar la contradicció entre
la necessitat de progrés i la por de la novetat i del canvi.

Espais on pugui fer activitats lliurement (l’organització en racons, per exemple, ho
afavoreix); i llibertat d’acció i de moviment.
Espais sense barreres arquitectòniques, i amb materials accessibles.
Espais que es puguin inventar.

Necessitat de moviment
Poder-se desplaçar en horitzontal, arrossegar-se i gatejar,
posar-se dret, caminar d’una manera independent, poder
córrer, enfilar-se, amagar-se, pujar, baixar, arrossegar i
traslladar objectes, i exercitar constantment aquests
aprenentatges. Com més petits són els infants més
canvien d’activitat cada poc temps, i més es mouen.

Espais amplis, lliures d’objectes, que estimulin el moviment, amb mobiliari i equipament
específics (rampes, trepadores, màrfegues, etc.).
Es poden utilitzar els grans espais de manera rotatòria entre els diferents grups al llarg
de la jornada, i sortir sempre que es pugui a fora.
Dins l’aula hi ha d’haver prou espai per bellugar-se (per tant, poques cadires!), i una
organització i un disseny adequats de l’espai, els equipaments i els materials; i facilitar
l’accés als materials.
Suprimir mobles i objectes que no siguin realment funcionals (de vegades es poden anar
traient i posant diferents materials); fer polivalents certs mobles o racons (per exemple,
un banc bagul del racó de biblioteca, on alhora guardem les disfresses).

Necessitat d’activitat
De joc, que és el que ens permet conèixer, pensar, tenir
habilitats mentals i manuals, etc.

Espais i materials de joc apropiats i variats.

Necessitat de socialització
Necessitat de convivència, de relació amb altres persones,
adults i infants, sobretot de la seva edat. Necessiten saber
com es fa i com es resolen les dificultats que hi apareixen.

Espais on es pugui trobar amb els altres i espais on es pugui estar sol (els nens busquen
i creen aquests espais -cabanes, sota una taula-, i nosaltres els podem afavorir); cal
combinar espais individuals i espais de grup, espais per aïllar-se i espais per compartir.

Necessitats de descoberta, d’exploració, de
coneixement
Els infants necessiten explorar, descobrir, conèixer el món i
a ells mateixos. Senten curiositat per tot.

Entorns que ho permetin, amb plantes, animals, objectes variats, materials naturals.
Espais per al joc simbòlic (caseta, botiga, disfresses, garatge, etc.).

Fig ur a 2 . 2. Menjador

Cal també un lloc agradable per menjar. Menjador del personal, EBM
Nenes i Nens, Barcelona.
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F i g ura 2 . 3 . Sala de reunions

Podeu veure la qüestió de
l’organització de l’espai i
el temps per a l’educador
en l’apartat “L’educador
infantil” de la unitat
“Planificació dels espais,
el temps i els recursos en
educació infantil”.

Sala de reunions EBM Montserrat, Barcelona

La funció d’organització dels espais i dels temps és una de les més importants
en la tasca diària de l’educadora.
“Organitzar l’espai de la classe o la sala de jocs del grup, i també els espais comuns de
l’escola: pensant en els recursos que ofereixen, les possibles utilitzacions que es poden fer,
els elements que es poden instal·lar [...] també s’hauria de fer l’anàlisi dels recursos que
pot oferir l’entorn: els pares i les mares, el barri, el medi natural i social proper a l’escola i
les vivències dels nens i nenes [...] organitzar l’ambient comporta tenir presents no sols els
aspectes físics (distribució, ordre, estètica, per a infants i grans) sinó també els relacionals,
i crear un clima d’afecte, tranquil i alegre [...] també s’han d’organitzar els materials tenint
present que siguin adequats i variats, que estiguin a l’abast dels infants i que propiciïn el
joc i l’aprenentatge.”

Com més petits són els
infants més espai
necessiten. El millor és
garantir el màxim d’espai
per a l’infant i fer escoles
molt petites. Una paradoxa?
No, una necessitat!

L. Martín (1998). “Ser mestres dels més petits”. In-fàn-cia (núm. 103, pàg. 19).

Els infants petits necessiten espais diversificats per jugar, descansar,
conviure, menjar, etc., que mai no han de ser inferiors en quantitat als dels
infants més grans. Tant els espais interiors com els exteriors han d’oferir
propostes d’acció i de desvetllament de la curiositat dels infants, han de
ser austers (rics en estímuls però dissenyats de manera simple i senzilla) i
acollidors alhora, i han de permetre que els infants i els adults (educadors,
famílies) trobin allò que necessiten. Cal que els espais escolars siguin
habitables, que continguin diferents escenaris de joc i promoguin situacions
per tal que els infants puguin jugar. Si l’organització de l’espai i els materials
és l’adequada, s’afavoreix la relació entre l’educador i els infants i es fa
possible treballar amb la idea d’infant competent, escoltar-lo, permetre-li
fer, descubrir i experimentar.
M. A. Zabalza (1996, pàg. 125-128) esmenta els criteris que hem de tenir en
compte a l’hora d’organitzar l’espai. Són els següents:
1. Que afavoreixin l’autonomia (han de permetre els desplaçaments, l’activitat
física, la relació amb els objectes i amb les altres persones, etc.). Cal també
solucionar les necessitats de seguretat física i afectiva: s’han de poder usar
les coses i moure’s pels espais sense perills (de cops, d’intoxicacions, de
fer mal als altres, etc.), i crear un clima de seguretat i afecte. Aquestes
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són les condicions per crear un ambient ric, segur i tranquil·litzador (va bé
permetre que els pares també estiguin en aquest espai algunes estonetes,
i que l’educador estigui disponible per atendre les sol·licituds individuals,
etc.).
2. Que permetin combinar activitats individuals (desig d’estar sol, enrabiades,
jocs egocèntrics, etc.) amb les col·lectives; per a això, cal sectoritzar les
zones i crear microambients on un nen es pugui refugiar, etc.
3. Que siguin rics en quantitat i varietat d’estímuls, per afavorir la descoberta i
l’experimentació dels infants. L’ambient ha de generar constantment reptes
per fer, mirar, tocar. Per aconseguir-ho, cal el següent:
• Que hi hagi riquesa en la varietat d’instruments i objectes, arquitectònica, i estètica (entesa com a estímul, reclam, referència per al
desenvolupament cognitiu i artístic).
• Que en els materials i l’organització de l’aula hi hagi estímuls motors,
sensorials, afectius; coses per fer sol i amb d’altres.
• Que es permeti tenir iniciatives pròpies als infants, mitjançant experiències sensoriomotors; i que els espais siguin amplis (les dimensions
alçada i llargària són les que tenim més en compte els adults, que ens
oblidem de l’amplada, que els nens usen molt, per exemple quan es
tiren pel terra, etc.).
• Que l’entorn afavoreixi que els nens siguin feliços perquè experimentin i es relacionin bé, que els nens puguin triar a què juguen i amb qui
juguen.
• Oferir un entorn segur als nens, amb normes clares, intentant posar
límits.
“Una escola infantil és com una gran incubadora, un lloc on treballar, aprendre, jugar, dormir,
fer activitats culturals, experimentar i cometre errors. És un entorn sempre canviant on el
disseny, els mobles, els sistemes i les superfícies de separació han de permetre diferents
activitats a diferents hores del dia però en el mateix lloc [...] d’acord amb les decisions dels
infants i els seus mestres [...] El que es necessita és, per tant, entorns genèrics que puguin
convertir-se en llocs diferents per activitats diverses”.
M. Zini (2005). “Veure, sentir, tocar, tastar, olorar i estimar”. Infància a Eu-ro-pa (núm. 05.8,
pàg. 24).

Segons Zini (2005), és important l’ús del color, la llum, el so i l’olor en el disseny
dels espais i per això també ho és la riquesa sensorial dels materials:
• Els materials han de ser rics i variats, crear un entorn multisensorial amb
superfícies suaus i aspres, seques i mullades, opaques, brillants, translúcides
i transparents; amb materials que envelleixen amb el temps, com la fusta, la
roba o les flors, i d’altres que es mantenen sempre igual, com l’acer o el
vidre.
• Cal usar un ventall cromàtic amb moltes ombres, un ventall subtil (amb
més colors que els primaris, colors semblants, to sobre to; i colors que
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contrastin els uns amb els altres, tenint cura de reduir la seva intensitat quan
hi hagi colors complementaris un al costa de l’altre).
• Cal que hi hagi varietat de fonts pel que fa a la il·luminació (incandescents,
halògenes, fluorescents), i la llum ha de poder crear ombres (per a això
cal usar llums incandescents), hi ha d’haver llum concentrada i difusa, i
diferents temperatures de color: blanc càlid, blanc fresc, blanc rosat. Els
treballadors i els infants haurien de poder variar la seva intensitat i tenir
llums que creïn diferents ombres de colors afegint el vermell, el blau i el
verd a la llum estàndard.
• Cal una planificació en la qual es coordinin l’arquitectura, els sistemes de
disseny i el mobiliari, per tal de crear una escola que, en paraules de Zini,
“doni suport a la imatge d’un infant content i competent”.

Es poden usar una gran varietat de
materials per crear un entorn
multisensorial. Aula de P3 de l’escola
Parc del Guinardó, Barcelona.

La grandària, l’estètica (defugint d’alguns estils decoratius infantilitzadors), la
lluminositat, la distribució, les formes, els colors i la decoració de l’escola
són aspectes importants, i també la distribució adequada del mobiliari i altres
equipaments, ja que ofereixen possibilitats d’expressió als infants. Procurarem
que sigui un ambient similar al d’una llar, acollidor i harmònic (materials naturals,
colors suaus, etc.) i evitarem que els espais siguin impersonals, freds, uniformes
i sense personalitat pròpia.
En la decoració cal que hi hagi també espais blancs, sense estímuls (per evitar
la sobrecàrrega d’estímuls visuals, però també auditius, olfactius, etc.), i un bon
nivell pel que fa a l’ordre, la seguretat, el manteniment, la higiene i la conservació.

Pel que fa a la seguretat...
... s’han de complir les
normatives i disposar d’un pla
d’evacuació de l’edifici, i que les
instal·lacions i equipaments
siguin segurs per als infants.

El disseny escolar més avançat integra la llibertat i l’espai que ofereix la natura en
la planificació dels espais interiors (espais amb llums i ombres contrastades, espai
buit que els infants poden omplir, caos i ordre).
“Però els espais amb quatre parets, com les aules de moltes de les nostres escoles, no
són el que necessitem. Per què els infants busquen sempre allò que està desordenat
o incomplet, els espais per construir? Els espais que ofereixen als infants la possibilitat
de reordenar-los, de completar-los o de tirar-los a terra, com castells de sorra a la platja,
ofereixen espai al seu cervell per créixer i madurar.”
M. Bergstrom; P. Ikonen (2005). “Espai per jugar, espai per créixer”. Infància Eu-ro-pa (núm.
05.8, pàg. 15).

Organització de la neteja
Calen recursos suficients i una
organització que permeti
mantenir un nivell adequat de
neteja durant la jornada sense
interferir en les activitats, i
sempre que es necessiti (per
exemple, quan hi ha tallers,
accidents, després dels dinars,
etc.).

Arquitectes i pedagogs consideren que els elements arquitectònics
estructurals haurien de ser flexibles i respondre a les noves necessitats
de distribució dels espais sense canviar la seva estructura, ser fàcils de
transformar i canviar i ser comunicables entre ells. Si estan fets per
mòduls, es poden ampliar. Les instal·lacions i portes mòbils, els canvis
d’il·luminació, la ventilació, la il·luminació, la utilització d’espais buits,
etc. poden ajudar a convertir els espais i permetre que els espais siguin
multifuncionals.
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L’opinió de les famílies...
... també hauria de tenir-hi cabuda: segons el que diu la Xarxa Europea d’Atenció a la
Infància en l’objectiu de qualitat número 31, “La planificació de l’entorn i la seva organització
espacial, incloent-hi el disseny dels edificis, els mobles i l’equipament, haurien de reflectir
la línia educativa del servei i prendre en consideració l’opinió de les famílies, el personal i
altres persones interessades”.

F ig ur a 2. 4. Ambients diferenciats

La disposició del mobiliari també ajuda a crear ambients diferents. Aula de l’Escola bressol
municipal Nens i Nenes, Barcelona.

Els infants també poden participar en el disseny dels espais de l’escola. Vegeu-ne
alguns exemples:
• La participació dels infants en la distribució de l’espai de l’aula i els
equipaments es fa al parvulari o escola infantil Giacosa, de Milà: quan
arriben el primer dia es troben amb un espai obert, buit i treballen amb
els adults equipant-lo i decorant-lo.
• A l’escola d’educació infantil i primària Parc del Guinardó de Barcelona,
dins el seu projecte d’Agenda 21, els infants reinventen els espais i materials
de joc: a què juguem?, amb què?, què necessitem?
• La investigadora anglesa Alison Clark utilitza el mètode mosaic (que cerca
construir una imatge de la vida quotidiana dels infants des de la seva
perspectiva, usant una sèrie d’eines visuals i verbals, que inclou l’observació
i les entrevistes, les fotografies i la construcció de mapes), i va fer l’estudi
Espais per jugar durant els anys 2003-2004, en el qual van participar vinti-vuit infants de 3 i 4 anys. Van analitzar, mostrar, documentar els espais, i
els van categoritzar en quatre tipus:
– Espais que cal canviar (per exemple, la reixa de seguretat al voltant del
pati).
– Espais que cal fer més grans (per exemple, la casa de jocs de l’exterior).
– Espais que cal afegir (per exemple, un sorral exterior).
– Espais que cal mantenir (per exemple, un túnel excavat per amagars’hi).
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2.3 Els espais interiors de l’escola infantil

Què veig? Les transparències i
obertures dibuixen espais de
comunicació (EBM L’Arboç,
Barcelona).

Ja hem tractat d’alguns criteris que incideixen en la construcció i disseny dels
edificis escolars, i hem destacat la importància d’una organització adequada de
l’espai. La vida a l’escola bressol o al parvulari té lloc en uns espais concrets, tant
interiors com exteriors. Cada grup té el seu espai (sala, aula o estança bàsica),
on els infants i els educadors passen la major part del temps, cosa que els dóna
seguretat i fa que l’identifiquin com a propi (per això té unes característiques
pròpies: els espais no han de ser tots iguals), com també fan amb els espais comuns
de l’escola, que associen també a les experiències personals i a la presència de
persones properes. Altres zones, com la cuina rebost, el despatx, la bugaderia,
la sala del personal o el magatzem, a les quals tenen accés els nens vigilats per
l’adult, també s’entenen com a espais educatius.

Tots els espais de l’escola ofereixen oportunitats per assolir les condicions
que faciliten la interacció de l’infant amb les altres persones i amb els
objectes.
Com a context comunicatiu, l’escola ha d’organitzar els espais de manera que
s’afavoreixi el contacte i la interacció entre els diferents grups d’infants i els adults
de l’escola. L’entorn físic més adequat per afavorir-ho té a veure amb l’estructura
circular de les dependències, i amb el màxim de superfícies transparents, envidrades, i de punts d’obertura i comunicació dels espais.

2.3.1 L’edifici i les dependències de l’escola infantil

Cal que els centres...
... siguin a prop d’on viuen els
infants (així s’eviten els
desplaçaments), estiguin
vinculats als municipis, districtes
o barris, i siguin a prop d’altres
equipaments.

Els edificis més freqüents a Catalunya corresponen als centres de 0 a 3 anys (llar
d’infants o escoles bressol o maternals) i als centres de 3 a 12 anys (escoles
d’educació infantil i primària), encara que també hi podeu trobar alguns centres
d’educació infantil de 0 a 6 anys (llar d’infants i parvulari) i parvularis (centres de
3 a 6 anys). A més, també hi pot haver centres de 0 a 12 anys (n’hi ha molt pocs,
de públics), espais familiars (municipals, de 0 a 3 anys)i altres serveis d’atenció a
la petita infància i ZER (xarxa pública, formada per diverses escoles rurals d’una
comarca).
A més de les característiques com: sense barreres, ben orientat, amb un disseny
i una selecció de materials acurats, etc., el millor és que es tracti d’un edifici
d’ús exclusiu, d’una única planta, proper al veïnat però independent, amb accés
independent des de l’exterior, d’estructura circular o radial, amb espais de grup
o aules ubicats entorn d’espais comuns per facilitar la interacció, amb zones
exteriors àmplies a l’aire lliure (enteses com una prolongació dels espais interiors,
amb accés directe des de les diverses estances), amb espais descompartimentats
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(portes, finestres, etc.) integrant nous entorns i relacions (mitjançant la seva
transparència); amb una planificació de les zones de pas, idònies per a les activitats
de moviment, d’exposició d’informacions, etc.; amb accessos segurs i un espai
d’entrada acollidor i còmode.
No hi ha un model ideal d’escola, però cal que els espais tinguin personalitat
pròpia, tant si són comuns com de cada grup, i un ús flexible, afavorit pels
taulers, les estructures mòbils, els mobles amb rodes, etc., que ens permeten
transformar-los -tant si es tracta d’un passadís, de la sala d’usos múltiples (SUM),
del menjador com d’una aula. Poder alternar espais i temps és enriquidor per als
infants. Aquesta estructura permet que cada espai aula tingui accés directe als
espais exteriors i als espais interiors comuns.
Fi g ura 2 .5. Plànol de la distribució dels espais de l’escola bressol

Escola bressol municipal Nenes i Nens, Barcelona.

Hi ha països del nostre entorn que prescriuen el següent en les seves normatives:
• A Itàlia, a escala nacional, per al cicle de 3-6 anys, 6,67 m2 /infant. Els estàndards per al
cicle de 0 a 3 anys els fixen els governs regionals. En són dos exemples l’Emília Romanya,
que fixa 8,5 m2 /infant d’espai d’activitat i 3,5 m2 /infant de serveis generals, o la Toscana,
amb 6 m2 /infant de 0 a 3 anys, més 4 m2 /infant com a espai multifuncional de joc, descans i
activitats.
• Als Països Baixos, 3,5 m2 d’espai de joc/infant i sala de dormir per a infants entre 0 i 1,5
anys.
• A Anglaterra, en tots els serveis preescolars excepte els parvularis municipals de les escoles,
de 0 a 2 anys, 3,5 m2 /infant; de 2 anys, 2,5 m2 ; de 3 a 7 anys, 2,3 m2 . Per als parvularis
municipals de les escoles, a partir de 2005, 2,1 m2 /infant més 0,45 m2 /infant d’espai per a
recursos d’aprenentatge.
• Escòcia té unes xifres molt similars.
• A la comunitat francesa de Bèlgica, de 0 a 3 anys, 2 m2 /infant al dormitori (màxim 6 infants);
espai per a activitats: de 3,5 a 4 m2 /infant.

Podeu repassar en el
subapartat “Requisits
normatius dels edificis
escolars infantils”
d’aquesta unitat les
recomanacions de les
superfícies dels espais
interiors que fan els
experts europeus (6
m2 /infant de 0 a 2 anys i
un mínim de 4 m2 /infant
de 3 a 6 anys, excloent-ne
passadissos, magatzem i
espais de pas; i 5 m2
addicionals d’espai per als
adults), i també els
requisits mínims de la
normativa d’àmbit estatal i
autonòmic.
El manteniment de l’escola
És molt important tenir en bon
estat l’edifici i les seves
dependències, els equipaments,
els materials, etc., per assolir un
bon estat de conservació general
(de les parets, la pintura, els
terres, els mobles, els
equipaments, els materials...).
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Altres països només fan recomanacions, però no normatives, com per exemple les
següents:

• La comunitat flamenca de Bèlgica: 5 m2 /infant de 0 a 3 anys, i 4 m2 de 3 a 6 anys.
• Dinamarca: de 0 a 3 anys, 3 m2 /infant, i de 3 a 6 anys, 2 m2 . Hi ha alguns requeriments pel
que fa a la ventilació, la cuina, l’oficina, el lavabo i la sala d’educadors.
• França:una àrea general d’activitats, de 3-4 m2 per infant; una àrea per dormir, d’1,5 m2 a
2 m2 /infant; una àrea per a activitats en grups petits, d’1,5 m2 a 2 m2 /infant; el 10-15% de
l’espai total, per a les famílies; i del 8% al 12% de l’espai total per als treballadors.
• A Noruega es recomana 5,3 m2 /infant de 0 a 3 anys, i més de 3-4 m2 /infant de 3 a 6 anys.

Entrada de l’escola

És necessari tenir doble porta d’accés a l’escola i, en el cas de l’escola bressol,
resulta molt còmode disposar d’un espai cobert o porxo destinat a garatge de
cotxets. El disseny del vestíbul o espai d’acollida a l’entrada de l’escola s’ha de
cuidar molt, perquè és el primer contacte amb l’escola, és com una targeta de
presentació. La importància d’aquests espais també té a veure amb el fet que són
espais de transició per a l’infant, entre el món de casa i el món de l’escola. En
aquest sentit, també és l’espai per on surt de l’escola.
F igu ra 2 .6 . Entrada

L’entrada, un espai càlid, d’acollida. Entrada de l’EBM Nenes i Nens, Barcelona.

L’espai d’acollida a l’entrada de l’escola ha d’estar moblat de manera que
transmeti un caràcter familiar i acollidor, que convidi a la relació i on es
puguin atendre adequadament les famílies. Pot disposar d’un sofà i una
tauleta, d’elements decoratius i també d’una cambra amb lavabo i wàter.
També té una missió informativa, amb taulers per exposar produccions dels
infants, o documentació gràfica d’activitats de l’escola i altres missatges
(avisos de reunions, full del menú, etc., distribució dels grups i presentació
del personal, etc.). Pot tenir un racó per als pares (per xerrar, per esperar, per
fer-hi trobades formals i informals, etc.), un racó amb plantes, peixos, etc.
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Cal documentar amb fotos i treballs allò que fem perquè “l’acció interpretativa que
acompanya l’observació i la documentació resulta ser de summa importància no solament
per als educadors i les educadores, pel que fa a projectar i viure amb els infants, sinó també
per als pares [...] pot afavorir el creixement i la qualitat dels processos participatius. [...]
Constitueix un instrument important també per als infants, els quals [...] poden reconèixerse a ells mateixos, reveure’s i reinterpretar-se [...]. Viure un procés i veure’l reproduït
(veient-se reproduït) en la documentació (per tant, en el pensament) d’un altre crea un
distanciament important, que obre a la sorpresa, al dubte i al desig de comprendre i de
comprendre’s millor.”
C. Rinaldi (2004). “Els pensaments que sustenten l’acció educativa”. A: M. Jubete. Espais
i temps per al joc. Barcelona: Rosa Sensat.

Altres espais de circulació poden ser, a més, altres passadissos, escales, distribuïdors, etc. que tenen moltes possibilitats que no sempre s’aprofiten. Poden ser
espais de moviment i espais de comunicació, amb documentació penjada i ben
decorats, que comuniquin un estil de treball, una manera de fer (fotos, rètols, etc.),
amb finalitats estètiques, comunicatives i acollidores. Per tant, la decoració aporta
calidesa als espais i serveix també per explicar allò que fem a l’escola. En algunes
construccions modernes s’eliminen al màxim aquests espais.

Espai comú central

L’espai comú central és un espai comunicat amb les aules grup, que s’ha d’organitzar amb l’objectiu de convidar el nen a l’activitat, i que també es pot utilitzar
de vegades com un espai d’usos múltiples. Serveix per afavorir les interaccions
entre nens i nenes de diferents grups, el desplaçament i les activitats motores, per
organitzar festes o altres activitats. Fóra desitjable que es pogués delimitar l’espai
en diferents zones i posar alguns equipaments de joc per a activitats tant reposades
com mogudes, en funció de les seves dimensions.
Pot tenir una àrea per al moviment, amb tricicles, patinets, cordes, carretons,
rampes, cotxets, tobogans, etc.; una zona més tranquil·la de repòs i intimitat (amb
racons per amagar-se, un triangle emmirallat, racó de biblioteca, coixins, etc.);
una zona de joc simbòlic (amb una caseta, o un cotxe, o un trenet, etc.); i una
àrea de construccions (grans peces d’escuma). De vegades els nens s’hi reuneixen
abans d’entrar a classe, o de fer les sortides a la tarda, i la seva estructura flexible
ha de permetre transformar-lo en taller, sala de reunió, de conferències, teatre,
exposicions, etc.

Els passadissos són també espais
de comunicació. Zona de pas, EBM
L’Arboç, Barcelona.
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F igu ra 2 .7 . Un espai ampli per jugar

Espai central EBM Montserrat.

Aquests espais comuns són l’equivalent de l’espai públic d’un carrer, i es van
transformant amb el temps, de la mateixa manera que l’espai urbà. Són per als
infants i cal que permetin el joc i l’aventura.

Sala d’usos múltiples

La sala d’usos múltiples, amb un mínim de 30 m2 , ens ha de permetre
realitzar activitats que requereixen un espai ampli per treballar amb els
infants d’una unitat, o per fer possible el treball amb grups encara més reduïts
(tant d’expressió -plàstica, musical, dinàmica, corporal-, com psicomotors,
audiovisuals, etc.).

Menjador..., sí o no?
Es tracta de crear un ambient
tranquil i agradable i per això cal
evitar la massificació, el soroll,
la tensió, etc. Aquesta és la raó
per la qual en moltes escoles
bressol i parvularis no es fa
servir el menjador i es dina
sempre a l’aula. Hi ha escoles on
es creen menjadors petits, per a
grups reduïts. Cal que el
mobiliari sigui còmode per a
l’infant, amb els adults a prop i a
la mateixa alçada i amb la taula
neta i parada, i tots els detalls:
estovalles, tovallons, pitets, etc.

S’ha d’equipar amb piques -per a adults i per a infants-, endolls, armaris per
guardar els materials, televisió, vídeo, ordinador/s, aparell d’àudio, focus -per
poder-la utilitzar com a sala de la llum i de les ombres-, cavallets per als infants,
material psicomotor -cèrcols, pilotes, matalassos, cordes, rampes, espatlleres,
barres, miralls-, d’expressió musical -instruments, etc.-, material d’expressió
plàstica de tota mena, etc., cercant la màxima organització i funcionalitat a
l’hora de permetre les diverses activitats (possibilitats de mobles multifuncionals
i fàcilment plegats o penjats, prestatges i armaris suficients, etc.).
Encara que partim de l’estança bàsica o aula grup com a espai de referència i nucli
de les activitats de cada grup d’infants -i, per tant, podem fer els àpats en aquest
espai-, ens interessa també poder utilitzar aquesta sala d’usos múltiples com a
menjador infantil quan s’escaigui, molt en especial amb els infants més grans de
l’escola.
Cal disposar de prou tauletes per a un grup d’infants (millor semicirculars i
acoblables) per tal de no envair l’espai. Es pot ambientar el racó del menjador
amb fotos o imatges d’aliments, algun prestatge amb pots, un fruiter, etc.
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Aquesta sala, com en el cas dels espais centrals, també ens permet disposar d’un
recurs molt adequat per a organitzar activitats amb pares, xerrades o tertúlies,
entre d’altres. O com un espai més de taller, o una aula específica d’expressió
musical, plàstica o psicomotricitat, per exemple.
Hi ha algunes experiències d’aules compartides i especialitzades en l’àmbit de
parvulari en les quals es fa servir la metodologia del treball per racons, com és
el cas d’una escola de Vallecas (Madrid), el CP La Rioja, on cadascun dels sis
grups de P4 i P5 (tres per cada nivell) té un horari per cada dia de la setmana en el
qual es van alternant tres franges d’activitat de noranta minuts en cadascuna de les
aules especialitzades: aula del cos, aula d’expressió plàstica i aula de llenguatge i
lògica, on es combinen activitats lliures amb d’altres de més dirigides. Els mestres
d’aquesta escola valoren, sobretot, l’ampliació dels espais de racons i una millor
utilització dels recursos.
Sala dels educadors

La sala dels educadors ha de tenir espai suficient en relació amb el nombre
d’adults, i és un lloc de reunió, descans i treball. També és un arxiu de material
i biblioteca dels educadors (amb llibres i revistes especialitzades, programacions,
produccions dels nens, reculls d’observacions, equipament informàtic, llibres i
revistes especialitzades, arxiu de material audiovisual de l’escola); i un lloc per
rebre les famílies o altres visites en cas necessari. Ha de tenir taulers informatius,
elements decoratius, sofà o butaques de descans, taula/es i cadires, prestatges i
armaris per guardar material, etc.

Cal equipar bé la sala de personal.
Sala d’educadors de l’EBM Nenes i
Nens, Barcelona.

Espais de gestió

Els espais de gestió comprenen la secretaria, el despatx de la direcció o coordinació i la consergeria (si n’hi ha, als parvularis). Són espais que podem trobar aïllats
o, de vegades, compartits. És on es desenvolupen les tasques d’administració i
direcció del centre, on guardarem la informació, i també on es reben les visites.
Cal que estigui equipat amb mobiliari adequat (taula, cadires, prestatges, armaris,
fitxers, arxivadors, etc.), un tauler i equipaments informàtics.
Zona de serveis (sala de màquines, bugaderia, etc.) i magatzem

La sala de màquines s’ha d’ubicar a la zona de menys pas. En el cas de tenir
bugaderia, aquesta pot disposar de rentadora industrial, planxa i armaris per a la
roba. També és necessari un magatzem amb armaris i prestatges per guardar el
material fungible que s’usa menys, el de reserva, de reciclatge o per reparar, ben
classificat i retolat; i també el de neteja, i una pica per rentar les joguines o altres
materials. Resulta molt còmode disposar d’un accés directe a aquesta zona des
de l’exterior, per als subministraments. També es poden separar el magatzem de
productes de neteja i el magatzem de material. En algunes escoles el magatzem
fa també funcions de taller (amb un banc de fuster, eines, cola, pintures, etc.), on
es construeixen, reparen i transformen els materials i elements de joc.

La farmaciola...
... es pot ubicar al magatzem de
la zona de serveis o a la sala dels
educadors, sempre fora de
l’abast dels nens i nenes, a prop
d’uns lavabos amb aigua,
degudament tancada i a una
alçada mínima d’1,20 metres.
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Vestidor i lavabos del personal

L’espai de vestidor i lavabos del personal ha de disposar d’espai suficient per a un
lavabo, dutxa i wàter, tal com prescriu la normativa, però també per a armaris o
taquilles individuals.

Zona de cuina: cuina, menjador d’adults i rebost

L’espai pròpiament dit de la cuina, el menjador d’adults i el rebost s’integren
en un mateix concepte, i la seva distribució i compartimentació ha de permetre
que quedin comunicats. Són també un espai pedagògic i de relació. S’han de
condicionar de manera que resultin agradables i acollidors, a més d’ordenats, nets
i segurs.
Algunes de les condicions higienicosanitàries i de seguretat que ha de reunir la
cuina són: tenir les parets enrajolades, un terra no porós ni esllavissant, una
porta d’accés resistent al foc i amb molla de retorn, un equip de cuina suficient,
refrigerador i congelador, rentaplats, marbres i superfícies de treball fàcilment
rentables, prestatges del rebost de materials no porosos, rentables i situats, els
més baixos, com a mínim, a 20 cm del terra.
Si l’escola ofereix servei de menjador, el fet de tenir cuina pròpia és el millor des
del punt de vista sanitari, pedagògic, organitzatiu i econòmic, tal com considera
la Xarxa Europea d’Atenció a la Infància, que ho considera com un objectiu de
qualitat.

Objectiu núm. 33. Els serveis han de disposar de cuina, i han d’oferir
aliments apropiats nutricionalment i culturalment.

Serveis per als infants: sales de canvi i "zones d’aigua"

Molts d’aquests espais de serveis, al igual que els dormitoris, es troben dins l’aula
en educació infantil, sobretot en el primer cicle. Pel que fa a les normatives
relacionades amb els serveis higiènics, a Catalunya, els espais per a infants de
fins als 6 anys han de tenir àrees diferenciades per a la seva higiene.
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F igur a 2. 8. Serveis integrats en l’espai aula

Aula de 2 a 3 anys, EBM El Vent.

En alguns països no hi ha regulacions nacionals, com a Escòcia o als Països Baixos
(encara que aquí sí s’inspeccionen). A França no hi ha cap regulació legal ni
recomanació. En canvi, en d’altres sí que està normativitzat (Dades extretes de la
revista Infància a Eu-ro-pa, núm. 05.8, pàg. 7.):
• 1 lavabo/6 infants i una pica/4 infants a Bèlgica (comunitat flamenca).
• 1 lavabo i 1 pica per a cada 10 infants de més de 2 anys, i espais adequats
per al canvi per als menors de 2 anys; i una pica fonda o dutxa per als infants
de preescolar a Anglaterra i Gales.
• A Hongria, per a infants de menys de 3 anys: 2 lavabos i 2 piques a mida
dels infants, i un bany amb dutxa mòbil per a cada 20 infants; i per a infants
de 3 a 7 anys, un espai per a lavabo de com a mínim 15 m2 .
• Ales regions italianes de l’Emília-Romanya, 1 lavabo/6 infants i una pica/4
infants, i a la Toscana, un espai de 8 m2 mínim amb lavabos i àrees de canvi
per a cada grup de 8 a 20 infants.
• A Dinamarca, l’Agència per a les Empreses i la Construcció recomana 1
lavabo i 1 pica per a cada 15 infants, i el Consell Nacional de Salut recomana
2 lavabos i 2 piques per a cada 20 infants.
Dormitoris

És freqüent que es localitzin en una part de l’espai aula. El son requereix el seu
espai i el seu clima d’afectivitat i de seguretat.
Aula grup o sala de joc o estança bàsica

L’aula grup, sala de joc o estança bàsica són espais de referència, continuació dels
espais familiars en el cas dels més petits, on els infants passen la major part del

Podeu tractar més a fons
dels espais exteriors i de
l’organització de les aules
en els subapartats “Els
espais exteriors de
l’escola infantil” i
“L’organització dels espais
aula a l’escola bressol i el
parvulari”, d’aquest
apartat.
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temps i s’identifiquen amb més facilitat. El millor és que tinguin accés directe
als espais exteriors (pati, jardí, etc.) i també als espais interiors comuns, i que
permetin un bon accés als materials. Són espais que integren zones de joc, de
canvi i serveis higiènics, dormitoris, àrea de menjador, etc., on es comparteixen
activitats i rutines, es conviu amb altres infants i adults.

2.3.2 Equipaments i mobiliari
Els equipaments i mobiliari són els elements complementaris de l’estructura
bàsica de l’edifici i les seves dependències, i són imprescindibles per poder
treballar. Els trobem a tot arreu i són prestatgeries, taules, taulells, taulers, armaris,
taules de treball, pissarres, etc. Són molt variats i és molt important que l’escola
bressol i el parvulari estiguin ben equipats. Mobiliari i materials són dos elements
que l’educador pot avaluar i modificar per transformar l’espai segons les seves
necessitats i objectius.
Els equipaments han de tenir les següents característiques: ser flexibles i adaptar-se a
les necessitats educatives; no impedir la mobilitat dels infants; potenciar la integració i
l’autonomia de tots els alumnes; adaptar-se a les necessitats de l’etapa i de l’àrea de treball;
facilitar el tractament de la diversitat i afavorir la relació entre les persones, la comunicació
i la relació entre l’escola i l’entorn.
J. Domènech; J. Viñas (1997). La organización del espacio y del tiempo en el centro
educativo. Barcelona: Graó.

Cal que els equipaments i mobles siguin fàcils de transportar (lleugers,
amb rodes), resistents, sense perills, estètics, de neteja fàcil; adequats a les
edats pel que fa a la seva mida i pes. Les cadires i taules, adaptades a les
mides dels infants i dels adults en cada cas, poden ser rectangulars, rodones,
trapezoïdals, etc. i han de permetre un ús individual o conjunt.
F igu ra 2 .9 . Multifuncionalitat dels equipaments

Aquest moble ofereix múltiples possibilitats d’activitat infantil.
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F igur a 2. 10 . Mobles funcionals i flexibles

És carretó, cotxet, contenidor...

Les funcions principals del mobiliari són les següents:
• Transformar els ambients (paraments, mobles amb rodes, etc.): per fer
canvis als espais moltes vegades el que fem és modificar el material didàctic
i l’equipament.

Mobles per jugar. Racó de l’aula de 2
anys, EBM El Vent, Barcelona

• Crear espais (per exemple, una tarima que crea dos espais a alçades diferents,
mampares, elements penjats del sostre, portes corredisses, prestatgeries que
separen espais i es poden usar pels dos costats, etc.
• Establir vies de circulació o zones de pas dins els espais.
• Ser elements de joc (cadira contenidor; equipaments per als jocs motors o
“estructures”: rampes, tobogans, etc.).

2.4 Els espais exteriors de l’escola infantil
Es tracta d’un recurs privilegiat, que ofereix als infants àmplies possibilitats
d’intercanvis i experiències amb els altres nens i amb els adults, de contacte
amb la natura i de joc amb materials naturals que no abunden en la vida dels
infants de ciutat. I també grans oportunitats de moviment, d’observació de
la natura, d’experimentació i manipulació amb l’aigua i amb la sorra, de joc
simbòlic. Podem dur a terme força activitats (rítmiques, plàstiques, etc.), que es
realitzen altres vegades a l’interior. I ens permet observar els canvis de la natura:
les estacions, el temps i els fenòmens atmosfèrics, el creixement i la transformació
de les plantes, etc.
En educació infantil és encara més important l’espai exterior que l’interior i cal
que es pugui fer vida a l’aire lliure (jugar, fer la migdiada, menjar, escoltar un
conte sota un arbre, etc.), malgrat que, tot i gaudir d’un clima com el que tenim,
no aprofitem prou aquests espais educatius. Una situació, aquesta, molt allunyada

Recordeu...
... alguns moments de la vostra
infantesa, de quan anàveu a
escola? Segur que us vénen al
cap records dels patis i jardins on
jugàveu, de les activitats de joc i
d’aquells amics, germans o
cosins amb els quals gaudíeu.
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del que passa en països més freds, com Noruega, on tenen una gran tradició a
aprofitar la natura com a espai d’oci i font de llibertat.
“Al kindergarten Hval Gaard, de Noruega, ens centrem en la natura i l’espai exterior. Els
infants, de quatre i cinc anys, estan sempre a l’exterior, faci o no mal temps. A Noruega
tenim una dita: «El mal temps no existeix, només hi ha roba inadequada”. Com a
“campaments base” els infants tenen una espècie de cabana sense electricitat, però amb
fogueres. També tenen una barca que poden usar per acostar-se a les petites illes del
voltant, on no es pot arribar de cap altra manera. També tenim un parell d’autobusos petits
que fem servir per dur els infants al camp, una mica més lluny que l’escola. Però l’espai
natural més important per als infants se situa just en els petits boscs propers a l’escola,
dels quals coneixen cada roca i cada arbre [...].
[La natura] no té parets ni regulacions que ens tanquin en un espai clos, de manera que
els infants no han de cridar ni lluitar per aconseguir una mica d’espai o d’atenció per part
dels adults. A l’exterior, tampoc necessitem massa joguines. La natura ens ofereix quasi
tot el que necessitem. Els infants experimenten i aprenen a utilitzar els arbres, l’aigua, les
flors, la neu, el gel... Estimulen la seva curiositat. Observem que els infants aprenen que
la cooperació amb els altres és vital, especialment per resoldre els diferents problemes o
les tasques que se’ls encarreguen durant el dia. Els ensenyem a usar eines simples, com
ara ganivets i serres, o com encendre un foc, per exemple. [...] Els mostrem com usar
els recursos naturals, [...] què es pot menjar, com construir cabanes petites o com recollir
llenya [...] Els infants que passen tot el dia a l’exterior estan més sans.”
A. Farstad (2005). “La Natura: proveïdora d’espai”. Infància Eu-ro-pa (núm. 05.8, pàg. 16).

Cal que els espais exteriors s’integrin amb els interiors com uns espais de joc
i treball més. El millor és que els espais aula comuniquin directament amb
les zones exteriors, i que siguin abastables visualment per part de l’adult des
de l’aula.
Pel que fa a la normativa
d’altres països...
... sobre els espais exteriors, hi
ha països on no estan regulades
les dimensions de les zones
exteriors, com, per exemple,
Bèlgica (ni a la comunitat
flamenca ni a la francesa, encara
que aquí sí que està previst que
de 3 a 6 anys calen 75 m2 per un
centre de 24 places, i 50 m2 per
un centre de 48 places),
Dinamarca (on abans es preveien
2
10 m /infant), França i Escòcia.

La Xarxa Europea d’Atenció a la Infància fixa com un objectiu de qualitat dels
serveis el fet de disposar d’un mínim de 6 m2 /infant, amb accés directe. I les
prescripcions per a centres amb infants de menys de 6 anys a Catalunya són d’un
mínim de 300 m2 , d’ús exclusiu; i per a centres amb infants de menys de 2 anys,
un mínim de 75 m2 d’espais exteriors d’ús exclusiu (el decret estatal espanyol
prescriu un mínim de 75 m2 d’ús exclusiu, de 0 a 3 anys; i un mínim de 150 m2 ,
d’ús exclusiu, en el cas dels parvularis).
En altres països es fan recomanacions: a Hongria, 10 m2 infant de 0 a 7 anys, encara que
de 0-3, a més, s’inclouen la superfície dels materials, la mena d’arbres i arbustos, i diferents
àrees, incloent-hi el sorral, l’àrea d’escalada, la de jocs aquàtics i la de bicicletes.
A Itàlia, a escala nacional per al cicle 3-6 anys, es fixen 18 m2 /infant. Els estàndards per
al cicle de 0-3 anys els determinen els governs regionals. En són dos exemples l’EmíliaRomanya, que fixa un mínim de 10 m2 /infant, o la Toscana, que fixa com a mínim tants
metres quadrats d’espais exteriors com metres quadrats hi hagi a l’interior.

Cal un nombre adequat
d’educadors: amb infants de
0-3 anys, solen vigilar els
espais exteriors dos adults
per cada tres grups; i amb
els nens de parvulari, hi sol
haver un adult per cada dos
grups.

Als Països Baixos: de 0 a 12 anys, 3 m2 /infant; a Noruega es determinen uns espais sis
vegades més grans que els interiors, amb escoles de natura vinculades. A l’altre extrem, a
Anglaterra només es diu que han de ser segurs i tenir un bon manteniment; als parvularis
municipals dins les escoles es recomanen 9 m2 /infant.

A les escoles infantils és adequat tenir uns espais exteriors amplis, entre 400 m2
i 600 m2 , amb accés directe des de les aules. Si no es disposa d’espai suficient,
cal evitar que hi hagi massa infants alhora per no molestar-se i evitar situacions
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de conflicte. No s’hi ha d’anar només a l’hora del pati sinó sempre que es pugui,
i per això cal dissenyar-lo amb la mateixa cura que els espais interiors. Hi passen
almenys una hora cada dia, pel cap baix, i cal que estigui ben organitzat, planificat
i equipat. En un principi cal que els petits no surtin amb els grans per agafar
seguretat. Els educadors vigilen, observen, faciliten, dinamitzen els jocs, etc.
F ig ur a 2. 11 . Sortides a l’exterior

Cal sortir als espais exteriors sempre que es pugui. Zones exteriors de l’EBM El Vent,
Barcelona.

Cal que els materials i les instal·lacions de joc proposin situacions obertes, i que
n’hi hagi prou per evitar baralles.

L’adequada organització dels espais exteriors afavoreix el joc lliure i variat,
la creativitat, el sentir-se lliure, i també el fet de poder integrar els espais
naturals com a espais de joc. Cal que tingui zones més estructurades i
d’altres de més lliures, amb una distribució que combini fer activitats més
mogudes i activitats de descans i relaxació, amb zones de sol i d’ombra als
diversos subespais, que estigui ben equipat, que reuneixi les condicions de
seguretat i higiene adequades.
Pel que fa al terra, cal que n’hi hagi de superfícies toves i dures, en diferents
plans, nivells i relleus (per facilitar les activitats motores), amb varietats
de sòl -terra, gespa, pedra, ciment, cautxú, herba, rajola (amb figures
geomètriques, com quadrats, triangles, taulers d’escacs, de la xarranca, etc.), i un predomini dels terres tous.

Zona coberta als espais exteriors.
EBM El Vent, Barcelona

Algunes de les zones d’aquest espai exterior (caldria disposar, almenys, de
quatre o cinc d’elles) poden ser les següents:

1. Zona semicoberta per poder jugar i protegir-nos de la pluja o del sol, si fa
molta calor (amb un porxo, tendals, etc.), o si volem més ombra. Pot tenir
a prop un lloc per emmagatzemar els materials d’ús exterior (com galledes,
tricicles, rasclets, pilotes, etc.).

En una zona àmplia de ciment o
pedra podem fer jocs de moviment.
Zones exteriors de l’EBM El Vent.
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2. Zona àmplia, oberta, cimentada o d’un empedrat sense sortints, llis i resistent, per a la pràctica de jocs motors i en grup, per córrer i fer desplaçaments
(on podríem pintar en algun sector un circuit vial, per exemple), amb
patinets, tricicles, carretons, cotxets, pilotes, cèrcols, pneumàtics per fer
rodar, laberints, patins al parvulari, etc.
Estructures fixes de joc. EBM
Montserrat

També necessitem estructures per al
joc simbòlic com cabanes o casetes.
Caseta per jugar, EBM L’Arboç.

Sorral de l’EBM Nenes i Nens,
Barcelona

3. Zona amb estructures fixes de joc motor de ferro, plàstic, fusta o ciment
(troncs, tobogans, balancins, trepadores, gronxadors, circuits, laberints,
túnels, cordes per enfilar-se, etc.), multifuncionals i que compleixin la
normativa (que determina que han de ser inestellables, atòxiques i d’una
alçada no superior a 1,50 m).
4. Zona per a la pràctica de jocs més tranquils i de fantasia, amb materials per
afavorir el joc simbòlic (cabana, caseta, tren, cotxe, pont, vaixell -de fusta o
de materials reciclats-, racó per amagar-se, animals de fusta per enfilar-se,
etc.).
5. Zona de sorra i aigua: un sorral és del tot imprescindible en l’etapa
d’educació infantil, i cal que estigui ben situat, cobert i net; amb una pica
i/o font o contenidor per jugar amb aigua a l’estiu, i elements de joc (pales,
regadores, embuts, galledes, pots de cuina, llaunes, etc.).
6. Zona d’hort i granja amb animals (sempre que no ho desaconsellin les
autoritats sanitàries), imprescindible a les escoles urbanes.
7. Zona verda i/o jardí (gespa, matolls, bosquet, plantes, etc.) com a zona
específica, encara que en algunes de les altres zones també trobem espais
verds i arbres.
8. Espai per seure, amb bancs o un mur baix per seure, llegir o fer activitats de
pintura, etc.

Un petit bosc, un hort o jardí:
necessitem espais verds! Escola
Parc del Guinardó, Barcelona.

9. Espais acotats per als nadons, en les escoles bressol.
F igu ra 2 .1 2 . Possibilitats de les zones exteriors

Les zones verdes, els desnivells i els diferents tipus de sòl ofereixen moltes possibilitats.

Tots els espais o zones han d’estar especialment cuidats i dissenyats per afavorir
l’autonomia del nen, i els seus materials i equipaments (en els quals s’inverteix poc
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moltes vegades), han de ser resistents, segurs, homologats, nets i ben conservats,
fàcils de mantenir, tant si són naturals (com els troncs dels arbres, per exemple)
com reciclats (com els pneumàtics de cotxes o de camions per fer camins,
canonades grans, etc.). Al parvulari s’utilitzen també equipaments esportius, com
porteries de futbol o una cistella de bàsquet, per exemple. Altres elements poden
ser una tarima a mode d’escenari, un teatret de titelles, estacades del tipus de
l’Oest Llunyà (Far West), o fins i tot una bassa o qualsevol altre element natural
del paisatge que es pugui integrar a l’espai exterior de l’escola.
Figu r a 2. 13 . Visita a una granja

Sortides fóra de l’escola. Hem anat a una granja: oh!, les vaques!

També s’integra l’entorn més proper (natural, social) a la planificació dels espais
exteriors, amb espais externs al centre, amb la programació de sortides, visites,
excursions, o projectes conjunts amb d’altres entitats. Fins i tot l’espai virtual ens
obre nous horitzons.

2.5 L’organització dels espais aula a l’escola bressol i el parvulari
Perquè l’aprenentatge sigui profitós, cal organitzar i distribuir els espais de l’aula
adequadament.
“A l’hora d’organitzar l’aula cal tenir en compte quines activitats farem i com les estructurem,
quins són els nostres objectius, quines metodologies de treball fem servir, els materials,
la distribució del temps, la necessitat d’estabilitat i seguretat emocional, i d’intimitat dels
infants.”
M. A. Pujol (1992). “Organización y estrategias educativas”, a: T. Lleixà (coord.). La
educación infantil 0-6 años (vol. III, pàg. 63-64). Barcelona: Paidotribo.

Com els altres espais, l’aula ha de ser un espai motivador per a l’infant, un
lloc per viure experiències, per dur a terme tota mena d’activitats interessants i
facilitadores dels aprenentatges, per jugar, per menjar, per descansar, que li doni
l’oportunitat de ser autònom. L’aula és un ambient de vida on els infants s’han de
trobar a gust: cal que les aules siguin boniques i acollidores, com ens agrada que
sigui casa nostra, i que ens sentim ben tractats. Cada aula tindrà el seu estil propi,
la seva identitat. En el cas de l’etapa d’educació infantil, l’aula serveix als infants
per relacionar-se amb els altres i també per usar l’espai d’una manera autònoma.

En la secció “Annexos”
del material web, podeu
consultar diversos models
organitzatius dels
espais-aula del parvulari.
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La seva organització ha d’afavorir les activitats d’exploració i experimentació, i
també evitar la dispersió. Ha de tenir punts clars de referència i estabilitat que
estimulin l’autonomia dels infants, però també la seva capacitat d’imaginar i crear.
La importància pedagògica de l’espai aula ha estat destacada en els últims anys
per molts autors.
“Els resultats de l’exploració d’aquest espai educatiu [...] són molt reveladors. Les diferents
línies de treball coincideixen en el fet de considerar les aules i els centres com a contextos
[...]; subratllen el caràcter de mediació en el sentit que Vigotski els atribuïa, ser un
artefacte socialment construït, [...] l’extraordinari potencial del grup [...]. Amb tot això
s’amplia la noció d’aula i de les possibilitats i funcions educatives que té [...]. Ja no és
necessàriament un lloc entre quatre parets, sinó qualsevol àmbit on s’estableixi una relació
educativa entre l’alumnat i professor-alumnat [...] les aules són contextos que permeten
elaborar [...] una cultura pròpia en el si del grup [...]; generen múltiples situacions de
comunicació [...]; els efectes de naturalesa social i afectiva que es generen en el si del grup
són extraordinàriament importants per als individus, perquè incideixen en la seva pròpia
autoestima.”
J. Rué (1998). “El aula: un espacio para la cooperación”. A: C. Mir (dir.). Cooperar en la
escuela. La responsabilidad de educar para la democracia (pàg. 25-27). Barcelona: Graó.

Es pot considerar l’aula un context d’aprenentatge (xarxa d’estructures
d’espais, que poden possibilitar o limitar les activitats educatives), un
context simbòlic (l’ambient de l’aula condiciona la manera de pensar: és
el fons dels missatges educatius), i un context comunicatiu, d’interacció i
de convivència.
L’espai aula es pot organitzar de manera que cada nen tingui el seu lloc, en funció
de les persones, o bé com a zones d’activitat diferents, per les quals passen els
infants. A l’escola bressol i el parvulari aquesta segona opció és la que més
s’adapta a les necessitats infantils, i ha comportat que es proposin noves formes
d’aula: a més de les rectangulars, altres disposicions (en T o en L, que donen noves
opcions per crear els racons o zones d’activitat).
L’espai de cada grup, estança bàsica o espai aula és, a la llar d’infants i el parvulari,
un espai de vida. Cal que sigui estable, perquè l’infant pugui apropiar-se’l,
construir la seva identitat, identificar-se amb el seu espai i també com a membre
d’un grup. En el cicle de parvulari podem descompartimentar més les aules en
alguns moments (per exemple, organització de tallers o altres activitats), encara
que en tota l’etapa tots els espais de l’escola tenen un caràcter educatiu.

Els elements decoratius i
ornamentals han de permetre el
desenvolupament de la percepció
visual i l’educació estètica. Estança
del nadons. EBM El Vent, Barcelona.

Pel que fa a les condicions i els criteris organitzatius de les aules, són vàlides
les propostes que hem fet en parlar dels espais comuns i dels espais exteriors
de l’escola: la importància que siguin espais amplis, un per cada unitat o grup
d’infants, de mida suficient, amb zones d’higiene adequades i, en el cas de
les estances dels més petits, amb les zones de biberoneria i zona de bressols
independent; que es reuneixin les condicions de seguretat i higiene, un bon
manteniment, etc. També hem dit, en parlar dels equipaments, que han de
permetre l’accés fàcil i el control de l’educador, cosa que afavoreix la creació
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de zones. O la necessitat que es tracti d’espais oberts, envidrats, amb accés a
l’exterior i als espais comuns, amb estructures de joc i mobles multifuncionals
(per exemple, una caseta on ens amaguem però també ens enfilem, arrosseguem,
etc.). S’han de senyalitzar les zones segons l’activitat que permeten (dibuixos,
normes d’ús, etc.).
La funcionalitat és l’objectiu bàsic dels equipaments de les aules.
Els nadons tenen catifes o tatamis i diferents tipus de seients segons l’edat. Cal
que el mobiliari vagi variant i creixent segons el grup, que les prestatgeries i els
calaixos estiguin a la seva alçada i que el mobiliari permeti endreçar els treballs
i els materials. Han de tenir un lloc per guardar les seves coses al parvulari, i
que els professionals tinguin cura de la neteja del mobiliari. Cal que el disseny
dels prestatges estigui pensat per al que contindran (per exemple, els contes,
classificador de treballs, etc.) i que part del mobiliari permeti la flexibilitat en
la seva utilització i es puguin combinar en diferents formes: per exemple, la zona
de tatami de nadons es pot obrir o tancar segons l’edat i les necessitats dels nens
i nenes.
També s’ha de facilitar, a més de l’autonomia infantil, el confort dels adults. En
aquest sentit, té importància la proximitat del wàter, del canviador i els lavabos,
i que siguin zones que permeten el control visual de l’aula. Hi ha d’haver prou
elements i d’accés còmode per organitzar les coses de cada nen i també un lloc
per guardar les màrfegues.
Segons R. Tavernier (1984, pàg. 23-25), els tres aspectes més importants que
cal considerar en l’organització de les estances bàsiques o sales de joc són els
següents:
1. Que hi hagi la presència tranquil·litzadora de l’educador, i un ambient de
confiança i afecte.
2. Que es puguin fer desplaçaments variats i fàcils (per la qual cosa recomana
evitar les aules totalment equipades, plenes; i també les classes passeig
o classes exposició, amb les zones d’activitat al llarg de les parets i un
buit central, perquè llavors les relacions s’organitzen al voltant del mestre,
animador de l’espai buit).
3. Que contingui una gran diversitat de materials, en la quantitat adequada.
Algunes de les zones que podem trobar en una aula d’educació infantil, que ha
de tenir accés directe als espais comuns interiors i exteriors (i és un espai al qual
accedeixen també els pares i les mares) són: les zones de menjar, higiene i descans;
la zona de jocs, que s’estructura en diferents àrees -sense fragmentar-la en excésper disposar de zones més tranquil·les (del matalàs o la catifa, racó de biblioteca,
per exemple) i de zones de més moviment; de zones per a activitats més individuals
i d’altres per dur a terme activitats col·lectives. El lloc per a la rotllana, un tauler
d’anuncis, les taules i els seients (que, en cas que dinem a l’aula, també faran la
funció de racó de menjador), o els casellers individuals per ordenar els treballs,
per guardar tresors, rebre missatges, etc. són altres elements indispensables.

Funcionalitat dels espais
aula
Cal utilitzar bé els espais, sense
aglomeracions, i aprofitar-los per
a funcions diverses en moments
diferents del dia (per exemple,
les taules i cadires que també ens
serveixen per muntar el racó de
menjador a l’hora dels àpats, o
una zona lliure, de moviment,
que també ens serveix per fer la
rotllana o per posar les
màrfegues a l’hora de la
migdiada).

Una organització que
canvia
No hi ha cap solució miraculosa
i cal anar fent ajustaments: una
aula que era funcional a l’inici
del curs pot haver deixat de
ser-ho en començar, per exemple,
el segon trimestre. Les
modificacions i canvis a l’espai
aula les fan els educadors, i
consisteixen a canviar mobiliari,
racons, material didàctic, etc.,
però podem aprofitar els canvis
per treballar-los amb els infants.
De totes maneres, en el primer
cicle cal vigilar que no hi hagi
massa canvis per garantir
l’estabilitat dels infants.

Didàctica de l’educació infantil

70

Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació
infantil

Cal que les zones vinculades estiguin a prop (per exemple, un racó de plàstica i
un taller de fusteria) i, en canvi, que separem les zones d’activitat més tranquil·la
de les d’activitat més moguda, i les més íntimes i d’activitat individual de les més
socials o col·lectives.
La distribució dels espais de les aules de la llar d’infants i del parvulari no és
la mateixa per a totes les edats, sinó que cadascuna té característiques que fan
que s’hagin de distribuir i organitzar independentment: encara que alguns criteris
generals siguin els mateixos, és diferent organitzar una aula de bebès que una de
pàrvuls de cinc anys.
Pel que fa a la biberoneria,...
... cal que hi hagi prou espai i que sigui adequat per a la preparació dels aliments, i ha
de disposar d’una pica d’ús exclusiu per als aliments, un fogó situat a una alçada mínima
d’1,20 m, una taula, un armaris i una petita nevera. Resulta molt aconsellable disposar
d’un prestatge per cada nen (per als seus biberons, pots de llet, cereals, gots, etc.). Els
penjadors per als pitets els situarem a l’alçada dels infants i molt a prop de la biberoneria,
per tal que puguin accedir-hi ells mateixos en els darrers mesos del curs. És indispensable
que la superfície de treball estigui orientada cap a la resta de l’estança per afavorir-ne
el control visual per part de l’educador en tot moment, i també la transparència d’aquest
subespai.

2.5.1 Organització i distribució de l’aula o sala dels infants de 0 a 1
any
Una aula o sala per a infants de 0 a 1 any ha de tenir diverses àrees independents
per al descans, la higiene i la preparació dels àpats (dormitori, sala de canvi i
biberoneria), un espai central de jocs i un racó per a l’educador (amb una taula i
una cadira de braços còmoda).
El dormitori ha de quedar aïllat i disposar de finestra a l’exterior, i pot tenir una
porta amb vidre superior i cortinetes. Els bressols han de ser de fusta, de superfície
dura i d’una alçada còmoda per a l’educador i han de tenir un disseny segur.
La sala de canvi, independent i envidrada, també ha de permetre el control visual
per part de l’educador de la resta de l’espai de l’aula. La pica i la lleixa han de
reunir les garanties de seguretat i higiene, i els armariets individuals han de ser de
fàcil accés per a l’adult. A la zona de vestíbul o entrada a la sala hi pot haver un
tauler i un penjador per cada nen.
L’organització de l’espai de la sala dels nadons ha de respondre a les necessitats
fisiològiques, de descobriment del propi cos i de l’entorn i de llenguatge. Ha de
permetre una distribució d’activitats adaptada al ritme individual de cada infant,
i els espais es van adaptant al llarg del curs a mesura que es modifiquen les
necessitats dels nens i nenes.
Així, en aquesta estança hi ha d’haver un espai per explorar l’entorn amb matalàs
o catifa, un altre per gatejar i desplaçar-se; un o més miralls (al costat o penjat
a la zona de canvi; a la paret); una organització de l’espai per al descans, i un
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espai per satisfer les necessitats d’alimentació (primer, a la falda de l’educador;
posteriorment, en cadiretes i taula).
F igur a 2. 14 . Distribució dels espais a la sala d’infants de 0 a 1 any

Aula de nadons, EBM Nenes i Nens, Barcelona.

2.5.2 Organització i distribució de l’aula o sala dels infants d’1 a 3
anys
Els espais a l’aula o sala dels infants d’1 a 3 anys s’han d’organitzar per afavorir
l’autonomia dels infants i el desenvolupament dels llenguatges. A més de les àrees
de descans (que poden ser bressols fins als 2 anys, encara que en moltes escoles
s’usen les màrfegues a partir del segon any de vida, per la qual cosa cal disposar
de tarimes, armaris o estructures per penjar-les o recollir-les), de la sala de canvi i
“zona d’aigües o serveis” i de la biberoneria (a les sales d’infants fins als 2 anys),
les zones o racons són els següents:
1. La zona de catifa o matalàs: per descansar, relaxar-se, trobar-se tot el grup
d’infants, amb mirall, racó o panera de llibres, tauler de fotos, etc.
2. La zona o zones de joc simbòlic: casa-cuina, habitació-nines, disfressesmaquillatge, garatge-cotxets; construccions), degudament equipades.
3. La zona o zones de manipulació i exploració: per a jocs de “taula” (puzles,
construccions, encaixos, etc.) i activitats plàstiques (racó de l’aigua, etc.;
racó d’observació de la natura).
4. La zona o zones per al moviment i els desplaçaments: espai ampli, amb
alguna estructura de joc, rampes, etc., entre d’altres.
5. L’àrea de reagrupament o “rotllana”, per fer diverses activitats en grup
i estar junts (conversar, explicar contes, etc.). Les taules i cadires, no
gaire nombroses, s’han de poder agrupar de maneres diferents segons ens
convingui.
6. Altres racons: el de música, la pissarra, el racó de biblioteca, etc.
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F igu ra 2 . 15 . Distribució dels espais a la sala dels infants més grans de
l’escola bressol

Sala de 2 a 3 anys, EBM Nenes i Nens, Barcelona.

2.5.3 Organització i distribució de les aules al parvulari
M. A. Riera (1992, vol. III, pàg. 133) proposa una organització de les aules al
parvulari en les àrees següents:
1. Zona grupal: amb coixins, catifes, banc, etc., el tauler calendari, el tauler
dels responsables de la setmana (encàrrecs).
2. Zona de jocs simbòlics: àrea de la casa cuina, botiga, hospital, disfresses i
maquillatges; titelles de pal, de guant, de fil, construccions, etc.
3. Taller d’expressió plàstica: amb diferents àrees per pintar, modelar, fer
collage, treballs de fusteria, tapissos, etc.
4. Zona d’expressió abstracta: àrea de lògica matemàtica, de biblioteca, de
les grafies i les lletres, de música, etc.
5. Zona per a l’observació, la manipulació i l’experimentació: animals,
plantes, hort, germinacions, classificació d’objectes de la natura, terrari,
àrea de laboratori, àrea d’observació del temps, àrea dels jocs sensorials,
etc.
Per al grup de 2 a 4 anys, Du Saussois (1982) proposa els tallers indispensables i
permanents següents:
• Jocs lliures-racons de joc: de nines, cuineta (que poden ser agrupats en un mateix racó),
garatge i construccions, i jocs d’aigua.
• Tallers d’activitats més específiques: llenguatge-descobriments, biblioteca, activitats manuals
(amb una sola tècnica cada vegada), dibuix lliure i pintura (poden ser agrupats en un sol
taller); jocs tranquils (puzles, construccions, etc.), racó de repòs amb coixins, etc.
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Per a l’aula de 4 a 5 anys, Du Saussois proposa ampliar les activitats de rebuda,
amb l’observació del temps i la cura d’animals i plantes. Els tallers són més
nombrosos, i les seves activitats també tenen lloc al matí i a la tarda (quan
generalment es duen a terme els tallers de treballs manuals). En formen part els
tallers següents:

• De jocs (simbòlics: de nines, disfresses, cuineta, etc.)
• De jocs d’iniciació a la lectoescriptura (puzles, dòminos, encaixos de peces)
• Taller de jocs matemàtics (jocs de construcció, manipulació, ritmes, ordenacions, etc.)
• Taller de llenguatge i biblioteca
• Taller de descobriment (fotos, dibuixos, llibres, catàlegs, etc.)
• Taller de jocs gràfics
• Taller d’activitats manuals
• Taller de dibuix lliure-pintura

També s’afegeixen jocs de ritme després del pati de la tarda.
En el darrer curs de parvulari encara s’amplien més els tallers, els jocs i les
activitats de lectoescriptura, amb més tècniques d’expressió plàstica en els tallers
d’activitats manuals, dibuix lliure i pintura, i taller de cuina (jocs lliures, realització de fitxes, àlbums, classificacions i codis, elaboració de plats i descodificació
de les receptes de cuina).
Tallers indispensables
Com a tallers indispensables i permanents a l’aula de P4 i P5, Du Saussois proposa els
següents:

• Jocs lliures-racons de joc: jocs d’imitació i jocs simbòlics (2 o 3 tallers).

• Tallers d’activitats més específiques: llenguatge, descobriments, biblioteca, i descans; el de
dibuix lliure, pintura, grafisme; el de jocs, puzles, encaixos de peces, jocs d’identificació; el
d’activitats d’exploració (iniciació), manipulacions i introducció matemàtica; i el d’activitats
manuals.

• Altres tallers possibles: cuina, garatge, construcció, nines, infermeria, titelles, jocs d’aigua,
botigues especialitzades variades, etc.

Racó d’expressió plàstica. Aula de
P3, Escola Parc del Guinardó,
Barcelona
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F igu ra 2 .1 6 . Racó taller de lectoescriptura

Aula de P5, Escola Arc Iris, Barcelona.

Altres propostes en relació amb l’organització de les aules de parvulari les recull
Zabalza (1996). Una d’elles descriu nou angles en l’organització de les aules dels
infants de 3 a 6 anys:
Aula de parvulari. Distribució de
l’espai a l’aula de 5 anys, Escola Arc
Iris, Barcelona.

1. Angle de la neteja i l’ordre de la classe: amb els petits objectes que ajuden
a fer-ho: escombres, fregalls, esponges, bosses d’escombraries, etc. També
es pot posar el material dels primers auxilis i un mirall.
2. Angle dels jocs: varien segons l’edat, les exigències i els interessos dels
infants. Ha de quedar una mica aïllat de la resta de la classe amb una
mampara i una catifa.
3. Angle de les activitats cognitives: sol ser una prestatgeria amb diverses
baldes, amb llibres (de manipulació o il·lustrats); instruments d’investigació
per mesurar, comparar, provar (com embuts, ampolles, balances, metre, etc.)
i altres materials estructurats (com bitllets, loteria, tómbola, blocs lògics,
nombres de colors, etc.).
4. Angle de les activitats expressives, manuals i gràfiques: hi pot haver una
taula per fer treballs manuals, algun cavallet per pintar, grans cartolines
blanques; o suros a la paret amb xinxetes per penjar els treballs o exposarlos, o deixar assecar, etc.
5. Angle dels audiovisuals: pot reunir alguns instruments de música i ritme
(tambors, campanetes, maraques, castanyoles, harmònica, reproductor de
música, etc.) col·locats sobre taules o baldes.
6. Angle dels instruments d’educació física: amb el material del gimnàs i
també amb cordes, cèrcols, bitlles, pilotes.
7. Angle de l’aire lliure: pot incloure des de les eines de jardineria fins als
utensilis per a l’observació (com una lupa grossa) i per a la recol·lecció
(capses i pots ben nets i tancats).
8. Angle del teatre:: normalment només es requereix una tarima i un gran
cistell amb robes, disfresses, etc. També les titelles i el seu teatret. O si no,
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una corda entre dos armaris que ens permeti amagar-nos darrere d’una roba
o cortina.
9. Angle del conte: és el més recollit i tranquil, amb els mobles a l’alçada dels
infants.

Podeu consultar altres
models organitzatius dels
espais aula de parvulari i
més informació sobre els
racons en la secció
“Annexos” del material
web.

2.6 Els materials de l’escola infantil
Els materials de l’escola infantil són un element imprescindible en l’espai educatiu, d’acord amb el nostre concepte d’educació infantil basada en l’activitat
dels infants, als quals considerem competents per construir aprenentatges. Els
materials són intermediaris entre els infants i la seva activitat, i seu valor es
relaciona amb les metodologies de treball que fem servir: moltes vegades fins i
tot el seu valor pedagògic depèn més del context que de les seves pròpies qualitats
com a material. Una organització flexible de l’espai i del temps requereix també
un ús obert i flexible dels materials.
Quins tipus de material seleccionem, on els posem, com s’utilitzen, s’adeqüen o
no a les necessitats dels infants, etc. són qüestions que formen part del nostre
projecte educatiu i del projecte curricular de centre i que cal que l’equip educatiu
discuteixi.

Els recursos materials han de permetre posar en joc les vivències, les
emocions, els sentits i les habilitats dels infants, i també les seves capacitats
intel·lectuals i les de relació amb el grup i amb les persones individualment.
S’han definit els materials curriculars de maneres diferents segons els autors. Hi
ha qui usa el terme recurs o mitjà per referir-se als aparells i materials. D’altres
creuen que un recurs és qualsevol procés o instrument per a l’ensenyament. O
aquells llibres i materials que serveixen de suport als processos d’aprenentatge
dels infants, i d’orientació als processos d’ensenyament dels educadors:

Algunes definicions de
material
Tenen una funció instrumental:
són “mediadors entre la persona
i la realitat que s’ha d’aprendre”
(J. Gairín, 1994).
”[...] són els recursos materials i
els equips tècnics de què
disposen els infants i els
educadors” (M. A. Zabalza,
1996).
Com a recurs didàctic, és
qualsevol element material,
funcional, tècnic o personal que
facilita o mitjança en el procés
formatiu.

”[material curricular és] qualsevol tipus de material destinat a ser utilitzat per l’alumnat,
i aquells materials adreçats al professorat que es relacionin directament amb aquells,
sempre que aquests materials tinguin com a finalitat ajudar el professorat en el procés
de planificació io desenvolupament io d’avaluació del currículum.”
A. Parcerisa (1996). Materiales curriculares: cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos.
Barcelona: Graó.

Els materials didàctics són recursos de tota mena -des d’un llapis fins a un
ordinador- i inclouen els materials que fan servir els infants, els que utilitzen
els adults i els equipaments de l’escola. Un ventall ampli d’elements més enllà
d’aquells que han estat qualificats com a didàctics.
“Si per ‘materials’ volem indicar tot allò amb què es fa alguna cosa, que serveix per produir,
per inventar, per construir, caldria parlar de tot el que ens envolta, de l’aigua a la terra,

El peluix és un material educatiu i
didàctic important.
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dels rocs als animals, del cos a les paraules... [...] I, per tant, també dels vestits, de les
joguines, dels llibres, etc. perquè tot això pot esdevenir material per fer, en mans d’un infant,
que viu en un ambient on inventar és lícit i més aviat desitjable. Per‚ ‘materials’ es poden
entendre, en canvi els‚ ‘materials didàctics’ i aleshores el tema s’amplia desmesuradament
i certament avui seria útil de tractar alhora de blocs lògics, d’àbacs, de nombres de color,
de limògraf, d’aparell enregistrador, de màquina fotogràfica, de llibretes de ratlles i de
quadrets.”
F. Tonucci (1988). Els materials (pàg. 15). Vic: Eumo.

Els objectes i, molt en especial les joguines, juntament amb les imatges i les
paraules, també ens ajuden a connectar el món familiar amb l’escola i a crear un
ambient càlid i acollidor. De ben segur que recordeu alguns objectes de la vostra
infantesa, que encara us emociona veure i tocar: aquella col·lecció de cromos, la
nina o el cotxet preferit, el coixí d’anar a dormir, la llibreta de dibuix, un conte
molt estimat, aquells petits tresors que guardàvem, etc.: tots ells ens parlem de la
importància dels materials en l’educació dels més petits.

2.6.1 Com s’han de seleccionar els materials de l’escola infantil

El material...
... és col·lectiu i, a més de
compartir-lo, ha d’oferir
possibilitats d’organitzar
activitats amb altres nens i nenes.
Malgrat això, considerem
important, com hem dit, disposar
i organitzar adequadament
alguns objectes i materials
individuals i personals de cada
nen.

Cal seleccionar adequadament els materials més idonis i establir criteris apropiats
d’utilització. Han de ser atractius, estèticament agradables, motivadors, senzills
(fàcils d’usar), poc estructurats, que afavoreixin un ús flexible i obert a l’activitat
infantil (caldria evitar, per exemple, les “joguines de mirar”). S’han d’adequar als
objectius proposats, a la flexibilitat del currículum, a l’atenció a la diversitat i a
les estratègies d’avaluació (encara que a l’aula també tenim altres materials més
estructurats i convencionals, d’ús quotidià per als infants, molt útils). Hem de
cercar la màxima funcionalitat -com més funcions pugui tenir un material, millor;
i com més infants el puguin usar, millor- i ser coherents amb l’organització de
l’espai i les metodologies de treball que adoptem.
Hem de disposar de materials en quantitat suficient, per afavorir les relacions
positives entre els infants, però sense excessos, per no dispersar l’infant.
Tots heu vist, segurament, infants que es barallen per aconseguir un objecte, però també
altres nens i nenes als quals els costa centrar-se davant d’una quantitat massa gran
d’objectes de joc.

Els objectes han de ser variats pel que fa a les activitats que permeten, els
materials amb què estan fets, els colors, les formes, les textures, i els usos o
funcions. La natura, com el reciclatge, ens ofereixen molts materials interessants.
És important no treure’ls tots el primer dia i anar proposant diferents materials al
llarg del curs.
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F igur a 2. 17 . Materials variats de joc de l’aula de 2 a 3 anys

EBM Nenes i Nens de Barcelona.

El material ha d’estar en bon estat (sencer, complet) i ser de bona qualitat i
resistent -perquè duri i permeti establir relacions sòlides i estables. Quan es
deteriori cal substituir-lo. Ha de reunir les condicions d’higiene i seguretat: de
neteja fàcil i segur: fet amb materials no tòxics, de colors sòlids, atraumàtic,
inestellable, antiinflamable, sense cantells, de mida adequada -ni massa gran ni
massa petit-, que les seves peces no es puguin empassar, etc. A les escoles bressol
i, sobretot, a les aules dels petits, cal anar molt en compte de no posar bosses,
objectes metàl·lics amb punxes o de peces petites, etc. La neteja és molt important,
i a l’aula dels nadons cal fer-la cada dia.
Els materials s’han d’adequar a l’edat dels infants i a les seves necessitats. Així,
per exemple, si tenim en compte la maduració infantil, els estris de pintura seran,
en el cas dels bebès, les pròpies mans, mentre que a l’aula de 2 a 3 anys pintarem
també amb pinzell llarg, que permet moviments més amplis de la mà; i a P5
ja podem treballar amb pinzells de mànec més curt, perquè la seva maduració
psicomotora ja ho permet. O pel que fa a la mida dels ninos, ha de ser més gran
com més petit sigui l’infant.
Si, a més de seleccionar els materials adequadament i fer-los accesibles als infants,
concretem uns criteris d’utilització, ens aportaran una riquesa d’estímuls, però
ben estructurats, per tal que es puguin posar en joc les emocions, el pensament,
la sociabilitat, la imaginació, els sentits, etc., en definitiva, el desenvolupament
integral dels infants. Així, doncs, els materials han de servir per afavorir
el desenvolupament dels llenguatges, del pensament, de la sociabilitat, de les
competències socials i emocionals, de la responsabilitat, etc.

2.6.2 Organització i disposició dels materials de l’escola infantil
La disposició del material és molt important: ha de ser accessible i visible per
al nen (mobiliari obert, a la seva alçada, etc.) per potenciar la seva autonomia.

Els materials han de ser accesibles,
com es mostra en la imatge de l’aula
de dos a tres anys de l’EBM El Vent.
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Són molt útils els recipients, envasos i contenidors de material transparent, de
transport fàcil (amb nanses), senzills i sense ornaments (capses de fusta, cartró
o plàstic; bosses de roba, gots de plàstic, de iogurt; cistelles; baldes; safates de
vímet o plàstic o tapes de capses per guardar petits objectes classificats; sobres,
fitxers o carpetes arxivadores; tubs de plànols o mapes, etc.).
Cal que hi hagi espais...
... per guardar coses personals, identificats (amb la foto, símbol, lletres, etc.), com el
calaix personal per posar tresors o la capseta bústia per rebre els missatges i objectes dels
companys; un fitxer individual per guardar les creacions pròpies; els objectes personals
(got, davantal, vas, mocadors, penjador per als pitets, llit, davantal o bata, etc.; l’àlbum
personal amb les fotos de la família, etc.).

Tot al seu lloc! L’etiquetatge adequat
ajuda els infants a mantenir l’ordre
del material (EBM L’Arboç,
Barcelona).

Emmagatzemarem els materials contrastant formes, colors o grandàries i els
distribuirem en diferents llocs de l’estança, ordenats i classificats segons àrees
d’activitat (que cal que disposin dels recursos i instruments necessaris). En cas
que els etiquetem, ho farem amb senyals fàcilment identificables pels infants, com
lletres, dibuixos, símbols, fotografies o altres símbols.
Cal que cada cosa tingui el seu lloc, per ajudar a donar seguretat i afavorir
l’ordre. I procurar que els materials no estiguin apilotats, per permetre desar-los i
endreçar-los correctament. També cal protegir-los, si és necessari, i fer-los un bon
manteniment.

2.6.3 Tipologia i classificacions dels materials de l’escola infantil
El material pedagògic agrupa el material anomenat didàctic (en realitat, totes
aquelles coses que permeten aprendre ho són...), les joguines, i també aquells
materials d’ús quotidià i domèstic que fem servir a l’escola infantil.
Són molt variats, i els podríem classificar atenent la seva procedència (naturals, de
fabricació pròpia o comercials). Els materials comercials solen ser més cars però
solen presentar bones qualitats pel que fa a l’estètica, la solidesa, la durabilitat, la
qualitat, etc., per la qual cosa cal que els seleccionem molt bé.

Materials adaptats
De la mateixa manera que
adaptem els espais i els temps
per atendre els infants amb
necessitats educatives especials,
també caldrà adaptar els
materials (per exemple, llibres
tàctils i joguines musicals per a
nens cecs, culleres i estris
adaptats per a infants amb
problemes de motricitat, etc.).

També necessitem materials que no es venen i obtenim reciclant, inventant i creantlos, amb molta imaginació i tenint manetes (per exemple, oueres per pintar, o
ampolles de plàstic transparent plenes d’aigua tintada de color, amb algun objecte
a dins, una joguina per a l’aula dels nadons).
Els materials es poden usar de manera individual (permeten que cadascú vagi al
seu ritme, poder repetir les activitats, de vegades també autocorregir-se, etc.) o
col·lectiva (ajuden a sociabilitzar-se, compartir, respectar normes, conviure: com
la caseta, etc.).
També es classifiquen segons si són fungibles (se solen usar freqüentment i s’han
de reposar, com un pot de pintura o les cartolines) o no fungibles (aquells que
duren una mica més, i no s’han de reposar amb tanta freqüència, com els llibres o
les tisores).
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O segons si serveixen més per treballar una àrea curricular o una altra.
Així, trobem els tipus de materials següents:
1. Materials que afavoreixen la descoberta d’un mateix. El principal és
el propi cos, draps, coixins, màrfegues, barres, tricicles, rampes, tobogan,
pilotes, cèrcols, miralls, espatlleres, cordes per enfilar-se, coixins, grans
estructures d’escuma, etc.
2. Materials que afavoreixen la descoberta de l’entorn natural i social.
Materials sensorials tipus Montessori i d’altres, d’observació i experimentació, tubs, pots de vidre, de plàstic, aigua, sorra, pedres, fulles, animals per
observar i cuidar, colorants, embuts, etc. És com una mena de laboratori,
tant a l’escola bressol com al parvulari.

Mitjans audiovisuals i
tecnologies de la
informació i la comunicació
També cal integrar els mitjans
audiovisuals (ordinador, càmera
de fotos, de vídeo, televisió,
projector de cossos opacs,
retroprojector, franel·lògraf,
murals, projector de diapositives,
DVD, etc.) i els informàtics al
nostre projecte, ja que abasten
totes les àrees educatives i tenen
una varietat de funcions:
motiven, expliquen coses,
informen de coses, formen, etc.

3. Materials que afavoreixen la intercomunicació i els llenguatges. Llibres,
làmines, contes, blocs lògics de Dienes, reglets de Cousinaire, barres,
capses per contar, pedretes, safates de classificar, materials inespecífics
variats, dòminos, gomes, llanes, fils, botons, pilotes de ping-pong, de tennis,
cordes, taps, xapes, pintures, ceres, llapis, guixos, papers variats, tampons,
materials de rebuig, rodets, elements naturals, fang, farina, esponges, cotó,
etc. per aplicar diverses tècniques de pintura, dibuix, modelatge, retallable,
collage; aparells reproductors de so, instruments de percussió, inclosos
aquells més rudimentaris -cocos, pals, pots amb fusta o amb arròs, etc.-,
robes, miralls, mocadors, màscares, etc.
Cal preveure el material d’ús dels educadors, tant si és imprès (llibres, manuals,
revistes especialitzades), audiovisual (vídeos, cassets, etc.) com informàtic (noves
tecnologies de la informació i la comunicació o TIC).
També classifiquem els materials segons l’edat dels infants, les seves necessitats i
interessos i les àrees del desenvolupament que més treballen.

2.6.4 Llistes de material classificat per edats
A continuació veurem una classificació dels materials segons l’edat dels infants:
1. Material de joc de 0 a 1 any
• Objectes per agafar i llençar, xumar, colpejar, etc.
• Objectes de la natura (pedres no massa petites, petxines, pinyes, trossos
d’esponja, sorra, pals, fruites, fulles, llavors grans, plomes, còdols petits,
etc.).
• Objectes manufacturats de materials naturals (pilotes de llana, cistells de
diferents formes, objectes de ràfia, anells d’ós, taps de suro de diferents
mides, raspalls de dents, pinzells i brotxes d’afaitar, etc.).

Per a més informació
sobre els diferents
materials que es poden
fer servir, podeu veure la
secció “Annexos” d’aquest
apartat en el material web.
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• Objectes de fusta (boixets, capses de diferents mides, pandereta, carilló,
xiulets, pinces de roba, maces, ous de sargir, rodets de fil, cilindres, pilotes,
boles de color per enfilar, etc.).
• Objectes metàl·lics (culleres, batedors, coladors, xiulets, claus, cendrers,
campanetes, tapadores de pots, tapadores de cassoles, pots, capses, sonalls,
trossos de cadenes, clauers, obridors, etc.).
• Objectes de goma, pell, roba, etc. (pilotes de drap, de goma, de pell natural
o de pell sintètica, petit sac de pell amb cremallera, trossos de tub de goma,
ós petit, ninos de drap, moneder de pell, bossetes de feltre i de sac per omplir,
cintes, betes i cordons de colors per fer manats, etc.).
• Objectes de paper, cartró, etc. (varietat de papers, capses de cartró de
diferents mides, formes i colors, postals, fotografies, petits àlbums, etc.).
• Objectes comercialitzats d’ús comú (espremedores, plats, tasses, gots,
trossos de mànega, trossos de roba, llana -per fer pompons-, anelles de
fusta per a cortinatges, flotadors de xarxa de pesca, rul·los de perruqueria,
bigudins, cèrcols de goma de cafetera, pilotes de golf, pilotes de ping-pong,
materials d’infermeria, etc.).
• Objectes de rebuig o recollits (cartrons de llet o d’ous, pots metàl·lics,
raspalls de dents, raspalls de les ungles, tubs de cartró, tovallons, bosses de
pell o de roba, botons, ampolles de plàstic, pots de vidre gruixut, ampolles
i pots amb tapa de rosca, etc.).
• Sonalls i altres objectes que facin so.
• Capses musicals.
• Mòbils.
• Ninos de peluix, goma, roba, etc.
• Saltamartins.
• Autòmates.
• Anelles encaixables.
• Centres d’activitat.
• Pilotes de roba, goma, etc., de diferents mides.
• Llibres de paper, cartró, roba, plàstic, etc.
• Carretó.
• Cubs per fer torres.
• Panera dels tresors (amb diferents materials).
• Arrossegaments amb corda o mànec.
• Coixins.
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• Cavalls amb rodes.
• Balancins (cavalls o d’altres animals).
• Globus.
• Molinets de vent.
• Titelles.
• Telèfons.
• Instruments musicals casolans de percussió (plat, claus, etc.).
• Joguines per a l’aigua.
• Galledes, pales, rasclets.
• Cotxes per fer-los moure.
• Estructura de joc en fusta i balcones.
• Pintures de dit, ceres, assortiment de paper variat.
• Robes de colors, barrets, etc.
2. Material de joc d’1 a 2 anys
• Objectes per omplir, buidar, colpejar, etc., descrits per a la unitat de 0 a 1
anys.
• Jocs d’arrossegar.
• Jocs de transportar.
• Joguines per a l’aigua.
• Ninos de materials i mides diferents.
• Passejadors.
• Sonalls.
• Tambor.
• Piano.
• Instruments casolans de percussió.
• Pilotes.
• Encaixos de formes geomètriques per introduir en un recipient.
• Encaixables verticals i encaixos plans, senzills, amb peces grans, de volum
i apilables.
• Centres d’activitat.
• Jocs de boles, animals o figures geomètriques per enfilar en un pal.

Material inespecífic de joc. Una
capsa, quina joguina més fantàstica!
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• Blocs lògics i de construcció de fusta i altres materials.
• Construccions gegants de suro, escuma o plàstic.
• Construccions més petites de fusta o plàstic.
• Cistells, capses amb tapa, cubs i sacs de materials i mides diferents.
• Joguines amb rodes per empentar.
• Pilotes de mides, colors i materials diferents.
• Bicicleta de quatre rodes sense pedals.
• Coixins.
• Carretó.
• Assortiment de paper de diferents textures, mides i colors.
• Cartró.
• Material d’expressió plàstica variat (per pintar, modelar, dibuixar, etc.).
• Cotxe de pedals.
• Tricicles amb pedals i sense.
• Llibres d’imatges i àlbums.
• Estructura de joc en fusta amb graons per pujar.
• Animals de balancí.
• Caps de cavall amb pal.
• Cavalls o altres animals amb rodes.
• Globus i molinets de vent.
• Galledes, pales, rasclets.
• Cordes, cèrcols, pneumàtics.
• Titelles.
• Telèfons.
• Bressols, cotxets, vestits, etc. per jugar a ninos.
• Cuina, fireta, escombra, recollidor, etc.
• Tota mena de materials per al racó de les disfresses.
• Cotxets i trenets per fer-los moure.
• Material per al joc heurístic.
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Joc heurístic
Necessitarem de quinze a vint bosses de roba amb beta de 50 x 50 cm per guardar els
materials de cada sessió, per a cadascuna de les unitats d’infants d’aquesta edat. Els
objectes els seleccio- narem dels de la llista detallada de recursos per a infants de 0 a
1 any (objectes de la natura, manufacturats amb materials naturals, de fusta, metàl·lics,
comercialitzats d’us comú, de roba i pell, de paper i cartró, de rebuig, etc.).

3. Material de joc de 2 a 3 anys
• Encara farem servir material inespecífic del que hem descrit en l’apartat
d’objectes de la llista de 0 a 1 any d’edat.
• Tricicle i vehicles amb pedals i sense; balancins, tobogans.
• Cordes, cèrcols, pneumàtics, xanques de fusta o de plàstic.
• Cavalls i altres animals amb rodes.
• Globus i molinets de vent, galledes, pales, rasclets.
• Pilotes de mides, colors i materials diferents.
• Joguines per als jocs d’aigua i per buidar, omplir i transvasar.
• Pots amb tapa i capses de diferents tipus.
• Construccions gegants de suro, escuma o plàstic.
• Construccions més petites de fusta o plàstic.
• Encaixos de formes geomètriques per introduir en un recipient.
• Encaixables verticals i encaixos plans, senzills, amb peces grans, de volum
i apilables i també amb peces més petites.
• Jocs de boles, animals o figures geomètriques per enfilar en un pal.
• Jocs d’identificació i associació de formes i colors tipus dominó i d’altres.
• Puzles de poques peces i trencaclosques; reglets de Cuisenaire.
• Torre de cubs en disminució (tipus torre rosa de Montessori).
• Blocs lògics de Dienes; material sensorial Montessori.
• Coixins, jocs de cartes, llibres d’imatges i àlbums.
• Nines russes i titelles de dit, pal, de guant; telèfons.
• Bressols, cotxets, vestits, banyera, etc., per jugar a ninos.
• Tota mena de materials per al racó de les disfresses.
• Cuina, fireta, escombra, recollidor, etc.; cotxets i trenets per fer-los moure.
• Casa de nines, botiga (amb balança i pesos), cabanya, infermeria (amb
xeringues, esparadrap, termòmetre, etc.); joguines d’oficis (banc de fuster,
per exemple); orquestra d’instruments de percussió comprats i de fabricació
casolana; tota mena de materials d’expressió plàstica.

Didàctica de l’educació infantil

84

Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació
infantil

4. Material de joc de 3 a 6 anys
• Tricicle i vehicles amb pedals; patins, raquetes, pilotes de tennis i pingpong; tobogans, gronxadors; xanques de fusta o de plàstic; cavalls i altres
animals amb rodes; pots amb tapa i capses de diferents tipus.
• Globus i molinets de vent; galledes, pales, rasclets, estels, etc.
• Pilotes de mides, colors i materials diferents.
• Joguines per als jocs d’aigua i per buidar, omplir i transvasar.
• Construccions gegants de suro, escuma o plàstic.
• Construccions més petites de fusta o plàstic.
• Encaixos de formes geomètriques, verticals, plans, de peces més petites.
• Jocs de boles, animals o figures geomètriques per enfilar en un pal.
• Jocs d’identificació i associació de formes i colors tipus dominó i d’altres.
• Puzles de més peces i en tres dimensions; trencaclosques.
• Blocs lògics de Dienes i altres joc de discriminació i lògica.
• Reglets de Cuisenaire, balança, termòmetre, etc.; cartells d’expressió oral.
• Teatre de titelles i titelles de dit, pal i guant.
• Material de desenvolupament sensorial Montessori.
• Llibres d’imatges i àlbums, i llibres de lectura; jocs de cartes.
• Cavallet de pintura, tota mena de materials d’expressió plàstica (més varietat
de ceres, pintures, materials de modelar, etc.).
• Nines russes, telèfons, coixins, etc.; racó de l’ordinador.
• Racó de l’experimentació, de la meteorologia, etc.; cotxets i trenets.
• Bressols, cotxets, vestits, banyera, etc., per jugar a ninos, indis, etc.
• Tota mena de materials per al racó de les disfresses.
• Cuina, fireta, escombra, recollidor, etc., joguines d’oficis (banc de fuster,
etc.).
• Casa de nines, botiga (amb balança i pesos), cabanya, infermeria (amb
xeringues, esparadrap, termòmetre, etc.); altres racons de joc, ben equipats.
• Orquestra d’instruments de percussió comprats i de fabricació casolana
(triangles, campanetes, xilofons, capsa xinesa, etc.).
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5. Material i recursos didàctics per a totes les edats i/o específics d’algunes
activitats
Alguns d’aquests recursos els podem trobar a les diferents estances o bé al magatzem de material o a l’aula d’usos múltiples. Sense voler ser massa exhaustius,
val la pena tenir en compte els següents, alguns dels quals ja hem esmentat en els
apartats anteriors:
• Material de l’espai exterior: de tipus fix (tobogan, balancins, estructura
de joc, muntanyeta per rodar, sorral, bancs, vaixell o cotxe, etc.), semifix
(caseta d’indis, bancs, per ex.) i mòbil (pneumàtics, cèrcols, contenidor
d’aigua, capses per omplir, buidar i transportar, galledes, pales, cons, sacs,
tricicles, pilotes, etc.).
• Material psicomotor i d’expressió dramàtica: espatlleres, màrfegues,
coixins, cèrcols, pilotes, cordes, tacs, cintes, túnels, robes de colors de
gran mida, mocadors, mirall, barra, llits elàstics, carretons, escala, maons,
bastons, disfresses, maquillatge, barrets, teatret de titelles, focus, llanternes
i capses d’ombres, etc.
• Material gràfic variat: làmines de llenguatge, cartronets d’imatges,
postals, revistes, material per al franel·lògraf, contes, làmines de reproduccions d’obres d’art, de fotografies de paisatges, fotografies de la vida de
l’escola i de documentació d’activitats realitzades, etc.
• Rellotges, lupes, calendaris, àbacs; recursos didàctics i material per a
l’observació de la natura: peixera, terrari, caseta d’animals i petita granja,
hortet.
• Recursos d’expressió plàstica: tota mena de material com pintures, ceres,
llapis, gomes, guixos, papers i altres suports, tisores, cola d’enganxar,
adhesius, pots i materials de rebuig de tota mena, pinzells, fang, plastilina,
pasta de modelatge, esponges i altres materials i instrumental -com ara
filferros, suro blanc, farina, retoladors, etc.
• Instruments musicals de percussió i orgue musical, material audiovisual:cassets i discos de contes, cançons, danses, sons i música variada;
cintes de vídeo, diapositives i CD-ROM de reportatges d’animals, paisatges
i països, contes o filmacions de la vida de l’escola, etc.
• Altres recursos didàctics: televisió, vídeo, aparell d’àudio amb micròfon,
càmera de vídeo, franel·lògraf, pissarra, projector de diapositives, càmera
fotogràfica, màquina d’escriure, ordinador multimèdia amb canó de projecció, etc.

2.6.5 L’avaluació dels materials curriculars de l’escola infantil
De la mateixa manera que avaluem els processos d’aprenentatge, o si les metodologies que fem servir són les idònies, cal també avaluar els materials curriculars i
didàctics emprats.
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L’avaluació dels materials curriculars es pot fer mitjançant l’anàlisi dels requisits
d’aprenentatge (els materials, permeten opcions obertes i flexibles?, són motivadors?, s’ajusten a les necessitats dels infants?) en funció de si resulten adequats o
no per atendre la diversitat, i també en relació amb els seus aspectes formals (és
atractiu el material?, com és el seu format, és durador?, té un preu adequat?).

2.7 La regulació normativa d’altres espais de serveis educatius no
formals d’atenció als infants
Pel que fa a la regulació d’altres serveis no formals d’atenció als infants, esmentarem a tall d’exemple també el Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen
les ludoteques, que aquest decret defineix en l’article primer com els “centres,
equipaments o espais delimitats que tenen una finalitat lúdica, socioeducativa,
cívica, cultural i inclusiva que elaboren i porten a terme un projecte socioeducatiu,
i que tenen com a objectiu principal garantir el dret de l’infant i del jove menor
d’edat al joc, col·laborant així en el desenvolupament integral de la persona, per
la qual cosa estan dotats d’un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements
lúdics”, i que compleixen els requisits que determina el Decret.
Les ludoteques poden atendre infants i adolescents des dels 0 fins als 18 anys d’edat i se solen organitzar per grups d’edat. Encara disposem de pocs equipaments
lúdics especialitzats en petita infància i per això hi ha moltes ludoteques que només
acullen infants a partir dels 4 anys.
En relació amb els espais i els instal·lacions, els requisits són els següents (Article
7. Requisits d’espais i instal·lacions, Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es
regulen les ludoteques):
1. Les ludoteques han d’ocupar la totalitat d’un edifici o una part d’aquest,
completament independitzat. En aquest segon cas, les seves dependències,
que han d’estar comunicades entre si mitjançant espais comuns propis, han
de constituir una unitat independent.
2. Totes les ludoteques han de disposar necessàriament i com a mínim dels
següents espais i instal·lacions diferenciats: zona d’acollida, espai/s de
jocs, àrea d’administració i gestió, magatzem, sanitaris.
3. Els centres que acceptin usuaris i usuàries menors de 4 anys han de disposar,
a més dels espais i instal·lacions enumerats en l’apartat anterior, d’una
cambra amb canviador d’ús preferent de les persones menors.
4. La superfície mínima d’espai útil per al joc de la ludoteca ha de ser de
50 metres quadrats. L’aforament màxim del centre s’establirà aplicant la
proporció de 2,5 metres quadrats d’espai útil per al joc per usuari.
5. Els equipaments i mobiliari han d’estar adaptats a les edats i característiques dels seus usuaris i usuàries, i s’han d’evitar cantoneres, materials
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de risc o estellables i obstacles aliens a l’estructura de l’espai d’acord amb
la normativa aplicable en aquesta matèria.
Entre altres aspectes, el Decret també defineix els espais de joc i estableix que
cal disposar de zones diferenciades segons els aspectes motrius del joc i que s’ha
de mostrar de manera visible i entenedora l’edat de les persones usuàries de cada
zona i l’aforament màxim que tenen. Les ludoteques han de tenir sales taller i
espais d’emmagatzematge ordenats degudament i també una zona per a rentar
les joguines, d’accés exclusiu del personal. En cas de disposar de jardins, terrats
i patis interiors, no computen com a superfície mínima útil de la ludoteca.
En relació amb les condicions d’higiene i seguretat només el personal té accés
als llocs on es desen les eines i els recursos de les sales taller; es recomana,
en cas de tenir sorral a les zones exteriors, garantir-ne el correcte manteniment
higiènic i sanitari. Els jardins, terrats i patis on es fan activitats lúdiques han
de disposar de totes les mesures adequades per a evitar accidents i riscos, entre
d’altres, d’abocaments i han de tenir sistemes de protecció i seguretat per a evitar
i prevenir la caiguda accidental d’objectes des de l’exterior o des de l’interior
del recinte. Tampoc no és permesa la instal·lació de serveis de bar ni màquines
subministradores de begudes i menjar dins els espais de joc.
Hi ha altres serveis d’atenció als infants que també tenen regulacions sobre els seus
espais i instal·lacions, com és el cas dels centres d’acolliment i residencials, i dels
centres oberts dels serveis socials d’atenció primària, o dels casals cívics infantils.
L’establiment de mesures reguladores dels serveis d’atenció educativa destinats
als infants i a les seves famílies s’inscriu en les polítiques actuals d’atenció a la
infància i a la família, que cerquen la qualitat en l’atenció i entenen els serveis
com un dret dels ciutadans, defugint d’antigues concepcions assistencialistes.
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3. L’organització del temps

El temps és un recurs funcional molt important: és limitat, i en una escola o centre
educatiu hi ha diferents temps. Cal, doncs, organitzar-los tenint en compte aquesta
globalitat i la necessitat de racionalitzar-lo: l’organització del temps es relaciona
amb la introducció de criteris d’eficiència i d’eficàcia.
L’organització temporal al centre educatiu té a veure amb diferents terminis: del
projecte educatiu, de la proposta pedagògica, del reglament de règim intern o de
funcionament del centre, de la programació anual, de la memòria, etc. Hi ha, per
exemple, una dimensió temporal que depèn de la durada de l’etapa (6 anys), de
cadascun dels cicles (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys) i de cada curs, que després
es seqüencia en trimestres, setmanes i jornades escolars. Així, la determinació
dels objectius i continguts i la seva seqüenciació en la proposta pedagògica i la
programació d’aula tenen també una temporització.
També es relaciona amb la necessitat d’atendre tant els temps individuals (dels
infants, dels educadors, de les famílies) com els temps col·lectius (del grup o grups
d’infants, de l’equip educatiu, de les famílies d’un grup, o de tota l’escola, etc.).
A l’escola coexisteixen diferents temps: l’horari dels infants, l’horari extraescolar
(per exemple, una hora d’acollida matinal abans d’iniciar-se l’horari lectiu),
l’horari dels serveis educatius, l’horari dels professionals, el calendari de curs,
etc. L’organització del temps és intencional i implica que l’equip educatiu ha de
prendre moltes decisions.
Pel que fa als condicionants normatius, hem de considerar, en organitzar el temps
de l’escola, la normativa autonòmica (o municipal, en alguns casos) referida a
l’organització del centre, que tracta, per exemple, dels calendaris escolars i les
condicions dels horaris escolars, els horaris dels educadors i d’altre personal als
centres públics, o les regulacions establertes pels convenis laborals en el cas de
les escoles privades. Així, per exemple, pel que fa a l’horari lectiu dels infants, en
tractar-se d’una etapa educativa no obligatòria, les seves característiques tindran
a veure amb la titularitat i dependència del centre (és públic o privat?, de quina
administració depèn?), i també amb el fet de si es tracta del primer o segon cicle
d’educació infantil.
El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen els requisits mínims dels
centres de primer cicle d’educació infantil, determina diferents modalitats de
servei educatiu, segons el seu temps d’utilització. L’aplicació d’aquest decret
es refereix als centres autoritzats per l’Administració educativa a impartir el
primer cicle de l’educació infantil, és a dir, als centres que poden utilitzar com
a denominació genèrica escola bressol o llar d’infants, tant si són públics com
privats.
Entenent que el respecte pels drets dels infants i el servei de l’interès superior de
l’infant són els pilars organitzatius, estableix que cal que l’educació infantil de

Respecte de la funció
organitzadora de
l’educador, de
l’organització del temps, i
de la necessitat de
considerar els ritmes
individuals i els col·lectius
en l’apartat “L’educador
infantil”, de la unitat
“Planificació dels espais,
el temps i els recursos en
educació infantil”.
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primer cicle sigui prou flexible per a adaptar-se tant a les necessitats dels infants
com a les de les seves famílies i permetre la conciliació de la vida laboral amb la
responsabilitat dels pares, mares o tutors en la criança i educació dels seus fills i
filles.
Aquestes modalitats de servei són les següents:
"Article 10
Modalitats del servei educatiu
10.1. Els centres han d’oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups
estables d’infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i
de serveis durant deu o més mesos l’any.
També poden oferir de manera regular i amb una programació adequada un servei
educatiu de menor freqüència i atenció horària que l’anterior a grups estables d’infants
dos o més dies a la setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més mesos l’any.
10.2. Cada centre defineix i aprova per a cada curs acadèmic la programació dels serveis
educatius que ofereix, la qual ha de respectar els límits raonables de permanència diària
dels infants al centre i recollir la concreció de les estratègies educatives i dels objectius
que es pretenen assolir.”

També la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) regula alguns
aspectes del calendari escolar i la jornada escolar en l’article 54. Correspon
al Departament d’Ensenyament fixar el calendari escolar per als ensenyaments
obligatoris i postobligatoris (amb 175-178 dies lectius per curs) i determinar els
períodes lectius i els períodes de vacances.
En l’apartat 2 d’aquest article 54 la llei defineix horari lectiu: les hores destinades
al desenvolupament del currículum establert per a cada etapa o nivell d’ensenyament.
Així, en relació amb l’educació infantil de segon cicle o parvulari, que la LEC
considera el primer nivell d’ensenyament, es regula el següent:
"Article 54
3. L’horari lectiu per a cada curs és d’entre vuit-centes setanta-cinc i vuit-centes
noranta hores per al segon cicle d’educació infantil i per a l’educació primària i de mil
cinquanta hores per a l’educació secundària obligatòria. Per a la resta d’ensenyaments
regulats per aquesta llei, la norma reglamentària que en concreti els aspectes curriculars
ha de determinar el nombre d’hores lectives.
4. En el segon cicle de l’educació infantil i en l’educació primària, l’horari escolar dels
alumnes es pot estendre més enllà de l’horari lectiu, fins a un total de mil cinquanta
hores cada curs. En la resta d’etapes, l’horari escolar, que conté en tot cas l’horari lectiu,
es pot concretar en funció de la programació anual del centre.

El context geogràfic, els
costums socials i les
necessitats socials també
condicionen la nostra
organització del temps a
l’escola bressol i al parvulari.

5. En el segon cicle d’educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, l’horari
escolar comprèn normalment horari de matí i tarda.”

Les vacances i les festes al llarg de l’any, i els horaris lectius en alguns casos,
són aspectes d’aquesta organització del temps que moltes vegades ens marca el
calendari laboral i festiu del nostre entorn.
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Tot el temps dels infants és educatiu. Cal deixar temps suficient perquè facin
les coses, i planificar el temps tenint en compte les seves característiques i
els diferents ritmes individuals.
El temps i la seva organització tenen una gran importància educativa: organitzar
bons espais i planificar adequadament el temps pot afavorir o impedir l’activitat
dels infants, el joc. La quitxalla necessita temps per poder decidir què s’ha de fer,
si ho fa sol o en grup, per organitzar els coneixements i construir aprenentatges,
per desenvolupar estratègies pròpies i per poder actuar segons el seu propi ritme.
Sobre si cal o no programar-ho i planificar-ho tot, hi ha qui creu que cal evitar la
improvisació (encara que això no vol dir que l’educador no reculli els interessos
espontanis que puguin sorgir) i, en canvi, hi ha qui pensa que és necessària per
poder deixar treballar els infants de manera adequada i tenir en compte les seves
propostes. En tot cas, creiem que és una qüestió de trobar l’equilibri.

3.1 Criteris generals d’organització del temps a l’escola infantil
Tots els temps i els moments són educatius. I és l’educador qui, a partir de la
seva intervenció, ha d’organitzar cadascun dels diferents moments de la jornada
per tal que aquests aportin als infants experiències i vivències enriquidores. En
les rutines quotidianes i en les activitats més estructurades, la intervenció de
l’educadora es fa més evident, mentre que en l’activitat lliure la seva intervenció
passa per la preparació prèvia de l’espai, dels materials, per la determinació del
temps disponible, etc. Observar de manera sistemàtica els infants i escoltar-los és
imprescindible per entendre els processos i ritmes de cada infant i poder ajustar
els ajuts i les intervencions necessàries.
La distribució del temps s’ha de considerar com un marc de referència a curt i a
llarg termini, perquè en aquestes edats cada dia poden passar coses que cal integrar
a les activitats de la jornada. D’altra banda, cal que les vivències temporals
estiguin ben organitzades.
“L’estructuració del temps afavoreix la vida en comú alhora que garanteix el respecte al
ritme individual, i permet establir relacions personals i col·lectives, a un ritme ordenat,
tranquil, lliure i dinàmic. [...] A l’escola bressol es dóna valor educatiu a tots els moments
i seqüències d’activitats. Una gran part dels objectius de l’educació infantil es porten
a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant:
higiene, menjar i descans, etc. En aquests moments, els infants realitzen activitats de
descoberta, d’experimentació, de manipulació, de construcció, de moviment, de recreació,
de representació, de comunicació i de convivència.”
Fullet informatiu de l’Institut d’Educació de Barcelona: Les escoles bressol municipals.

L’organització del temps i dels horaris haurà de cercar la seguretat (s’aconsegueix
amb la repetició, la quotidianitat, amb el fet de seguir un mateix ordre en certes
activitats o rutines), i també l’estabilitat (cal vetllar per la regularitat també
pel que fa al temps). Cal que s’organitzi amb flexibilitat i que sigui un temps
significatiu per als infants.

El calendari festiu i laboral també
determina la nostra organització del
temps.

Didàctica de l’educació infantil

92

Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació
infantil

L’organització de les activitats quotidianes, de cada dia, i la seva
seqüenciació ordenada són elements educatius molt importants.
La vida quotidiana s’articula, al llarg del dia, en seqüències en què s’actua i
es cobreixen unes necessitats. I això aporta unes pautes fixes que serveixen de
referent de l’activitat dels petits, però que també constitueixen una ajuda perquè
l’adult organitzi la seva feina.
“L’infant viu en un entorn en què la novetat i la sorpresa semblen buscar lloc entre les
coses conegudes i les rutinàries. Persones, objectes, fets, situacions, esdeveniments,
relacions socials, són constants a la vida, es repeteixen. Això permet al nen de conèixerles, classificar-les, anticipar-les; de vegades davant d’uns es trobarà a gust i confiat, mentre
que, davant d’altres, pot mostrar estranyesa i rebutjar-les. Establirà relacions temporals, de
causalitat, de semblança entre les persones, els esdeveniments i les coses, descobrint
la seguretat que li aporten i també, consegüentment, establint vincles afectius amb que li
agradi.
[...] En el món infantil [...] són més aviat les petites coses les que atorguen la
grandesa. La vida quotidiana, amb els seus objectes, amb les persones, amb les
activitats rutinàries -menjar, dormir, la higiene personal, la trobada amb els companys, les
activitats compartides, el contacte personal amb l’adult, el joc, l’exploració i manipulació
dels objectes, jocs i situacions-, tan rutinàries però, alhora, tan plenes de novetat i il·lusió,
de vida afectiva. És aquesta vida la que fa que l’escola infantil esdevingui un element clau.
[...] La vida quotidiana es constitueix en marc i objecte de l’aprenentatge, en el medi en
què es construeix la pròpia identitat.”
N. Alzola; J. Otaño (1994). “La infància i la vida quotidiana”. A: Diversos autors. Congrés
d’Infància. Vol. 1: Educar de 0 a 6 anys (núm. extraordinari). Barcelona: Rosa Sensat /
Diputació de Barcelona (“Temes d’In-fàn-cia”).

Cal partir de la vida quotidiana per crear un marc de referència d’espai i de
temps.

Els encàrrecs...
... són una activitat que ajuda els
infants, des del darrer curs de
l’escola bressol i, sobretot, al
parvulari, a construir, a més de
vincles de responsabilitat i
relació social en el si del grup,
les nocions temporals. Així,
cada setmana correspon a alguns
infants responsabilitzar-se de
determinades tasques: parar
taula, vigilar la neteja de l’aula,
esborrar la pissarra, repartir el
material als companys, etc.

Els ritmes determinen el desenvolupament de la vida quotidiana, que va evolucionant al llarg del curs, i es va fent més complexa. Són molt importants les
seqüències d’arribades i sortides / d’activitat i descans / de cura d’un mateix
i salut; d’alimentació. Són els referents de la vida quotidiana, i permeten
organitzar l’activitat i la situació en el temps i l’espai. Les diferents propostes
metodològiques com els tallers, les festes o les sortides enriqueixen aquesta
successió de ritmes.
Els ritmes biològics dels infants han de ser respectats i la seqüenciació en les
activitats quotidianes ajudarà a la interiorització de marcs de referència temporals.
El temps de cada infant és propi d’ell i si respectem els seus ritmes personals,
fem possible que visqui de manera autònoma, de manera plena, a partir dels seus
esquemes d’activitat i les seves vivències personals. Les anomenades rutines de
la vida quotidiana s’han d’organitzar molt acuradament. Sobretot si es tracta del
primer any de vida, les “rutines” entorn del menjar, son, higiene, joc, etc. són
un recurs de primer ordre i moments importants per relacionar-se l’educador i
el bebè i establir vincles afectius. S’han de respectar els ritmes individuals i les
experiències prèvies en la família, i és per això que les entrevistes i l’observació
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de pares i mares amb el nen o nena són molt valuoses. Amb posterioritat ja
s’adaptaran a poc a poc als ritmes de la vida de grup.
El règim de vida que cal organitzar ha de ser respectuós amb les necessitats
dels infants, sense variacions ni modificacions brusques, ni massa rigidesa en els
horaris i seqüències, ni tampoc massa desestructuració. En el cas dels bebès,
per exemple, atesa la gran fragilitat del seu sistema nerviós i la immaduresa
dels mecanismes d’inhibició de l’activitat, cal calma, regularitat i estabilitat en
l’organització del temps.
L’establiment d’un règim de vida regular, que respecti les particularitats de cada
nen, és molt important. El ritme d’activitats ha de ser flexible per poder-se
adaptar al ritme i les característiques de cada infant i de cada grup; però també per
donar resposta a les necessitats de les famílies i de la societat, que són dinàmiques
i canviants.
La durada de les activitats s’ha de relacionar amb les necessitats i interessos dels
infants, i han de ser variades i flexibles, que es puguin adaptar als canvis. És molt
adequat que es combinin activitats diferents en la seqüència prevista (amb més o
menys exigència, individuals i col·lectives, etc.). L’organització espaciotemporal
de la classe ha de permetre diferents agrupaments en diferents moments: treball
individual, en petit grup o de tot el grup.
Cal analitzar i planificar el temps en relació amb la distribució de les activitats. La
temporització implica organització, flexibilitat i respecte als ritmes individuals, i
integració dels hàbits, rutines i necessitats bàsiques dins la quotidianitat de l’aula.
L’organització d’un horari cal que s’apliqui amb certa flexibilitat, respectant
sobretot els ritmes individuals. Cal reservar temps adequats a les rutines de cura
personal (necessitats bàsiques) i integrar-les amb la resta d’activitats.
Hi ha d’haver una previsió en la seqüenciació gradual de les activitats, que es
poden fer més llargues o bé escurçar-se en funció de cada moment o de la resposta
de l’infant. Aquesta transició gradual entre les activitats permet respectar millor
els diferents ritmes individuals. Una bona organització de l’espai de l’aula també
permet introduir qualsevol canvi o novetat:
”[L’espai és] un element de continuïtat entre els diferents moments, continguts,
experiències... a desenvolupar a l’aula [...], (que) actua com a element integrador entre
el que s’ha previst i el que és cojuntural”.
M. A. Zabalza (1996). Didáctica de la educación infantil (pàg. 123). Madrid: Narcea.

En el primer cicle de l’educació infantil hi ha d’haver un equilibri entre les
activitats de rutina i vida quotidiana vinculades a les necessitats bàsiques, i
les altres activitats. Les rutines són l’eix vertebrador a partir de les quals
treballem totes les àrees educatives i els aspectes del desenvolupament:
psicomotor, cognitiu, afectiu, etc.
Al parvulari, la planificació de les activitats ha de ser flexible i permetre els
canvis en la durada o en la mateixa activitat si els nens i nenes ho proposen o
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en funció de qualsevol fet o esdeveniment que sorgeixi. Les rutines o activitats de
vida quotidiana s’intercalen amb naturalitat en la seqüència d’activitats prevista,
quan les necessitem: per exemple, treure o posar les sabates abans i després de la
migdiada, o rentar les mans abans de dinar, etc.
Cal organitzar el temps tenint en compte el temps que necessiten els infants per fer
alguna determinada activitat i l’organització de les activitats al llarg de la jornada,
ja que sense dedicar temps els infants no poden conquerir l’autonomia.
A més, cal considerar alguns condicionants de pes de l’àmbit de la salut en
l’organització de la jornada, com és, per exemple, la necessitat d’alternar
períodes d’activitat i períodes de descans. A l’hora d’organitzar l’horari de
repòs i descans, s’han de tenir en compte les diferències individuals, de la mateixa
manera que en despertar, o en el moment dels àpats. Els períodes de son i descans
han de ser de qualitat.
Les necessitats de descans i de son són diferents segons l’edat dels infants i també
presenten diferències individuals: hi ha nens que necessiten dormir més que
d’altres. En el primer any de vida, cada infant presenta un patró característic que
cal respectar. Els bebès dormen fins a tres cops en la jornada (al matí, al migdia i
abans de sortir a la tarda). Es partirà de les particularitats de cadascú i, a poc a poc,
s’anirà establint un règim regular, ordenat i compatible amb l’horari i el personal
educador que tenim.
A partir de l’any i mig i fins als 4 anys aproximadament, ja només faran una
dormida -la migdiada-; als 4 anys, quan van a l’escola, els infants solen presentar
un patró de son concentrat a la nit com en el cas dels adults. En tots els casos cal
respectar els diferents ritmes de vigília i son dels infants, i organitzar el temps
i l’espai en un clima segur i afectiu agradable, de manera que tothom pugui
descansar quan ho necessiti.
La durada de la migdiada (d’unes dues hores, en els més petits, fins a una hora de
mitjana en els grans) i fins a quin nivell del parvulari cal mantenir-la varien segons
les escoles. Nosaltres proposem programar-la fins al curs de P4, encara que podreu
observar que en algunes escoles no es planifica en cap nivell del parvulari. També
hi ha qui recomana que la migdiada s’estengui durant tot el període de parvulari,
fins als 6 anys.
[N. M. Aksarina (1983). L’educació dels infants fins als 7 anys (pàg. 229).
Barcelona: Rosa Sensat / Edicions 62].
L’enfocament globalitzador ha de guiar l’organització del temps i, per tant,
l’horari escolar, que inclou activitats i experiències que permeten respectar els
ritmes de joc, descans i alimentació dels infants. La distribució del temps és un
marc de referència que cal considerar de manera acurada per afavorir una successió
de temps a dos nivells: d’una banda, el temps que necessiten els infants per dur a
terme les activitats i, de l’altra, l’organització de les activitats quotidianes al llarg
de la jornada. Aquesta organització temporal és necessària per assolir els nostres
objectius educatius: el nen interioritza el temps a partir de l’acció, i l’horari és un
punt de referència i orientació.
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També cal tenir en compte les necessitats dels educadors a l’hora d’organitzar i
planificar el temps (temps de reunions, de planificació de la intervenció educativa,
d’observació i d’avaluació, d’activitats de formació permanent, respecte envers el
seu horari laboral, etc.), i també el de les famílies (que han de poder disposar d’horaris per poder-se reunir amb els educadors, intervenir en activitats extraescolars,
entrevistes, etc., i en els moments quotidians d’acollida i comiat, que és quan es
produeixen els contactes presencials i l’intercanvi d’informacions, orals i escrites,
individuals i de grup).

3.2 Els horaris
Podem abordar un aspecte de la planificació del temps, l’horari, des de la seva
globalitat: això implica tenir en compte que no hem de dissenyar únicament
l’horari del centre, sinó també l’horari dels diversos grups d’infants i l’estructuració horària de les tasques del personal. Com també considerar la necessitat de
flexibilitzar i individualitzar al màxim la planificació dels temps en alguns casos,
com per exemple en l’aula dels nadons.

3.2.1 L’horari de l’escola
A l’hora d’organitzar els horaris escolars es tenen en compte molts criteris de caire
sociocultural (els costums socials, la normativa legal i reglamentària, l’entorn
escolar, el transport, el context geogràfic, les necessitats socials, etc.).
Pel que fa al cicle 0-3, hi ha una gran diversitat d’horaris, tant en l’organització de
la vida dels infants a l’escola bressol com en l’oferta d’obertura de les escoles. En
un nombre important de centres els horaris són fruit de la tradició, de la rutina, i
s’han fet algunes modificacions en resposta a les noves necessitats, però sense fer
un plantejament global.
Així, per posar-ne un exemple, es van aplicar els horaris de l’escola primària a
l’escola infantil, sense més, i després s’han hagut de fer canvis pel que fa a les
hores d’acollida del matí i de la tarda.

La continuïtat i regularitat en l’assistència a l’escola resulten
imprescindibles per a una intervenció educativa òptima, per la qual
cosa els horaris han de ser flexibles i adaptar-se a les necessitats de les
famílies i dels infants.
En aquest sentit, el debat sobre la jornada escolar continuada o partida es
caracteritza per presentar avantatges i inconvenients en qualsevol de les seves dues
opcions, i ha estat més present en el cas del parvulari (és millor que l’horari escolar
es concentri fins al migdia o que es reparteixi entre el matí i la tarda?).

Les escoles municipals
infantils de Granada...
... tenen un horari de 8.30 h a
17.30, i ofereixen dues
modalitats d’horari a les famílies:
de 8.30 a 15.30 hores, o de 10 a
17 hores.
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En l’educació infantil de primer cicle, cada vegada es veu més clar que cal anar
cap a una gran diversitat de serveis i d’oferta d’horaris per donar resposta a les
necessitats i drets dels infants, però també cal compatibilitzar-les amb les de les
famílies. Com hem vist en la unitat 1, es tracta d’un tema molt vinculat a les
polítiques d’infància en sentit global.
Un horari estàndard es mou entre les 8/9 del matí i les 16.30/17.30 hores, encara
que tant al matí com a la tarda es pot augmentar l’estada dels infants una hora més
(de 8 a 9 i de 16.30 a 17.30 o de 17 a 18 hores de permanència, considerada com
a horari no lectiu). Pel que fa a la franja del migdia (d’11.45 o 12 a 15 o 15.30
segons els casos, amb una durada mitjana de tres hores), es pot considerar o no
com a part de l’horari lectiu, sobretot en el cas de les escoles bressol.
Exemple d’horari
A tall d’exemple, el Departament d’Educació va establir, per a les llars d’infants dependents
d’aquesta administració educativa, per al curs 2010-2011, el següent: “L’horari d’atenció
als infants és de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres, llevat dels períodes compresos entre
el 7 i el 15 de setembre de 2010 i entre el 25 i el 30 de juny de 2011, durant els quals
l’horari d’atenció als infants serà de 9 a 14 hores. Per als infants que no hi dinin, el centre
ha de determinar un marge horari no superior a tres hores entre les sessions de matí i les
de tarda.”
Document per a l’organització i el funcionament de les llars d’infants públiques dependents
del Departament d’Educació per al curs 2010-2011, apartat II.9.

Cal que l’horari s’acordi amb les famílies en el cas dels més petits, i que sigui
estable i regular al cap de l’any.

3.2.2 L’horari dels infants
Cal que els infants més petits no restin a l’escola un gran nombre d’hores,
perquè apareix el cansament o la saturació, i fins i tot la separació afectiva de
la família. Malgrat això i com que molts infants han de ser-hi durant un horari
extens per necessitats de les famílies, cal vetllar molt perquè el temps s’organitzi
adequadament i es garanteixi l’atenció personal imprescindible. Les hores de
permanència haurien de ser, com a màxim, de nou o deu hores. Pel que fa al
temps mínim de permanència, també s’ha parlat de tres o quatre hores diàries per
garantir l’estabilitat de la relació. Per aquesta raó, en la major part dels serveis que
acullen infants petits de tres a sis hores setmanals (espais familiars), els infants van
acompanyats d’un adult de la família.
Cal organitzar les activitats i la seqüència de la jornada tenint en compte que la
capacitat d’atenció dels infants és molt limitada. Per això, les activitats han de
ser breus i necessiten una successió organitzada perquè l’infant les enllaci i pugui
estructurar les dimensions temporals. Aquestes nocions són de les més difícils
d’elaborar i, quan som petits, només ho podem fer a partir de les experiències de
ritme i successió (abans-després). Per exemple, arribarem a entendre que falten
dos dies per a l’aniversari d’en David si concretem aquest temps i el vinculem a
alguna activitat: “He de dormir dos cops a la nit i després ja serà el dia de la festa...”.
Les vivències corporals rítmiques són imprescindibles en aquest aprenentatge.
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L’horari ha de ser flexible al llarg de tota l’etapa, però té la màxima individualització com més petits són els infants i, sobretot, en la unitat o grup dels nadons de
l’escola bressol.

La flexibilitat horària ha de garantir l’estabilitat i la relació personalitzada.

3.2.3 El temps dels educadors
El temps dels educadors depèn, en primer lloc, del temps que atenen directament
els infants. Després cal planificar el temps del treball en equip amb la mateixa
cura que el temps amb la canalla.
Així, l’horari dels educadors es reparteix entre l’atenció directa als infants i
l’atenció indirecta. El percentatge de l’horari del personal que hauria de ser
d’atenció directa als infants hauria de ser com a màxim del 85%. La resta,
un mínim del 15%, es repartiria entre les diverses tasques d’atenció no directa,
com el treball en equip, l’atenció a les famílies, les activitats de formació, de
documentació, de coordinació, etc.
En el recull dels 40 objectius de qualitat que defineix la Xarxa Europea d’Atenció
a la Infància de la Comissió Europea (1996) es fixa un termini de deu anys
per assolir-los i, en relació amb els objectius per a la ràtio personal-infants i la
distribució de les tasques setmanals dels educadors, es recull el següent:
• Com a mínim un 10% de la setmana laboral hauria de ser temps dedicat a
la preparació i la formació continuada del personal, sense contacte amb els
infants (Objectiu núm. 22).
• El personal ha de poder disposar de temps addicional sense infants, dins
l’horari laboral, per poder desenvolupar treball administratiu, domèstic i de
tutoria (Objectiu núm. 24).
La dedicació setmanal del personal la determinen el que disposi l’administració
educativa, en el cas dels centres públics, i el conveni laboral del sector, en el cas
dels centres privats.
A tall d’exemple, el Departament d’Educació va establir, per a les llars d’infants
dependents d’aquesta administració educativa, per al curs 2010-2011, el següent:
“La jornada laboral ordinària del personal de les llars d’infants és de 1.633 hores en còmput
anual. El calendari laboral del personal comprèn de l’1 de setembre de 2010 al 15 de juliol
de 2011. Durant la primera quinzena de juliol de 2011, el personal gaudirà dels dies de
premi vinculats als anys de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
La jornada de treball és de 9 a 17 hores, llevat dels períodes compresos entre l’1 i el 15 de
setembre de 2010 i entre l’1 i el 8 de juliol de 2011, en els quals l’horari de treball és de 9 a
14 hores. Els dies en què no hi hagi atenció directa als infants es dedicaran a l’organització
del curs, la planificació de l’acció educativa i la formació del personal.”

Per millorar la nostra
planificació del temps,...
... podem fer servir els
recordatoris, les llistes de
tasques (ordenades segons la
seva importància i urgència), les
llistes de trucades telefòniques,
les notes, els calendaris i les
agendes; l’establiment de
prioritats i sistemes de control,
l’establiment de metes a llarg,
mitjà i curt termini, etc.
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Document per a l’organització i el funcionament de les llars d’infants públiques dependents
del Departament d’Educació per al curs 2010-2011, apartat II.10.

Exemple de distribució de l’horari
Vegem dos exemples concrets de distribució de l’horari setmanal dels educadors en centres
públics d’educació infantil de primer cicle:
• D’un total de 37,5 hores setmanals, 30 hores són d’atenció directa als infants; 2, de treball en
equip; 1, de treball amb les famílies; 1, de formació; i 1 de sistematització de la documentació.
Les altres 2,5 hores s’utilitzaven per cobrir diverses necessitats del servei.
• De 37,5 hores setmanals, 30 hores són d’atenció directa als infants, 2,5 hores per als dinars
al centre, 2,5 hores de treball individual i 2,5 hores de reunions quinzenals d’equip.
Temps de reunió de l’equip
Es necessita temps de reunió de
l’equip per poder discutir i
treballar amb els companys, per
poder interpretar allò que
documentem, per avançar en els
projectes. Cal preveure
diàriament el temps de
coordinació, sobretot si hi ha
parella educativa en cada grup, i
setmanalment: de 2 a 2,5 hores,
en un horari en el qual no hi ha
infants i en un espai adequat.

L’horari, però també el calendari dels educadors, ha de preveure les activitats
de formació permanent, les reunions d’equip i de coordinació amb altres
professionals, amb les famílies, etc. Cal deixar temps per fer possible una
comunicació constant i efectiva entre família i educadors, en l’horari lectiu.
Necessitem també un temps per a la gestió: cal distribuir les tasques i assignarli un temps per fer-les: no tothom ho fa tot. El temps s’ha d’organitzar sense
planificar-ho tot, s’ha de deixar espai per a imprevistos.
Els temps dedicats a la planificació i la programació educatives es reparteixen al
llarg del curs. Per exemple, la revisió de les programacions, abans d’iniciar el curs
i abans de començar cada trimestre; o quan fem la memòria a final de curs, però
al final de cada mes recollim la informació necessària. Un recull més exhaustiu
de les tasques dels educadors, segons els Moviments de Renovació Pedagògica
(1992), aplega les següents:
1. Tasques relacionades directament amb el procés educatiu dels infants (planificació de l’ensenyament, atenció directa als infants, avaluació i altres
tasques de planificació de l’ensenyament i de l’organització de recursos; de
coordinació i planificació curricular).
2. Tasques de formació i desenvolupament professional (coordinacions amb
els companys, coordinacions externes; coordinacions i formacions fora del
centre).
3. Tasques en relació amb l’entorn escolar (atenció a l’entorn familiar; coneixement de l’entorn sociocultural de l’escola).
4. Tasques d’investigació curricular (disseny, elaboració i experimentació de
materials curriculars, experimentació d’innovacions, etc.).
5. Tasques de participació i de gestió (coordinació de funcions i tasques
organitzatives).
6. Tasques participació en els òrgans col·legiats.
7. Tasques relació amb l’administració educativa.
L’horari del personal de cuina i dels serveis de neteja s’ha d’establir en relació
amb les necessitats de cada escola, els seus horaris de funcionament, el nombre
d’infants i la quantitat d’espai, interior i exterior.
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3.3 Planificació del període d’adaptació
A l’hora d’organitzar l’horari i el calendari dels infants, cal tenir en compte i
planificar l’adaptació, un període en el qual l’infant, els pares i els educadors
han d’assumir una situació diferent, en moltes ocasions viscuda amb dificultats
i angoixes per infants i pares. És un període que cal programar amb molta cura:
l’acollida dels primers dies d’escola i dels primers dies de cada curs és molt
important pel que fa a promoure la seguretat de l’infant, i s’ha de fer prenent en
consideració les relacions dels infants amb les famílies.
És molt important programar els contactes previs entre els educadors i els
familiars, que es poden dur a terme a l’escola o a casa de l’infant (els defensors
d’aquesta opció creuen que així els educadors poden conèixer molt bé el context
familiar, i els infants els veuen a casa, acceptats pels pares).
Com més petit és un nen, més reduït ha de ser al principi el seu període d’estada
a l’escola: primer s’han de programar algunes estones d’estada conjunta amb els
pares durant els primers dies d’escola, i progressivament es va allargant el període
d’estada a l’escola sense ells.
Abans de l’inici del curs, és convenient que les famílies puguin conèixer l’escola i
els seus espais, els educadors, el seu funcionament general i les normes, explicar
als educadors com és l’infant (les seves característiques, hàbits i costums, caràcter,
etc.), plantejar dubtes, intercanviar informacions, etc.
El pla d’adaptació (quan i com s’incorporarà l’infant, qui l’acompanyarà, en
quines hores o franges horàries, etc.) s’ha de concretar conjuntament entre
l’educador de referència i la família. Per això hi ha un calendari de pares que
inclou aquests aspectes (entrevistes individuals, reunions de grup, visites o dies
de portes obertes, per tal de mostrar les instal·lacions i recursos del centre, etc.).
Una certa flexibilitat en l’horari (en el període d’adaptació, però també la resta
del curs en el cas de l’escola bressol) per adequar-lo a les necessitats familiars
afavorirà el clima de col·laboració i confiança mútua necessari perquè es produeixi
una bona adaptació de l’infant al nou medi. Normalment en els primers dies
d’adaptació l’horari sol ser d’una o dues hores. Pel que fa a aquesta qüestió, cal
tenir en compte que les jornades laborals dels pares solen ser de vuit hores i que
a més en molts àmbits més de la meitat de la població activa treballa fora del seu
municipi.
Modificació d’horari
Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida, el centre pot considerar la possibilitat
de flexibilitzar l’horari, d’acord amb les necessitats dels infants i de les famílies. Cal
considerar també la possibilitat de modificar l’horari en els primers dies de curs per poder
dur a terme el procés d’adaptació dels infants a la dinàmica d’interacció que es genera entre
les famílies, els educadors i educadores i els infants, quan aquests comencen a assistir a
la llar d’infants.
Aquesta dinàmica s’inicia amb el primer contacte dels pares i les mares amb la llar d’infants,
continua al llarg de tot un procés que té la finalitat d’afavorir una bona adaptació de l’infant,

El contacte diari entre la
família i l’educador en els
moments d’entrada i de
sortida (molt millor si tenen
lloc a l’espai aula) són
ocasions per observar
l’activitat del nen i per
comentar com ha anat el
dia.
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i es concreta en la programació d’un horari especial durant els primers dies del curs amb
una entrada esglaonada dels nens i nenes.
El procés d’adaptació es durà a terme a totes les llars d’infants, s’ajustarà a les
característiques pròpies de cada centre (dels infants, les famílies, l’entorn, les instal·lacions,
etc.) i es programarà d’acord amb els criteris generals següents:

• Continuïtat en el mateix grup, sempre que sigui possible, dels infants que ja hagin assistit a
la llar el curs anterior.
• Tramesa de la informació sobre els infants entre el personal educador de manera sistemàtica.
• Informació a les famílies o tutors legals dels infants, sobre el calendari del procés d’adaptació.

El procés d’adaptació tindrà una durada màxima d’un mes i s’ha de flexibilitzar segons
el grau d’adaptació del nen o nena a la llar d’infants. La programació d’aquest procés
d’adaptació s’ha de presentar prèviament a la direcció dels serveis territorials i, a la ciutat
de Barcelona, a la gerència del Consorci d’Educació per a la seva autorització.
En l’organització de l’horari, atesa la natural flexibilitat que exigeixen les característiques
psicopedagògiques dels infants, s’ha de procurar que aquests puguin mantenir l’atenció en
les diferents situacions i activitats que s’organitzen.”
Document per a l’organització i el funcionament de les llars d’infants públiques dependents
del Departament d’Educació per al curs 2010-2011, apartat II.9.
“El procés d’adaptació tindrà una durada màxima d’un mes i es flexibilitzarà segons el
grau d’adaptació del nen o nena a la llar d’infants.
La programació d’aquest procés d’adaptació es presentarà prèviament a la direcció dels
serveis territorials i, a la ciutat de Barcelona, a la gerència del Consorci d’Educació per a la
seva autorització.”
Resolució de 29 de maig de 2009 relativa a l’organització i el funcionament de les llars
d’infants públiques dependents del Departament d’Educació per al curs 2009-2010, II
Organització del curs, a.9.

L’organització dels horaris en el període d’adaptació tindrà a veure amb l’organització dels recursos humans de què disposem. Per exemple, en els models que
tenen dos educadors per grup, s’assigna la meitat dels infants a un, i l’altra meitat
a l’altre. Durant tot el mes de setembre, i la resta del curs en les hores dels àpats,
el canvi i el descans, i també la comunicació escrita amb els pares, és a càrrec de
l’educador de referència.
Durant els primers dies de curs és bastant freqüent fer un horari només fins al
migdia: en aquest cas, mig grup va a l’escola en una franja de la meitat de l’horari,
i l’altra, l’altra meitat.
Podem veure un exemple d’horari en la taula següent per al període d’adaptació
d’un grup classe de P3 que s’incorporen per primera vegada a l’escola.
És un grup format per vint alumnes que es distribueixen en quatre grups (amb cinc
alumnes cadascun), als quals s’assigna una lletra: A, B, C i D.
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Taul a 3. 1. Possible horari d’adaptació de P3 a l’inici de curs
Primera setmana

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

De 10 a 11

A

C

AiD

BiD

AiB

De 12 a 13

B

D

BiC

AiC

CiD

De 10 a 11.30 h

BiC

AiC

CiD

Tots

Tots

De 12 a 13.30 h

AiD

BiD

AiB

Tots

Tots

Tots

Tots

Tots

Tots

Tots

Tots

Tots

Tots

Tots

Tots

Segona setmana

Tercera setmana
De 10 a 12
Quarta setmana
De 9.30 a 13 hores

3.4 Calendari
Podem considerar diferents calendaris segons si es tracta del dels educadors i la
resta de personal, del dels nens o del de les famílies.
El calendari de funcionament i obertura de l’escola en el curs escolar sol
comprendre, per a tot el personal, des de l’1 de setembre -o el dia posterior
laborable en cas de ser festiu- fins a l’interval que va del 30 de juny al 31 de juliol
-o el dia anterior laborable en cas de ser festiu-, segons si es tracta de parvulari o
escola bressol i també si el centre és públic o privat, i de qui depèn en cas de ser
públic.
Podem dir el mateix si ens referim a les vacances de Nadal i de Setmana Santa,
que seran determinades pel centre o per l’administració educativa en el cas dels
centres públics (calendari escolar oficial).
Podem trobar escoles bressol privades que acaben el curs el 31 de juliol, i d’altres de
públiques municipals que ho fan entorn del 15 de juliol; o les llars d’infants públiques
autonòmiques que acaben a finals de juny; la major part dels parvularis ho fa entorn del 22
de juny (calendari lectiu) i del 30 (calendari docent), encara que es dediquen dies del mes
de juliol i de setembre (primera quinzena) a activitats de formació del professorat. Moltes
vegades, i sobretot als centres públics, en els primers dies de setembre l’activitat del centre
és en règim de jornada intensiva; en algunes escoles bressol o llars d’infants es fa el mateix
les dues primeres setmanes del mes de juliol, període en el qual tenen lloc les activitats de
formació dels cursos i jornades d’estiu.

Per a la determinació dels dies festius cal tenir en compte el que prescrigui el
Departament de Treball de la Generalitat i les festes locals de cada municipi, i
també alguns dies de festa de lliure disposició que poden determinar els centres i
que seran aprovats pel Consell escolar abans de l’inici de cada curs escolar. El
calendari del personal ha d’incloure les reunions setmanals (o quinzenals) de
l’equip educatiu, i també altres reunions periòdiques d’assessorament, de tot el
personal o les del Consell escolar (almenys un cop per trimestre, i a l’inici i en
acabar el curs).

El calendari escolar és el
conjunt de dies al llarg de
l’any en què l’infant assisteix
a l’escola bressol o al
parvulari.
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També cal planificar el calendari (i l’horari) de treball dels assessors i les
coordinacions amb altres serveis externs. Per dinamitzar el treball, cal dedicar
temps per a les reunions de coordinació i per als grups de nens d’aquests
professionals.
En relació amb el calendari lectiu per als infants, de vegades coincideix amb el
calendari laboral dels educadors (és el cas de moltes escoles bressol privades),
però el més adequat és que comenci més tard i acabi abans per permetre la
preparació del curs i la formació permanent dels professionals. Com hem dit,
cal parar molta atenció a la programació del període d’adaptació dels infants
a l’escola (que implicarà la incorporació gradual dels infants de cada unitat):
el Consell d’escola, després de rebre la proposta prèvia de l’equip educatiu,
n’aprovarà el calendari (que pot anar fins a la darrera setmana del mes de setembre)
i l’horari (per exemple, reduït i fins al migdia en la primera o les dues primeres
setmanes del curs). En el cas dels bebès, el període d’adaptació serà més flexible
pel que fa al calendari d’incorporació i als horaris de permanència al centre per
part dels infants i dels familiars al llarg de tot el primer trimestre, que s’haurà de
valorar i acordar entre l’educador i la família.

Les sortides...
... són un recurs didàctic molt
eficaç que té a veure sobretot
amb el coneixement i la
utilització dels espais i els
recursos culturals i naturals de
l’entorn; i també amb
l’organització d’activitats amb
altres grups de l’entorn. Cal que
les planifiquem bé perquè siguin
efectives i motivadores.

Cal considerar els aniversaris dels infants en l’organització del calendari de cada
unitat, i també el calendari de sortides o d’altres activitats especials.
Exemples d’activitats especials
Bons exemples d’activitats “especials” i d’escola oberta a l’entorn i a la vida són les del CEI
Aire Libre, d’Alacant. El primer és “El dia dels avis”, una activitat que va començar quan
van convidar a en Tomàs, un avi de l’escola, a explicar jocs tradicionals als infants. Llavors
van demanar altres voluntaris i van respondre a la crida un centenar d’avis. La festa ja es
feia després, altres anys, al menjador... Els mestres proposaven un tema (els jocs d’abans,
contes, poesies, feines, cançons de bressol, etc.) i s’ha convertit, per als educadors, en
la millor festa de totes les que s’hi celebren. La segona experiència té a veure amb la
música, i va ser en principi un projecte de dos nivells de parvulari: P4 i P5. Aprofitant que
dos pares tocaven diferents instruments musicals, els agradava molt la música i eren molt
col·laboradors, van endegar el projecte i van fer participar els infants en activitats d’audició
musical, de dansa, d’instrumentació i en unes trobades musicals que ja s’hi celebren cada
any, on participen els educadors, les famílies i els infants, amb músiques de tota mena.

També les famílies tenen el seu calendari i, com sabeu, família i escola són
dues comunitats d’aprenentatge significatives per al desenvolupament dels infants.
Rosa M. Pérez els anomena contextos d’intersecció educativa.
”[...] els espais i intercanvis relacionals i de comunicació que practiquen [...] la família i
l’escola [que] s’elaboren a partir de dues posicions. Una és la formal [...] contextualitzada
i coordinada a l’entorn de la comunitat. L’altra via és la informal, la que es crea a partir del
fet quotidià [...].”
R. M. Pérez (2004). Les relacions entre família i escola. Una anàlisi psicosocial (pàg. 85).
Lleida: Pagès.

Pérez classifica aquests espais d’intersecció segons si són formals o informals.
Entre els primers, les tutories són espais individuals, i les reunions de pares,
conferències, d’AMPA, etc. són col·lectives. D’espais informals, destaquen
les trobades fortuïtes a les entrades o sortides del centre (individuals), i les
exposicions, festivals, festes i sortides, sopars, excursions, etc. (col·lectives).
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S’han de planificar activitats i espais de participació individual (participació en les
activitats escolars; comunicació entre la família i l’escola; implicació dels pares
en el treball escolar dels alumnes a casa) i col·lectiva (per exemple, la participació
en els fòrums nacionals o locals i en el consell escolar). Les entrevistes individuals
o tutories normalment les convoquen els educadors, però també cal deixar la
possibilitat que les demanin les famílies.
El calendari d’activitats en les quals participen el personal de l’escola i les
famílies s’inicia molts cops en el curs escolar anterior:
1. Al final del primer trimestre: assemblea informativa, jornada de portes
obertes (amb la finalitat de conèixer les seves demandes i informar sobre
les places disponibles, els criteris de selecció, la modalitat d’admissió dels
infants, les característiques de la nostra intervenció educativa).
2. En el segon trimestre: procés d’inscripció i matriculació; trobada el mes de
juny amb totes les famílies dels nens admesos per conèixer-se mútuament,
visitar la llar i intercanviar les primeres informacions i preocupacions.
A l’inici del curs -el mes de setembre- es poden programar l’entrevista individual
educador/família per conèixer aspectes específics de l’infant i el seu desenvolupament (història personal, hàbits, etc.); la reunió famílies/educador de cada
grup d’infants abans que l’infant s’incorpori a l’escola (per això de vegades es
programa al principi de juliol) per discutir, tranquil·litzar i acordar estratègies i
modalitats d’orientació i comportament dels adults en el procés d’adaptació; la
permanència dels familiars a l’aula en el període d’adaptació (acordat, cogestionat
i personalitzat per a cada infant en l’entrevista individual).
Un cop iniciada la intervenció educativa amb els infants, hi pot haver el següent:
1. Al final de cada trimestre (desembre/març o abril/juny), es pot organitzar
una reunió famílies/educador de cada grup per comentar el desenvolupament dels infants, la línia d’intervenció psicopedagògica, les activitats, amb
documentació (fotografies, filmacions, etc.).
2. Mensualment també es programen en alguns centres reunions temàtiques o
tertúlies d’alguns pares i educadors de l’escola interessats a discutir d’un
determinat tema, coordinades pels educadors de manera rotatòria (sense un
caràcter directiu sinó més aviat autogestionat).
3. Trimestralment, en principi: reunió amb un especialista (conferència o
debat amb un expert, sobre temes que interessin les famílies i els educadors,
com l’alimentació, els problemes més comuns a la infantesa, els llibres, les
joguines, etc., o qualsevol altre tema d’interès).
Al llarg de tot el curs, en funció de les demandes que es generin i de la dinàmica
de participació i cooperació, podem programar entrevistes individuals entre la
família, l’educador i el psicopedagog, si s’escau, a proposta de qualsevol de les
parts per tal de tractar de problemes particulars del nen o nena o d’altres que
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preocupin la família o l’escola; reunions de treball (per exemple, per construir o
reparar material); tallers (per exemple, de cuina, fusteria, titelles, etc.) i suport a
altres activitats més puntuals (colònies, piscina, festes, jornades a l’escola, etc.).
Rutines regulars

Famílies, educadors, infants...Fem
festa!

A les escoles infantils de tots els països se solen donar certes rutines regulars: l’entrada,
segons els països, va de 7.30 a 9.30-10 hores; esmorzen junts (en el cas d’haver-hi temps
d’acollida abans de les 9 hores); l’estona d’esbarjo i jocs (al vestíbul o, sobretot, al pati); les
activitats d’aula (a partir de les 9 o les 10), en les quals es fan treballs per projectes o per
racons. De vegades s’inclou un petit esmorzar (fruita, suc) entorn de les 10 h o les 10.30
h (en cas d’haver esmorzat molt aviat). Després de l’estona de pati, activitats d’higiene i
dinar (d’11.30 a 13.30), migdiada, activitat a les aules, berenar, joc a l’exterior i sortida.

Les reunions de pares afavoreixen un coneixement i contacte més grans entre les
famílies, permeten transmetre la informació de la mateixa manera per a tothom
i s’hi tracten temes que afecten la col·lectivitat de la classe; també permeten
expressar els punts de vista familiar sobre els aspectes pedagògics i organitzatius.
Les famílies com a col·lectiu independent realitzen activitats programades en el
seu calendari: reunions de l’AMPA, de la seva junta directiva, etc.

3.5 Distribució de la jornada escolar
Entenem la distribució de la jornada escolar com la distribució de les activitats en
el temps i, per poder-la fer, tenim en compte la nostra programació i despleguem
metodologies, maneres de fer que vinculen els espais, els objectes, les interaccions
amb els adults i altres infants amb el temps. Es tracta d’una tasca de tot l’equip
educatiu: cal organitzar la seqüenciació de les activitats i el temps que es dedica
a cadascuna d’elles tenint en compte no només el nivell de què es tracti sinó tot
el cicle, i cal que la recollim en la proposta pedagògica de centre. Necessitem
una distribució horària concreta però no rígida, que inclou activitats permanents i
fixes, com la sortida o l’acollida, el dinar, etc.
Segons Balaguer (1980, pàg. 65), quan determinem l’horari de la jornada en una
escola bressol cal tenir en compte el següent:
• El règim de son (nombre total d’hores de son en un dia).
• La distribució racional de les hores de son.
• El nombre de menjades i l’espai de temps que hi ha d’haver entre elles.
• L’hora d’entrada del nen a l’escola i les hores que passarà a l’aire lliure el
nombre i la durada de les estones de joc.
• L’horari de les diferents activitats el ritme i la successió de les funcions i
activitats fonamentals, sobretot les de son, àpats i joc.
Els aspectes principals que cal tenir en compte quan dissenyem la jornada a
l’escola bressol i el parvulari són els que veiem en la figura 3.1.
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Fi gura 3 .1. Aspectes més importants en la distribució de la jornada

Els condicionants de més pes que considerem són l’edat dels nens i nenes, el seu
nivell maduratiu i els ritmes biològics, el nombre d’infants per unitat i el temps
de permanència dels nens i nenes a l’escola. Podem distribuir les activitats amb
flexibilitat horària en virtut de les possibilitats que ens ofereixin tant els espais
interiors (estança bàsica organitzada en diferents àrees, existència d’altres espais
comuns o compartits, etc.) com els espais exteriors de l’escola (accessibles des
de les estances, amb subdivisions).
Pel que fa al ritme de treball, s’ha de dosificar la durada de les sessions (les del matí
poden ser més llargues, encara que també dependrà dels bioritmes de cada nen: els
que s’aixequen més d’hora i els que se’n van a dormir més tard), s’han de distribuir
les sessions segons el seu grau de dificultat, s’han d’aprofitar els moments de més
energia per realitzar les tasques de més dificultat i tenir en compte el següent: a
mesura que avança el dia, el cansament augmenta i l’atenció infantil és variable i
limitada (cal tenir en compte el temps de cadascuna de les activitats segons l’edat
dels nens, utilitzar tècniques de motivació per mantenir el grau d’atenció, ja que la
desmotivació provoca fatiga i més desmotivació) i que el cansament fa disminuir
la capacitat d’aprenentatge (per la qual cosa cal posar un límit d’hores de treball i
utilitzar al màxim l’horari del matí).
Així, els diferents moments de la jornada responen a les necessitats i interessos
dels infants i s’han de programar de manera flexible: es desenvoluparan diferents
activitats en un mateix temps però amb una seqüència general horària invariable.
Exemple de gestió dels dinars
Per exemple, l’hora del dinar se sol situar entorn de les 12 del migdia, amb excepció del
grup de bebès, en el qual el ritme dels àpats s’adaptarà a cada nen o nena durant la primera
part del curs fins a arribar, posteriorment i gradualment -dos torns de tres a quatre nens
cadascun en un segon moment-, al dinar conjunt de tot el grup el darrer trimestre del curs.
La durada del dinar se situa en un interval comprès entre menys de mitja hora i una hora.

De manera general, podem distingir tres períodes en la franja horària escolar:
1. De 8 a 9.30-10 del matí: acollida dels infants i de les famílies.
Cal que es deixi suficient temps per fer una entrada esglaonada al matí i tan
individualitzada com sigui possible.

Les necessitats bàsiques...
... (higiene, alimentació,
vestir-se, despullar-se, descansar,
etc.) tenen un paper central en
l’estructuració de la jornada i cal
que s’integrin bé amb la resta de
les activitats.
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2. De 9.30 a 16.30: horari d’activitats (que comprèn les activitats de joc, de
descans i menjars, totes elles educatives al nostre entendre i que configuren, per
això, un horari continuat), encara que també el podem trobar dividit en tres parts,
amb una franja de migdia, sobretot en parvulari però també en algunes escoles
bressol.
Molts educadors proposen fer una activitat tranquil·la (joc, conte, activitat manipulativa, etc.) per centrar el grup a quarts de deu o a les 10 abans de començar
les propostes formals d’activitat per a grups reduïts (fang, pintura, audició, etc.)
mentre la resta juga als racons o surt al pati.
3. De 16.30 a 17.30: comiat dels infants i de les famílies.
Com en el cas de l’horari d’entrada, cal que l’organització de la sortida permeti
saludar individualment un per un, i acomiadar-nos-hi adequadament.
Els contactes produïts a les entrades i sortides de l’escola són moments de gran
espontaneïtat comunicativa, amb un contacte molt directe i real, per part tant de
la família com dels professionals. L’arribada a l’escola és un moment de gran
importància.
“En aquesta estona, d’una manera clara i tangible, l’infant viu la relació que hi ha entre
l’escola (la seva educadora) i la família (pare, mare o familiar que l’acompanya). Cal
preparar les condicions per poder estar tranquils i atendre cada familiar quan arriben. Si
l’entrada és gradual i hi ha certa flexibilitat d’horari (amb quinze o trenta minuts n’hi ha
prou) es facilita que no hi hagi aglomeracions, que els pares i les mares puguin fer les
recomanacions que els preocupen [...] i que l’infant vegi que hi ha una bona relació i una
continuïtat entre els dos contextos. [...] Si l’espai està organitzat en racons i els infants
hi poden anar a jugar durant aquesta estona d’arribada, es facilita que es vagin adaptant
a l’escola sense presses ni imposicions. Cada criatura escull el que vol fer i s’estableix
una estona de separació gradual del món familiar. [...] En els (parvularis) caldrà preveure
quina estona es dedicarà a l’acollida i quin serà l’horari d’entrada a l’escola; on es realitzarà
l’acollida; qui la farà; com es realitzarà.”
E. Bassedas; T. Huguet; I. Solé (1996). Aprendre i ensenyar a l’educació infantil (pàg.
110-111). Barcelona: Graó.

Cal que els períodes establerts per al descans i l’alimentació respectin les necessitats i el ritme dels infants. Així, s’ha de permetre a l’infant no fer la migdiada si no
vol dormir després d’un temps raonable d’intentar-ho, o als qui es van despertant,
fer alguna activitat tranquil·la. També és molt important evitar les esperes o
estones mortes davant del menjar en l’organització dels horaris dels àpats.
Si comparem alguns models de distribució de la jornada escolar, podem veure que
hi ha aspectes coincidents, i d’altres que difereixen. També trobem jornades més
estructurades i d’altres de més obertes.
Podeu comparar alguns models de distribució de la jornada en una escola
bressol:
Horari de les escoles municipals infantils de Vitòria-Gasteiz

• 8.30-10. Entrada flexible
• 10-12. Activitat a la sala
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• 12-12.30. Sortida flexible
• 11.30-15. Dinar i migdiada (a les escoles amb menjador, un servei que no tenen tots els
centres)
• 15-15.30. Entrada flexible
• 15.30-17. Activitat a la sala
• 17-17.30. Sortida flexible

Extret d’E. Arriolabengoa. “Educació infantil i política municipal. L’Ajuntament de VitòriaGasteiz i l’educació infantil”, ponència presentada en el Congrés de la Infància de 0 a 6
anys que va tenir lloc a Barcelona l’any 1994.

Proposta de M. A. Pujol
Matí:
• Entrada (activitats de benvinguda).
• Exercicis de vida pràctica (identificar el penjador, penjar roba, rentar-se les mans, netejar la
taula, cuidar animals, ordenar materials, etc.).
• Treball individualitzat (en funció de les metodologies triades: racons, projecte, taller, etc.).
• Esbarjo (temps per a la relaxació, l’activitat lliure, lúdica). Cal que en aquest moment no es
faci l’esmorzar ni el berenar, activitats que requereixen una bona organització d’espais, temps,
materials, etc. El temps de pati ha de servir per descansar, moure’s, airejar-se, trobar altres
companys, altres mestres: és un moment afectiu.
• Treball col·lectiu (amb diverses propostes cada dia). Són tasques que tenen a veure amb un
centre d’interès, una festa, un esdeveniment, etc.
• Activitats de lliure elecció (es poden fer cada dia o setmanalment).
• Exercicis de vida pràctica
• Sortida (cal donar el temps necessari per a la recollida, el canvi i el comiat, amb temps
suficient i sense presses).
Tarda:
• Entrada
• Exercicis de vida pràctica
• Activitats col·lectives
• Esbarjo
• Activitats de lliure elecció
• Exercicis de vida pràctica
• Sortida

Proposta d’M. A. Pujol (1992).

“Organización y estrategias educativas”.

A: T. Lleixà

(coord.). La educación infantil 0-6 años (pàg. 74; les activitats en negreta mantenen la
seva seqüència, i les que no ho són, poden ser més flexibles. La durada de les activitats
seran concretades per cada educador/a. Barcelona: Paidotribo.

Un altre exemple extret del mateix llibre de Lleixà (1992), que no concreta tampoc la durada
de les activitats, per als grups de nens més grans pot ser el següent:
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• Entrada i salutacions
• Elaboració del pla d’activitats de cada infant
• Desenvolupament del pla triat
• Senyal de recollida i ordenació del material utilitzat
• Sessió comuna: narració del que s’ha fet, valoració, etc.
• Proposta d’activitats per part de l’educador
• Sortida

Extret de T. Lleixà (coord.) (1992). La educación infantil 0-6 años(pàg. 161). Barcelona:
Paidotribo.

Un exemple de jornada en el grup de 2 a 4 anys és la que proposa Du Saussois:
Matí:
• Activitats en tallers: de 6 a 8 tallers. A més, els treballs manuals i els jocs
es plantegen simultàniament:
– Racó de cuina, racó d’habitació, racó de garatge, amb construccions
de grans elements; taller de dibuix lliure, de pintura (de dits, esponges,
pinzells gruixuts, etc.); taller de desarmar peces, d’enfilar boles grans;
jocs d’aigua; jocs d’arrossegar grans masses, etc.
– Jocs de donar de menjar i cançons
• Activitats motores de joc i moviment (a la classe de jocs o al pati):
– Jocs lliures amb material especialitzat; jocs lliures amb material
ocasional; cançons ballades, salts d’obstacles.
– Retorn a la tranquil·litat: esmorzar.
– Pati.
– Activitats en tallers
– Retorn als tallers anteriors: llenguatge individual amb un grup reduït
d’infants.
– Cançons, contes, etc.
Tarda:
• Migdiada: cançons de bressol, moixaines, etc. per anar a dormir.
• Despertar i llenguatge ocasional.
• Jocs lliures a la sala de jocs, al pati o al sorral.
A continuació us presentem exemples de distribucions horàries de la jornada
en els nivells de parvulari (de 4 a 6 anys):
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En el cas del segon nivell de parvulari (infants de 4 a 5 anys), Du Saussois proposa
ampliar les activitats de rebuda, amb l’observació del temps i la cura d’animals i
plantes. Els tallers són més nombrosos, i les seves activitats també tenen lloc al
matí i a la tarda (on generalment es duen a terme els tallers de treballs manuals).
En l’organització amb múltiples tallers es combinen aquells que requereixen la presència
més continuada de l’educador, amb aquells altres en els quals els infants són més lliures i
autònoms. Com més grans són els infants (a mesura que avancem cursos en el parvulari),
més separats en l’espai queden els tallers, i més taules i cadires hi trobem. L’autora proposa
que els infants més grans (de P5) poden anar seguint la seqüència prevista d’activitats
en un rellotge circular on estan representats amb símbols elaborats per ells mateixos les
diferents activitats, i una agulla que poden anar desplaçant a mesura que avança la jornada,
des que entren al matí fins a la tarda.
Extret d’N. du Saussois (1982). Actividades en talleres para guarderías y preescolar.
Organizar/Animar (pàg. 17-18). Madrid: Cincel.

En formen part els tallers següents: de jocs (simbòlics: de nines, disfresses,
cuineta, etc.), jocs d’iniciació a la lectoescriptura (puzles, dòminos, encaixos
de peces); taller de jocs matemàtics (jocs de construcció, manipulació, ritmes,
ordenacions, etc.); taller de llenguatge i biblioteca, descobriment (fotos, dibuixos,
llibres, catàlegs, etc.); taller de jocs gràfics; taller d’activitats manuals i taller de
dibuix lliure i pintura. També s’hi afegeixen jocs de ritme després del pati de la
tarda.
Per al grup de 5 a 6 anys (el nostre P5), proposa el mateix esquema, però encara
s’amplien més els tallers i els jocs: amb més jocs i activitats de lectoescriptura,
amb més tècniques d’expressió plàstica en els tallers d’activitats manuals, dibuix
lliure i pintura, i un taller de cuina (jocs lliures, realització de fitxes, àlbums,
classificacions i codis, elaboració de plats i descodificació de les receptes de
cuina).

3.6 Avaluació de l’organització del temps
Alguns dels indicadors d’avaluació que podem tenir en compte són els següents:
s’adapten els horaris a les necessitats dels infants?; són flexibles els horaris?;
es tenen en compte en la programació les festes?; hi ha criteris previs a l’hora
d’organitzar els horaris?; es fan canvis en funció de les metodologies concretes?;
es preveuen moments de descans?; respecte de l’horari dels educadors, està ben
definit el temps que representen les activitats per dur a terme les seves funcions?;
hi ha una programació d’activitats?; es temporalitzen?; estan adaptades al que no
s’ha previst?; s’avalua en equip l’organització del temps?; es diversifica l’horari
dels educadors?; es destina temps per a les tasques d’organització (planificació,
programació, organització, seguiment, control i avaluació)?; es preparen les
reunions?; està ben definit el paper del moderador i del coordinador?; està previst
el temps de participació?

La documentació del centre
educatiu
Diego Haro Nieto
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Introducció

L’educació escolar constitueix una tasca molt complexa en què intervenen múltiples factors que s’han d’organitzar si volem oferir als infants una educació de
qualitat. A més de tenir clares les bones intencions educatives, els centres han
de disposar d’uns instruments que explicitin què volen aconseguir, com ha de ser
l’activitat docent i què necessiten per dur-la a terme. Aquests instruments són els
documents de planificació, organització i gestió que un centre ha d’elaborar. Si
es redacten i s’utilitzen de manera conscient i participativa, són molt valuosos per
facilitar l’activitat educativa.
En aquesta unitat estudiarem els diferents documents que han d’elaborar els centres educatius dins del marc d’autonomia que els reconeixen les lleis que regulen el
sistema educatiu. Aquests documents expliciten i concreten els principis educatius
i els aspectes de planificació didàctica i d’organització del centre que s’han estudiat
en altres unitats del mòdul.
En l’apartat “L’autonomia dels centres docents: el projecte educatiu de centre”,
començarem parlant del principi d’autonomia dels centres que està reconegut en
les lleis educatives, principalment en la Llei orgànica d’educació (LOE) estatal, i
en la Llei d’educació de Catalunya (LEC) autonòmica. Estudiarem a continuació
el document més rellevant que ha d’elaborar cada centre docent: el projecte
educatiu de centre (PEC). A partir de l’anàlisi del context on s’ubica l’escola
(característiques dels alumnes, de les famílies, situació socioeconòmica, etc.), el
PEC ha de recollir les decisions que ha pres la comunitat educativa sobre els
seus trets d’identitat, és a dir, com es defineix el centre, els seus objectius (que
vol dir què pretenen com a centre) i la seva estructura organitzativa (els diferents
òrgans que formen el centre: director, consell escolar, etc.) i les seves funcions.
Acabarem l’apartat amb el projecte lingüístic (PL), document que forma part del
PEC i que recull quin ha de ser el tractament de les llengües en el centre, atenent
les disposicions que ha elaborat l’Administració educativa.
En l’apartat “La proposta pedagògica i altres documents de planificació, organització i gestió”, estudiarem altres documents que han d’elaborar els centres
educatius. Començarem amb la proposta pedagògica de centre(PPC), que forma
part del PEC i que, a partir dels elements que ja s’hi han establert (trets d’identitat,
objectius...) i del currículum publicat per l’Administració educativa, recull la
concreció curricular que elabora l’equip docent sobre què, com i quan s’ha
d’ensenyar i sobre què, com i quan s’ha d’avaluar en funció del context en què
s’insereix el centre educatiu. La seva funció és proporcionar un marc d’actuació
global respecte a les actuacions pedagògiques dels docents. Un altre document del
qual parlarem són les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC),
que abans s’anomenava reglament de règim intern (RRI), creades pel mateix centre
escolar i que regulen la vida de la institució i fan possible que la seva estructura
funcioni. També estudiarem la programació general anual del centre (PGA) que
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recull la planificació d’una escola per a un curs escolar. En la PGA han de constar
els objectius i les accions i activitats concretes que es volen proposar, especificantne les persones responsables, horaris, recursos, terminis, etc. Acabarem la unitat
amb la memòria anual de centre (MAC), document que recull la valoració de les
activitats que s’han dut a terme durant el curs escolar, d’acord amb l’aplicació que
s’hagi fet de la programació anual.
En aquesta unitat estudiarem quins són aquests documents que donen personalitat
i coherència a cada centre. En explicar-los, farem referència a la manera com
s’elaboren i a tots els aspectes que s’han de tenir en compte, ja que caldrà adaptar
les normatives, els principis educatius, etc. a la complexitat i les característiques
de cada centre.
És important tenir present, quan s’hagin d’elaborar aquests documents, que han de
ser instruments útils perquè el centre funcioni correctament. És a dir, la finalitat
no és complir exclusivament els requisits normatius o legals, sinó afavorir la bona
entesa i el projecte pedagògic de tota l’escola.

Didàctica de l’educació infantil
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En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Determina els objectius de la intervenció educativa i relacionar-los amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació, en l’àmbit formal.
• Analitza els elements del currículum d’educació infantil.
• Descriu les bases en què es fonamenta el currículum d’educació
infantil.
• Identifica els diferents nivells de concreció curricular.
• Compara documents de planificació de diversos tipus d’institucions en
l’àmbit formal i no formal.
• Selecciona objectius i continguts a partir del marc curricular i de
les característiques dels infants per assolir el desenvolupament de les
seves capacitats individuals.
• Valora la importància de la planificació en el procés d’intervenció
educativa.
• Defineix i contextualitza els diversos objectius de la intervenció educativa a partir de les característiques dels infants i del context social,
familiar i cultural en què es troben.
• Incorpora en la selecció d’objectius i continguts propostes per a la
consecució de la igualtat entre dones i homes.
2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
• Integra els temes transversals en l’elaboració d’unitats didàctiques.
• Selecciona els criteris metodològics i les estratègies d’intervenció
d’acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i els interessos dels infants.
• Valora la participació en les activitats en equip, el contrast d’opinions
i l’intercanvi d’experiències.
• Compara les propostes metodològiques globalitzades més utilitzades
en l’educació infantil.
• Valora la importància educativa dels ritmes i les rutines de la vida
quotidiana en l’educació infantil.
• Valora la integració dels temes transversals amb relació al desenvolupament de les capacitats infantils i l’educació integral.
3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, a partir de l’anàlisi de la normativa legal i l’aplicació de criteris
pedagògics en la intervenció educativa en la infància.

La documentació del centre educatiu
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• Analitza els diferents models d’agrupament d’acord amb el nombre
de participants, l’edat, la metodologia i la programació prevista.
• Selecciona materials didàctics i didàctics interactius adequats als
objectius, els continguts i els criteris metodològics.
• Estableix els espais, els materials, els recursos humans i el temps
tenint en compte l’edat, el nombre d’infants i, si escau, les necessitats
educatives especials.
• Defineix criteris per a una distribució adequada del temps: calendari,
jornada, etc.
4. Planifica les activitats d’educació formal, relacionant-les amb els objectius
de la programació i les característiques dels nens i les nenes.
• Integra els diferents temes transversals en les activitats programades.
• Valora la coherència de la planificació de les activitats d’educació
formal i no formal amb els objectius de la programació.
• Mostra una actitud participativa, oberta i creativa.
• Mostra sensibilitat, respecte i tolerància envers les diferències individuals.
• Mostra iniciativa i capacitat d’anticipació als esdeveniments.
5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció, i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.
• Identifica els diversos models d’avaluació.
• Selecciona les estratègies i les tècniques d’avaluació en diferents
moments al llarg del procés de la intervenció en l’àmbit formal.
• Estableix indicadors d’avaluació en diferents moments del procés
d’intervenció en l’àmbit formal que valoren l’adequació dels objectius
i els criteris metodològics, la selecció i la seqüenciació dels continguts
i les activitats, i la funcionalitat i l’adequació dels espais i els materials
emprats.
• Valora la importància de l’avaluació en els diversos moments del
procés.
• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora
en l’eficàcia i la qualitat del servei.
• Mostra una actitud favorable a la pràctica reflexiva.
• Defineix indicadors d’avaluació relacionats amb el desenvolupament
de les capacitats dels infants.
• Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció amb relació a
l’eliminació d’estereotips masculins i femenins, l’ús de llenguatge
no sexista, l’eliminació d’estereotips sexistes en el repartiment i el
desenvolupament de les tasques o en l’ús de l’espai o dels materials.
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1. L’autonomia dels centres docents: el projecte educatiu de centre

Cada centre educatiu, en funció de les característiques de l’entorn, els alumnes,
els pares, les mares i els docents, té unes peculiaritats que li són pròpies i el fan
diferent de la resta. Tots aquests factors, els quals es consideren variables, formen
una determinada manera d’entendre l’acció educativa, un tarannà, uns objectius a
assolir i la manera com es pot fer.
A diferència de la família, a la qual els membres pertanyen de manera natural,
l’escola és una organització formal que es construeix de manera voluntària, intencionada i sistemàtica per aconseguir uns fins determinats. L’escola es compon
d’un conjunt de persones que reuneixen les característiques següents:
• Disposen d’una estructura més o menys formalitzada.
• Posseeixen un sistema de coordinació i comunicació.
• Actuen sobre l’entorn que els envolta i, alhora, reben la influència d’aquest
entorn.
• Fan activitats mitjançant eines i operacions que tendeixen a la consecució
d’uns fins determinats.
En la nostra societat, d’organitzacions formals n’hi pot haver moltes: una empresa,
un partit polític, etc. L’escola, però, com a organització peculiar, té uns trets específics que la diferencien d’altres organitzacions formals. Aquestes característiques
són les següents:
• Metes ambigües: les funcions de l’escola (facilitar l’aprenentatge, contribuir al desenvolupament, adaptar socialment, etc.) són variades i complexes.
Els objectius no sempre estan delimitats amb precisió.
• Diversitat en les persones que la composen: els interessos que els col·lectius
que la componen (pares i mares, professors i educadors, infants) tenen
respecte a la institució són diversos, cosa que no facilita l’adquisició d’una
identitat col·lectiva.
• Complexitat metodològica i organitzativa: no hi ha una manera òptima
de desenvolupar el procés d’ensenyament, per la qual cosa les formes
organitzatives no són bones o dolentes, sinó més o menys adequades a les
característiques peculiars del centre.
• Models múltiples: com a resultat de l’adequació de la institució a cada
realitat concreta.
• Poc temps per a la gestió: l’escola ha de prioritzar l’atenció als infants.
Els processos de participació en la gestió d’un centre requereixen força
dedicació.

Per a la sociologia dels
grups...
...l’escola és un grup secundari o
formal que es constitueix de
manera voluntària, intencional i
sistemàtica per assolir unes fites.
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Aquestes característiques, comunes a tots els centres educatius i extensibles a
d’altres institucions i programes educatius, els fa febles a escala organitzativa i,
amb freqüència, els membres només es consideren units per aspectes formals (ser
del mateix claustre, tenir el mateix horari, etc.).

La complexitat que comporta la gestió d’un centre educatiu justifica la
necessitat de definir l’organització, i també les metes i les pautes que han
de dirigir les relacions entre les persones.
L’establiment de pautes comunes en els centres educatius pretén assolir els
objectius següents:
• Facilitar l’establiment de línies d’acció coherents i coordinades per a tots
els membres de la comunitat educativa, i potenciar-ne la participació.
• Racionalitzar els esforços personals i institucionals.
• Reduir la incertesa, la improvisació, la rutina, les contradiccions i els
esforços estèrils.
• Permetre processos d’avaluació.
• Orientar les persones que s’incorporen per primer cop al centre educatiu.
• Configurar progressivament una escola amb personalitat pròpia.
Per aquestes raons, cal que els centres educatius concretin les propostes. Val
a dir que aquest intent de concreció requereix l’esforç de tots els membres de
la comunitat educativa en la cerca d’objectius comuns i, consegüentment, en la
superació de les actuacions individualitzades.

1.1 Centre autònom enfront de centre dependent
Tot i que els sistemes educatius dels diferents països tenen un desenvolupament
desigual, en tots es detecta una certa tendència a la descentralització. La
descentralització educativa fa referència al fet de donar més responsabilitats als
membres de la comunitat educativa i a les autoritats locals en la presa de les
decisions que afecten el funcionament general del centre.
Durant molts anys, el sistema educatiu de l’Estat espanyol s’havia basat en
centres dependents. L’educador o professor treballava de manera gairebé aïllada i
aplicava un pla d’estudis tancat que, majoritàriament, havia decidit l’administració
educativa. A partir dels anys vuitanta del segle XX, el sistema educatiu i el conjunt
de la societat demanava cada cop més que els centres educatius fossin autònoms i
poguessin establir els seus propis plantejaments en funció del seu context, la seva
història com a institució i les seves formes organitzatives.
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En la taula 1.1 podeu observar una comparativa entre el centre autònom i el centre
dependent.
Taul a 1. 1. Centre dependent enfront de centre autònom
Centre dependent

Centre autònom

No té identitat pròpia.

Té identitat pròpia.

El sistema educatiu es basa en la presa de decisions
en els nivells superiors.

El sistema educatiu potencia la presa de decisions
dels centres.

Aplica un currículum tancat.

Desenvolupa un currículum obert.

La participació dels pares i les mares es limita a la
informació.

La comunitat educativa estableix els seus propis
plantejaments i comparteix responsabilitats.

Educador individual.

Educador que coopera i col·labora.

Arran de les demandes socioeducatives, els poders públics van promulgar diverses
lleis orgàniques que delegaven en els centres moltes de les decisions que abans
es prenien des d’una administració educativa molt centralitzada. La primera
d’aquestes lleis va ser la Llei orgànica del dret a l’educació (LODE), de 1985.
El 1990 es va promulgar la Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE) i el 1995, la Llei orgànica de la participació, l’avaluació i el govern dels
centres docents (LOPEGCE). Aquestes lleis van garantir l’autonomia dels centres
educatius.

La normativa bàsica del
sistema educatiu té les
arrels en la Constitució i
l’Estatut.

Amb l’aplicació de les lleis LODE, LOGSE i LOPEGCE, els centres van
anar adquirint més autonomia. L’existència de consells escolars, l’elecció de
càrrecs directius i de coordinació, i el funcionament dels equips pedagògics
van ser mesures que es van generalitzar en els centres de tots els nivells
educatius.
La successió dels canvis polítics i socials de final del segle XX i principi del
segle XXI van comportar la necessitat de promulgar una llei d’educació nova
que disposés d’un ampli consens dels diferents sectors de la societat. D’aquesta
manera, el 3 de maig de 2006 es va publicar la Llei orgànica d’educació (LOE),
la qual va derogar la LOGSE i la LOPEGCE, i va modificar alguns articles de la
LODE. La LOE és la llei orgànica vigent que regula el sistema educatiu de l’Estat
espanyol. Recull i desenvolupa els plantejaments de les lleis orgàniques anteriors
sobre l’autonomia dels centres educatius, tal com diu l’article 120.
Article 120. Disposicions generals
1. Els centres disposen d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió en el marc de la
legislació vigent i en els termes recollits en aquesta llei i en les normes que la despleguin.
2. Els centres docents disposen d’autonomia per elaborar, aprovar i executar un projecte
educatiu i un projecte de gestió, com també les normes d’organització i funcionament del
centre.
3. Les administracions educatives han d’afavorir l’autonomia dels centres de manera que els
seus recursos econòmics, materials i humans es puguin adequar als plans de treball i
organització que elaborin, una vegada siguin convenientment avaluats i valorats.
4. Els centres, en l’exercici de la seva autonomia, poden adoptar experimentacions, plans de
treball, formes d’organització o ampliació de l’horari escolar en els termes que estableixin les

L’any 2002 es va publicar la
Llei orgànica de qualitat de
l’educació (LOCE), que no
es va arribar a aplicar
perquè la LOE la va
substituir.
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administracions educatives, sense que, en cap cas, s’imposin aportacions a les famílies ni
exigències per a les administracions educatives.”

El 10 de juliol de 2009 el Parlament
va aprovar la Llei d’educació de
Catalunya.

Continuant amb el marc legislatiu i situant-nos a Catalunya, el juliol de 2009 es va
publicar la Llei d’educació de Catalunya (LEC), primera llei d’àmbit autonòmic
que regula l’educació no universitària en el territori català. La LEC, igual que la
LOE, recull l’autonomia dels centres educatius com uns dels principis bàsics del
sistema escolar, tal com s’expressa en la redacció.
Article 90
“Finalitat i àmbits de l’autonomia dels centres educatius:
1. Els centres educatius disposen d’autonomia en l’àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió
de recursos humans i materials.
2. En exercici de l’autonomia dels centres, els òrgans de govern de cada centre poden fixar
objectius addicionals i definir les estratègies per assolir-los, organitzar el centre, determinar
els recursos que necessiten i definir els procediments per aplicar el projecte educatiu.

La LEC dedica el títol VII i
els articles 90-103 a
desenvolupar el principi
d’autonomia dels centres.

3. L’autonomia dels centres s’orienta a assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat
educativa.”

La LEC també estableix la denominació dels centres docents segons els ensenyaments que imparteixen:
1. Escola bressol o llar d’infants: els centres que imparteixen el primer cicle
d’educació infantil.
2. Parvulari: els centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació
infantil.
3. Escola: els centres públics que imparteixen el segon cicle d’educació
infantil i l’educació primària.
4. Institut: els centres públics que imparteixen ensenyaments d’educació
secundària.

La finalitat de la carta de
compromís educatiu és
garantir la implicació mútua
de família i centre en
l’educació de cada alumne.

En la secció “Annexos”
del material web trobareu
un model per redactar la
carta de compromís
educatiu.

5. Institut escola: els centres públics que, entre altres ensenyaments de règim
general, imparteixen educació primària i educació secundària.
Un dels aspectes més innovadors de la Llei d’educació de Catalunya és la carta
de compromís educatiu que cada centre haurà d’elaborar i el consell escolar
haurà d’aprovar. Quan les famílies escolaritzin els fills en un centre educatiu,
hauran de signar aquest document, en què hi haurà les normes bàsiques de
convivència i el projecte educatiu, i s’hauran d’avenir a compartir els principis
que l’inspiren. L’elaboració i la signatura de la carta de compromís és preceptiva
en els ensenyaments d’educació infantil i educació bàsica (primària i secundària),
i aconsellable en la resta d’ensenyaments en què el fet que la família s’impliqui en
l’educació escolar sigui rellevant.
Posteriorment, el 5 d’agost de 2010 es va publicar el Decret d’autonomia dels
centres educatius. Aquest decret desenvolupa els preceptes que estableix la
LEC respecte a l’exercici de l’autonomia dels centres en un marc de gestió
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descentralitzada i compatible amb el funcionament integrat del sistema educatiu.
A més, garanteix l’autonomia dels centres que presten el Servei Educatiu de
Catalunya, els centres públics i privats sostinguts amb fons públics, en tres àmbits:
• Àmbit pedagògic: a partir del marc curricular establert, els centres poden
concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els
mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació.
• Àmbit organitzatiu: els centres poden exercir l’autonomia organitzativa per
mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes d’organització i
funcionament.
• Àmbit de gestió: la direcció dels centres disposa d’autonomia en matèria
de gestió de personal i recursos econòmics dins del marc de la normativa
vigent.
Respecte als centres privats no sostinguts amb fons públics, disposen d’autonomia
pedagògica, organitzativa i de gestió, amb les úniques limitacions que estableix
l’ordenament per a aquest tipus de centres.

Tot i que l’Administració ha d’establir el marc general en què es
desenvoluparà l’activitat docent, l’ordenament jurídic atorga als centres
educatius un marge d’autonomia per ajustar la seva actuació a les
característiques concretes del seu entorn i el seu alumnat.
Administració educativa

Així, doncs, es pot afirmar que la tendència del sistema escolar és implantar centres
autònoms tant pel que fa a l’àmbit pedagògic com pel que fa a la gestió econòmica
dels recursos i a l’elaboració de les seves normes d’organització i funcionament.
D’aquesta manera, es configura un centre educatiu que s’adapta a les característiques de l’entorn, els alumnes i els docents, i també a les seves aspiracions,
limitacions i possibilitats específiques. Des d’aquesta perspectiva, la funció de
l’Administració educativa és garantir la unitat del sistema, coordinar actuacions i
impulsar propostes, a partir d’uns plantejaments mínims i consensuats.

El centre autònom, que pren les seves decisions i estableix els seus
plantejaments a partir del seu entorn sociocultural, la seva història i la
seva cultura organitzativa, es converteix en un element nuclear i bàsic en
el sistema educatiu.
Aquesta autonomia s’ha de concretar en una sèrie de documents que han d’explicitar per escrit els objectius pedagògics i organitzatius d’un centre, a més dels
mitjans que permetran assolir-los. Hi ha diverses raons que justifiquen el fet de
reflectir per escrit els plantejaments d’un centre:
• Quan s’expressen per escrit, es matisa i es precisa el plantejament, sia un
objectiu, un aspecte organitzatiu, decisions curriculars o de qualsevol altre
àmbit.

Quan es parla d’administració
educativa es fa referència,
principalment, al Ministeri
d’Educació del Govern de l’Estat
i al Departament d’Educació de
la Generalitat.
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• Quan s’expressen per escrit, els diversos membres de la comunitat escolar
els poden utilitzar i, així, poden informar als docents o als pares i mares que
s’incorporen al centre sobre quina és la seva línia d’actuació.
• Quan s’expressen per escrit, es pot constatar si s’han assolit i, si escau, es
poden modificar.
PEC com a unitat
Mentre que la LOGSE
diferenciava entre projecte
educatiu i projecte curricular, ara
el PEC es presenta com una
unitat que també integra la
concreció del currículum o
proposta pedagògica (abans,
projecte curricular de centre).

El document més rellevant que ha d’elaborar un centre escolar és el projecte educatiu de centre (PEC), que també inclourà el desplegament curricular concretat
en la proposta pedagògica i el projecte lingüístic. Altres documents que s’hauran
d’elaborar són la programació anual del centre i la memòria anual. Sense perdre
de vista la unitat i la coherència que aquests documents han de tenir entre si, es
poden estudiar per separat.

1.2 El projecte educatiu de centre, un document clau
Podríem definir el PEC com el document que recull les decisions de la comunitat
educativa sobre la identitat, els principis bàsics i les opcions educatives del centre.
Té la finalitat d’orientar l’activitat de cada centre, donar-hi sentit i respondre a les
seves necessitats particulars. En el PEC el centre imprimeix la seva personalitat.
Tant la LEC com la LOE atorguen al projecte educatiu de centre una importància
cabdal com a document inspirador de l’activitat educativa d’un centre escolar. Es
tracta del primer document, que constitueix el punt de partida de la planificació
d’un centre i concreta el principi d’autonomia que les lleis reconeixen als centres
educatius.
Article 91 de la Llei d’educació de Catalunya
“Projecte educatiu

1. Tots els centres vinculats al Servei Educatiu de Catalunya han de disposar de projecte
educatiu. En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la màxima expressió
de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius,
n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències
bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.
2. El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la
comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en compte, si n’hi
ha, els projectes educatius territorials.
3. Per definir el projecte educatiu s’han de valorar les característiques socials i culturals del
context escolar i les necessitats educatives dels alumnes.
4. El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents:
• L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els plantejaments
educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
• Els indicadors de progrés pertinents.
• La concreció i el desenvolupament dels currículums.
• Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia.

Didàctica de l’educació infantil
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• El projecte lingüístic, d’acord amb les determinacions del títol II, que es concreta a
partir de la realitat sociolingüística de l’entorn.
• El caràcter propi del centre, si n’hi ha.”

Posteriorment, el Decret 101/2010, d’ordenació dels ensenyaments del primer
cicle de l’educació infantil, diu que cada centre educatiu ha d’elaborar un projecte
educatiu. En aquest projecte s’han de concretar els principis pedagògics i
organitzatius, els valors, els objectius i les prioritats d’actuació. Ha d’incloure
el següent:
• La concreció per al desenvolupament del currículum.
• Les característiques de l’entorn social, cultural i sociolingüístic, i els criteris
d’ús de la llengua catalana en el centre.
• Els criteris de no-discriminació i d’inclusió educativa.
• Els criteris per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat.
• La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i de seguiment i
observació de l’infant.
• L’organització de l’horari escolar, que inclourà les mesures per a l’acolliment i l’adaptació dels infants.
• La concreció dels mitjans de relació amb les famílies.

El projecte educatiu és la concreció dels trets característics del centre i
l’adaptació d’aquests trets a tota la normativa educativa que en regula les
activitats.
El projecte educatiu ha d’impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de
la comunitat educativa, i també la relació entre el centre i l’entorn social. Per
definir o actualitzar el projecte educatiu, cada centre ha de tenir en compte les
característiques socials i culturals del context escolar i preveure les necessitats
educatives de l’alumnat.
El PEC s’ha d’elaborar quan el centre educatiu comença a funcionar. És un
document a mitjà i a llarg termini, és a dir, no s’elabora cada curs escolar. Tot
i així, sí que cal revisar-lo, perquè s’ha d’adequar a les demandes de l’entorn i
als canvis legislatius. Correspon a la direcció del centre fer la proposta del PEC.
Seguidament, el claustre o l’equip docent ha de col·laborar en l’elaboració i també
és interessant comptar amb la participació de les famílies. L’aprovació del PEC
correspon al consell escolar.
Ha de ser un projecte de centre, és a dir, fruit del diàleg i el consens de la comunitat
educativa. És important que les famílies se sentin vinculades a l’elaboració del
PEC i que se’l facin seu a partir de qualsevol sistema de representació, si més no,
participant en el debat i l’aprovació.

El PEC defineix l’estil de l’escola.
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El PEC constitueix el marc
de referència de tota la
comunitat educativa.

El concepte valors
Quan parlem de valors ens
referim a les idees que són la
base de l’actuació d’una persona,
de manera autònoma, davant
d’una situació, d’una manera
positiva, adequada i vàlida.

La sensibilitat ecològica, per
exemple, és un valor molt
positiu perquè l’infant
prengui consciència de la
importància del medi
ambient.
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El PEC ha de ser flexible i s’ha d’adaptar als canvis de l’entorn en què
s’insereix el centre.
S’ha d’aprofitar el període d’elaboració del PEC per reflexionar sobre la pràctica
educativa i per consensuar els principis i els valors que donen identitat al centre.
La idea d’educar és diferent segons els educadors i les educadores, no tothom
té la mateixa idea sobre intervenció educativa. Així, convé posar-se d’acord en
els temes que l’equip o la direcció del centre consideri bàsics per tal que la tasca
educativa sigui coherent i tingui l’efecte que cerquem.
Un aspecte que adquireix una rellevància especial en el context educatiu actual és
la transmissió de valors com una funció bàsica del sistema escolar. Una escola
no es pot concebre com un tot abstracte i impersonal, sinó que es tracta d’una
xarxa de persones que es comuniquen entre elles i que comparteixen una sèrie de
valors que els infants assumeixen.
Moltes vegades, els educadors no són conscients de la influència dels seus valors
individuals o dels propis de l’escola com a institució. Precisament, el que permet
el bon desenvolupament d’un centre és la comunicació i la cohesió òptima dels
valors que els membres de l’equip comparteixen. En aquest sentit, el PEC ha
de recollir de manera més o menys explícita els valors subjacents que impregnen
l’activitat educativa del centre escolar.
Alguns dels valors imprescindibles en la pràctica educativa són els següents:
• El compromís i la participació.
• La responsabilitat compartida.
• La tolerància com a manera d’arribar a un pacte que permeti l’exercici de
la llibertat individual i, així, eviti el perjudici als altres.
• L’obra ben feta; es tracta d’arribar a aquesta fita en el treball quotidià.
• Tots els que afavoreixen la convivència en la societat: el respecte, la
solidaritat, la companyonia, la generositat, etc.
L’educació en valors afavoreix el desenvolupament del pensament, la
capacitat per a l’anàlisi crític i l’afectivitat.

1.3 Components del projecte educatiu de centre
El PEC, com a document unificador de l’activitat educativa d’un centre, agrupa
altres documents, com la proposta pedagògica, les normes d’organització i funcionament del centre i el pla lingüístic, i s’estructura en diferents apartats que
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descriuen les característiques del centre. Aquests apartats, que poden sorgir de la
resposta a quatre qüestions, els podem veure en la figura 1.1.
Fi g ura 1 .1. Components del PEC

El PEC s’estructura en els apartats següents:
• Anàlisi del context (on som?)
• Trets d’identitat (qui som?)
• Objectius del centre (què pretenem?)
• Estructura organitzativa (com ens organitzem?)

1.3.1 Anàlisi del context
Per tal que el PEC pugui donar la resposta més adequada a la realitat en què es
troba, a part de conèixer la legislació bàsica que afecta el centre, ha de recollir
informació sobre l’entorn i analitzar-la.
L’anàlisi del context implica l’avaluació diagnòstica d’aspectes com la
normativa, l’entorn socioeconòmic i cultural proper, la tipologia i les
característiques del centre, etc.
L’anàlisi del context ha d’incloure els elements següents:
1. Marc legislatiu: tot centre educatiu ha de conèixer la legislació que se li
aplica. Les disposicions principals que afecten els ensenyaments d’educació
infantil són les següents:
• La Constitució i l’Estatut.

La normativa legal
determina molts aspectes
del funcionament del centre.
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Exemple d’anàlisi del nivell
econòmic
Les famílies de la nostra llar són,
en un percentatge del 18%,
famílies nouvingudes i la
majoria viuen de feines
temporals. La resta són famílies
joves que resideixen al barri des
de fa temps, petits comerciants,
administratius, etc.
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• La LOE i, especialment, la Llei d’educació de Catalunya (LEC).
• El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits dels centres.
• El Decret 181/2008 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
del segon cicle de l’educació infantil.
• El Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil.
• El Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.

Exemple d’anàlisi del nivell
sociocultural
La nostra escola s’ubica en un
districte força ric en serveis (hi
ha diversos centres de lleure) i té
accés al complex esportiu i al
centre pedagògic i de recursos.

Exemple d’anàlisi
demogràfica
Aquesta zona presenta una
densitat notable de població. Hi
predominen els habitatges petits
i en mal estat de conservació.
L’envelliment dels habitatges i
l’encariment de les
construccions noves dificulten
l’establiment de les parelles
joves. Tot i això, la majoria de
les famílies viuen al barri o hi
treballen.

• L’Ordre 484/2009 del procediment i dels documents i els requisits
formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.
• Els edictes i les ordenances, entre altres, que l’ajuntament del territori
en què s’ubica el centre publica de manera local.
2. La situació geogràfica: es pot fer una anàlisi del lloc físic en què s’ubica el
centre (clima, característiques físiques, comunicacions, descripció del barri,
poble, etc.).
3. La situació socioeconòmica i cultural: es pot fer una anàlisi de l’entorn en
què s’ubica el centre educatiu. Es poden analitzar, entre altres, els elements
següents:
• El nivell econòmic: sectors de treball dels pares, incidència de l’atur,
professions, etc.
• El nivell sociocultural: formació acadèmica dels pares, motivacions,
moviments culturals, religiosos, activitats associatives, etc. També
s’ha de buscar informació sobre les possibilitats culturals de l’entorn:
biblioteques, ludoteques, serveis (centres d’atenció primària, bombers,
mercat, etc.).
• El nivell demogràfic: tipus d’habitatge, nivell de qualitat de vida,
població originària o immigrada, hàbits culturals (temps lliure, hàbits
alimentaris), etc.

El PEC ha d’incloure una anàlisi del
context del centre.

• Anàlisi del mateix centre: la història, la raó per la qual es va crear, les
característiques físiques de l’edifici (aules, patis, estat físic, etc.), el
nombre d’alumnes i l’edat que tenen, els nivells educatius, etc.

Exemple d’anàlisi del
centre
Tipologia: el centre és de
caràcter privat (societat limitada).
Nivell educatiu: el nostre centre
acull el primer cicle d’educació
infantil (0-3 anys). Unitats: té sis
unitats que es distribueixen, en
funció de les edats i altres
factors, de la manera següent [...].
Ubicació: l’escola és al centre de
la ciutat, entre els barris.

1.3.2 Trets d’identitat
Els trets d’identitat són els principis amb els quals la institució s’identifica (d’acord
amb la realitat ja analitzada). Es tracta d’enumerar i explicar els acords de la
comunitat educativa sobre algunes qüestions bàsiques que en formen la identitat i
sobre les quals no hi pot haver interpretacions diferents. Expressen la manera com
es posiciona el centre davant d’idees de caràcter social, ideològic i pedagògic.

Didàctica de l’educació infantil

19

Els trets d’identitat fan referència a valors i principis consensuats, a
conductes que volem que s’interioritzin o a aspectes relacionats amb
l’ensenyament
Els trets d’identitat fan referència als aspectes següents:
1. La línia metodològica del centre: no és fàcil definir aquest aspecte, però convé
consensuar-lo amb un debat ampli a fi que sigui coherent amb el plantejament
global del centre. És possible que, per aconseguir el consens de l’equip, s’hagin
d’establir línies generals d’actuació que possibilitin un cert marge d’actuació
individual.
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Els trets d’identitat es donen
a conèixer com la primera
referència del centre als
educadors que s’hi
incorporen i als pares que hi
matriculen els fills per
primera vegada.

Hi ha moltes maneres d’educar, de manera que no sempre hi ha coincidència entre
el que volen pares i el que volen els educadors. El PEC ha de tenir una línia
pedagògica que s’ha d’explicar als pares quan matriculen els fills al centre.
“Concretament, s’haurien d’establir punts de trobada entorn de l’observació directa,
l’activitat, els aprenentatges significatius, l’alternança entre individualització i socialització,
el descobriment i la funcionalitat dels aprenentatges, entre altres.”
S. Antúnez (1989). El Projecte educatiu de centre (pàg. 20). Barcelona: Graó.

2. La confessionalitat: cal que els centres donin a conèixer la seva opció
confessional. D’altra banda, hem d’esmentar que totes les institucions públiques,
i especialment els centres docents, han de ser ideològicament neutrals i han de
respectar el pluralisme, la llibertat ideològica i religiosa individual i l’aconfessionalitat de l’Estat.
Exemple
El nostre centre és públic i, com a tal, aconfessional. Pretenem fer un centre en què es
respectin profundament les confessions religioses de tots els membres de la comunitat
escolar i les conviccions racionalistes que, des del respecte i la tolerància, opten per la
interpretació científica de les persones i del món.

3. El pluralisme i els valors: un objectiu ineludible de tota institució escolar
consisteix a formar els alumnes en el marc d’un conjunt d’actituds, valors i normes.
Aquest tret d’identitat especifica els valors amb els quals s’identifica el centre.
Exemple
L’IOC es mostra compromès amb la cultura de la pau, fonamentada en valors com la
solidaritat, el respecte als drets individuals i col·lectius, i la tolerància entre tots els
components de la comunitat educativa.

4. La coeducació: el fet de pronunciar-se en aquest sentit implica un compromís
clar dels mateixos educadors en l’anàlisi dels tabús i els estereotips integrats en
l’acció quotidiana. Es tracta de combatre’ls activament mitjançant la proposta
d’accions educatives per la igualtat i la superació d’estereotips de gènere. La
coeducació ja s’ha generalitzat a tots els centres i la convivència entre ambdós
gèneres s’utilitza com a factor educatiu.
5. Tractament de la diversitat: el PEC ha de ser prou flexible per permetre
concrecions individuals ajustades a les característiques, als ritmes de desenvolu-

Cal practicar una educació
que compensi les
discriminacions per raó de
gènere.
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pament i aprenentatge i a les singularitats de cada infant, perquè es puguin atendre
les diferències intel·lectuals, ètniques, culturals, físiques i d’aprenentatge, entre
altres, que presenten els alumnes. D’aquesta manera, el centre podrà fer efectiva
una educació inclusiva.
Exemple
Admetem la diversitat dels alumnes. D’aquesta manera, ens comprometem a afrontar-la
mitjançant l’ensenyament personalitzat, entès no com un tractament específic i diferenciat
per a cada infant, sinó com una eina que permet trobar diverses formes metodològiques i
didàctiques, i també oferir el màxim nombre de recursos.

El tractament de les
llengües en els centres s’ha
de desenvolupar en el pla
lingüístic.

6. La llengua d’aprenentatge: el centre escolar ha d’adoptar el català com a
llengua vehicular, independentment de la llengua familiar. Això és possible perquè
es considera que els infants que tenen contacte amb més d’una llengua abans dels
3 anys les poden incorporar com a primera llengua.
Exemple
La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. La llengua catalana es fa servir en tots
els àmbits formals i no formals, relacionals, docents, administratius, en espais de lleure,
etc.

7. L’adaptació dels infants a l’escola: el lligam afectiu que s’estableix entre
educadors i infants és primordial per al bon desenvolupament dels aprenentatges.
Per aquest motiu, és important considerar atentament les condicions en què
s’acullen els pares i els infants en començar el curs escolar.
Exemple
Caldrà que siguem respectuosos amb l’adaptació progressiva sense forçar les situacions.
En la primera reunió amb els pares, els lliurarem un full amb unes quantes qüestions
pràctiques per al període d’adaptació: “Acompanyeu els vostres fills i filles a l’aula”, “Porteu
algun objecte de casa que els ajudi a mantenir el lligam”, “Quan marxeu, digueu-los adéu”,
“Expliqueu-los que tornareu”, etc.

En l’apartat “Els sistemes
d’atenció als infants
d’Europa, Espanya i
Catalunya i la figura de
l’educador/a infantil” de la
unitat “Principis bàsics
d’intervenció en educació
infantil” podeu trobar els
diversos canals de
comunicació que es
poden establir entre el
centre i les famílies.

8. La relació amb les famílies: l’escola s’ha de definir sobre la importància que
dóna a aquesta relació que, si bé és important en totes les etapes educatives, és
cabdal en l’educació infantil. El lligam entre escola i família és important perquè
els infants tinguin ple suport, a més d’un acompanyament coherent i eficaç en el
seu desenvolupament personal i social. Així mateix, s’hauran de concretar els
mitjans de relació amb les famílies dels infants.
La signatura de la carta de compromís educatiu, preceptiva en els
centres d’educació infantil, assegurarà el lligam entre escola i família en la
responsabilitat de l’educació dels infants.
Exemple
Es procuraran prou canals àgils de relació amb les famílies (reunions, informes, entrevistes,
circulars, etc.) en benefici del progrés educatiu i instructiu dels infants.
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1.3.3 Objectius del centre
L’escola ha de manifestar els propòsits que persegueix com a institució. Els
objectius constitueixen els fins que l’escola es proposa assolir com a centre. Tenen
la funció de concretar i delimitar els trets d’identitat. Es tracta de traslladar
els principis esmentats anteriorment a objectius globals en els quals es basarà
l’activitat educativa.
No han de ser formulacions de caràcter gaire general com, per exemple, “aconseguir un desenvolupament de la personalitat de l’alumne”, ja que els faria massa
amplis i difícilment comprovables.
Han de tenir les característiques següents:

Els objectius del centre han
de ser prou amplis per
abastar tota la pràctica
educativa i prou concrets
per poder-ne constatar
l’aplicació.

• Possibles: cal evitar la tendència a redactar els objectius de manera utòpica,
ja que això en dificulta la valoració o la connexió amb la pràctica educativa.
• No interpretables: que no es puguin entendre de manera diferent.
• Comprensibles: atès que es dirigeixen a diferents col·lectius, cal cuidar-ne
la redacció i evitar les paraules massa professionalitzades.
Exemples d’objectius del centre
Relatiu a la línia metodològica: Potenciar l’organització de racons per crear hàbits
d’autonomia personal.
Relatiu a la coeducació: Afavorir l’ús de joguines sense adscripció en funció del gènere.

Els objectius del PEC han de ser viables, clars i unívocs en la
formulació perquè ajudin a determinar els mitjans d’avaluació i els mètodes
d’intervenció.

1.3.4 Estructura organitzativa
Per tal d’assolir els objectius del centre, cal dissenyar una estructura organitzativa
que ho faci possible. Es tracta del conjunt d’elements o òrgans que integren
el centre (director, equip docent, secretari, monitors, psicopedagog, etc.), les
funcions i les relacions que s’estableixen entre ells.

Definir l’estructura organitzativa d’un centre implica delimitar-ne els òrgans
de gestió i participació, els serveis que ofereixen, les funcions generals que
tenen assignades i les relacions que hi ha entre ells. És a dir, es tracta de
definir-ne l’organigrama.

L’estructura organitzativa ha
d’estar en connexió amb els
trets d’identitat i els
objectius del centre.
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El procediment per elaborar aquest apartat és el següent:
1. Definir cada element (òrgan) i enumerar-ne les funcions generals: director,
educador, PAS, AMPA, consell escolar, etc. Hi ha els òrgans següents:
• Òrgans unipersonals: director (tasques generals de coordinació i representació), cap d’estudis (coordinació pedagògica i organitzativa) i secretari
(tasques administratives, comptabilitat, etc.).
• Òrgans col·legiats:
– Consell escolar o consell de participació en el cas d’una llar d’infants:
representa el conjunt de la comunitat educativa i pren les decisions
principals del centre, com l’aprovació del pressupost, les activitats
complementàries o els criteris per a l’admissió dels alumnes, entre
altres.
– Equip educatiu o claustre: el formen el conjunt d’educadors. Tenen
diferents funcions (elaborar i aprovar la proposta pedagògica i les
programacions, proposar activitats complementàries, etc.). També hi
pot haver l’equip de tutors, la comissió d’activitats extraescolars, etc.
2. Descriure les relacions entre els diversos òrgans. Aquesta descripció es
reflectirà en l’organigrama de funcionament, que és la representació gràfica de
l’estructura de l’escola. Podem veure un exemple d’organigrama en la figura 1.2.
Fig u ra 1 . 2 . Organigrama d’un centre de primària

Exemple de funcions de
l’equip directiu
• Representar el centre.
• Complir i fer complir la
normativa aplicable al
centre.
• Dirigir i coordinar les
activitats de l’escola, i
vetllar perquè els
criteris fixats per
l’equip de l’escola es
compleixin.

3. L’horari general del centre: les hores en què és obert.
4. Els serveis que ofereix i les activitats extraescolars: menjador, sortides,
activitats en horari extraescolar.
En l’estructura organitzativa del PEC es defineixen les funcions generals dels diferents òrgans, les quals es concretaran en les normes d’organització i funcionament
del centre.
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1.4 El projecte lingüístic (PL)
El PL és el document en què s’expliciten tots els aspectes del centre educatiu
relacionats amb el tractament, l’ensenyament i l’ús de les llengües. El PL s’ha
d’entendre com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que
hi ha en un centre. Forma part del projecte educatiu i ha de tenir en compte tant
el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre.
Les referències legals les trobem en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística de Catalunya.
Referències legals en política lingüística
“Article 20, Llei 1/1998
La llengua de l’ensenyament
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, en tots els
àmbits i modalitats educatius.
2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expressió
normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.”

“Article 21, Llei 1/1998
L’ensenyament no universitari
1. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament no universitari.
2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual, sia el català
o el castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per
fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills i instar a aplicar-lo.”

La Llei d’educació de Catalunya dedica el títol II a desenvolupar les directrius del
règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya.
"Article 14 de la LEC
Projecte lingüístic
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part
del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües en el
centre.
2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües
en el centre, entre els quals hi ha d’haver, en tot cas, els següents:
• El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
• El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.
• Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.
• Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües,
tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.
• La continuïtat i la coherència educativa, pel que fa als usos lingüístics, en els
serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares
d’alumnes.”

El projecte lingüístic també
rep el nom de Pla per la
llengua i la cohesió social
(PLCS).
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El centre vetllarà per l’ús habitual de la llengua catalana, com a llengua
vehicular d’aprenentatge, en els recursos materials i didàctics del centre.
També hem de tenir en compte que els infants que viuen en contacte amb dues
llengües les incorporen sense dificultat i, per tant, són nens i nenes bilingües. Per
això, les escoles bressol poden adoptar el català com a llengua vehicular sense que
representi un perjudici per als que tenen una altra llengua materna, ans al contrari,
aquest fet representa un avantatge per al desenvolupament social i cognitiu dels
infants.
Quant a l’atenció als pares, és important remarcar que s’ha d’establir una bona
relació, enteniment i diàleg amb ells per obtenir la seva col·laboració i assolir els
objectius comuns: l’educació dels infants.

El projecte lingüístic del centre hauria de preveure:
• els objectius del projecte,
• els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament
de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Trets recollits en el projecte lingüístic
En el projecte lingüístic es poden recollir trets com per exemple:
La llengua catalana serà considerada com a llengua primera, atenent la realitat
sociocultural on s’ubica el centre i a la normativa vigent del Departament d’Educació de
la Generalitat.
La llengua pròpia de cada alumne/a és considerada com un element més de la diversitat i,
per tant, esdevé un factor de respecte i de riquesa cultural.
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2. La proposta pedagògica de centre (PPC) i altres documents de
planificació, organització i gestió

Cada centre, en l’exercici de l’autonomia que té, ha de recollir en el projecte
educatiu el desplegament curricular i la concreció dels diferents projectes i
programes segons el context socioeconòmic i cultural i les característiques de
l’alumnat.
L’equip docent durà a terme la concreció i el desenvolupament del currículum
en dos nivells. En el segon nivell de concreció curricular, que anomenarem
proposta pedagògica de centre (PPC), a partir del currículum establert per
l’administració educativa (primer àmbit de concreció), l’equip ha de recollir les
propostes d’intervenció pedagògica contextualitzades segons la realitat de cada
centre educatiu. La proposta pedagògica de centre es desenvoluparà en un tercer
nivell de concreció i donarà lloc a la programació didàctica formada per les
diferents unitats didàctiques.
Hem de tenir en compte que, a diferència de la LOGSE, en què el PEC i el
PCC (equivalent a la PPC) es consideraven documents independents però molt
interrelacionats, tant en la LOE com en la LEC la proposta pedagògica forma part
del projecte educatiu de centre, ja que ha de recollir els plantejaments educatius i
organitzatius de manera integral.
Ara bé, si el projecte educatiu intenta definir els trets d’identitat i els principis
bàsics que han de presidir la pràctica docent de manera global, la proposta
pedagògica es centra en la intervenció educativa. És a dir, la proposta pedagògica
és la concreció de l’activitat docent emanada del projecte educatiu.
En l’elaboració de la proposta pedagògica, l’equip docent haurà de tenir en compte
els criteris d’organització que estableix l’article 78 de la LEC.
"Criteris d’organització pedagògica en l’educació infantil
1. Els elements organitzatius que adoptin els centres en l’educació infantil han de contribuir
específicament als objectius següents:
• Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu dels
fills.
• Garantir per a cada infant que les situacions d’aprenentatge mantenen viva i estimulen
la curiositat que té per tot el que l’envolta.
• Garantir als infants l’estabilitat i la regularitat necessàries per facilitar-los
l’aprenentatge, i també l’autoestima amb relació a tot el que aprenen.
• Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes de grup, i documentar
els processos individuals o de grup per compartir-los amb els infants i les famílies.
• Escoltar els infants, atendre al que diuen i al que fan, i facilitar-los la participació en el
que els afecta per tal de desenvolupar-ne l’autonomia responsable.
2. En els cicles que integren l’educació infantil, el projecte educatiu de centre ha d’establir els
criteris per organitzar els grups d’infants, amb les limitacions quantitatives que determini
eventualment el Departament.

En la unitat “Principis
bàsics d’intervenció en
educació infantil” podeu
veure els tres nivells de
concreció curricular.

El primer nivell de concreció
per al cicle llar d’infants,
establert per l’administració
educativa, està publicat en
el decret 101/2010, de 3
d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments del primer
cicle de l’educació infantil.

En la unitat “La
programació en l’àmbit
formal” podeu veure com
s’han d’elaborar les
unitats didàctiques.

La planificació de la tasca
educativa per a un curs
escolar es durà a terme en
la programació general
anual de centre (PGA), la
qual s’estudiarà en aquest
apartat
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3. En l’educació infantil, l’organització dels cicles ha de garantir la relació quotidiana amb la
família de cada infant i l’intercanvi d’informació sobre el progrés que fa.
4. En el segon cicle d’educació infantil, l’atenció docent s’ha d’organitzar tenint en compte criteris
de globalitat i de no-especialització, excepte en el cas dels aprenentatges i les activitats que
requereixin una atenció docent especialitzada.”

La proposta pedagògica de centre és l’eina que garanteix la coherència i la
continuïtat de l’acció educativa atenent als principis establerts en el projecte
educatiu i a les prescripcions i les orientacions que l’administració educativa
estableix en el currículum de l’educació infantil.

2.1 Elaboració i components de la proposta pedagògica de centre
L’elaboració de la PPC correspon a l’equip docent del cicle. És responsabilitat
de l’equip directiu o del director coordinar l’organització del procés, vetllar per la
coherència, facilitar-ne l’aplicació a la pràctica docent i difondre el projecte a la
comunitat escolar. L’equip directiu del centre també ha de garantir la coordinació
sistemàtica entre els educadors d’educació infantil i els d’educació primària, a més
de l’intercanvi d’informació entre tutors i tutores, per tal de facilitar l’acolliment
dels infants en l’etapa nova.
En l’elaboració de la PPC, l’equip docent s’haurà de plantejar les qüestions que
apareixen en la taula 2.1.

La PPC ha de ser fruit del consens.

El debat i la reflexió sobre aquestes preguntes definirà els components i els
continguts de la proposta pedagògica, que també ha d’incloure la planificació
del període d’adaptació amb les mesures d’acolliment de l’alumnat nou que
s’incorpora al centre.
Taul a 2. 1. Components de la proposta pedagògica
Qüestions

Components

Què s’ha d’ensenyar?

Adequació dels objectius

Quan s’ha ensenyar?

Seqüenciació dels continguts

Com s’ha d’ensenyar?

Opcions metodològiques i organitzatives

Què, com i quan s’ha d’avaluar?

Pautes i criteris d’avaluació

2.1.1 Adequació dels objectius
En la secció “Annexos”
d’aquesta unitat podeu
veure una relació de les
capacitats a desenvolupar
en el cicle de parvulari.

L’equip docent haurà d’adaptar els objectius del Decret 101/2010, que estableix el
currículum del primer cicle d’educació infantil, als objectius i les característiques
del centre (que s’hauran establert en el PEC), a les necessitats de l’alumnat i a les
possibilitats de l’equip docent.
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Objectius
El primer cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar les capacitats següents en
l’infant:
1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent
al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i els
propis sentiments.
2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn
immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el
grup.
3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene
personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals
quotidianes i en els espais que li són habituals.
4. Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i expressar-se mitjançant
el moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una millora progressiva del llenguatge oral.
5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició d’habilitats motrius noves, augmentant la seva
autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació en l’espai quotidià.
6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies vivències
i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.
7. Projectar les pròpies vivències mitjançant l’activitat lúdica i anar-les representant a partir d’un
joc simbòlic incipient.
8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

Aquests objectius estableixen les capacitats que s’espera hagin desenvolupat
els infants com a conseqüència de la intervenció escolar en acabar el cicle de
llar d’infants. Estan elaborats de manera general per a un alumne amb unes
característiques comunes a la majoria de la població. Tot i així, s’han de contrastar
i adaptar al perfil específic que un centre espera dels seus alumnes.
Els objectius no estan formulats amb caràcter terminal. És a dir, no són objectius
que els alumnes hagin d’adquirir fins a un determinat punt, com seria el cas dels
objectius didàctics, sinó que estan redactats en termes de capacitats que l’infant
ha d’anar desenvolupant i millorant gràcies a l’activitat educativa.
El primer que ha de fer l’equip educatiu és analitzar i identificar les capacitats
que té cada objectiu, ja que cadascun d’aquests objectius recull diversos tipus de
capacitats que es redacten amb un verb en infinitiu o en gerundi, i fa referència a
cinc grans tipus de capacitats humanes:
• Capacitats intel·lectuals o cognitives: tenen a veure amb el desenvolupament d’aprendre, de relacionar conceptes, d’analitzar la realitat (descobrir,
resoldre, etc.).
• Capacitats motrius: fan referència al desenvolupament harmònic del propi
cos i del moviment, perquè els infants se sentin segurs i tinguin una bona
imatge d’ells mateixos (manipular, desplaçar-se, etc.).
• Capacitats d’equilibri personal o afectives: es refereixen a la necessitat de
desenvolupar la personalitat orientada a respondre de manera positiva davant la realitat i d’acceptar-se a si mateixos (identificar les seves possibilitats,
valorar, etc.).

En la unitat “La
programació en l’àmbit
formal” podeu estudiar la
formulació dels objectius
d’aprenentatge.
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• Capacitats de relació interpersonal: es refereixen a la capacitat de relacionarse amb els altres, de cooperar en el treball (comunicar, compartir, etc.).
• Capacitats d’inserció i actuació social (participar, preocupar-se, etc.).

És molt important analitzar i identificar les diferents capacitats que apareixen
en un objectiu per poder treballar-les amb els infants i saber què hem
d’aconseguir.
Vegem-ne un exemple a partir del tercer objectiu (“Participar amb iniciativa i
constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal,
iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals
quotidianes i en els espais que li són habituals.”). Si l’analitzem, hi podem
identificar les capacitats següents:
• Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs i higiene personal.
• Iniciar-se en la pròpia autonomia.
• Orientar-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li
són habituals.
Un cop identificades les diverses capacitats, l’equip docent ha d’adaptar els
objectius a les característiques de l’entorn, del centre, de l’alumnat i al tarannà
docent. Aquesta adaptació es pot fer de diferents maneres:
• Prioritzar alguna capacitat i justificar aquesta necessitat a partir de la
realitat del centre. És a dir, donar més importància a alguna capacitat a
desenvolupar. Per exemple, en zones de població rural dispersa serà prioritari potenciar la socialització, mentre que en zones amb molta immigració
caldrà potenciar el desenvolupament lingüístic o de coneixement de les
tradicions.
• Modificar l’objectiu i introduir-hi alguna frase aclaridora que matisi alguna
capacitat en funció de la pròpia realitat i que reflecteixi alguna peculiaritat
del context. Per exemple, si en un centre es considera que els infants
són “massa moguts”, es pot introduir la frase “conèixer els perills que els
envolten” en l’objectiu que parla de l’actuació sobre la realitat.
• Incorporar comentaris explicatius. Cada objectiu admet lectures diferents
si es pensa en un col·lectiu concret. Així, a cada objectiu es pot afegir una
explicació que completi aspectes que es considerin importants en l’entorn
en què es treballa. Per exemple, a l’objectiu de domini del cos es pot afegir el
següent: “Els nostres alumnes tenen un bon desenvolupament del moviment,
ja que el barri disposa d’espais amplis en què es poden moure amb facilitat.
No obstant això, tenen dificultats per controlar el cos i no actuen d’acord
amb les seves possibilitats i limitacions.”
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2.1.2 Seqüenciació dels continguts
Recordem que els continguts constitueixen el conjunt de sabers culturals seleccionats que informen al docent sobre el que ha d’ensenyar i sobre el que els alumnes
han d’aprendre. Pel que fa als continguts, haurem d’actuar de manera semblant
a com hem adequat els objectius a les característiques del centre i dels alumnes.
En aquest cas, però, parlarem de seqüenciació i organització. En el currículum,
els continguts es presenten agrupats en un llistat en les tres àrees curriculars. En
l’etapa d’educació infantil, les àrees són les següents:
Àrea I. Descoberta d’un mateix i dels altres

La descoberta d’un mateix està estretament relacionada amb la descoberta de
l’altre. Tot i que “l’altre” forma part de l’entorn, es vol subratllar la importància
que té en la construcció d’un mateix, en la seva doble dimensió personal i
comunitària, en la interiorització necessària de l’altre per construir-se un mateix,
i també en la qualitat del desenvolupament emocional i relacional quan aquest
altre se sent com a part d’un mateix. D’aquesta manera, s’emfatitza el valor de
l’alteritat, que fonamenta la construcció veritable de valors democràtics necessaris
per a la convivència. En un principi, l’altre constitueix la persona adulta de
referència, però a poc a poc aquest altre es va eixamplant, i abraça altres infants i
altres adults.
Els elements que se subratllen en aquesta àrea són la descoberta del propi cos
i de les possibilitats que té (motrius, perceptives, expressives i relacionals),
la descoberta de les pròpies necessitats i l’adquisició d’eines per resoldre-les,
l’expressió i la regulació progressiva de les emocions, l’establiment de relacions
afectives i segures amb les altres persones, i també la construcció progressiva
d’una identitat positiva que integra l’autoconeixement i l’autoestima.
Àrea II. Descoberta de l’entorn

Aquesta àrea posa el pes en la descoberta de l’entorn a partir de l’exploració dels
elements naturals i socials que el componen, i també de la curiositat i la iniciativa.
Implica sensibilització, observació, manipulació, transformació, raonament i
anàlisi progressiu, representació i evocació, gaudi i satisfacció amb una concreció
cada vegada més gran dels elements a descobrir i dels processos a efectuar d’acord
amb les possibilitats exploratòries cognitives, motrius i comunicatives de l’infant.
Àrea III. Comunicació i llenguatges

L’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diversos llenguatges amb els
quals es pot comunicar. Aquest avenç és possible quan l’entorn més proper i
significatiu de l’infant l’atén, el reconeix, l’escolta, li respon i li ofereix eines
per explorar i avançar en aquests llenguatges.

En la secció “Annexos” del
material web d’aquesta
unitat trobareu els
continguts del currículum
del primer cicle d’educació
infantil que apareixen en
el Decret 101/2010.

Els tres pilars de l’educació
escolar són l’alumne, el
docent i els continguts. Per
tant, si en manca algun,
l’acte educatiu no pot tenir
lloc.
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L’àrea de comunicació i llenguatges precisa aquestes eines per mitjà dels continguts que integren procediments i habilitats, coneixements i actituds, i que
acompleixen una triple funció comunicativa, lúdico-creativa i representativa. Així,
s’entén que la intervenció del personal educador ha de tenir present tots aquests
continguts per ajudar l’infant, sempre partint de les seves possibilitats, a integrar
els llenguatges corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual en el seu
desenvolupament.
La interiorització i l’ús dels diferents llenguatges ha de permetre a l’infant anar
esdevenint una persona capaç de comunicar-se i expressar-se de manera adequada
als diversos contextos i situacions de comunicació habituals. D’aquesta manera,
l’infant anirà augmentant la creativitat, l’autonomia, la seguretat i les habilitats
relacionals intrapersonals i interpersonals.
La llengua oral serà la base i el mitjà dels seus aprenentatges, de la representació,
de la comunicació i del gaudi en el llenguatge plàstic, musical i corporal, en
l’escolta activa, en l’exploració i en la interpretació i la creació.
Els diversos usos i funcions dels diferents llenguatges es treballaran en un ambient
en què hi hagi condicions favorables i en què es desenvolupi la comunicació tant
verbal com no verbal. Per això serà imprescindible establir una relació afectiva
positiva entre l’infant i la persona adulta, i entre els mateixos infants.

Els continguts en l’educació infantil estan relacionats amb el
desenvolupament del moviment i el control corporal, les primeres
manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de
convivència i relació social i la descoberta de l’entorn proper dels infants.
Seqüenciar els continguts que apareixen en les tres àrees vol dir analitzar-los i
ordenar-los en el temps. Per això cal tenir en compte la progressió que s’espera
de l’alumne en el seu aprenentatge, amb la finalitat que la seva adquisició permeti
assolir els objectius d’aprenentatge. Implica determinar la resposta a la pregunta
“quan ensenyar?”.
Criteris per seqüenciar els continguts

Tal com es va fer amb els objectius, l’equip docent ha d’analitzar i decidir com
es seqüenciaran els continguts al llarg del cicle. Atès que els canvis en aquestes
edats es produeixen amb molta rapidesa, els continguts es poden distribuir, per
exemple, en dos trams d’edat: 0-1 i 1-3. Aquesta tasca es pot dur a terme atenent
a diferents criteris:
• Criteris psicopedagògics: implica seqüenciar els continguts a partir dels
coneixements i les experiències prèvies de l’alumne sobre els continguts
(per exemple, l’estructuració de l’espai, saber si els infants distingeixen a
dalt, a baix, a un costat, etc). També significa passar dels continguts més
senzills als més complexos (per exemple, de la col·laboració activa a l’hora
de dinar a la utilització dels coberts) i dels continguts més globals als més
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específics (per exemple, del reconeixement de si mateix davant el mirall a
la identificació de les parts del cos).
• Criteris maduratius: implica tenir en compte el calendari evolutiu dels
infants per saber què són capaços de fer en cada moment (per exemple,
treballar el joc simbòlic als 2 anys, treballar el control de la marxa als 12
mesos, etc.). L’equip docent s’ha de plantejar la situació dels alumnes amb
relació a un contingut tenint en compte el seu desenvolupament habitual.
• Criteris derivats de l’anàlisi del context: implica analitzar la situació
familiar i social dels alumnes amb relació als continguts per tal de prioritzarne uns quants. Per exemple, en un context en què hi hagi un índex elevat de
població immigrada, es poden prioritzar continguts del llenguatge verbal
(tal com abans s’hauria fet amb l’adaptació dels objectius), mentre que
en un barri que no disposi d’espais mínims per satisfer les necessitats
d’experimentació i manipulació, es poden prioritzar continguts relatius a
activitats d’exploració i manipulació per tal de compensar aquesta carència.

La selecció i l’ordenació dels continguts ha de seguir uns criteris de
continuïtat i progressió perquè els aprenentatges adquirits siguin la base per
assolir-ne d’altres de nous.
Un cop seqüenciats i seleccionats els continguts, es pot fer un altre pas: organitzarlos dins del cicle, és a dir, estructurar-los o agrupar-los. Tot i que aquest pas es
pot fer directament en les unitats de programació (tercer nivell de concreció), si
es fa en la proposta pedagògica dóna més coherència a l’educació dels infants i,
després, elaborar les unitats és més fàcil.
Això implica agrupar i organitzar els continguts en funció de la manera com
es treballaran en la pràctica. Les situacions de la pràctica educativa es poden
convertir en eixos organitzadors dels continguts. Per exemple, les rutines (hàbits
de la vida quotidiana: higiene, àpats, descans), els racons de joc, els moments
significatius (l’hora del conte, l’assemblea, l’activitat a l’aire lliure), els programes
específics (programa de control d’esfínters, programa de psicomotricitat, programa d’estimulació del llenguatge). Els continguts de diverses àrees, doncs, es van
relacionant a partir d’aquestes situacions.
Continguts transversals

Els continguts transversals fan referència a aspectes que han adquirit una rellevància especial en la societat en els últims anys (salut, medi ambient, igualtat
de gènere, etc.). S’ha considerat apropiat incloure aquests continguts en les
diferents àrees, en lloc de formar àrees aïllades amb aquests coneixements, perquè
sembla que és millor impregnar el conjunt de l’activitat educativa d’aquests
continguts. En l’educació infantil, els continguts transversals més destacables són
els següents:

En la secció “Annexos”
del material web
d’aquesta unitat podeu
trobar un exemple de la
seqüenciació d’un
contingut del cicle de
parvulari basat en criteris
maduratius.

En la secció “Annexos” del
material web d’aquesta
unitat podeu veure un
exemple de seqüència de
continguts i els objectius
corresponents per al cicle
de 0-3 anys.

En la secció “Annexos” del
material web d’aquesta
unitat podeu trobar un
exemple de concreció
d’objectius i continguts del
currículum.
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• Educació per a la salut: la finalitat és que els alumnes tinguin coneixements
i hàbits bàsics per a la defensa i la promoció de la salut individual i
col·lectiva. L’educador haurà de fomentar l’adquisició d’hàbits adequats de
salut, higiene i nutrició, i treballar-los en les activitats de la vida quotidiana.
Per exemple, rentar-se les mans abans de menjar i després d’anar al lavabo,
raspallar-se les dents, el plaer de sentir-se net, etc.
• Educació per a la igualtat: molts dels comportaments sexistes de la societat
es reprodueixen en l’àmbit escolar. L’escola es pot convertir en un lloc
per corregir aquesta situació. L’educador pot actuar mitjançant l’ús d’un
llenguatge no sexista, la distribució de funcions i responsabilitats independentment del sexe, la tria del material didàctic i la valoració igualitària dels
comportaments associats al gènere masculí i femení.
• Educació per al consum: l’infant més petit de sis anys encara no ha
adquirit autonomia com a consumidor. L’educador haurà de tenir en compte
continguts de tipus actitudinal sobre l’ús de material reciclable, els bons
hàbits d’alimentació, l’ús i la cura del material didàctic i les joguines, etc.
• Educació ambiental: es farà a partir de continguts actitudinals sobre el
respecte i la cura del medi ambient. Es poden fer sortides perquè els infants
observin la natura i s’adonin de la necessitat de mantenir l’entorn net. A
l’escola se’ls pot sensibilitzar perquè mantinguin l’ordre a l’aula i perquè
tinguin cura dels diferents elements que hi ha.

El personal educador constitueix un
model per als infants.

• Educació moral i per a la pau: la finalitat es formar futures persones
dialogants, tolerants, compromeses envers la participació social i la relació
personal. Implica educar des d’uns determinats valors, com la justícia, la
cooperació i la solidaritat. L’educador ha de potenciar les relacions de grup
i el diàleg, promoure la participació en campanyes de solidaritat, etc.

Hem de destacar el paper del personal educador i l’actitud amb què ha
d’abordar els temes transversals, ja que per als infants representa un model
i una referència a imitar.

2.1.3 Opcions metodològiques i organitzatives
Un cop determinat què s’ha d’ensenyar i quan s’ha d’ensenyar, cal que l’equip
docent es plantegi la manera com es durà a terme el procés d’ensenyamentaprenentatge perquè els infants assoleixin les capacitats recollides en els objectius
i puguin aprendre els continguts proposats.
Cada educador té unes característiques personals pròpies i aporta als infants un
model particular de relació i manera d’actuar. Això també també és positiu per als
infants, perquè d’aquesta manera veuen que les persones són diferents i que cada
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individu pot aportar aspectes positius. No obstant això, cal que tot l’equip tingui
unes normes comunes que donin coherència al conjunt de l’actuació educativa.

En la proposta pedagògica s’ha d’indicar quines són les línies bàsiques de la
metodologia que l’equip educatiu del centre farà servir.
El currículum dóna instruccions molt generals sobre les línies metodològiques
més convenients. No obstant això, cal que l’equip docent les analitzi per tal
de concretar-les en criteris i opcions bàsiques per al tractament dels continguts
del currículum en la seva realitat concreta. En aquest sentit, haurà de prendre
decisions sobre els aspectes següents:
1. Principis metodològics: l’equip docent ha d’assumir els principis que
afavoreixen l’aprenentatge infantil. Són els següents:
• Aprenentatge significatiu: els aprenentatges dels alumnes han d’estar connectats amb els coneixements previs que tenen, perquè les tasques que duen
a terme tenen sentit quan les relacionen amb el que ja saben. Cal tenir
en compte que per afavorir la construcció d’aprenentatges significatius les
activitats que es proposen han de ser motivadores i interessants.
• Globalització: l’infant percep la realitat com un tot. Per tant, les propostes
educatives més idònies en aquesta etapa són les que relacionen continguts
de diversos tipus i diverses àrees, i també les que s’estableixen a partir de
l’interès dels infants.
• L’activitat i el joc: l’activitat és la font d’aprenentatge i desenvolupament
principal en la infància, tant pel que fa als aspectes físics i psicomotors
com pel que fa als aspectes intel·lectuals, socials, emocionals, etc. Per tant,
cal potenciar situacions en què els infants puguin manipular, explorar, etc.
En aquesta etapa, el joc té una importància especial, perquè afavoreix el
desenvolupament físic, l’elaboració d’esquemes mentals i la relació amb
l’entorn. Així, qualsevol activitat s’ha d’impregnar de caràcter lúdic.

En l’educació infantil, les activitats educatives proposades als infants s’han
de presentar com un joc.
• Els aspectes afectius i de relació: en l’educació infantil és imprescindible
crear un clima càlid i acollidor en què l’infant se senti segur i confiat. Els
alumnes necessiten establir una relació personal de gran qualitat amb l’educador que els pugui transmetre la confiança, la seguretat i la tranquil·litat
necessària perquè es puguin desenvolupar. També és important la relació
amb els companys, la qual constitueix tant un objectiu educatiu (normes,
convivència) com un recurs educatiu de primer ordre (fer les activitats junts,
jugar, esperar el torn, conversar).

En la introducció a l’annex
del decret 101/2010 que
estableix el currículum de
0-3 anys es marquen les
línies generals d’actuació
educativa en el cicle llar
d’infants.
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Exemples de criteris metodològics que es poden acordar
Alguns exemples de criteris metodològics que es poden acordar són els següents:
a) Cal potenciar la motivació. Es poden preparar activitats a partir de les quals l’infant
pugui sentir el plaer de relacionar les informacions i les habilitats noves amb el que ja
sap. Aquestes activitats s’han de poder aplicar en situacions que cada vegada siguin més
variades i complexes.
b) Cal que l’educador afavoreixi activitats col·lectives, semicol·lectives, individuals, lliures,
suggerides o dirigides.
c) Cal fomentar la participació de l’infant en les activitats proposades, ja que aprèn a partir
de les experiències i el bagatge personal.
d) Cal que qualsevol proposta parteixi dels interessos de l’infant. En aquesta etapa, el
seu món és l’àmbit familiar i, per tant, l’educador ha de rebre de bon grat i valorar tot
el que vingui de casa (objectes, experiències, etc.). L’objectiu és fomentar un ambient de
continuïtat i seguretat, que l’infant se senti estimat i motivat per abordar les propostes noves
que l’escola li planteja.
e) Cal que les propostes metodològiques per a tot el cicle tinguin un enfocament
globalitzador i es basin en els aspectes següents:
• Racons d’activitat
• Joc de descoberta
• Joc simbòlic
• Petits projectes
• Festes populars

2. Agrupament dels alumnes: la tendència més generalitzada és formar els
grups segons l’edat cronològica (2-3 anys, 3-4 anys). Tot i que això es pot aplicar
fàcilment a partir de parvulari, representa una dificultat en el tram de 0-3 anys, en
què les diferències de mesos són determinants. Per exemple, les necessitats d’un
infant de 13 mesos que comença a caminar són diferents de les necessitats d’un
altre infant de 22 mesos que s’inicia en els processos del llenguatge.
Per tant, cada centre ha d’establir els seus criteris d’agrupament en funció dels
ritmes de desenvolupament dels infants, la disponibilitat d’espais i la capacitat per
integrar alumnes nous en els grups que ja estan formats. Per exemple, un infant
que s’incorpori al centre als 10 mesos es podrà incorporar a un grup de 6-11 mesos
lactants o a un altre de 11-18 mesos de caminants en funció de la disponibilitat de
places. El més habitual és establir grups més o menys flexibles en què la diferència
entre els alumnes no sigui més petita de 6 mesos ni més gran de 10, sempre en
funció dels alumnes matriculats: 4-9 mesos, 10/18-20 mesos, 18/20-24/26 mesos,
etc.
També cal preveure altres formes d’agrupament, com unir classes per celebrar
festes o activitats puntuals (per exemple, una sessió de titelles). A més, es
poden establir grups cooperatius que es formen amb alumnes de diferents edats.
D’aquesta manera s’aconsegueix que els uns ajudin els altres i que els més petits
tinguin un estímul per avançar en els seus aprenentatges.
Dins l’aula, l’educador també pot establir grups segons l’activitat a desenvolupar.
Poden ser de la manera següent:

Didàctica de l’educació infantil

35

La documentació del centre educatiu

• Grup classe (grup gran): quan es fan tasques que l’educador dirigeix
(narració d’un conte, explicacions sobre un tema, sessió de psicomotricitat,
etc.).
• Grup petit: dividir la classe en grups de 3-6 alumnes que es reparteixen les
responsabilitats de l’activitat (decorar la classe per Carnestoltes, treball per
racons).
• Treball individual: cada alumne fa la seva tasca individualment.
3. Organització dels recursos: una altra qüestió que s’haurà de concretar
en la proposta pedagògica és com s’organitzaran els recursos d’espai, temps
i materials didàctics. Les decisions que es prendran sobre aquests aspectes
estaran condicionades pel nombre d’alumnes, les activitats a fer, la metodologia
seleccionada, les característiques dels infants, etc.
• Organització dels espais: hem de partir de la base que l’espai del centre,
tant interior com exterior, ja ens ve donat. Així, cal reflexionar sobre la
manera com podem organitzar i distribuir l’espai disponible per obtenir el
màxim rendiment possible. En aquest sentit, l’equip docent estableix com
es distribuiran les aules entre els diferents grups, com s’organitzarà l’espai
dins l’aula, com es distribuiran els espais comuns (com el menjador o el
pati), quina serà disponibilitat d’espais per atendre les famílies, etc.
• Organització dels temps: hem de tenir en compte que la regularitat en el
ritme de les activitats diàries ajuda els infants a adquirir la noció de temps,
i també que hi ha d’haver una harmonia en l’alternança entre els períodes
d’activitat i descans. En la proposta pedagògica hi ha d’aparèixer l’horari
general del centre, en què cal especificar les hores d’activitats comunes,
com el menjador, el pati, etc. També s’hi han de recollir les activitats
programades per a tota l’escola, com ara les sortides o la celebració de festes
populars, entre altres.
• Organització dels materials: les decisions respecte al material didàctic que
s’utilitzarà també s’han de prendre de manera consensuada. L’equip docent
ha d’establir uns criteris comuns tant pel que fa a la selecció dels materials
(quins materials s’utilitzaran) com pel que fa a l’ús que se’n farà (quins
materials seran d’ús individual i quins materials seran d’ús col·lectiu, quines
seran les normes d’utilització, etc.).
Exemples de criteris en la utilització de materials didàctics
A continuació, es mostren uns quants exemples de criteris en la utilització de materials
didàctics:
a) Com a criteri prioritari en la tria dels materials il·lustrats cal tenir en compte la nodiscriminació de gènere en les imatges, el llenguatge o l’adjudicació de rols. Això implica
que hem d’estar atents a l’hora de proposar els materials als infants, al tipus d’activitat que
suggereixen, etc.
b) Per potenciar l’autonomia dels infants, convé que el material, tant de joc com d’ús
personal, estiguin al seu abast.

En la unitat “Planificació
dels espais, els temps i
els recursos en educació
infantil” podeu trobar un
estudi més detallat de les
estratègies a seguir en
l’organització d’aquests
aspectes.
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2.1.4 Pautes i criteris d’avaluació
L’avaluació és l’element curricular que permet recollir informació sobre el procés
educatiu per revisar el que s’ha planificat i el que s’ha efectuat amb la finalitat de
millorar la intervenció educativa. L’avaluació, per tant, està integrada en el procés
d’ensenyament-aprenentatge, i ens aporta informació per verificar la coherència i
el grau d’eficàcia en què s’ha concretat cada pas d’aquest procés.
En l’educació infantil, el seguiment i l’avaluació del desenvolupament de l’infant
s’ha de basar en l’observació constant i sistemàtica. Ha de possibilitar el
coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant, dels progressos
que ha fet en el desenvolupament i del grau d’assoliment dels objectius educatius
establerts. També ha de permetre conèixer i analitzar la pertinència dels recursos
emprats per tal de facilitar el procés d’ensenyament i aprenentatge.

En la unitat “La
programació en l’àmbit
formal” podeu estudiar
detalladament els
indicadors, els
instruments i els moments
pel que fa al tema de
l’avaluació educativa.

Per tant, cal establir els criteris que regiran l’avaluació des de dues vessants:
l’avaluació del mateix procés d’ensenyament (l’organització de l’aula, les relacions amb els pares, la proposta pedagògica...) i el grau d’aprenentatge dels
infants (l’adquisició de les capacitats...). L’equip docent ha d’acordar les qüestions
següents:
1. Què avaluarem? D’una banda, es tracta de comprovar si els infants
estan adquirint les capacitats i estan assolint els objectius. És a dir, quins
indicadors s’avaluaran en els alumnes al llarg del cicle (desenvolupament
psicomotor, relació amb els companys, hàbits d’autonomia...). D’altra banda, es tracta de saber quins elements del procés d’ensenyament s’avaluaran
(recursos didàctics, organització de l’espai...).
2. Com avaluarem? En aquest punt cal establir els instruments i les tècniques
que es faran servir per obtenir la informació necessària per fer l’avaluació
(pautes d’observació, diari de classe, escales d’estimació, entrevistes amb
les famílies...).
3. Quan avaluarem? Cal decidir en quins moments durem a terme l’activitat
avaluadora. En aquest sentit, es pot distingir entre les avaluacions següents:
• Avaluació inicial: permet determinar les condicions de l’infant quan
ingressa en el centre (situació d’aprenentatge, context sociofamiliar,
estat de salut...). Aquesta informació la podem obtenir a partir de
qüestionaris, entrevistes amb la família o observació durant el període
d’adaptació.
• Avaluació formativa: es fa durant el període educatiu i té com a
referent els objectius que els educadors s’han proposat en cada unitat
de programació. Aquest seguiment permet verificar els avenços i les
dificultats per poder proporcionar l’ajuda adequada en cada moment.
La informació, que quedarà registrada en el diari de classe o en l’escala
d’estimació, la podem obtenir a partir de l’observació de l’infant.
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• Avaluació sumativa: es fa al final d’un període educatiu (curs, cicle o
etapa) i permet determinar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, els
avenços en l’aprenentatge dels alumnes. Recull i sintetitza la informació que proporciona l’avaluació inicial i l’avaluació contínua, i ha de
constatar si s’han assolit els objectius previstos. Aquesta informació
quedarà registrada en els informes i els resums d’escolarització.

Hem de tenir en compte que la finalitat última de l’avaluació no és
pronunciar-se sobre el grau d’èxit o fracàs dels alumnes, sinó sobre el procés
educatiu en l’assoliment dels objectius.
D’altra banda, a més dels documents d’avaluació interns que ha d’elaborar el
centre mateix (escales estimatives, qüestionaris...), les llars d’infants han de
disposar, per a cada alumne, dels documents de registre que s’estableixen en el
Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l’educació infantil: la fitxa de dades bàsiques, el resum d’escolarització i l’informe
global individualitzat de final de cicle.
"Article 8
4. A l’inici del cicle, el centre educatiu ha d’obrir un arxiu personal per a cada infant
amb el nom i cognoms i les dades del centre, del qual formen part els documents
oficials d’avaluació, la fitxa de dades bàsiques, el resum d’escolarització i l’informe global
individualitzat de final de cicle elaborat pels centres, que ha de reflectir el procés educatiu
seguit per l’infant. Aquest document s’ha de trametre als mestres tutors de l’infant del cicle
següent, i també els instruments d’observació i documentació pedagògica establerts per
l’equip educatiu de cicle.”

En la figura 2.1 i figura 2.2 podeu observar, respectivament, els models de fitxa de
dades bàsiques i de resum d’escolarització.
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F igu r a 2. 1 . Fitxa de dades bàsiques
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Figur a 2. 2. Fitxa resum d’escolarització. Cicle de llar d’infants

2.1.5 Planificació del període d’adaptació
Considerant la importància que té per a l’infant, el període d’adaptació s’ha de
planificar pedagògicament. Família i escola són responsables que aquest tram
escolar es desenvolupi en condicions beneficioses per a l’infant.
La incorporació a l’escola infantil representa entrar en una situació desconeguda
i la majoria d’infants experimenten un sentiment d’abandonament. L’infant
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s’ha d’enfrontar a un espai en què se sent desorientat i encara no s’ha investit
d’afectivitat. A més, sent una desorientació temporal, ja que perd la noció de
rutina quotidiana a la qual estava acostumat i s’ha de relacionar amb persones
desconegudes, adults i infants. Tot això li provoca un sentiment de por i
inseguretat, en tant que se separa de la família i l’univers relacional conegut.
Aquesta situació genera una sèrie de comportaments que l’educador ha de conèixer
per prendre les mesures adequades. Aquests comportaments són els següents:
inseguretat, plors, descontrol d’esfínters, vòmits, trastorns de l’alimentació i el
son, agressivitat, etc. En el marc familiar es donen conductes similars: malsons,
irritabilitat, més dependència envers els pares, etc. Aquestes alteracions del
comportament no desapareixen fins que l’infant no estableix llaços afectius amb
les persones amb les quals es relaciona i fins que no té prou coneixement de
l’entorn físic i social nou.
Per a la família també representa una separació afectiva el fet de deixar l’infant
en un entorn desconegut. És freqüent l’ansietat i la desconfiança envers l’escola.
Aquests sentiments poden influir en els infants i, així, allargar o entorpir el procés
d’adaptació.
L’equip educatiu ha de planificar aquest període de manera que el procés sigui breu
i tingui el menor cost afectiu per als infants. A continuació es mostren algunes
mesures aconsellables:
1. Respecte a la família:
• Planificar conjuntament un calendari d’escolarització per a les primeres setmanes, durant les quals els infants s’incorporaran al centre de
manera esglaonada. La permanència al centre serà curta durant els
primers dies i s’anirà incrementant fins a arribar a la jornada plena.
S’aconsella que algun familiar romangui amb els petits al centre,
almenys el primer dia.
• Crear un clima de confiança amb la família. Per fer-ho, cal oferir-los la
informació necessària sobre les mesures a prendre i proporcionar-los
prou detalls sobre l’estada del fill al centre. El fet que l’escola tingui
una actitud receptiva permet que la família expressi les inquietuds i les
canalitzi (parlar-ne, comprendre-les, reduir l’ansietat).
• Fer l’entrevista inicial abans d’escolaritzar l’infant (juny). Si la família
i el fill han tingut l’ocasió de conèixer l’escola mentre funcionava
normalment, l’impacte negatiu serà menor (visitar les aules, el pati,
jugar amb les joguines...).
2. Respecte als infants:
• Programar per a aquest període activitats que permetin conèixer els
altres (adults i companys) i l’espai escolar per perdre la por a allò que
és desconegut.
• Crear un ambient festiu i d’acollida amb activitats grupals, jocs,
cançons, etc.
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• Establir i mantenir una rutina diària que serveixi de marc de referència
en el desconcert dels primers dies.
• Permetre el contacte amb els objectes personals que els infants porten
de casa (objectes transitoris, com ninots de peluix, carteres, mantes o
llençols donen seguretat a l’infant perquè són un tros de casa seva).
• Crear espais individuals que donaran seguretat a l’infant: taquilla
individual, lloc per dinar, lloc per dormir...).

2.2 Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
L’article 98 de la LEC, sobre l’autonomia dels centres, determina que els centres
que presten el Servei d’Educació de Catalunya exerceixen l’autonomia organitzativa per mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes d’organització
i funcionament. L’aplicació d’aquest article s’ha de concretar en les normes
d’organització i funcionament del centre, document que cada centre ha d’elaborar.
Les NOFC constitueixen el conjunt de regles, normes i procediments que regulen
la vida de la institució i fan possible que la seva estructura funcioni. En
aquest document, que crea el centre escolar mateix, s’han d’explicitar les normes
d’organització i funcionament.
És una eina per millorar les relacions entre la direcció, les famílies, els alumnes i
els educadors. És a dir, regula l’actuació dels diferents estaments de la comunitat
educativa per assolir una convivència adequada en el centre. Així mateix, en les
NOFC es defineixen les funcions i les tasques de les persones que componen la
comunitat educativa, se’n descriuen els perfils i se’n determinen les competències.
Les NOFC s’integra en el projecte educatiu i s’ha d’impregnar, de manera explícita
o implícita, dels valors i els trets d’identitat que assumeix el centre.

Les NOFC regulen i
optimitzen la convivència de
tots els membres de la
comunitat educativa.

La naturalesa de les NOFC és de tipus normatiu i organitzatiu, i pretenen
ordenar a la pràctica la vida del centre escolar i afavorir la convivència.
Les NOFC no han de ser...

En un centre educatiu conviuen moltes persones amb interessos, valors i codis
diferents. És normal que hi hagi malentesos, discrepàncies, etc. La conciliació
d’aquestes diferències es fa necessària perquè l’activitat escolar requereix un clima
de calma i perquè la solució dels conflictes és una actitud bàsicament educativa.
Les NOFC ens permetrà assolir els objectius següents:
• Dotar el centre escolar i cadascun dels estaments que el componen d’un
marc de referència per al funcionament.
• Agilitzar el funcionament, la presa de decisions i disminuir els conflictes
del centre.
• Establir les responsabilitats dels membres de la comunitat educativa.
• Unificar la informació i la normativa, i fer-les més assequibles.

...un instrument sancionador o
repressor, sinó que ha de servir
per conciliar les diferències i
aconseguir un clima de
convivència i respecte.
Les NOFC han de respectar
els principis normatius i
jurídics vigents recollits en
la Constitució, l’Estatut i la
legislació vigent.
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Ha de ser un document de redacció clara i ha de mantenir una coherència amb
les directrius del PEC del qual forma part. L’administració ha publicat algunes de
les normes que componen aquest document, però cada centre n’ha de crear un de
propi. El document NOFC l’elabora la direcció del centre o la titularitat, com seria
el cas d’una escola bressol que depengués d’un ajuntament, i el consell escolar o
el consell de participació l’ha d’aprovar. Tot i que es considera un document a
llarg termini, s’ha de revisar anualment.

El document Normes d’organització i funcionament del centre o NOFC ha
d’incloure els punts següents:
• Dades identificatives del centre (nom, adreça...)
• Recursos humans (òrgans unipersonals i col·legiats, personal docent i
no docent, descripció i funcions)
• Normativa de funcionament (instal·lacions, materials, menjador...)
• Normes de convivència
• Drets i deures dels membres de la comunitat educativa

2.2.1 Components de les Normes d’organització i funcionament del
centre
El document NOFC és un text articulat, és a dir, es redacta per articles, de
manera semblant a com es fa en les normes legals. El contingut ha de partir del
que estableix la normativa vigent i s’ha de desenvolupar d’acord amb el context
educatiu específic del centre. Tot i que les NOFC depenen molt de la grandària i
les característiques del centre (per exemple, Les NOFC d’una llar d’infants serien
molt diferents de les NOFC d’una escola que imparteix el cicle de parvulari i
educació primària), els aspectes que s’hi haurien d’incloure són els següents:

En la unitat “Planificació
dels espais, els temps i
els recursos en educació
infantil” podeu trobar
especificades les funcions
de la direcció i el personal
educador.

1. Recursos humans: tot i que en el PEC ja s’han definit els aspectes més
generals de l’estructura organitzativa i els recursos personals del centre, en l’RRI
s’han d’especificar quines són les funcions i les responsabilitats de la direcció, el
personal educador i el personal no docent, a més dels drets i els deures que tenen.
També hi ha d’aparèixer el personal i els serveis vinculats al centre: serveis de
suport, especialistes, serveis socials, etc.
Exemples d’articles de les NOFC sobre els recursos humans:
• Pel que fa a les funcions de la direcció: vetllar perquè les informacions del centre arribin als
pares i les mares, a més de fomentar-ne la participació.
• Pel que fa als deures dels educadors: quan es produeixi una falta d’assistència o de
puntualitat i no es justifiqui, la direcció ho haurà de comunicar immediatament a la persona
interessada, la qual disposarà de cinc dies per presentar les al·legacions que consideri
necessàries.
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• Pel que fa al personal de neteja: encarregar-se de la neteja de les dependències de la llar, i
també de la maquinària i els estris de cuina.

2. Normativa de funcionament: cada centre redactarà un conjunt de normes
referides a aspectes del funcionament del centre. Podríem destacar les normes
relacionades amb els aspectes següents:
• Calendari i horari: el calendari escolar el fixa l’administració educativa,
encara que el centre el pot concretar (dies de lliure disposició, vacances...).
En l’horari s’han de considerar les variables que hi pot haver (infants que
no es queden a dinar, ampliació de la franja horària...).
Exemples de calendari i horari
• La llar d’infants serà oberta per als infants des del 14 de setembre de 2009 fins al 30 de
juny de 2010, d’acord amb el calendari escolar per al curs 2009-2010 establert amb caràcter
general per a tots els centres de nivell no universitari.
• L’horari d’atenció als infants serà de les 9 del matí a les 5 de la tarda, del dilluns al divendres.
Per als infants que no dinin a la llar d’infants s’establirà un marge horari no superior a tres
hores entre les sessions de matí i les sessions de tarda.

• Normes d’entrada i sortida: han de regular tot el que fa referència al lloc
d’entrada i recollida d’infants.
Exemple

L’entrada i sortida a l’escola ha
d’estar regulada.

No es lliurarà cap infant a persones que les educadores no coneguin. Per tant, si els pares,
les mares o els tutors no poden anar a recollir l’infant, hauran d’informar amb antelació
sobre qui passarà a buscar-lo o bé hauran de fer una autorització per escrit.

• El menjador: la gran majoria de les escoles disposen de servei de menjador.
Ha de tenir unes normes que han de formar part de les NOFC.
Exemple
Per demanar una dieta específica s’haurà d’avisar a primera hora del matí.

• Sortides escolars: les excursions i les activitats fora del recinte escolar
també han de ser objecte de regulació.
Exemple
Quan es facin sortides fora del centre amb els infants sempre es garantirà un mínim de
dos acompanyants per grup classe. El nombre total d’acompanyants dependrà del tipus
d’activitat de la sortida.

• Agrupament dels alumnes: les normes també han de recollir l’oferta
educativa del centre (aules de què disposa i infants que pot atendre).

En les adreces d’interès
de la secció “Més
informació” del material
web hi ha una adreça en
què trobareu diversos
models de notes de
comunicació amb les
famílies traduïdes a
diferents idiomes.
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3. Les relacions amb les famílies: cada centre ha de disposar de diversos
mecanismes de relació amb les famílies (entrevistes, agendes, reunions...), els
quals cal explicitar en les NOFC. Així mateix, aquest document ha de recollir
els drets i els deures dels pares i les mares com a usuaris del servei d’atenció
educativa dels fills. També es poden establir amonestacions en cas que les famílies
incompleixin alguns deures, com la falta de respecte al personal, la desatenció a
les indicacions pel que fa a l’horari, etc.
Exemple
Si el fill no pot assistir a la llar d’infants, els pares ho han de fer saber als educadors. La
falta d’assistència no justificada durant més de vint dies seguits comportarà la baixa de
l’infant i la cobertura immediata de la plaça.

• Normativa d’admissió: cal establir els criteris d’admissió dels alumnes,
els requisits i els barems en cas que la demanda sigui superior a l’oferta.
Així mateix, cal explicitar els processos de preinscripció i matriculació, a
més de la documentació que cal presentar. També hi ha d’haver les quotes
que el centre estableix per prestar els diversos serveis: servei de menjador,
quota d’ingrés i quota mensual, entre altres.
Exemple
Les quotes es domiciliaran al compte bancari que proporcionen les famílies i es cobraran
durant la primera setmana de cada mes. Els serveis d’acollida, menjador o hores
complementàries es cobraran a mes vençut, juntament amb la quota del mes vigent.

• Normativa higienicosanitària: cal elaborar unes normes d’higiene i salut
que les famílies han de conèixer i complir per garantir unes condicions de
salubritat, tant pel que fa al fill com pel que fa a la resta d’infants i personal
del centre.
Exemple
Si l’infant té febre, diarrea o alguna malaltia diagnosticada com a contagiosa, s’ha de quedar
a casa i hi ha d’haver passat vint-i-quatre hores sense els símptomes abans de tornar a
l’escola.

Protocols d’actuació

Davant determinats esdeveniments, el centre educatiu ha de preveure uns protocols
d’actuació o procediments que determinin com cal actuar si es dóna la situació.
Alguns d’aquests protocols que s’han d’incloure en les normes són les següents:
• Actuació davant un accident: en cas d’accident d’un infant, s’ha de
preveure quina actuació s’ha de dur a terme.
Exemple
Quan hi hagi un accident en què estigui implicat un infant, s’avaluarà la gravetat de la ferida.
Si és petita i es pot curar amb el material de la farmaciola, es tractarà immediatament.
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• Detecció de maltractaments als infants: aquesta situació tan greu s’ha de
recollir en les NOFC.
Actuació en cas de maltractament
En cas de detecció de maltractaments, cal actuar de la manera següent:
1. Quan hi hagi sospites d’un possible maltractament o abús sexual sobre un menor, cal que la
direcció del centre ho comuniqui a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
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En les adreces d’interès
de la secció “Més
informació” del material
web hi ha una adreça en
què trobareu el Protocol
marc d’actuacions en
casos d’abusos sexuals i
altres maltractaments
greus a menors elaborat
per diversos
departaments de la
Generalitat.

2. Quan hi hagi certesa d’abús sexual o maltractament sobre un menor, cal que la direcció
del centre es posi en contacte amb l’hospital de referència de la zona i, simultàniament,
ho comuniqui a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a la Fiscalia de
Menors o al jutjat de guàrdia.
En ambdós casos, el centre educatiu ha d’informar la família del menor de les actuacions
que es duguin a terme.

• Actuació davant d’un cas d’emergència general: la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació d’adoptar les mesures
de prevenció contra incendis i evacuació dels treballadors i les treballadores.
En aquest sentit, tots els centres han d’elaborar un pla d’emergència que s’ha
de revisar i actualitzar periòdicament. És aconsellable utilitzar el manual
Pla d’emergència del centre docent, editat pel Departament d’Educació. Els
centres, a començament de curs, han de comprovar que el pla d’emergència
està actualitzat i han de garantir que, com a mínim, es farà un simulacre
durant el curs escolar, preferiblement durant el primer trimestre.
• Ús d’imatges d’alumnes: per a la publicació d’imatges, dades personals o
materials elaborats pels alumnes, cal disposar de l’autorització corresponent
signada per les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. Cal especificar,
al més concisament possible, la finalitat que tenen i la durada de l’autorització.

2.3 La programació general anual (PGA)
La programació general anual de centre és el document que recull la planificació
general d’una escola per a un curs escolar.
La PGA ha d’explicitar la prioritat dels objectius globals i les activitats (juntament
amb el seguiment i l’avaluació) per al curs. També ha d’incloure la concreció del
calendari i l’horari de les activitats escolars i les reunions de contingut pedagògic
i les de coordinació amb les famílies, entre altres.
Hi ha d’haver els objectius, les accions i les activitats concretes que es volen
proposar, a més de l’especificació de les persones responsables, els horaris, els
recursos, els terminis, etc. La PGA l’elabora la direcció, juntament amb el
personal educador, i s’ha de presentar al consell escolar del centre (consell de
participació) perquè l’aprovi.

La planificació és un procés
coordinat amb els
d’execució i control. Una
bona planificació evita una
mala execució.
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La PGA de centre és un instrument de planificació que serveix per preveure,
desenvolupar i controlar les activitats que cada centre fixa per a cada curs
escolar.
La programació general anual desplega els objectius del projecte educatiu, de
manera que ha de ser coherent amb aquest projecte. És un document a curt termini
i el contingut s’ha d’estructurar de manera que, en finalitzar el curs, es pugui
avaluar i transcriure en la memòria anual. L’avaluació de la PGA ens ajudarà a
detectar les necessitats pendents i sobre aquesta base podrem elaborar la memòria
del centre i la programació per al proper curs.

2.3.1 Components de la PGA
Hi ha diversos models per elaborar la programació general. Podríem dir que cada
centre pot trobar el seu propi estil. En línies generals, la PGA hauria de contenir
els aspectes següents:
1. La concreció dels diversos projectes. Es fa recollint alguns dels aspectes que
en el PEC s’assenyalen com a declaració de principis, però que, pels motius que
siguin, encara no formen part de la pràctica real del centre. Aquestes intencions
es concreten en un pla específic que hauria de recollir el que volem amb relació a
una qüestió en concret, els objectius que ens plantegem, el temps que necessitem
per aconseguir-los i la manera com els avaluarem.
Alguns plans específics poden ser els següents:
• Establir relacions amb entitats del barri: casal d’avis (per exemple, per
compartir experiències, explicar contes, cantar cançons tradicionals...).
• Incorporar un pla per fomentar la coeducació: recull els objectius per a un
curs escolar, el procés per aconseguir-los, els recursos que calen i els mitjans
per avaluar-los.
Per exemple, si en el PEC ens definim com un centre que vol intervenir per eliminar
les discriminacions per raó de sexe que hi ha en la nostra societat, entenem la
coeducació com el principi actiu que afavoreix l’eliminació de les discriminacions
contra la dona, la superació de mites i tabús, i la diferenciació de rols sexistes. S’ha
de transmetre la igualtat sense cap mena de discriminació.
Si volem que això sigui una realitat, podem elaborar un pla per fomentar la
coeducació: fixarem un període de dos anys per estudiar les condicions reals i
incorporar les mesures que puguem preveure, i un termini de dos anys més per
analitzar la repercussió de la implantació d’aquest pla.
Exemples concrets d’objectius del pla anual d’un curs escolar
Eliminar del vocabulari oficial del centre (comunicats a les famílies, documentació interna...)
termes que siguin sexistes o que puguin discriminar un dels dos sexes. Utilitzar, per
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exemple, mares i pares, famílies, nens i nenes, petits, infants, educadors i educadores,
etc.
Reemplaçar el material curricular que pugui discriminar qualsevol dels gèneres per un altre
material que inclogui en la seva terminologia o en el seu ús aspectes que fomentin la
coeducació.

Haurem de descriure el procés per aconseguir aquest objectius.
Exemple de descripció d’un procés
Cada professional analitza individualment la terminologia que utilitza en els documents que
fa i ho comunica al col·lectiu. L’equip decideix quins són els termes correctes que s’hauran
de fer servir en cada ocasió. Es pot fer el mateix amb el material curricular amb què es
treballa (llibres, contes, material didàctic, etc.).

També hem d’assenyalar els recursos personals, materials i funcionals que calen.
En aquest cas, poden intervenir tots els professionals del centre, administratius,
personal educador i personal no docent.
Els recursos són tots els materials que elaboren i utilitzen les persones
que formen part del col·lectiu, i que són susceptibles de ser analitzats i
modificats.
Cal indicar el temps que s’ha dedicat a analitzar el material i el que s’ha dedicat a
incorporar els termes o els materials nous, i decidir com i quan ho avaluarem.
Exemple d’anàlisi del material
En les darreres reunions de curs analitzarem en quins materials escrits hem utilitzat la
terminologia acordada i amb quines dificultats hem topat.
També analitzarem quin ha estat el material curricular reemplaçat i quines han estat les
conseqüències dels canvis que hem introduït.

2. L’organització administrativa. S’hi inclou l’organització del centre, responsables dels òrgans unipersonals i col·legiats, dades estadístiques, de la situació de
les instal·lacions i els equipaments, i el pressupost.
3. Horari general d’alumnes i professors, sortides i entrades, esbarjo, etc.
4. Programació de les activitats docents i el pla de les activitats extraescolars
i complementàries. Cal preveure les sortides fora del centre que s’organitzaran
durant el curs escolar.
5. Calendari de reunions dels òrgans de govern, de l’equip directiu i dels
professors, sessions d’avaluació.
6. Activitats de formació. Cal fer una programació general i tenir en compte les
que es puguin fer al centre, com i a qui afecten, etc.
7. Concreció dels moments d’informació a les famílies. És un altre aspecte de
l’organització dels temps que també es pot incloure en aquest document.
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2.4 La memòria anual de centre (MAC)
En aquest document es document recull la valoració de les activitats que s’han
dut a terme durant el curs escolar, d’acord amb l’aplicació que s’hagi fet del pla
anual. La seva elaboració correspon a la direcció del centre amb les aportacions
de l’equip educatiu, i l’aprova el consell escolar. S’ha de fer anualment en acabar
el curs escolar i ha de contenir:
• L’avaluació que el centre fa de els seves activitats.

La memòria anual avalua
directament el pla anual i
indirectament el projecte
educatiu de centre com a
document base de tota
l’activitat educativa.

• La proposta d’intervenció que, d’acord amb l’avaluació realitzada, se
suggereix, com a proposta d’intervenció en la nova planificació del curs
següent.

La memòria anual és un instrument de millora de l’activitat educativa que
avalua la consecució de les finalitats proposades pel centre en els seus
documents de planificació.
La memòria anual s’ha d’anar elaborant al llarg del curs amb les aportacions dels
membres de la comunitat educativa i les informacions que es van recollint en el
dia a dia del centre. En la seva redacció pot seguir el mateix esquema que el
pla anual i no només ha de valorar aquest, sinó que també ha d’entrar en altres
aspectes del funcionament de l’escola com poden ser: les activitats realitzades i
no programades, les problemàtiques que han sorgit, etc.

La programació en l'àmbit
formal
Virginia Romero Rosales i Estrella Izquierdo Hernández

Didàctica de l’educació infantil

Didàctica de l’educació infantil

La programació en l'àmbit formal

Índex

Introducció

5

Resultats d’aprenentatge

7

1 Concepte i característiques de la programació en l’educació formal
1.1 Concepte de programació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Nivells de concreció curricular: de la planificació educativa a la programació didàctica
1.1.2 Definició d’unitat didàctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Consideracions prèvies a la programació de les unitats didàctiques en l’etapa de l’educació infantil
1.3 Característiques evolutives de l’infant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Principis metodològics i educatius propis de l’etapa d’educació infantil . . . . . . . . . . . .
1.4.1 Elements de la programació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2 La línia metodològica marcada pel projecte educatiu de centre (PEC) i la proposta
pedagògica de centre (PPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
11
12
13
14
15
16
24

2

L’avaluació en l’àmbit de l’educació formal
2.1 Característiques del model actual d’avaluació . . . . .
2.1.1 Moments de l’avaluació . . . . . . . . . . . .
2.2 L’observació: característiques, instruments i tècniques
2.2.1 Característiques de l’observació . . . . . . . .
2.2.2 Instruments i tècniques de l’observació . . . .
2.3 Documents d’avaluació . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Comunicació de la informació . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

27
28
31
34
35
37
39
40

3

Disseny, elaboració i avaluació de les unitats didàctiques
3.1 Estructura de la unitat didàctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Les primeres reflexions i el protocol de recollida de dades . . . . . . . . . . .
3.3 Complementació formal del protocol d’unitat didàctica . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Dades identificatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Justificació de la unitat didàctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Les capacitats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4 Els objectius d’aprenentatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5 Els continguts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.6 Les activitats: seqüència didàctica i proposta d’activitats . . . . . . . .
3.3.7 Les orientacions didàctiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.8 Els recursos: espais, materials i agrupaments . . . . . . . . . . . . . .
3.3.9 L’atenció a la diversitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.10 L’avaluació: activitats d’avaluació, criteris i indicadors i autoavaluació

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

47
49
50
53
54
55
55
57
59
63
66
66
70
71

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

24

Didàctica de l’educació infantil

5

Introducció

L’educació infantil és, avui dia, la primera etapa del sistema educatiu i va des dels
0 als 6 anys d’edat. És una etapa no obligatòria que al principi no era gratuïta fins
que, amb la LOGSE, l’Estat es va comprometre a subvencionar els centres que
imparteixen el segon cicle (3-6 anys). És a dir, podem dir que,actualment, és una
etapa no obligatòria i gratuïta en el tram dels 3 als 6 anys.
Al nostre país, l’educació infantil havia rebut molt poca atenció i s’havia exercit
sempre amb finalitat assistencial o social, fins que la LOGSE la va incloure com
la primera etapa del nou sistema educatiu. Lògicament, la seva inclusió dintre
del sistema va comportar canvis importants en l’organització dels centres i en
la manera d’atendre els infants. Des de feia molt de temps, mestres i pedagogs
reivindicaven aquesta etapa com a educativa, i finalment havien obtingut el fruit
de la seva reivindicació.
La família segueix essent la primera encarregada d’atendre i educar l’infant, però
els centres educatius col·laboren en aquesta tasca. Tenen la missió d’aportar a
l’infant experiències de vida i de relació en un àmbit diferent i complementar la
tasca de les famílies.
Des d’aquesta perspectiva, la tasca de les persones que tenen cura dels infants es
professionalitza i pren una intencionalitat educativa clara que haurà de respondre
a una planificació i una programació, tant en les activitats d’aprenentatge dirigides
als infants com en la coordinació entre educadors i pares, entre els professionals
del centre o entre aquests professionals i la resta de personal.
L’administració pretén que cada centre estableixi i constati les seves peculiaritats,
i creï i desenvolupi un estil educatiu propi. Per això, haurà de tenir en compte les
característiques del seu context social i cultural, les dels seus alumnes i la pròpia
concepció educativa de pares i educadors.
Per tal de satisfer aquest objectiu, la Llei orgànica d’educació (LOE), dota els
centres d’autonomia per poder tirar endavant el seu projecte educatiu adaptat
a l’entorn en què es troba. Aquesta autonomia permet al centre concretar els
seus propis projectes, és a dir, tenir un marge de gestió del currículum (amb
l’objectiu d’ajustar-lo al màxim a les necessitats dels alumnes), d’autonomia
d’organització pedagògica (per millorar la capacitat de gestió de les aules i dels
mètodes innovadors) i de gestió de recursos humans i econòmics (per poder decidir
les necessitats de material d’acord amb els requisits del projecte educatiu). Dins
aquest àmbit, l’avaluació passa a ser una tasca clau, en tant que és imprescindible
per comprovar l’adequació dels resultats de les propostes educatives programades
en el centre.
Tot això s’haurà de recollir en diversos documents de planificació i programació
de l’acció educativa. Aquests documents restaran en el centre i constituiran
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l’eix vertebrador a partir del qual s’organitzaran i s’avaluaran les actuacions dels
docents i dels pares, en el que els sigui propi, segons les competències de cada
col·lectiu.
Els documents de planificació tenen la voluntat de dotar els centres d’identitat
pròpia. La programació general anual i les programacions específiques de l’aula
-les programacions de les unitats didàctiques- derivaran d’aquests documents. La
intenció de la concreció i la programació educativa és cohesionar l’equip com
a col·lectiu que actua d’una manera consensuada i pren decisions que s’hauran
de constituir en un model pedagògic únic i en una guia d’acció per a tots els
participants de l’actuació educativa en el centre.
En l’apartat “Concepte i característiques de la programació en l’educació formal”
explicarem quines són les característiques i quins són els elements que defineixen
la planificació de l’educació en l’àmbit formal, el coneixement dels quals emmarcarà l’acció de programar. La programació la durà a terme el personal educador a
l’hora de contextualitzar el projecte educatiu de centre a la seva pràctica educativa
en el seny de l’aula i per a un grup d’infants específics.
En l’apartat “L’avaluació en l’àmbit de l’educació formal” desenvoluparem el
tema de l’avaluació. Veurem que el procés educatiu, com qualsevol altre procés,
necessita establir les condicions que facin possible verificar si les fites s’assoleixen
o no. També veurem en quins moments i amb quins instruments cal fer aquesta
verificació i qui ha de prendre les decisions.
En l’apartat “Disseny, elaboració i avaluació de les unitats didàctiques” veurem
com es concreta l’actuació educativa, com es programa l’actuació docent i com
es plasma en unitats didàctiques. Tindrem en compte tots els elements que hi
intervenen: les condicions que hem de considerar en funció de la proposta pedagògica de centre, les característiques evolutives dels infants als quals es dirigeix
l’actuació, les peculiaritats individuals que s’hagin de tenir en compte, i també les
prescripcions curriculars i les recomanacions del Departament d’Educació.
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En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Determina els objectius de la intervenció educativa i relacionar-los amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació, en l’àmbit formal.
• Analitza els elements del currículum d’educació infantil.
• Descriu les bases en les quals es fonamenta el currículum d’educació
infantil.
• Identifica els diversos nivells de concreció curricular.
• Compara documents de planificació de diferents tipus d’institucions
en l’àmbit formal i no formal.
• Selecciona objectius i continguts a partir del marc curricular i de les
característiques dels infants, per assolir el desenvolupament de les
seves capacitats individuals.
• Valora la importància de la planificació en el procés d’intervenció
educativa.
• Defineix i contextualitza els diversos objectius de la intervenció educativa a partir de les característiques dels infants i del seu context social,
familiar i cultural.
• Incorpora en la selecció d’objectius i continguts propostes envers la
consecució de la igualtat entre dones i homes.
2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
• Integra els temes transversals en l’elaboració d’unitats didàctiques.
• Selecciona els criteris metodològics i les estratègies d’intervenció
d’acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i els interessos dels infants.
• Dissenya les adaptacions curriculars, tenint en compte les recomanacions de les entitats o els professionals implicats i la informació
obtinguda.
• Valora la participació en les activitats en equip, el contrast d’opinions
i l’intercanvi d’experiències.
• Compara les propostes metodològiques globalitzades més utilitzades
en l’educació infantil.
• Valora la importància educativa dels ritmes i les rutines de la vida
quotidiana en l’educació infantil.
• Valora la integració dels temes transversals amb relació al desenvolupament de les capacitats infantils i l’educació integral.
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3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, a partir de l’anàlisi de la normativa legal i l’aplicació dels criteris
pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
• Analitza els diversos models d’agrupament d’acord amb el nombre de
participants, l’edat, la metodologia i la programació prevista.
• Selecciona materials didàctics i didàctic-interactius adequats als objectius, els continguts i els criteris metodològics.
• Estableix els espais, els materials, els recursos humans i els temps,
tenint en compte l’edat, el nombre d’infants i, si cal, les necessitats
educatives especials.
• Defineix criteris per a una distribució adequada del temps: calendari,
jornada...
4. Planifica les activitats d’educació formal, i relacionar-les amb els objectius
de la programació i les característiques dels infants.
• Relaciona les activitats amb els objectius, els continguts, la metodologia i les necessitats individuals dels infants.
• Integra els diversos temes transversals en les activitats programades.
• Dissenya diferents activitats per al tractament de l’atenció a la diversitat i la compensació de desigualtats socials.
• Identifica possibles dificultats i proposa solucions viables.
• Valora la coherència de la planificació de les activitats d’educació
formal i no formal amb els objectius de la programació.
• Mostra una actitud participativa, oberta i creativa.
• Mostra sensibilitat, respecte i tolerància envers les diferències individuals.
• Mostra iniciativa i capacitat d’anticipació als esdeveniments.
5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció, i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.
• Identifica els diferents models d’avaluació.
• Defineix les estratègies i les tècniques d’avaluació tenint en compte
la planificació de la intervenció i els moments de la intervenció en
l’àmbit formal.
• Selecciona les estratègies i les tècniques d’avaluació en diferents
moments al llarg del procés de la intervenció en l’àmbit formal.
• Dissenya les activitats d’avaluació tenint en compte els criteris i els
procediments establerts dins el marc curricular, en el cas de l’educació
formal.
• Estableix indicadors d’avaluació en diferents moments del procés
d’intervenció en l’àmbit formal que valorin l’adequació dels objectius
i els criteris metodològics, la selecció i la seqüenciació dels continguts
i les activitats, i la funcionalitat i l’adequació dels espais i els materials
emprats.
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• Valora la importància de l’avaluació en els diversos moments del
procés.
• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora
en l’eficàcia i la qualitat del servei.
• Mostra una actitud favorable a la pràctica reflexiva.
• Defineix indicadors d’avaluació relacionats amb el desenvolupament
de les capacitats dels infants.
• Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció amb relació a
l’eliminació d’estereotips masculins i femenins, l’ús de llenguatge
no sexista, l’eliminació d’estereotips sexistes en el repartiment i el
desenvolupament de les tasques o en l’ús de l’espai o dels materials.

La programació en l'àmbit formal
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1. Concepte i característiques de la programació en l’educació
formal

Programar implica explicitar les intencions educatives. Correspon a l’equip
educatiu del centre preveure, concretar i avaluar en els diferents documents de
planificació les programacions en funció de les necessitats i interessos dels infants,
de les característiques del centre i de l’entorn i de les pròpies expectatives dels i
les docents.
La concreció d’aquestes programacions es realitzen en diversos nivells. En primer
lloc, el centre s’ha de plantejar quins són els seus trets d’identitat, és a dir, quina
serà la línia pedagògica que emmarcarà totes les actuacions educatives i que
s’hauran de plasmar en el PEC i en la PPC . En segon lloc, s’han d’elaborar les
programacions anuals, és a dir, la planificació de la tasca educativa adreçada a l’alumnat de cada cicle o curs de l’etapa i per a cada àrea, mantenint una coherència
interna per a tot el centre. En tercer lloc, un cop establerta la programació anual,
els equips docents han de prendre decisions sobre les unitats didàctiques, últim
nivell de concreció i en què es defineix l’ensenyament i aprenentatge a l’aula.
Considerem aquestes programacions com a necessàries i pròpies d’un model
educatiu de qualitat, i les decisions que es prendran en l’elaboració de les unitats
didàctiques han d’estar orientades pels criteris dels diferents nivells de concreció
superior i conformaran el desplegament curricular del centre.

1.1 Concepte de programació

Prenent Wilson (1992) com a referent, trobem el següent: “Planificar -programarpermet ser conscient de la intencionalitat que presideix el treball, permet preveure
les condicions més adequades per assolir les fites i permet disposar de criteris per
anar regulant tot el procés. Només si tenim clar el que volem que assoleixin les
nenes i els nens, atenent a les seves peculiaritats, els podrem oferir la proposta
educativa adequada.”
De l’anàlisi d’aquesta definició, n’extraurem el concepte de necessitat de la
programació de la intervenció educativa. La necessitat de programar l’acció
educativa es deriva del fet que l’acció educativa en l’àmbit formal ha de respondre
a una intencionalitat i a una finalitat. Cal que estiguem segurs que l’escola té la
capacitat de donar una resposta adequada i de qualitat a nens i nenes diferents.

Què és programar?
En línies generals, planificar és
preveure, anticipar-se, pensar
abans d’actuar, projectar.
L’objectiu ha de ser organitzar i
coordinar totes les accions que
facilitin l’aprenentatge en els
nens i les nenes.
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La programació, dins l’àmbit de l’educació formal, ha de considerar tots els
elements del currículum: els aprenentatges i les experiències que es volen
transmetre, els recursos i les metodologies que s’utilitzaran, la manera com
s’organitzaran els espais en què es portin a terme les experiències educatives,
la temporalització d’aquestes experiències, els aspectes que s’avaluaran i la
manera com es farà. Com més específica sigui aquesta reflexió del procés
educatiu, més possibilitats hi haurà d’arribar als resultats d’aprenentatges
esperats.

1.1.1 Nivells de concreció curricular: de la planificació educativa a la
programació didàctica

Respecte a la planificació
de la intervenció educativa
i els nivells de concreció
curricular, podeu veure
l’apartat “La planificació
educativa en els serveis
d’atenció als infants” de la
unitat “Principis bàsics
d’intervenció en educació
infantil”.

Sabem que la planificació de la intervenció educativa en l’àmbit formal defineix
un model curricular, obert i flexible, amb unes característiques, uns elements i
uns principis psicopedagògics prescriptius. Es tracta del disseny curricular base
(DCB).
El fet que el model curricular sigui obert i flexible implica que les propostes no
són tancades, és a dir, que permet adaptar i contextualitzar aquestes propostes
a les característiques dels infants i dels diversos contextos. D’aquesta manera,
els equips docents dels centres s’encarregaran de concretar i recollir, mitjançant
les programacions, les peculiaritats pròpies del centre, el model pedagògic i les
propostes de treball de la intervenció didàctica.

El caràcter descentralitzat, integrador, obert i flexible possibilita que
el currículum educatiu es pugui contextualitzar i concretar segons les
necessitats de cada centre mitjançant programacions.
Planificació i nivells de
concreció
La planificació educativa
establerta per les administracions
educatives per a tot un estat i
contextualitzada per les diferents
comunitats convergeix en els
diversos nivells de concreció,
tant pel que fa a les
programacions anuals o la
manera de procedir de tot l’equip
educatiu a escala de centre, com
pel que fa a les unitats
didàctiques o la manera de
procedir de l’educador en una
aula o amb un grup.

Una altra implicació d’aquest model curricular és que ens permet parlar del
concepte de nivells de concreció curricular.
Entenem el concepte de nivells de concreció curricular com la cadena
de decisions que les diferents instàncies educatives que intervenen en el
currículum van prenent per adaptar-lo a les característiques del centre i a
les necessitats dels infants.
Les instàncies educatives que intervenen en el currículum són tres:
• L’Estat i la nostra comunitat autònoma, que proposa el currículum marc per
a tota l’etapa.
• Els equips educatius, que l’adapten a la seva realitat.
• El personal educador d’aula, que l’adapta a la situació concreta dels infants
amb qui treballa.
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De les decisions que prenguin derivaran els diferents nivell de concreció. Per tant,
si sintetitzem totes dues idees tenim el següent:
El primer nivell de concreció és el nivell més general i es correspondria amb
la planificació de la intervenció educativa. L’elabora l’administració educativa
de l’Estat i el completen les comunitats autònomes. Parteix del marc normatiu
(Constitució, lleis orgàniques...) i constitueix el que s’anomena disseny curricular
base (DCB).
En el segon nivell de concreció, i a partir del currículum establert per l’administració educativa, el centre s’ha de plantejar quines són les grans línies del seu
desplegament curricular, que es recolliran en el projecte educatiu de centre (PEC)
i en la proposta pedagògica de centre (PPC).
A partir d’aquests preceptes, l’equip directiu haurà d’elaborar la programació
general anual de centre, és a dir, la concreció de la tasca educativa adreçada a
l’alumnat de cada cicle o curs de l’etapa.
En el tercer nivell de concreció curricular, partint de les propostes de centre
anteriors, el personal educador definirà la pràctica educativa per a la seva aula
mitjançant les unitats didàctiques.

La concreció de la planificació de la intervenció educativa en programacions
està directament relacionada amb els diferents nivells de concreció que
estableix el model curricular vigent.
En la figura 1.1 podeu veure com es concreta l’acció educativa en cada nivell, i
també els documents de planificació en què es recullen aquestes concrecions.
Fig u ra 1. 1. Concreció de la programació en l’educació formal

Correspon al personal
educador la concreció de
les unitats didàctiques en
funció de les necessitats i
els interessos dels infants i
de les pròpies expectatives.

1.1.2 Definició d’unitat didàctica
Caldrà tenir clar què impliquen i com es defineixen conceptes com programació
d’unitats didàctiques i programacions anuals, ja que la finalitat d’aquesta unitat
és estudiar el disseny, l’elaboració, la posada en marxa i l’avaluació d’aquestes
programacions, les quals reflecteixen de manera directa l’actuació a l’aula.

La programació general
anual de centre
La programació general anual de
centre és el conjunt de decisions
adreçat a l’alumnat de cada cicle
o curs de l’etapa, dels elements
que intervenen en el procés
d’ensenyament-aprenentatge,
d’acord amb les finalitats
expressades en el PEC de centre
i en funció de les necessitats
educatives de l’alumnat.
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Definirem la unitat didàctica com un conjunt de decisions i accions que fan
realitat la pràctica educativa del personal educador. Les unitats didàctiques
segueixen la línia d’actuació comuna a tot el centre i s’adrecen a un grup
d’alumnes concret o a una aula.
Per elaborar les unitats didàctiques, cal seleccionar els continguts adequats,
establir els objectius i determinar les estratègies i les activitats d’aprenentatge
adreçades als infants. També cal precisar les estratègies i les activitats d’avaluació
que s’empraran per revisar el procés d’ensenyament-aprenentatge i per afavorir
que els infants desenvolupin les capacitats establertes per a l’etapa i progressin,
tot respectant els diferents ritmes i processos.
El conjunt d’unitats didàctiques per a un curs escolar es recollirà en la programació general anual de centre. Abans de començar les classes, l’equip directiu ha
d’elaborar aquesta programació, en què ha d’incloure les propostes del claustre i
el consell escolar.

1.2 Consideracions prèvies a la programació de les unitats
didàctiques en l’etapa de l’educació infantil
Les actuacions educatives proposades en les unitats didàctiques s’han de basar
en els mateixos criteris metodològics i psicopedagògics que l’equip directiu ha establert prèviament en la proposta pedagògica de centre (PPC) i en la programació
general anual de centre (PGA).
Però què vol dir que s’han de basar en els mateixos criteris? Quines dificultats
pot tenir el personal educador, a escala personal i professional, davant d’aquesta
premissa ineludible? Quins coneixements teòrics i pràctics haurà de tenir?
Ara cal analitzar aquesta dificultat i els requisits per trobar el camí que permeti
arribar a la gestió més adequada d’una programació d’aula.
Una dificultat amb què pot topar el docent d’aula és el fet de passar d’uns acords
grupals a una idea pròpia i individual. És a dir, s’ha de fer seus uns acords i unes
propostes delimitades pel grup educatiu i plasmar-los en el si de la seva realitat
diària. Per superar aquesta fita haurà de tenir, necessàriament, una base teòrica
sòlida que li permeti conèixer els infants i el procés d’aprenentatge que segueixen
durant aquesta etapa.
A més, haurà de tenir una base didàctica sòlida i saber com portar a terme
les actuacions educatives a l’hora d’ensenyar, com dissenyar i seleccionar les
activitats, i quina metodologia i quines estratègies són les més adequades per
materialitzar-les i avaluar-les. Sobretot, haurà de tenir una ideologia i un tarannà
d’acord amb un model educatiu obert a cadascun dels nens i les nenes de l’aula.
A partir d’aquestes premisses, el personal educador, abans de concretar una unitat
didàctica, haurà de tenir molt clars els aspectes següents:
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• Les característiques evolutives dels infants, la seqüència normal dels canvis
evolutius i els tipus d’experiències lúdiques més freqüents en els diversos
nivells de desenvolupament.
• Els principis metodològics i educatius propis de l’etapa d’educació infantil.
• Els elements de la programació.
• La línia metodològica marcada pel projecte educatiu de centre (PEC), la
proposta pedagògica de centre (PPC) i la programació general anual de
centre (PGA).

1.3 Característiques evolutives de l’infant
Els primers anys de vida d’un infant són d’importància vital per al seu desenvolupament, atès que en aquest primer moment s’estableix l’estructura de la seva
personalitat i les bases per als futurs coneixements. Els canvis que s’esdevenen
sorprenen dia a dia, i encara més si es compara el primer any de vida amb la resta.
No farem una relació de tots els canvis que es produeixen, serà suficient recordar
el gran pas que hi ha entre no parlar i adquirir el llenguatge, entre no caminar i ser
autònom en el moviment, entre no controlar els esfínters i adquirir-ne el control.
Finalitat de l’educació infantil
“L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels
infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de
l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal,
perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma.”
Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l’educació infantil.

És evident que això és un procés que va des de les primeres reaccions dels petits
amb el seu entorn fins a la consecució de l’autonomia, el reconeixement com a
persona individualitzada i la socialització.
Per realitzar aquest procés, l’infant compta amb les seves potencialitats i la
resposta que rep del medi. Aquesta interacció sempre està mediatitzada per algú,
que són els pares i familiars en primer lloc i els educadors o educadores més tard.
És un procés únic, que requereix una atenció individualitzada i preferent i en el
qual l’infant s’ha de sentir segur i confiat.
A l’hora de programar els continguts i els objectius educatius, no podem obviar
aquesta realitat:
• El moment evolutiu de l’infant: s’ha de tenir en compte els diferents ritmes
de desenvolupament dels infants i adequar l’ensenyament a les diverses
característiques personals i socials que els condicionen.
• Oferir ocasions d’estímuls i experiències: per a que interaccioni amb el
medi proper a partir dels interessos i capacitats personals; cal fugir de situacions en les que sistemàticament es facin propostes tancades i col·lectives,

L’infant ha de poder abordar les
coses i els objectes que no coneix, o
les relacions amb els altres, de la mà
d’algú que li proporcioni confiança i
seguretat.
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en les que l’infant haurà d’acceptar realitzar l’activitat proposada sense que
se li concedeixi cap marge d’iniciativa ni de creativitat, ja que, en el fons,
el que s’afavoreix són actituds d’espera i dependència.
• La importància de la interrelació que s’estableix entre l’infant i els
adults propers: tot el personal del centre té influència en el desenvolupament de l’infant, si bé des de llocs i responsabilitats diferents, tothom aporta
conscient o inconscientment models de relació i pautes de comportament als
infants.

Les característiques evolutives dels alumnes en l’etapa d’educació infantil
demanen que les tasques proposades generin la seva activitat, mental i
observable, potenciïn la creativitat i l’experimentació. A més, interessa que
les activitats que es porten a terme no siguin opaques, és a dir, que deixin
veure el seu decurs de manera que es pugui anar intervenint en relació als
guanys i dificultats que experimenten els infants.

1.4 Principis metodològics i educatius propis de l’etapa d’educació
infantil

Podeu veure els principis
psicopedagògics i els
models didàctics
específics establerts en el
currículum de l’educació
infantil en l’apartat “La
planificació educativa en
els serveis d’atenció a la
infància”, de la unitat
“Principis bàsics
d’intervenció en educació
infantil”.

La pràctica educativa en l’educació infantil permet diferents enfocaments metodològics, però en les orientacions que recull el currículum de l’etapa es prioritzen les
actuacions que tinguin a veure amb la concepció constructivista de l’aprenentatge.
És imprescindible assenyalar aquí tots aquells principis que ens poden ser útils a
l’hora de plantejar-nos les programacions en l’educació infantil i recollir les orientacions i estratègies necessàries per dur a terme l’actuació educativa programada.

Els principis metodològics propis de l’etapa d’educació infantil s’han
de prendre com a referents que permetran la presa de decisions
fonamentades per a que, en efecte, la intervenció pedagògica tingui un sentit
inequívocament educatiu.
Revisarem, dons, algunes de les idees que ens podem ajudar en l’acció didàctica,
derivades dels coneixements actuals sobre com són i com aprenen els nenes i les
nenes a aquesta edats.
1. Atenció a la diversitat
És important constatar que els ritmes i nivells maduratius -és a dir, les respostes de
cada un dels infants- són molt individualitzats. El procés de cada un és desigual (en
l’adquisició de la parla, en la motricitat, etc.), tot i que, en un moment determinat,
la majoria de nens i nenes adquireixen el desenvolupament que li pertoca per edat.
De fet, els nivells mitjans que ens serveixen de referència per establir el grau de
maduració dels infants són només això, referències.
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Cada nen té el seu propi ritme de desenvolupament i va construint de manera
personal i dinàmica les característiques que el defineixen, en funció de les
experiències que va vivint, del seu origen social, econòmic i cultural, i, de
forma rellevant, de l’ajuda que en aquest procés se li proporciona.
Un altre motiu de diversitat són les mateixes famílies. Les experiències dels
infants, encara que siguin tan menuts, són també diverses, ja que depenen dels
valors que els transmeten i de la manera d’afrontar la criança dels petits de les
seves famílies.

Diversitat i família
És un tòpic sentir a dir que no hi
ha dues famílies iguals però, avui
dia, aquest fet és més que mai
una realitat, ja que la immigració
és un fenomen generalitzat al
nostre país, que aporta valors
culturals i pràctiques educatives
diferents.

L’edat d’incorporació a la llar d’infants és un altre factor diferencial important. No
és el mateix els infants que van a l’escola des que tenen pocs mesos, que se senten
segurs, en un ambient conegut, que han assolit uns hàbits i un grau d’autonomia
important, que comparteixen aula i s’interrelacionen entre ells i amb l’educadora,
que aquells que arriben a l’escola per primer cop als dos anys i han de compartir
experiències d’aprenentatge en un ambient totalment nou per a ells.
Especial atenció mereixen aquells nens i nenes que presenten necessitats educatives especials, que haurien de identificar-se i valorar el més aviat possible. És
especialment important la detecció i atenció primerenca de les seves necessitats,
per això, mestres i educadors es coordinaran amb altres professionals per tal
d’afavorir un ambient especialment afectiu i estimulant.
S’han d’utilitzar amb ells els recursos més adequats per afavorir el seu desenvolupament, sempre prestant més atenció als processos que als resultats que
obtinguin. En aquest sentit, l’acceptació i el respecte a les diferències individuals
és un principi fonamental per a educadors i mestres que han de ser especialment
sensibles a les diferències individuals, intentant que aquesta diversitat repercuteixi
positivament en els seus aprenentatges i en la construcció de la seva identitat
personal i grupal.
Des d’aquest context tan divers, la programació ha de preveure totes aquelles
estratègies que s’adaptin millor a les individualitats i diversificar les experiències
d’aprenentatge. Més que mai, s’ha d’insistir en la necessitat de flexibilitzar les
propostes educatives i ajustar-les a la realitat.
Segons aquestes consideracions, a l’hora de programar haurem de tenir present el
següent:
• Respectar les diferències de nens i nenes realitzant programacions obertes
i flexibles que, en dur-se a la pràctica, permetin acomodar el procés
d’ensenyament a les necessitats i característiques de cada nen.
• Considerar els objectius de cicle d’una manera continuada i plantejar la seva
adquisició final com una tendència per orientar la línia d’actuació al llarg
de l’etapa.
• Plantejar l’activitat en l’aula amb la finalitat d’assegurar el benestar i
desenvolupament harmònic i equilibrat, oferint experiències culturals i

La importància de la funció
educativa
El currículum de primer cicle
estableix que: ”... cada alumnes
té un ritme i una manera
particular de manifestar-se. Per
tal d’ajudar al seu
desenvolupament caldrà
respectar les diferències
individuals de l’alumnat.”.
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l’acostament a recursos tecnològics; aquestes experiències seran tant més
necessàries com menor presència tinguin en l’ambient dels nens.

En la unitat “Atenció a la
diversitat” teniu alguns
exemples dels aspectes
que es poden adaptar en
funció de les
característiques i
necessitats educatives
especials dels infants.

• Plantejar activitats que responguin a diferents interessos i permetin treballar
a diferents nivells dins l’aula, en petits grups, de forma individual etc. Tenint
en compte la curiositat i interès diferenciat dels alumnes s’hauran d’afavorir
experiències d’experimentació, comunicació, motores, manipulatives, de
joc simbòlic, etc.
• Oferir oportunitats múltiples i variades d’aprenentatge que transcendeixin
estereotips per tal d’eliminar les diferencies associades al gènere. En el
desenvolupament de la tasca educadora es posarà especial atenció en la
utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric.
2. L’aprenentatge significatiu
Recordem que aprendre de manera significativa requereix establir nombroses
relacions entre el que ja es coneix i el que s’ha d’aprendre, i té com a conseqüència
la integració dels coneixements, el que permetrà aplicar l’après en una situació a
altres situacions i contextos.
Un altre dels requisits per aprendre significativament és que el nen/a tingui una
disposició positiva cap a l’aprenentatge, estigui motivat per aprendre, és a dir, que
els aprenentatges tinguin sentit per als infants, connectin amb els seus interessos
i responguin a les seves necessitats.

Ho explicaré a l’escola
Fer parlar l’infant de les seves
experiències l’ajudarà a recordar,
a establir una correspondència
entre el que ha viscut i les
característiques que després pot
imaginar i evocar a partir de les
nostres paraules.

Per arribar a l’aprenentatge significatiu serà necessari que l’educadora i l’educador
estableixi en la seva programació la manera de: motivar als infants i afavorir
nous esquemes de coneixements.
a) La motivació de l’infant
S’haurà de motivar els infants i se’ls haurà d’ajudar a trobar sentit al que se’ls
proposa. Cal fer-ne una presentació i permetre que cada infant hi aporti el que en
sap, a més de les seves experiències i les seves emocions. S’ha d’ajudar l’infant
que no hi veu l’interès a trobar alguna escletxa perquè hi pugui entrar o bé se li ha
d’oferir una alternativa quan sigui el cas.

La motivació és un recurs didàctic de primer ordre que s’ha de potenciar en
l’infant, ja que si té interès en el que fa podrà relacionar fàcilment el que
aprèn amb el que ja sap. Si no, haurem de posar els mitjans per afavorir-ne
l’interès i la motivació.
Per arribar a aquesta motivació, cal fer el següent:

La col·laboració de les mares i els
pares és necessària.

• Preveure activitats per poder elaborar un diagnòstic inicial del que ja sap i
del que no sap.
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Per conèixer les experiències prèvies dels infants més petits, de vegades serà
necessària la col·laboració dels pares, que hauran d’aportar totes les dades
significatives sobre el context de l’infant: què coneix, quines han estat les
seves vivències, etc.
• Caldrà captar l’interès dels infants. En principi, el goig d’aprendre és
natural i espontani en l’infant, i li suscita interès i ganes de conèixer.
• Caldrà adaptar els continguts d’aprenentatge a les capacitats dels infants.
Cal implicar-los en una dificultat superable perquè puguin resoldre els
problemes plantejats i trobin la resposta d’una manera autònoma.
"Exemple d’estimulació de la motricitat (8 mesos a 1 any)
L’objecte ocult o desplaçat: l’adult amaga una joguina i estimula l’infant a cercar-la
(escollir una joguina de colors vius o que li agradi), però l’amaga a prop de l’infant per
no desanimar-lo.
L’adult ha de desplaçar l’objecte davant de l’infant perquè aquest tingui el desig d’agafar-lo,
de guanyar!
Interès: aquest exercici obliga l’infant a moure’s, ja que està molt motivat. Afavoreix la
consecució de la permanència de l’objecte, la memorització i és valoritzador per a ell (s’ha
de saber fer trobar i recollir l’objecte)”.
Tourette-Turgis (1988, pàg. 76)

• S’haurà de fomentar l’autoestima: el goig i el plaer per superar les dificultats
i afrontar nous reptes i la valoració positiva que els altres fan d’aquest
fet ajuda a fomentar l’autoestima i augmenta la confiança en les pròpies
possibilitats.
S’han de valorar els èxits aconseguits
“Sóc al jardí de l’escola i la petita Marta se m’acosta i em demana que l’acompanyi fins a
la mitja lluna perquè vol ensenyar-me un nou èxit que ha aconseguit: enfilar-se, penjar-se i
deixar-se anar amb tota l’embranzida del pes del seu cos. Hi ha una gran emoció en aquest
repte assolit. No em deixa marxar d’allà i em reclama una altra vegada dient-me: «Mira,
mira què faig!».”
Abeyà (2002, pàg. 18)

b) Els nous esquemes de coneixements
Cal afavorir la formació d’esquemes nous en l’infant perquè organitzi el coneixement nou. Per això cal facilitar l’exploració, el descobriment i la comprensió dels
continguts nous, a més del seu ús autònom, de manera progressiva.
Per facilitar la formació d’aquests esquemes nous caldrà fer el següent:
• Afavorir l’activitat externa i interna de l’infant: l’observació directa, la manipulació i l’experimentació són la base de l’activitat cognoscitiva (interna).
• Donar-li marge perquè ell mateix faci els seus propis descobriments.

Activitat externa i interna
de l’infant
La panera dels tresors, el joc de
la descoberta, els jocs d’aigua,
etc. fomenten l’activitat interna i
externa de l’infant. En el joc de
la descoberta, els objectes estan
a disposició de l’infant i
l’educador està disponible, atent,
però la seva intervenció, si té
lloc, és imperceptible.
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• Oferir-li l’oportunitat d’utilitzar la memòria comprensiva -el que ja ha aprèscom a base per iniciar aprenentatges nous. Plantejar situacions en què pugui
utilitzar el que ja sap.
En resum, quan l’infant és capaç d’utilitzar els coneixements adquirits en un
altre context d’una manera funcional, es diu que s’ha arribat a un aprenentatge
significatiu.
Exemple d’aprenentatge significatiu
Si han vist, tocat, tastat, trossejat i anomenat les fruites que ha portat la cuinera, ara es
podria plantejar el reconeixement gràfic de les fruites: es porten imatges de fruites de tots
tipus i mides i es col·loquen classificades a les parets (cada fruita té el seu lloc).
A la llar d’infants les activitats individualitzades es plantegen des de la manera d’atendre
l’infant en el moment dels àpats, del treball d’hàbits, del joc, etc.

3. Enfocament globalitzador
El principi de globalització consisteix en aproximar als nens i les nenes a allò que
han d’aprendre de d’una perspectiva integrada i diversa.
Si analitzem les prescripcions establertes en els currículums d’educació infantil
al respecte, ens adonem que l’enfocament globalitzador de l’etapa fa referència a
tres aspectes diferenciats: per una banda al concepte d’etapes com a adquisició de
capacitats (a primària parlarem de competències bàsiques) que els prepari per a
una continuïtat entre cicles, per una altra banda es refereix a la globalització de
les activitats d’aprenentatge i finalment a la globalització de les àrees.
Prescripcions
El decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l’educació infantil estableix que les programacions didàctiques han de tenir un
tractament globalitzat.

• Els aprenentatges que fan els infants s’han de plantejar des d’una perspectiva globalitzada
perquè les capacitats previstes es puguin assolir amb voluntat de continuïtat en tots dos cicles
de l’etapa.
• A l’hora d’organitzar activitats, cal tenir en compte els ritmes de desenvolupament individual,
de joc i d’assoliment d’hàbits i de descans, a més de les necessitats socioafectives i
educatives de l’infant.
• Les activitats quotidianes relacionades amb la satisfacció de necessitats bàsiques
constitueixen l’eix de l’organització educativa.

Des d’aquesta perspectiva globalitzadora, s’hauran de proposar seqüències d’aprenentatge en qualsevol de les seves formes: per àrees d’experiència (unitats didàctiques), per activitats globalitzades, per projectes (resolució de problemes),
per tallers, o per petites investigacions que siguin significatives pels infants, que
provoquin el seu interès i que presentin la integració de les tres àrees o àmbits
d’experiència.
Vegem-ne algun exemple:
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a) Per àrees d’experiència
Aquesta proposta agrupa els continguts en unitats de significació per a la infància
i les denomina àrees d’aprenentatge:
• Descoberta d’un mateix i dels altres
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En l’apartat “Disseny,
elaboració i avaluació de
les unitats didàctiques”
d’aquesta unitat, podeu
veure exemples de
propostes de programació
en els que es segueix la
planificació per àrees
d’experiència.

• Descoberta de l’entorn
• Comunicació i llenguatge
És un plantejament bastant pautat i que ajuda a planificar d’una manera similar en
totes les escoles infantils.
b) Per activitats globalitzades

Segons Maslow
El fet de tenir les necessitats
primàries satisfetes genera
mecanismes de motivació per a
la recerca d’altres de més alt
nivell.

La proposta es realitza a partir de nuclis temàtics en relació amb els àmbits
d’experiència dels infants. Aquest plantejament no entra en contradicció amb
l’altre, però és més obert i flexible. Està estructurat en plans de treball, en els
quals les accions de la vida quotidiana -és a dir, les rutines- tenen la mateixa
importància que els aprenentatges adquirits amb el joc. És un procés més fàcil
d’entendre per l’educador però en el qual es poden perdre de vista els objectius
plantejats. S’estructura en dos grans blocs: les activitats de la vida quotidiana i
les activitats de joc i aprenentatge.
• Les activitats de la vida quotidiana
A l’etapa de l’educació infantil la programació de les activitats de la vida
quotidiana, sobre tot a l’edat de 0-3 anys, està estretament lligada a la satisfacció
de les necessitats bàsiques del nen i la nena.
S’haurà de considerar la dependència total dels petits en aquests primers anys
de vida, especialment en el primer. Aquest fet exigeix una atenció especial
a les necessitats bàsiques: físiques, de seguretat, afectives, emocionals i de
pertinença. Aquestes necessitats han d’estar cobertes per poder afrontar els nous
aprenentatges relacionats amb l’autonomia i la independència, els aprenentatges
cognitius, relacionals i socials.
Per aquest motiu, s’han de considerar ocasions educatives totes aquelles en les
quals es pugui mantenir amb l’infant una relació individualitzada i de qualitat
amb l’objectiu de fer-li progressar cap a l’autonomia total i l’adquisició d’una
autoimatge positiva.

L’atenció individualitzada de la satisfacció de necessitats fisiològiques
(canvi de bolquers, moment de dinar, inici del descans) en un ambient
tranquil i satisfactori per a l’infant afavoreix la relació.

La cobertura de les necessitats
bàsiques, en un ambient relaxat, ha
d’aportar satisfacció a l’infant.
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La relació que s’estableix en aquest moment de satisfacció de necessitats
facilita la coneixença mútua i l’establiment del vincle d’afecció amb l’infant.
Aquest vincle li facilitarà la seguretat i confiança per establir noves relacions
i la seguretat d’afrontar els nous reptes.
Aquest temps representa una ocasió excel·lent per a la relació individualitzada
i afectiva amb l’infant; per tant, és important tenir en compte les condicions que
afavoreixin el bon clima ambiental i relacional en les orientacions metodològiques
i en l’organització de la vida a l’aula.
Per aquestes raons, les activitats de la vida diària -les rutines- no solament no s’han
de menystenir, sinó que, per la seva importància, s’han de considerar fonamentals
en aquesta etapa i han de constituir l’eix que organitza el temps i les activitats
diàries, juntament amb el joc.
• Les activitats de joc i aprenentatge
Pel que fa a les activitats de joc i aprenentatge, s’ha de considerar que per al primer
nivell de l’etapa d’educació infantil separar el joc de les activitats és certament
difícil, perquè ja hem comentat que el joc és una de les activitats principals dels
infants i ha de formar part de la metodologia bàsica dels seus aprenentatges.
El joc és l’activitat fonamental de la vida dels infants a través del qual es
descobreixen a ells mateixos, exploren el seu entorn i fan les descobertes més
importants quant a les relacions personals i socials que s’estableixen entre les
persones i les relacions causals dels fenòmens físics i de l’entorn natural.

El joc en l’infant és espontani i està present des del primer moment, però
sempre relacionat amb la seva evolució i interessos. Primer a partir del seu
propi cos, després amb l’exploració dels objectes o joguines que posem al
seu abast; més tard, establint relacions entre els objectes i els fenòmens i
observant i imitant les persones i les coses del seu voltant, a través del joc
simbòlic i creatiu o com a mitjà per interrelacionar-se amb els altres.
En les programacions didàctiques hem de tenir present aquesta necessitat de joc de
l’infant i projectar ocasions de diversos tipus, adaptades a les seves característiques
físiques i evolutives i als seus interessos momentanis. Aquests jocs es poden
realitzar en solitari (panera dels tresors, joc heurístic, construccions, etc.), en petits
grups (racons, murals, pintura, etc.) o amb tot el grup d’infants (jocs dirigits,
psicomotors, etc.)

El joc simbòlic a partir dels dos anys és especialment motivador perquè
permet a l’infant elaborar experiències viscudes i fer funcional allò que ha
après en un altre context.
En quan a les activitats d’aprenentatge són necessàries per estructurar l’organització que fem de la vida quotidiana a l’escola bressol. Hem de planificar les
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experiències de l’infant i oferir-los ocasions per explorar les seves possibilitats en
el moment evolutiu més oportú, per augmentar progressivament la seva capacitat
d’atenció.
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Activitats d’observació i
experimentació
Les característiques dels alumnes
d’aquesta etapa demanen que les
tasques proposades generin la
seva activitat, mental i
observable, potenciïn la
creativitat i l’experimentació.

L’educadora i l’educador no ha de tenir cap dubte a l’hora de realitzar les
programacions didàctiques que tant el joc espontani com les activitats
estructurades:
• són les millors eines metodològiques que podem utilitzar per a
l’ensenyament-aprenentatge;
• impliquen activitat, motiven l’infant, són situacions globalitzades
que permeten a l’infant establir múltiples relacions, ofereixen la
possibilitat de treballar l’atenció, la relació amb els altres i amb l’adult,
etc.; i
• finalment, com a educadors, ens ofereixen l’oportunitat d’observar el
seu desenvolupament i posar els mitjans necessaris per reconduir el
procés de les situacions d’aprenentatge si fos necessari.

Exemple d’una opció de programació d’activitats globalitzades
Per tal de veure un exemple d’opció de programació d’activitats globalitzades, us presentem
un extracte de la proposta que l’Ajuntament de Barcelona fa a les escoles bressol
municipals.

Sistematitzar les activitats,
amb la flexibilitat i l’obertura
necessària, ens permet
controlar els processos
d’ensenyamentaprenentatge i, en
conseqüència, millorar-ne
l’eficàcia.

“A l’escola bressol és molt important el caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades
a la cura i les necessitats dels infants: afecte, alimentació, higiene, descans, joc i
seguretat. Les escoles bressol defineixen les necessitats dels infants en un sentit ampli
i, consegüentment, articulen les situacions vinculades al menjar, al canvi de bolquers o al
descans com a oportunitats per a una interacció de qualitat amb els nens i les nenes. Es
tracta de situacions en què els infants no solament es troben atesos, sinó que també se
senten estimats, i en què no solament se’ls satisfan les necessitats biològiques bàsiques,
sinó també les necessitats primigènies i bàsiques d’afecte i d’aprenentatge, l’atenció de
les quals és crucial en l’assoliment d’una bona autoestima. Les propostes educatives, en
conseqüència, tenen en compte moments i activitats necessaris, entre els quals hi ha els
següents:
• L’entrada i l’acollida dels infants, i el comiat.
• Les activitats de joc en els diferents espais del centre.
• Les activitats de cura (higiene, alimentació, descans...).
• Les activitats individuals i col·lectives.
• Les festes i les celebracions.”
Document marc del Projecte Educatiu de les Escoles Bressol de l’Ajuntament de Barcelona.

4. El clima de seguretat i confiança
Els infants inicien les connexions amb el món a través de les persones més
properes, la família i els educadors o educadores per tant el clima de seguretat
i confiança queda definit per les interaccions que infants i adults estableixen entre
sí.

Relació individualitzada
El contacte amb la mirada
facilita que l’infant capti, al llarg
de la situació de l’àpat, els
estímuls afectius i de relació amb
l’adult: el gest, el to de veu, etc.
S’han de considerar ocasions
educatives totes aquelles en les
quals es pugui mantenir amb
l’infant una relació
individualitzada i de qualitat amb
l’objectiu de fer-li progressar cap
a l’autonomia total i l’adquisició
d’una autoimatge positiva.
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Més enllà de les programacions didàctiques els educadors i educadores hauran
d’establir en el esdevenir de la seva pràctica educativa un model relacional positiu
i de respecte ja que els infants imiten els models de conducta que veuen al seu
voltant.
Caldrà identificar, si escau, els mecanismes de discriminació sexual ocults en
les relacions interactives presents a les escoles. Si les necessitats de cada infant
es respecten, aquests aprendran a respectar les dels altres, i a establir relacions
positives dins del grup.
Es tracta que l’infant se senti segur i satisfet i pugui elaborar una imatge positiva
d’ell mateix, d’aquesta manera se sentirà capacitat i motivat per abordar allò que
encara no coneix, els instruments que li permetran adquirir l’autonomia personal
i social necessària per desenvolupar-se al seu medi social.

1.4.1 Elements de la programació
Decrets 1012010 i 1812008
A l’hora de portar a terme una
programació didàctica és
imprescindible conèixer i
dominar els elements
prescriptius en aquests decrets i
que estableixen el currículum de
l’etapa de l’educació infantil.

En el subapartat “Els
models curriculars” de la
unitat “Principis bàsics
d’intervenció en educació
infantil” podeu veure la
definició dels elements
curriculars, a més de les
capacitats i els objectius
establerts en els
currículums de l’etapa.

Els components de la programació són els que donen resposta a les preguntes
bàsiques que es plantegen a l’hora d’afrontar una planificació amb rigorositat.
Aquestes preguntes són les següents: per a què, què i com cal ensenyar i avaluar.
En conseqüència, la programació ha de constar bàsicament d’uns components que
organitzats, contextualitzats i seqüenciats donin resposta, de manera unívoca, a les
intencions educatives del centre.
En la taula 1.1 es mostren quins són els elements del currículum en l’etapa
d’educació infantil i com s’organitzen.
Taul a 1. 1. Elements curriculars
Elements

Prescripcions curriculars

Capacitats

Són les mateixes per a tota l’etapa.

Objectius de cicle

S’estableixen en el currículum de cicle.
Són diferents per a cada cicle de l’etapa.

Continguts

Es defineixen com a àrees d’experiència i desenvolupament: descoberta d’un mateix
i dels altres, descoberta de l’entorn, comunicació i llenguatges.

Metodologia

Orienten sobre la presa de decisions, i les estratègies didàctiques i d’organització.

Avaluació

En el primer cicle s’estableixen les bases sobre com cal portar a terme el seguiment
dels infants.
En el segon cicle es prescriuen els criteris d’avaluació.

1.4.2 La línia metodològica marcada pel projecte educatiu de centre
(PEC) i la proposta pedagògica de centre (PPC)
La programació que elabora l’equip docent i que es recull en els diversos
documents de planificació del centre concreta la presa de decisions respecte a
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l’etapa i/o el cicle sobre els aspectes següents: les prescripcions normatives, les
finalitats educatives, les capacitats, els objectius, els continguts i l’avaluació, les
estratègies metodològiques, el context en què s’apliquen, les necessitats educatives
pròpies de l’alumnat. Aquestes decisions constitueixen un model educatiu comú
per a tot el centre.
A l’hora de dissenyar i elaborar una unitat didàctica, el personal educador
necessàriament s’haurà de basar en aquest model educatiu comú i l’haurà de
posar en marxa a partir d’activitats en la pràctica diària.
Com us podeu imaginar, la concreció i la seqüenciació d’elements curriculars, i les
estratègies metodològiques per posar en marxa la pràctica educativa en un centre
són molt diverses i depenen directament de la ubicació del centre, de l’alumnat,
dels pares i les mares, de l’equip educatiu, de l’organització, dels serveis i els
recursos als quals pot optar, etc.
Com que és impossible proporcionar una pauta d’actuació comuna, mostrarem uns
quants exemples de concreció que inclouen des de les propostes pedagògiques de
centre fins a la programació didàctica d’aula -tercer nivell-. Aquests exemples
es basen en les experiències de professionals viscudes en l’àmbit d’una escola
d’educació infantil.
"’Un procés compartit’, experiència de l’escola infantil El Cuco de Laganés (Madrid),
elaborat per Amalia Amado i Concha Pereda.
La manera d’elaborar la nostra proposta pedagògica del centre havia tenir en compte dos
aspectes inseparables i complementaris. D’una banda, la vida quotidiana i, de l’altra,
les diferents propostes de joc i les diverses experiències. Amb aquestes primeses vam
organitzar el PPC en eixos de treball.
La manera de començar a prendre qualsevol decisió respecte a les programacions és a
partir del que es fa a l’escola, de la nostra pròpia realitat...
Tots els eixos elaborats tenen una estructura semblant. Tot i tenir present el currículum
de l’etapa, tant els objectius com els continguts que elaborem es redacten, s’articulen
i se seqüencien de manera que ens els puguem fer nostres. Tanmateix, ens aturem i
deixem constància de la identitat de l’escola en la metodologia, en la manera com posem
en pràctica els temes que tractem... La diversitat, vista des de la diferència intrínseca dels
infants, també hi queda palesa...
Volem subratllar que la tasca amb les famílies també es reflecteix en cada eix. Tanmateix,
no ens limitem únicament a això. Hem intentat que, en certa mesura, les mares i els pares
participin en el procés d’elaboració.
A continuació, especifiquem els eixos organitzadors proposats en la nostra proposta
pedagògica de centre.

• Eixos de la vida quotidiana:
– Període d’adaptació
– Acollida i comiat
– Moment de pati
– Dinar
– Higiene i cura d’un mateix (canvis, control esfínters, accions de rentar, vestir, i pentinar)
– Son
• Eixos organitzadors del joc i les experiències:

La programació en l'àmbit formal

Per entendre la concreció
de la proposta pedagògica
de centre cal tenir molt
present la unitat “La
documentació del centre
educatiu”.
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– Les zones de joc
– La comunicació
– La psicomotricitat
– La música
– La plàstica
– La lògica matemàtica”

“Pistes per elaborar la proposta pedagògica”, revista Guix d’infantil núm. 43.

Per tal que us quedi més clar com es podria posar en pràctica aquest tipus de
proposta posarem un exemple general, taula 1.2, de la manera com concretar-la en
el dia a dia del personal educador i en l’àmbit de l’aula.
Tau la 1.2 . Concreció de la proposta pedagògica de centre en unitats didàctiques
Eixos

Continguts

Exemple: UD

Algunes activitats

Vida quotidiana

Acollida i comiat

Hi som tots?

Saludar, posar-se la bata, passar llista

Comiat

Treure’s la bata, cançó “Adéu, adéu”

Què bo és menjar bé

Esmorzar a la classe, rentar-se les mans, dinar

Hàbits de neteja personal

Canvis o control d’esfínters. vestir, pentinar

Panera dels tresors

Activitats amb material inespecífic, recollir, etc.

Joc heurístic

Activitats amb material específic, recollir, etc.

Taller de mesurar

Observar, experimentar, classificar, seriar, cura del material,
etc.

Zones de joc

Hora d’esbarjo

Jocs lliures, d’aigua, etc.

Música

Taller de música: com sonen els
clàssics?

Escoltar música, escoltar i reproduir cançons, etc.

Racó de la música

Descobrir i reconèixer instruments musicals, etc.

Creadors de somnis

Crear amb plastilina, pintura, collage, hàbits d’ordre i cura
del material, etc.

Taller de reciclatge

Construir joguines amb material de rebuig

Racó dels contes

Escoltar, narrar, observar, llegir, explicar contes

Taller de teatre: qui sóc?

Jocs simbòlics, joc de les disfresses

Festa dels animals

Imitació d’animals

M’agrada el mirall

Coneixement i reconeixement de la pròpia imatge

Higiene i cura d’un
mateix

Jocs i
experiències

Lògica matemàtica

Plàstica

Comunicació

Psicomotricitat
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2. L’avaluació en l’àmbit de l’educació formal

L’avaluació en l’educació infantil s’entén com la recollida d’informació per a
l’anàlisi i revisió periòdica del procés d’ensenyament-aprenentatge, per verificar
la seva coherència i el seu grau d’eficàcia.
L’objectiu últim és el de descriure el nivell de desenvolupament de l’infant en
cada una de les seves vessants i vetllar per l’adequació constant de les propostes
educatives al seu nivell cognitiu.
Finalitat de l’avaluació
“La finalitat última de l’avaluació no és pronunciar-se sobre el grau d’èxit o fracàs dels
alumnes en la realització dels aprenentatges, sinó més aviat pronunciar-se sobre el grau
d’èxit o fracàs del procés educatiu en l’acompliment de les intencions que són el seu origen.
És un instrument de control del procés educatiu.”
Departament d’Ensenyament (1988). Orientacions i programes. L’educació a la llar
d’infants i al parvulari (pàg. 167). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

El procés educatiu és un sistema continu que va evolucionant i canviant a mesura
que l’infant va progressant en els seus sabers. L’avaluació forma part d’aquest
sistema i el retroalimenta amb la informació periòdica que aporta (figura 2.1).
Fi g ura 2 .1. L’avaluació

Es tracta d’un sistema de retroalimentació (feed-back) en el qual s’entén el procés
educatiu d’una manera àmplia: es posen en pràctica un seguit de decisions que
comencen en el PEC i continuen en les concrecions del PPC i en les concrecions de
les programacions didàctiques. Per aquest motiu, l’avaluació haurà de ser integral,
no solament del grau d’aprenentatge assolit per l’infant, sinó també del procés
mateix d’ensenyament-aprenentatge i de totes les decisions que s’han anat prenent
en cada una de les concrecions curriculars.
L’equip educatiu de l’escola, basant-se en les valoracions de cada equip o
educador/a de grup d’edat, considerarà el marc organitzatiu general i el treball
de programació amb la finalitat de poder modificar tots aquells aspectes que no
contribueixin adequadament a l’educació dels infants, perquè són fruit d’alguna
problemàtica especial o per altres qüestions; o bé decidirà implantar aquells altres
que són innovadors i reflectirà les conclusions en la memòria anual de curs.

Si voleu ampliar sobre el
tema de l’avaluació podeu
anar a les adreces
d’interès de la secció “Més
informació” del web.
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D’altra banda la funció de l’educador és la de provocar l’acció (externa i interna)
de l’infant proposant-li situacions d’aprenentatge estimulants en les quals pugui
posar en joc les seves pròpies habilitats i destreses, per ampliar les seves capacitats
i anar modificant els seus esquemes de coneixement.

No podem confondre l’avaluació amb la verificació dels resultats
d’aprenentatge de l’infant. L’avaluació ha de servir per informar de què i
com aprèn, tenint en compte la situació concreta que hem dissenyat per a
això i de la qual, evidentment, formen part totes les decisions que hem anat
prenent en el procés d’ensenyament.
Aquesta manera d’entendre l’avaluació té un caràcter més comprensiu de les
diferències, perquè implica entendre els ritmes de desenvolupament i les particularitats de cada infant com a característiques específiques, i no com a desavantatges
respecte a un llistó.

L’avaluació implica utilitzar les informacions obtingudes per crear les
condicions més idònies amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament
individual de cada un dels infants que avaluem.

2.1 Característiques del model actual d’avaluació
Per trobar un canvi ideològic i de procediment respecte a l’avaluació, ens hem
d’adreçar a la LOGSE -actualment aquesta ideologia es manté amb la LOE-. El
model d’avaluació anterior a la LOGSE es basava de manera única i exclusiva en
el rendiment personal dels infants. Arran d’una proposta de programa tancat per
a cadascun dels graus educatius, es proposava un determinat nivell d’assoliment.
En conseqüència, l’infant que no arribava a superar les proves d’avaluació havia
de repetir un altre cop el que ja havia fet. Aquest model ha quedat obsolet.
El model que inspira la proposta actual d’avaluació és present en les normatives
següents: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d’educació catalana; Decret 181/2008, de 9 de setembre; Decret 101/2010,
de 3 d’agost; Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre.
Llei orgànica 22006, de 3 de maig, d’educació*
“Article 20. Avaluació
1. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i global, i ha
de tenir en compte el seu progrés en el conjunt de les àrees.”
Llei 122009, de 10 de juliol, d’educació*
“Article 56. Educació infantil
8. L’avaluació del desenvolupament personal i de l’aprenentatge durant l’educació infantil
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ha de ser contínua i global, ha de verificar el grau d’assoliment dels objectius educatius i ha
de facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les característiques individuals de cada infant.”
Decret 1812008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil*
“Article 9. Avaluació
9.1. En aquest cicle l’avaluació s’ha d’entendre com el procés d’observació i anàlisi
sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge per tal de verificar-ne la coherència i
el grau d’eficàcia. Ha de possibilitar el coneixement de les condicions inicials individuals de
cada infant, el coneixement dels progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i
el grau d’assoliment dels objectius establerts.

La programació en l'àmbit formal

En el segon cicle
d’educació infantil
L’Ordre EDU/484/2009, de 2 de
novembre, del procediment i els
documents i requisits formals del
procés d’avaluació del segon
cicle de l’educació infantil,
especifica l’actuació dels centres
respecte a l’avaluació prescrita
en el Decret 181/2008.

9.2. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global i haurà
de complir les funcions de verificar el grau d’assoliment dels objectius i d’adaptar l’ajut
pedagògic a les característiques individuals dels infants. També haurà de permetre als
docents revisar i millorar les maneres d’ensenyar i les programacions elaborades.
9.3. Per a l’avaluació del procés d’aprenentatge dels infants es prendran com a referència
el desenvolupament dels objectius de cicle i els criteris d’avaluació.
9.4. En el supòsit que el progrés de l’alumne no sigui l’esperat, s’establiran mesures
de suport per facilitar-li l’adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder
seguir el procés educatiu.
9.5. En acabar l’etapa s’elaborarà un informe global individualitzat del procés seguit per
l’alumnat i del nivell d’adquisició dels aprenentatges i de les capacitats. Es garantirà la
confidencialitat de les dades obtingudes. Aquest document es trametrà als mestres tutors
o tutores de l’alumnat de l’etapa següent.”
Decret 1012010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l’educació infantil*
“Article 8. Seguiment del desenvolupament de l’infant
1. El seguiment del desenvolupament de l’infant, basat en l’observació constant i
sistemàtica, ha de possibilitar el coneixement de les condicions inicials individuals de
cada infant, dels progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i del grau
d’assoliment dels objectius educatius establerts. També ha de permetre conèixer i
analitzar la pertinència dels recursos emprats per tal de facilitar el procés d’ensenyament i
d’aprenentatge.
2. L’equip educatiu de cicle decideix sobre els aspectes de l’observació i la documentació
pedagògica que s’han d’incloure en la programació. Així mateix, elabora els diferents
instruments de registre per a les observacions dels progressos de l’alumnat i la comunicació
amb les famílies.
3.
L’observació i la documentació pedagògica són les eines fonamentals per al
seguiment del desenvolupament de l’infant. L’observació permet disposar d’informació
sobre els comportaments i les actuacions dels infants mitjançant instruments diferents i
la documentació permet fer visibles els processos dels infants, la relació que mantenen
amb les altres persones i la seva activitat.”

L’enfocament metodològic proposat és el de l’avaluació formativa, és a dir, es
realitza durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge amb la intenció de
proporcionar ajut pedagògic a l’infant.
Aquest enfocament s’inicia amb la informació que obtenim respecte a “què sap”
en relació amb allò que volem que aprengui, quines estratègies utilitzarem i de
quins recursos disposem per abordar el nou aprenentatge. Vegeu figura 2.2.

Primer cicle d’educació
infantil
En el moment en què s’edita
aquest contingut s’espera que
surti l’orde educativa que
regularà les prescripcions
establertes en el Decret
101/2010, de 3 d’agost, sobre
l’avaluació al primer cicle de
l’educació infantil.
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Figu r a 2 . 2 . Model d’avaluació actual

L’avaluació formativa ha de permetre determinar si s’han assolit, i fins a quin
grau, les intencions educatives que hi ha a la base i a l’origen de la intervenció
pedagògica.
L’avaluació formativa ha de permetre adaptar l’ajut pedagògic a les
característiques individuals dels infants mitjançant aproximacions
successives. Aquesta funció s’ha de concretar en dos moments del procés
d’ensenyament-aprenentatge: a l’inici d’una nova situació d’aprenentatge i
a mesura que el procés es va desenvolupant.
El plantejament general de l’avaluació presenta aspectes que estan en concordança
amb l’ideari que, en el seu moment, va presentar la LOGSE i que s’ha mantingut
en les normatives que s’han anat succeint al llarg d’aquest anys.
Parteix de la necessitat d’adaptar allò que està prescrit (objectius generals de
l’educació) a la realitat del context en funció de les successives concrecions
curriculars en el marc de les teories constructivistes:
1. Aprenentatge significatiu (partir del que l’alumne sap).
2. Globalització (oferir contextos d’experiències amplis perquè l’infant pugui
establir múltiples connexions).
3. Atendre la individualitat (les característiques pròpies, dintre d’un marc de
relacions ampli, de persones diverses).
Per aquest motiu, presenta unes determinades característiques:
1. Ha de ser continuada perquè ha d’estar present en el seguiment del desenvolupament del procés d’aprenentatge de l’alumne, observant sistemàticament
i d’una manera clara i simple les activitats que aquest realitza, per si cal
algun tipus d’adaptació o ajuda.
2. Ha de ser individualitzada perquè els infants tenen diferents ritmes i estils
d’aprenentatge i és necessari constatar quin és el punt de partida per valorar
el seu progrés en relació amb els objectius plantejats, i en relació amb les
condicions d’aprenentatge concretes.
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3. Ha de ser global perquè ha d’atendre tota la complexitat del pensament
de l’infant, la maduració dels esquemes conceptuals, les capacitats de procediment i l’adquisició de les actituds i normes de comportament. També
implica tenir en compte el context d’aprenentatge, la metodologia utilitzada
i tots els aspectes de la programació, així com les actituds dels educadors.
4. Ha de ser coherent amb la programació perquè hi ha d’haver una correspondència entre les activitats d’ensenyament i aprenentatge i les activitats
d’avaluació.
5. Ha de ser integradora perquè ha de considerar l’adquisició de cadascuna de
les àrees o àmbits d’experiència. La pronunciació sobre el grau d’adquisició
s’ha de basar en els objectius de les activitats, en les unitats de programació
didàctiques i en els objectis de cicle.

El plantejament de l’avaluació s’integra dintre del procés educatiu i en forma
part:
• En funció de la situació diagnòstica (d’on partim?)
• Dels objectius decidits en el PPC (on volem arribar?)
• Es proposa una situació d’aprenentatge (què fem?)
• En unes determinades condicions (com?)
• S’analitzen els resultats (què hem aconseguit?)
• I es planteja una nova situació (com ho podem millorar?)

2.1.1 Moments de l’avaluació
L’avaluació al llarg del procés d’ensenyament aprenentatge hi està present en
diversos moments d’aquest plantejament tindrem:
1. Avaluació inicial. En començar el curs, un nou trimestre o abans d’una
nova unitat didàctica, és important fer una aproximació diagnòstica per
poder conèixer les característiques dels infants, les habilitats, les idees o
coneixements que tenen o les seves possibles dificultats davant del plantejament d’un nou aprenentatge. També s’avaluarà l’actitud de l’educador/a,
i la implicació que aquest/a té sobre la motivació dels alumnes. Això
ens permetrà programar l’ajuda educativa que creiem més idònia tenint en
compte la situació de la qual parteixen els nens i nenes i la situació en què,
com a educadors, ens sentin implicats d’una manera més còmoda i segura.
2. Avaluació formativa o del procés. Durant el temps de l’aprenentatge, es
procedirà a revisar els aspectes que hi estan implicats per veure si l’infant
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avança o si hi ha res en el plantejament inicial (en la metodologia, l’espai, els
materials, etc.) que impedeix que l’infant assoleixi els continguts escollits
i que convé variar i adaptar millor a les condicions reals. La finalitat és
afinar les programacions i la odologia a les necessitats dels infants. Es
tracta d’analitzar els resultats que hem anat recollint i de reconduir el procés,
planificant i executant els mecanismes correctors necessaris per aconseguir
que sigui més eficaç.
3. Avaluació final. Al final del procés, s’aplicaran les mesures establertes per
recollir la informació que permeti valorar si les capacitats han estat assolides
i s’avaluarà la conveniència que l’infant pugui passar al cicle següent.
L’anàlisi final ens permet comparar la concordança o discordança dels resultats
amb els objectius del cicle. L’èxit o fracàs mostrats amb l’avaluació l’hem
d’adjudicar al conjunt d’aquests tres factors:
• Adequació dels objectius proposats
• Procés de l’aprenentatge
• Context de l’ensenyament
Els resultats negatius de l’avaluació han d’implicar la proposta i aplicació de
mecanismes correctors del procés en els moments corresponents.
Els equips educatius s’han de plantejar, en les diferents concrecions del procés de
programació, des del PPC a la programació d’aula, els criteris que han de presidir
la recollida d’informació per a l’avaluació. Els criteris són aquells indicadors que
decideix l’equip educatiu, que serveixen de guia per a la recollida d’informació, i
responen a la selecció d’alguns objectius i continguts de rellevància especial per
al cicle, en els quals ens haurem de fixar a l’hora d’avaluar.

Els criteris seleccionats han de donar resposta a les qüestions següents:
• Què s’ha d’avaluar?
• Quan s’ha d’avaluar?
• Com s’ha d’avaluar?
1. Què s’ha d’avaluar?
Es tracta de decidir quines són les conductes en les quals ens fixarem per avaluar.
Vegeu figura 2.3.
a) Inicialment. Haurem d’indagar quins són els esquemes de coneixement que té
l’infant sobre el coneixement nou que hem d’abordar: què en sap?, quines nocions
té? i quines estratègies utilitza?
En un primer moment, la informació sobre els gustos i necessitats dels infants,
sobre les seves primeres experiències, etc. l’hauran de proporcionar els pares.
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El coneixement de la vida quotidiana de l’infant permet aportar elements que
donin sentit a les propostes, que siguin més motivadores i instin a aprenentatges
significatius.
Més tard, es poden plantejar activitats inicials que permetin observar els coneixements previs dels infants i que poden suscitar també la seva curiositat o motivació.
b) Durant el procés. Cal preguntar-nos com aborda l’infant els continguts
seleccionats. És en aquest moment, més que mai, quan hem d’atendre el seu
procés, els progressos, les dificultats, el bloqueig, etc. que dificulten o estimulen el
procés d’aprenentatge. Haurem d’estar molt atents al procés individual de desenvolupament, a les seves necessitats i capacitats, però també als seus interessos
momentanis, que poden dificultar o motivar el ritme d’assoliment dels objectius.
Fi g ura 2 .3. Què s’ha d’avaluar?

2. Quan s’ha d’avaluar?
En començar una nova fase i durant el procés d’aprenentatge. Vegeu figura 2.4.
Fi g ura 2 .4. Quan s’ha d’avaluar?

3. Com s’ha d’avaluar?
Cal decidir quins són els instruments que utilitzarem per recollir les dades.
L’anàlisi ha de possibilitar el coneixement objectiu del procés d’aprenentatge.
Les tècniques poden ser directes -observació- o indirectes -tests, entrevistes,
etc. L’observació és la tècnica més adient per a l’etapa de l’educació infantil i
l’entrevista és l’instrument més indicat per obtenir informació dels pares respecte
als infants. Vegeu figura 2.5.
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Fig u ra 2 . 5 . Com s’ha d’avaluar?

a) Inicialment. Hem comentat abans que les dades aportades per les famílies són
una font important de coneixement de l’infant i, per tant, caldrà recórrer-hi cada
vegada que sigui necessari conèixer algun aspecte de l’infant que pugui ajudar a
aconseguir el propòsit fixat.
També es poden enregistrar els comportaments i les respostes dels nens i nenes a
les preguntes i situacions relatives a les noves situacions d’aprenentatge.
b) Durant el procés. Mitjançant l’observació sistemàtica i pautada del procés
d’aprenentatge, s’hauran d’enregistrar les observacions realitzades en fulls de
seguiment per poder-les interpretar en el moment oportú i procedir a les actuacions
que calguin: tenir present les observacions per a les activitats següents, fer les
adaptacions individualitzades que calguin, variar algun aspecte del procés en les
activitats següents, etc.

2.2 L’observació: característiques, instruments i tècniques
Tot i que l’observació és una tècnica més per a l’avaluació entre d’altres, és la
tècnica per excel·lència per a l’etapa de l’educació infantil. Hi ha altres mètodes
de diagnòstic com les proves estandarditzades (Stanford, Binet, escales WPPSI,
etc.), però s’han de restringir a casos específics i, d’altra banda, els especialistes
(psicòlegs o pedagogs) han de ser els encarregats d’aplicar-los.
L’observació és la tècnica més idònia per als educadors/es d’aquesta etapa, ja
que permet fer el seguiment de les conductes individuals i col·lectives davant de
les situacions d’ensenyament-aprenentatge i incidir en el desenvolupament de les
capacitats dels infants. Als currículums de l’etapa d’educació infantil s’estableix
que “l’observació directa i sistemàtica constituirà la tècnica principal del procés
d’avaluació”.
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Els i les educadores, a l’hora de portar a terme una observació sistemàtica,
hauran de tenir present la importància dels aspectes següents:
• Observar comportaments que serveixin com a indicadors del perquè
els nens i les nenes saben o no fer quelcom i del perquè poden o no
poden fer quelcom.
• Observar en quines circumstàncies troben majors dificultats i en
quines són capaços de superar les qüestions plantejades.
• Els comportaments observats per proposar
d’aprenentatge més idònies a cada cas i moment.

les

activitats

2.2.1 Característiques de l’observació
Durant el procés d’observació, el personal educador haurà de complir una sèrie
de premisses. Abans d’analitzar-les en profunditat, però, podeu veure la figura
2.6 per fer-vos una idea global de les característiques que ha de complir aquesta
observació.
Fi g ura 2 .6. L’observació

Així l’observació ha d’ésser:
1. Natural i pràctica. S’han d’utilitzar metodologies senzilles i fiables
i s’ha de combinar l’observació sistemàtica i l’observació asistemàtica.
S’ha de donar en l’ambient natural en el qual se succeeixen les activitats
d’ensenyament-aprenentatge o les que s’hagin preparat amb la finalitat
d’avaluar, que sempre seran una activitat més, i no seran artificioses o fora
d’aquest ambient natural i espontani dels infants.
2. Fiable i objectiva. El procés de registre de dades ha de ser tan objectiu
com sigui possible i, per tant, més descriptiu que interpretatiu. De vegades
convé l’ajuda d’una altra educadora, bàsicament quan ens interessa analitzar
el tipus d’intervenció de l’educador/a. També és útil gravar en vídeo les

Didàctica de l’educació infantil

36

La programació en l'àmbit formal

situacions. Tot i això, convé ser conscient que l’observació està sotmesa al
risc de la subjectivitat o l’error per diverses circumstàncies -cansament de
l’observador, falta d’atenció, etc.- o per falses expectatives o altres aspectes.
3. Adaptativa i flexible. S’ha de tenir presents les característiques de cada un
dels infants. Tot i que es tingui prevista una activitat d’avaluació, hem de
poder deixar-la si per les circumstàncies que sigui els infants tenen altres
interessos o hi concorren altres circumstàncies.
4. Finalitats clares i definides. Els comportaments i conductes que s’han
d’observar i les altres circumstàncies del procés (l’adequació dels recursos
utilitzats, els objectius perseguits, etc.) han d’estar definits i han de ser clars,
igual que les finalitats de l’observació (què cal observar i per què).
5. Continuada i global. Convé no perdre de vista que l’observació forma part
del procés educatiu mateix i que implica tots els aspectes del pensament
de l’infant i del context en què es dóna, tot i que podem establir moments
específics i ben programats.
El joc espontani és un moment que ens permet observar de manera
privilegiada l’evolució particular de l’infant: els seus interessos i
motivacions, les habilitats en les relacions amb els seus companys de joc, etc.
La seva finalitat és captar les informacions que puguin servir per comprendre
la conducta de l’infant, avaluar-la i proporcionar aquells elements que puguin
servir d’ajuda per al seu progrés.
A més durant el procés d’observació s’hauran de donar les següents condicions:
• S’han de delimitar, amb la màxima precisió possible, els comportaments
que cal observar.
• Ha d’incloure tots els àmbits de comportament en relació amb els quals
s’han definit els objectius.
• Ha d’incloure informacions prou detallades sobre les situacions i activitats
d’aprenentatge en les quals es manifesten els comportaments registrats.
• S’han de preveure les situacions d’observació a l’aula que han de permetre
observar els comportaments esmentats.
• S’ha de realitzar durant el procés d’aprenentatge, i no únicament al principi
o al final. Solament d’aquesta manera serà susceptible de proporcionar
informacions sobre l’evolució de l’aprenentatge de l’alumnat.
• S’ha de materialitzar en un registre que permeti seguir aquesta evolució.

Didàctica de l’educació infantil

37

La programació en l'àmbit formal

2.2.2 Instruments i tècniques de l’observació
L’observació és un procés de seguiment de certes conductes que requereix instruments que ajudin a enregistrar les dades d’una manera organitzada. L’observació
pot ser sistemàtica o asistemàtica.
1. Sistemàtica. És una observació pautada que implica:
• Determinar els comportaments i el context que s’han d’observar.
• Organitzar les situacions en què s’observarà.
• Elaborar un sistema de registre.

Hi ha diferents instruments o pautes per a l’observació:

• Diari de classe
• Graelles d’observació
• Escales estimatives
• Pautes d’enregistrament de conductes

Algunes editorials han publicat pautes i registres d’observació i avaluació amb els
comportaments corresponents enregistrats. Però hi ha altres models, que l’equip
mateix pot acordar i elaborar d’una manera consensuada, que poden ser igualment
vàlids. Vegem-ne algun exemple:
• Diari de classe. És un quadern que serà a l’aula i que permetrà anotar,
en algun moment del dia, el que va succeint, o una cosa extraordinària o
que sigui significativa. Pot servir per a la reflexió. Permet un coneixement
continu del dia a dia, però també hem de dir que requereix temps i dedicació.
• Graelles d’observació o pautes d’enregistrament de conductes. Permeten obtenir informació del procés i/o dels seus efectes sobre l’alumne i dades
dels infants de manera sistematitzada o espontània, sense interrompre el
ritme de la classe. Resulten força completes pel que fa a la recollida de
dades, però precisament això les fa més complexes perquè requereixen certa
habilitat per discernir el que és rellevant del que no ho és i es fa difícil
generalitzar els resultats. Vegeu figura 2.7.

Si voleu ampliar sobre el
tema de pautes i registres
d’observació i avaluació
podeu anar a les adreces
d’interès de la secció “Més
informació” del web.
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Figu r a 2 . 7 . Exemple de graella d’observació

• Escales estimatives. És una llista de conductes observables que aporta
informació sobre la consecució d’una determinada capacitat observable i
indica en quin nivell ha estat assolida per l’infant. S’expressen en termes
qualitatius (sí, no, a vegades, molt, poc, gens, etc.). Vegeu figura 2.8.
Fig ur a 2 . 8 . Exemple d’escala estimativa

La sistematització de les dades recollides serà útil per analitzar-les posteriorment
i conèixer millor l’infant. Serà útil, també, per al traspàs d’informació als pares,
tant en els informes escrits com a les entrevistes. Si tenim el registre que ens ha
ajudat a elaborar la nostra opinió, podrem intercanviar amb més arguments i raons
les informacions que tinguem sobre l’infant.
Haurà de ser entenedor per a altres educadors que tinguin o s’hagin de fer càrrec
dels infants en el traspàs de curs. Cal que sigui clar i que realment aporti
informació i que ajudi a conèixer l’infant i el seu estil d’aprenentatge.
“Les condicions bàsiques de l’observació sistemàtica han de ser les següents:
• S’ha de realitzar durant el procés d’aprenentatge i no únicament al principi i al final.

Didàctica de l’educació infantil

39

La programació en l'àmbit formal

• Tan sols d’aquesta manera serà susceptible de proporcionar informacions sobre l’evolució de
l’aprenentatge dels infants.
• S’ha de materialitzar en un registre que permeti seguir aquesta evolució.
• Ha d’incloure totes les àrees de comportament en relació amb les quals s’han definit els
objectius educatius.
• Ha d’incloure informacions prou detallades sobre les situacions i activitats d’aprenentatge en
les quals es manifesten els comportaments registrats.
• S’han de delimitar amb el màxim de precisió possible els comportaments que cal observar.
• S’han de preveure les situacions d’observació a l’aula que han de permetre observar els
comportaments esmentats.”

Departament d’Ensenyament (1988).

Orientacions i programes.

L’educació a la llar

d’infants i al parvulari(pàg. 168). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

2. Asistemàtica. És una tècnica menys formal però també útil. Informa sobre
comportaments significatius i espontanis dels infants que es donen en un moment
determinat i que ens poden servir per recollir aspectes que no teníem previstos,
però que són indicatius d’interessos concrets, d’un procés individualitzat que es
manifesta espontàniament, etc.
Pot ser útil portar una llibreteta a la butxaca, on es poden anotar aquestes
manifestacions, o bé, en acabar la jornada, es poden anotar al diari de classe. És
una tècnica que no substitueix l’observació pautada perquè té l’inconvenient de
ser poc objectiva, però que la complementa.
Caldrà que l’escola disposi d’una síntesi de les diferents observacions realitzades
a l’escola pels educadors, i altres informacions pertinents transmeses per professionals propers a l’infant, i també les proporcionades pels pares i els resums de les
entrevistes i informes realitzats.

2.3 Documents d’avaluació
Respecte als documents en què cal recollir les dades personals i el seguiment
individual de l’alumnat, n’hi ha de dos tipus. Els uns són oficials i prescrits per
les autoritats educatives i els altres són d’elaboració pròpia dels centres.
Recordeu que pel que fa al currículum de primer cicle, l’ordre de 13 d’octubre de
1994, per la qual es determinaven els documents i els requisits formals del procés
d’avaluació a l’educació infantil, ha estat derogada i encara no ha sortit l’ordre
nova per a aquest cicle.
Per tant, per conèixer quins són els documents oficials i com s’han d’utilitzar,
ens basarem directament en el que diu el currículum:
“Article 8. Seguiment del desenvolupament de l’infant
4. A l’inici del cicle, el centre educatiu ha d’obrir un arxiu personal per a cada infant
amb el nom i cognoms i les dades del centre, del qual formen part els documents

En la unitat “La
documentació del centre
educatiu” d’aquest mòdul
podeu veure els
documents bàsics
prescrits per a la recollida
de dades de l’alumne:
fitxa de dades bàsiques i
fitxa resum de
l’escolarització.

Els documents bàsics
prescrits per a la recollida
de dades de l’alumne també
els podeu trobar a l’annex
del currículum de l’educació
infantil.
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oficials d’avaluació, la fitxa de dades bàsiques, el resum d’escolarització i l’informe global
individualitzat de final de cicle elaborat pels centres, que ha de reflectir el procés educatiu
seguit per l’infant. Aquest document s’ha de trametre als mestres tutors o tutores de
l’infant del cicle següent, així com aquells altres instruments d’observació i documentació
pedagògica establerts per l’equip educatiu de cicle.
La fitxa de dades bàsiques i el resum d’escolarització s’han d’ajustar pel que fa al contingut
als models que estableix la normativa vigent per al segon cicle de l’educació infantil.
5. Pel que fa a l’obtenció de les dades personals de l’alumnat i la seva cessió, cal ajustar-se
al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades.”
Decret 1012010, de 3 d’agost

Els documents d’avaluació propis dels centres complementen els documents
oficials. Vegeu la figura 2.9, en què es mostra un exemple de qüestionari elaborat
per l’equip educatiu.
F igu ra 2 .9 . Fitxa de recollida de dades inicials

2.4 Comunicació de la informació
A l’hora de transmetre la informació elaborada a partir de l’avaluació, convé
tenir present a qui i com es transmet aquesta informació. No es pot fer un ús
indiscriminat de les dades obtingudes dels infants. Convé que tinguem present
qui són els receptors i quin ús en poden fer. Per aquest motiu, haurem d’adaptar
el llenguatge, el format, els mitjans de transmissió, el tipus d’informació, etc.
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depenent de qui n’és el receptor: pares, equip educatiu, Administració o d’altres.
Hem de pensar que, de vegades, aquesta informació pot alterar el mateix procés
d’ensenyament-aprenentatge (pares que sobreexigeixen, valoració excessiva dels
resultats, falta de comprensió del que s’ha escrit per diferents motius, etc.).
La comunicació amb les famílies
“En principi se sol recomanar fer un informe dirigit a les famílies diferent de l’informe que
s’utilitza al centre, que pot ser més tècnic, més tancat, etc. Així podem seleccionar la
informació que considerem que interessa més les famílies, podem utilitzar un llenguatge
divulgatiu i tenir cura que el format sigui atractiu. Que el nen o la nena contribueixi a
«decorar» el seu informe o incorporar-hi fotos del grup o de l’infant, o algun dels seus
dibuixos més significatius, són elements que no solament contribueixen a fer l’informe més
atractiu sinó que, també, transmeten informació.
No obstant això, fer dos informes -per a les famílies i per al centre- pot representar un
esforç desproporcionat en alguns casos, per la qual cosa molts centres han decidit que
el més realista és realitzar un únic informe. En aquest cas és important tenir cura que la
informació sigui vàlida tant per a la família com per a l’ús professional.”
Paniagua (2002)

Un dels receptors dels resultats de l’avaluació són els pares. Escola i pares són
corresponsables de l’educació de l’infant i, per tant, tots dos han de col·laborar en
la tasca educativa i els criteris d’ambdues parts han de ser tan coherents com sigui
possible.

La col·laboració dels pares i educadors ha de facilitar la consecució dels
objectius següents:
• Millora progressiva de l’educació dels infants.
• Comunicació i informació mútua de les conductes dels infants.
• Informació mútua de les actituds dels adults cap a l’infant.
• Plantejament i acord en els criteris pedagògics.
• Intercanvi d’experiències respecte a situacions que poden ser
conflictives en relació amb el son, àpats, hàbits higiènics o d’altres.
• Confiança mútua entre els uns i els altres.
• Informació de les diverses activitats que es fan a l’escola.
Perquè es pugui dur a terme aquesta col·laboració mútua entre les dues parts,
necessitem establir quins han de ser els canals de comunicació, que haurà de
recollir el PEC. Tot i que cada centre pot establir quin és el seu sistema de
comunicació amb els pares, els moments que es podrien considerar com a més
convenients són els següents:
1. Reunions amb tots els pares per plantejar:

• Temes d’informació.
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• Explicació del PEC del centre.

• Trobades puntuals per tractar temes concrets, problemàtiques, etc.

• Temes pedagògics: lectures, inici de nous hàbits, etc.

2. Entrevistes. Es tracta d’un contacte personal entre pares i educadors per
conèixer l’infant i establir un clima de confiança i coneixement mutu. Establir
aquesta comunicació és important i necessària pels motius següents:

• A l’inici de l’escolarització, per traspassar informació dels pares sobre els
infants, de l’escola sobre el funcionament d’aquesta, etc.

• Al llarg del curs (a l’entrada diària a l’escola, en algunes entrevistes), per
intercanviar experiències entre la família i l’escola. Convé que l’educador
les tingui ben preparades: estructura organitzada de les preguntes, absència
de suggeriments, claredat en la informació, vocabulari adient, etc.

3. Informes. Tenen com a objectiu el traspàs per escrit d’informació. Vegeu la
figura 2.10 i figura 2.11.
Fi gur a 2 .1 0. Exemple d’informe
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Figu ra 2. 11 . Model de full d’informació als pares i mares

• Amb els més petits, l’informe es fa cada dia en fulls d’anotacions o llibretes
que viatgen de casa a l’escola i recullen les experiències a ambdós llocs.
Vegeu figura 2.12.

Figu ra 2 . 1 2 . Exemple 1 de full diari d’informació

• Més endavant, és més general i reflecteix la conducta de l’infant a l’escola
en tots els aspectes de l’exploració realitzada. Vegeu figura 2.13.
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Figu r a 2 . 1 3 . Exemple 2 de full diari d’informació

• Poden ser totalment tancats o totalment oberts (amb qüestionari o sense).
Vegeu la figura 2.14, figura 2.15, figura 2.16 i figura 2.17.

Figu r a 2 . 14 . Exemple 1 de qüestionari tancat
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F igur a 2 . 1 5. Exemple 2 de qüestionari tancat

F igur a 2 . 1 6. Exemple de qüestionari semi obert

F igur a 2 . 1 7. Exemple de qüestionari obert

En definitiva, l’equip de l’escola i els educadors tenen la responsabilitat de
facilitar als pares la participació i informació necessàries perquè la família se senti
veritablement vinculada al procés educatiu del seu fill/a.
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Tots dos han de col·laborar en l’enteniment mutu perquè els criteris d’ambdues
parts siguin tan coherents com sigui possible i, en conseqüència, l’infant rebi una
mateixa línia d’acció entre els adults que l’envolten.
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3. Disseny, elaboració i avaluació de les unitats didàctiques

La programació de les unitats didàctiques o unitat de programació d’aula és el
nexe d’unió entre la proposta pedagògica de centre i la pràctica docent a l’aula. Té
caràcter de projecte, és a dir, s’anticipa a l’activitat educativa. Ha de precisar amb
detall què, com i quan s’ha d’ensenyar i avaluar per orientar l’activitat quotidiana
del personal educador. Per tant, ha d’especificar els continguts, els objectius, les
activitats d’ensenyament-aprenentatge, els criteris i les activitats d’avaluació, la
temporalització i les orientacions didàctiques per portar-la a terme. Vegeu la figura
3.1, la qual correspon al tercer nivell de concreció.
Fi g ura 3 .1. Procés de programació

El professor d’aula desenvolupa la programació i concreta les intencions educatives explicitades en la proposta pedagògica, adaptant-les a les circumstàncies
específiques del context en què se centra l’acció educativa.
Cal tenir informació sobre les característiques i les necessitats pròpies dels
alumnes del grup d’infants al qual va dirigida (edat, interessos, experiències
anteriors...), els recursos de què disposa el centre (aules, materials didàctics, espais
interiors, exteriors...) i les opcions del professorat respecte a les metodologies
concretes, definides en la PPC, per poder particularitzar les accions que s’han de
preveure en la programació d’aula.
La programació per a l’etapa d’educació infantil es desenvolupa en forma d’unitats
de programació o unitats didàctiques (UD): tenen una durada variable en funció
de les hores necessàries per assolir els objectius establerts i els continguts de les
àrees.

La programació
“La programació és un procés
continu que es preocupa no
solament del lloc on s’ha d’anar,
sinó també de com s’hi ha d’anar,
és a dir, a partir dels mitjans i els
camins més adequats [...]. És un
procés dinàmic, no acabat ni
rígid [...]. La funció serà
determinar constantment les
pràctiques educatives adequades
al context per a la consecució
dels objectius curriculars
proposats.” S. Antúnez i altres
(2000)
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El conjunt d’unitats didàctiques ordenades i seqüenciades que formen la
programació de cicle han d’incloure tots els objectius i continguts del segon
nivell de concreció.
Les unitats didàctiques es poden treballar simultàniament, de manera que podem
desenvolupar alguna de les unitats durant tot l’any i, a la vegada, introduir-ne
d’altres. Vegeu el següent exemple i la figura 3.2, les quals exemplifiquen la
proposta d’unitats per a un curs escolar.
Exemple de programació. Unitats didàctiques al llarg del curs: grup 2-3 anys
Unitats didàctiques per desenvolupar durant tot l’any:

• L’acollida i el comiat
• Racó del conte
• Racó logicomatemàtic
• Racó de plàstica
• Racó d’informàtica

Unitats didàctiques per desenvolupar durant el primer trimestre:

• L’adaptació a l’escola
• Racó: la tardor
• Bonic, bonic, el barri on visc!
• Projecte de recerca: la festa de Nadal

Unitats didàctiques per desenvolupar durant el segon trimestre:

• El meu pare i la meva mare són... (les professions)
• El propi cos (necessitats bàsiques)
• Visc a Catalunya (la festa de Sant Jordi)
• Taller de música

Unitats didàctiques per desenvolupar durant el tercer trimestre:

• Els aliments
• La granja
• L’aigua

La programació és flexible, ja que s’ha d’adaptar a les condicions i les
necessitat reals que es donen a la pràctica, i orienta la pràctica educativa,
és a dir, serveix de guia per a la pràctica, però no la condiciona.

Didàctica de l’educació infantil

49

La programació en l'àmbit formal

F igur a 3 . 2 . Exemple 2: programació del curs

Quan diem que la programació és flexible i s’adapta al context, volem dir que
tot i la necessitat de fer previsions i preparar-les amb antelació en funció del que
coneguem del grup d’infants al qual va dirigida, mai no s’ha de considerar tancada
i s’ha de concretar tenint en compte els interessos puntuals dels infants. Els petits
també han de formar part del seu propi aprenentatge i si es vol que les activitats que
es fan a classe siguin realment motivadores, s’haurà de partir de les seves pròpies
iniciatives, caldrà estar atents a les seves “demandes” i interessos.
Cal tenir en compte que aquests interessos es poden aprofitar i es poden convertir
en petits projectes.
La realitat és una cosa atraient: l’aranya
“Un matí, al moment de començar la primera activitat, es van sentir uns crits que provenien
de la taula de l’Olmo, el Sergio, l’Alonso i el Carlos Martín. ‘Una aranya, una aranya!’ I,
en efecte, al final d’un fil gairebé transparent hi havia una flamant -encara que petitíssimaaranya. Tots van anar a veure-la. Hi havia voluntaris per tallar el fil.
Aleshores els vaig preguntar: ‘Però que no voleu que visqui? A veure, tots els que vulgueu
que visqui aixequeu la mà.’ Tots la van aixecar. ‘Doncs hem de deixar el fil i l’aranya
tranquils.’ I la cosa va quedar així.
L’Elena va proposar de posar-li un nom, però es va desestimar, perquè només n’hi havia
una. ‘Així, doncs, l’anomenarem només Aranya.’ A mig matí gairebé se’m va ficar dins un
ull i, sense adonar-me’n, la vaig apartar i li vaig trencar el fil. Vaig sentir les mirades terribles
a sobre meu, però per sort no es va morir i la vam posar amb els caragols de l’Alfonso, com
va suggerir ell, a viure...”
C. Díez Navarro (1995). La oreja verde de la escuela. Trabajo por proyectos y vida cotidiana
en la escuela infantil (pàg. 23). Madrid: Ediciones de la Torre.

Tot i això, convé assenyalar la importància d’estructurar i sistematitzar les propostes educatives. Això pot ajudar els educadors a revisar i avaluar el que es fa, i
també a poder rectificar i millorar el procés en funció de l’anàlisi. Ha de ser una
eina útil, que serveixi per ajudar els infants a aprendre, no pot constrènyer i ofegar
la feina diària. És a dir, les programacions s’han de convertir en un instrument
àgil i útil perquè, si no és així, s’haurà de reconsiderar com a equip.

3.1 Estructura de la unitat didàctica
El Departament d’Educació de la Generalitat té diverses publicacions en les quals
hi ha exemples de la programació de les seqüències d’ensenyament-aprenentatge.

En la secció “Més
informació” del web podeu
trobar bibliografia que
conté exemples de com
aprofitar els interessos
dels infants.
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Des d’una perspectiva globalitzadora, els continguts s’agrupen en tres grans
unitats de significació per a l’infant:
• Descoberta d’un mateix i dels altres
• Descoberta de l’entorn
• Comunicació i llenguatges
Aquest tipus de planificació serà el que seguirem per exemplificar les propostes de
programació. Evidentment, però, respectarem les prescripcions del currículum
de l’educació infantil (vegeu la figura 3.3) i la perspectiva constructivista dels
aprenentatges. Tot i que, en aquest cas, seguirem aquesta planificació, en podríem
seguir qualsevol altra.
F igu ra 3 .3 . Elements de la unitat didàctica

Lleis bàsiques en la
programació
En el primer cicle de l’etapa de
l’educació infantil prenem com a
base, entre altres, les normatives
següents:
• La Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig,
d’educació (LOE)
• La Llei 12/2009, de 10
de juliol, d’educació
(LEC)

Decrets bàsics en la
programació
En el primer cicle de l’etapa de
l’educació infantil prenem com a
base, entre altres, les normatives
següents:
• El Decret 282/2006, de
4 de juliol, dels
requisits dels centres
del primer cicle de
l’educació infantil.
• El Decret 101/2010, de
3 d’agost, d’ordenació
dels ensenyaments del
primer cicle de
l’educació infantil.

3.2 Les primeres reflexions i el protocol de recollida de dades
En primer lloc, per poder portar a terme les unitats didàctiques, hem de conèixer
les característiques evolutives dels infants, perquè, com ja sabem, això serà el que
guiarà el nostre plantejament general. Després escollirem els continguts, les àrees
que integrarà la programació de la unitat didàctica i els objectius seleccionats del
segon nivell de concreció. Triarem les activitats, els recursos i la manera d’avaluarles, segons el context: el grup concret que tenim, el nombre d’alumnes, les seves
característiques particulars i els seus interessos, és a dir, farem el diagnòstic del
grup.
En aquest punt, les característiques i els recursos de l’entorn, i també les característiques i les possibilitats del centre educatiu són molt importants:
• Característiques de l’entorn: l’educador o educadora haurà d’analitzar les
possibilitats i els recursos que ofereix l’entorn per tal de facilitar la posada
en marxa de les actuacions programades.
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Per exemple
Si el centre és en una zona rural, els recursos naturals estaran més a l’abast dels infants,
mentre que si és en una ciutat, aquest recursos s’hauran de treballar mitjançant sortides,
colònies, etc.

• Característiques del centre: en aquest cas, caldrà tenir en compte aspectes
com les línies de què disposa el centre i la distribució per curs (nombre
d’aules, edat dels grups/aula, plantilla docent i no docent, organització de
tasques, horaris, infraestructures...).

Alguns exemples
En cas que hi hagi més d’una línia o més d’una aula d’infants de la mateixa edat, els tutors
de grup haurien d’homogeneïtzar al màxim les programacions d’aula. El fet de comptar
amb personal educador de suport pot facilitar la programació de més activitats en grups
petits o individuals. D’altra banda, el fet de disposar de biblioteca o sala de psicomotricitat
facilitarà la programació d’activitats que impliquin en conjunt tots els grups d’una mateixa
línia.

Com que tots aquests aspectes es recolliran en la PPC, el professorat només
haurà d’adaptar a la seva unitat didàctica els recursos o els serveis que consideri
necessaris per portar-la a terme.

• El protocol de recollida de dades: seria convenient establir, juntament
amb l’equip educatiu, un protocol de recollida de dades que permetés tenirles agrupades d’una manera pràctica i amb criteris clars i consensuats. Un
protocol per recollir la unitat didàctica, i que utilitzarem com a exemple,
seria el que presentem en la figura 3.4, adaptat del disseny elaborat per
Lluïsa Morelló, del CEIP Ferreries de Tortosa.

Com podeu observar, aquest protocol recull de manera exhaustiva tant els elements
de la programació com la presa de decisions del personal educador.

La legislació educativa
recull els aspectes científics
educatius i els tradueix en
normes legals de
funcionament. Aquesta
legislació ens donarà la
seguretat que
desenvolupem la pràctica
educativa dins la legalitat.
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F igu r a 3. 4 . Protocol d’unitat didàctica

A vegades, segons el tipus d’activitat a treballar o l’edat del grup no serà necessari
elaborar un protocol tan explícit. En la figura 3.5 es mostra el protocol del grup de
treball temàtic de l’Ajuntament de Barcelona, elaborat per Andreu Negre i altres,
i el servei d’escoles bressol, que mostra la programació didàctica del repòs dels
infants d’1 a 2 anys.

Didàctica de l’educació infantil

53

La programació en l'àmbit formal

Figu ra 3. 5. Protocol de programació d’hàbits

Adaptació del protocol del grup de treball temàtic “Com programem a l’escola bressol?”

Exemple de
característiques d’un grup

3.3 Complementació formal del protocol d’unitat didàctica
Per tal de complementar formalment el protocol d’unitat didàctica, cal tenir en
compte els components de la programació o unitat didàctica, la funció que fan
i la manera com es poden expressar formalment. Recordeu que, encara que ens
fixem en un model de protocol, aquest model només té un caràcter orientador, que
ens permetrà donar resposta a la formalització de les programacions d’aula, i que
cada professional ha d’ajustar la proposta de programacions a les necessitats i les
característiques del centre i de l’alumnat.

La unitat didàctica es dirigeix a
un grup de dotze nens i nenes d’1
a 2 anys. Tots han fet els 20
mesos, a excepció de dues nenes,
que tenen 16 i 17 mesos,
respectivament. Per a tots és el
segon any d’estada a l’escola
bressol, i per regla general es
mostren segurs i ben adaptats
[...].

Per ser més precisos en la
tasca de complementar el
protocol, mostrarem un
exemple real de la
programació d’un racó. Per
tant, al llarg d’aquest punt
complementarem el protocol
de la unitat didàctica “El
racó de la tardor”.
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La programació de les unitats didàctiques es considera una feina difícil
d’aprendre. Tanmateix, quan se’n dominen els conceptes, es converteix en
una tasca molt creativa en què l’educador d’aula pot projectar el que vol que
l’infant aprengui i la manera com vol que ho aprengui.
Després de reflexionar sobre les característiques més significatives del centre i
del grup d’infants als quals es dirigeix la programació de la unitat didàctica, es
pot començar a complementar els diferents components del protocol que seran els
següents:
• Dades identificatives
• Justificació de la unitat didàctica
• Capacitats
• Objectius d’aprenentatge
• Continguts d’aprenentatge
• Seqüencia didàctica
• Desenvolupament d’activitats i orientacions didàctiques
• Recursos: espai, materials i agrupaments
• Temporalització
• Atenció a la diversitat
• Avaluació i autoavaluació

3.3.1 Dades identificatives
Les dades identificatives d’una unitat didàctica que generalment consten de: nom
de la unitat, període de temps, grup i nom del o la responsable, ens serviran per a
identificar la unitat didàctica de forma ràpida. Per a complimentar aquestes dades
haurem de tenir en compte els aspectes següents:
• El nom de la unitat hauria d’informar sobre el contingut, el tipus d’activitat
o el moment temporal en què es porta a terme. Per exemple: “El racó de la
tardor i què simbolitza aquesta època de l’any”.
• El període fa referència al moment (trimestre o tot el curs) en què es
desenvolupa la unitat. En aquest cas, tindria lloc al primer trimestre del
curs.
• El grup amb el qual es treballa. Per exemple: P2 (2-3 anys).
• El nom del personal educador responsable.
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3.3.2 Justificació de la unitat didàctica
Basant-nos en les condicions evolutives pròpies de l’edat i en les característiques
particulars del grup d’infants al qual es dirigeix la programació, hauríem de
justificar les àrees que integren la nostra proposta i l’enfocament didàctic triat
per al plantejament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, el qual s’hauria
d’incloure dins el marc dels nostres projectes de centre. A més, es poden
destacar els coneixements previs que els infants han de tenir abans d’abordar els
coneixements nous.
Exemple de justificació de la unitat didàctica "El racó de la tardor"
Aquesta unitat de programació es dirigeix al primer cicle d’educació infantil, a nens i nenes
de 2 a 3 anys.
Aquest racó se centra en la temàtica de la tardor. Caldrà elaborar-lo durant el primer
trimestre, cap al mes d’octubre, ja que és quan comença aquesta època de l’any. Aquesta
temàtica durarà dues setmanes i es faran activitats tres cops a la setmana.
Amb les activitats proposades facilitarem el coneixement de diverses característiques de la
tardor per familiaritzar els infants amb una de les quatre estacions. Els tres continguts o
àrees d’experiència seran els següents: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta
de l’entorn i comunicació i llenguatges. Es treballaran de manera globalitzada.
Enfocarem les activitats de manera que els infants gaudeixin mentre les fan. Els
proposarem cantar i ballar cançons. Així, a més de treballar la coordinació del cos,
desenvoluparan la capacitat d’audició i coneixeran les tradicions i les festes catalanes.
També afavorirem l’observació, l’experimentació i la imaginació.
Respecte als agrupaments, quan les activitats es treballin a l’espai del racó es realitzaran
en petits grups, quatre o cinc infants. La resta d’activitats com les sortides o el muntatge
del mural es faran en gran grup. També es podran treballar algunes activitats de forma
individual si hi ha algun alumne/a que ho necessita.
Quant a la metodologia d’actuació serè flexible, motivadora i personalitzada, tindrem en
compte les capacitats i el temps d’aprenentatge de cada nen i nena, és a dir, respectarem
el ritme individual de cada infant, sense pressions ni discriminacions.

3.3.3 Les capacitats
Les capacitats es poden definir com la facultat, la qualitat i/o l’aptitud que, com
a individus, tenim per fer alguna cosa i que al llarg de la vida desenvolupem
contínuament. Permeten que l’infant creixi de manera integral i com a persona, i
també que adquireixi uns aprenentatges continus i progressius.
El currículum d’educació infantil el presideixen unes capacitats comunes a tota
l’etapa que s’han de desenvolupar al llarg dels dos cicles (llar d’infants i parvulari).
Aquestes capacitats són de diversos tipus: motrius, cognitives, emocionals o
d’equilibri personal, relacionals i d’inserció i actuació social. S’organitzen entorn
de quatre eixos competencials que tornen a la idea d’educar per viure i conviure
en el nostre món actual.

Els objectius de cada cicle...
...precisen les capacitats que els
infants han d’haver desenvolupat
en acabar l’etapa de l’educació
infantil, amb relació als
continguts de les àrees i els
criteris d’avaluació.
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Eixos de desenvolupament de les capacitats
El Departament d’Educació estableix que les nou capacitats prescrites per a l’etapa de
l’educació infantil es desenvoluparan entorn de quatre eixos. Són els següents:
• Aprendre a ser i a actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
1. Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats.
2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional, i anar-se formant una imatge
positiva d’ell mateix i dels altres.
3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
• Aprendre a pensar i a comunicar.
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
5. Progressar en la comunicació i l’expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte,
i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i
aprendre a actuar-hi en conseqüència.
• Aprendre a conviure i a habitar al món.
8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de
conflictes.
9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Les capacitats de l’etapa de
l’educació infantil continuen
a primària amb les
competències bàsiques que
l’alumnat ha d’assolir en
finalitzar l’educació
obligatòria.

Recordeu que les capacitats estan molt relacionades amb els objectius i els
continguts establerts en els currículums. Per aquest motiu, quan seleccioneu una
sèrie d’objectius per elaborar la unitat didàctica, us heu d’assegurar que sabeu
quines són les capacitats que treballeu, ja que aquestes capacitats seran les que
donaran el resultat del que s’aprèn.
Exemple de la relació entre els objectius del primer cicle i les capacitats d’etapa
Agafem l’objectiu de cicle següent:
6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies
vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.
En aquest cas, es treballaran, entre altres, aquestes capacitats:
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i
participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Per al desenvolupament de les capacitats i la consecució progressiva dels
objectius, els professionals han d’intervenir en els tres àmbits d’experiència
que tenen sentit per a l’infant de 0 a 6 anys i que necessita per desenvoluparse: un mateix i els altres, l’entorn i els llenguatges.
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3.3.4 Els objectius d’aprenentatge
Els objectius d’aprenentatge especifiquen el grau d’aprenentatge que els alumnes
hauran d’haver adquirit en acabar la unitat amb relació als continguts. A l’hora de
plantejar els objectius d’aprenentatge, s’han de preveure uns quants aspectes:
• Cal redactar-los amb un infinitiu.
• Cal que expressin capacitats de tipus cognitiu, relacional, afectiu, d’intercomunicació i llenguatge i d’habilitats motores.
• Cal formular-los de manera que tinguin en compte la diversitat dels infants
i cal prioritzar els que pugui assolir la majoria.
• Cal que permetin la flexibilitat necessària per adaptar-los als aspectes
individuals de l’aprenentatge.
• Cal que siguin avaluables, és a dir, observables i mesurables per mitjà
d’indicadors.
• Cal que cada objectiu contingui un infinitiu en la seva redacció que no sigui
compost, ja que cada verb fa referència a una conducta.
• Cal que vagin adreçats als infants. En aquest sentit, pot ajudar, en la seva
redacció, pensar en que han de donar resposta a la premissa: “L’infant ha
de ser capaç de... “

Els objectius han de tenir en compte l’adquisició de coneixements de
tipus cognitiu o intel·lectual, psicomotriu, actitudinal i de valors, afectius
i emocionals. A més, han de desenvolupar diversos nivells de complexitat:
des de conèixer i memoritzar fins a crear i construir, passant per comprendre,
aplicar, experimentar, analitzar, sintetitzar o valorar.
És recomanable, en la mesura que sigui possible, comunicar els objectius als
infants i compartir-los amb ells. D’aquesta manera, fem que formin part dels
aprenentatges que tot seguit s’inicien.
La concreció i la definició dels objectius d’aprenentatge

A l’hora de concretar i definir els objectius d’aprenentatge de les unitats didàctiques, és necessari partir dels objectius de cicle, prèviament concretats i definits en
la proposta pedagògica de centre (PPC).
Per tant, a l’hora d’elaborar les unitats didàctiques, és imprescindible saber
concretar i definir els objectius d’aprenentatge. A continuació es mostra un
exemple dels passos que cal seguir per aconseguir-ho.

Recordeu que els objectius
sempre es comencen a
redactar amb un verb en
infinitiu.
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Com arribar als objectius d’aprenentatge de les unitats didàctiques
1. Imagineu que en la proposta pedagògica del vostre centre (PPC) es pren com a prioritari
el treball de l’objectiu de cicle número 6 prescrit en el currículum de primer cicle i per al
grup P2 (2-3 anys).
“Objectiu de cicle 6: actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir
de les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques
perceptives.”
L’equip educatiu del centre podria fer propostes per contextualitzar aquest objectiu de cicle:

• Experimentar la percepció d’estímuls sensorials a partir de la manipulació dels materials.
• Observar algunes característiques canviants en un objecte, fenomen o situació.
• Identificar com a tals diversos objectes, éssers i fenòmens naturals del medi habitual.
• Mostrar interès per les activitats que proposa el personal educador.
• Habituar-se a tenir cura dels elements del marc natural i social que té al seu abast.
• Etc.

2. Imagineu que com a responsables d’aula voleu treballar la unitat didàctica “L’aigua”
perquè els infants de P2 prenguin consciència de les possibilitats que té aquest element de
la naturalesa i de com n’és, de necessari, per als éssers vius.
Aleshores, hauríeu de seleccionar, entre els objectius establerts en la PPC, els més
adequats per a la vostra unitat didàctica i concretar-los.
Alguns objectius d’aprenentatge podrien ser els següents:
• Identificar l’aigua en diversos entorns naturals: mar, riu, núvol, pluja, neu, glacera.
• Explicar les diverses maneres de fer servir l’aigua.
• Reconèixer el valor que té l’aigua per a la vida: per beure, per netejar, per nedar, per jugar,
per regar les plantes, etc.
• Manipular l’aigua en els diferents estats (líquida, sòlida, gasosa).
• Discriminar les sensacions que produeix l’aigua a diferents temperatures (calenta, freda).
• Participar amb iniciativa i constància en les activitats de jocs i manipulació d’aigua
proposades.
• Etc.

Els objectius d’aprenentatge de les unitats didàctiques pertanyen a un
tercer nivell de concreció i comencen amb un verb d’acció en infinitiu.
Necessàriament han de fer referència als continguts i les activitats
d’ensenyament-aprenentatge, i a les capacitats que es volen desenvolupar
en l’infant.
Exemple de verbs a utilitzar per redactar objectius
• Verbs referits a procediments: explicitar, mostrar coneixement o habilitats concretes, controlar,
recordar, demostrar, realitzar, utilitzar, aplicar, organitzar, experimentar, reproduir, manifestar,
observar, concretar, comparar, identificar, elaborar, etc.

Didàctica de l’educació infantil

59

La programació en l'àmbit formal

• Verbs referits a actituds, valors i normes: tenir iniciativa, participar, esforçar-se, mostrar
gust i satisfacció, ser constant, gaudir, ser conscient, adonar-se, mostrar interès, formular
preguntes, tenir cura de, respectar les normes, cooperar, col·laborar, etc.

• Verbs referits a fets i conceptes: reconèixer, identificar, explicar, enumerar, interpretar, adquirir
nocions, aplicar, mostrar coneixement de conceptes concrets, etc.

En la figura 3.6 es reflecteixen els objectius d’aprenentatge i la relació que tenen
amb les capacitats de cicle que prioritàriament s’estan treballant en la unitat
didàctica “El racó de la tardor”.

Com que els objectius d’aprenentatge s’expressen en clau de capacitats, ja
contribueixen -poc o molt- a desenvolupar-les. Només caldrà esmentar o
subratllar a quines de les nou capacitats fan referència.

El disseny del protocol que
estem treballant ens permet
una visió ràpida de la
relació entre els objectius
d’aprenentatge i les
capacitats.
Podeu veure les
capacitats i els objectius
dels cicles prescrits en els
currículums de l’etapa de
l’educació infantil en el
subapartat “Els models
curriculars” de la unitat
“Principis bàsics
d’intervenció en educació
infantil”.

Fi g ura 3 .6. Objectius d’aprenentatge i capacitats de la UD “El racó de la tardor”

3.3.5 Els continguts
Segons Antúnez i altres (1992), un contingut constitueix el conjunt de formes
culturals i de sabers seleccionats a partir dels quals s’organitzen les activitats
d’aula.
Per programar les unitats didàctiques, s’hauran d’analitzar els continguts seleccionats en la PPC i escollir els que considerem més adequats a les circumstàncies
específiques dels alumnes (coneixements previs, característiques psicològiques...)
i a la situació exclusiva d’aprenentatge.

Hi ha diversos models i
pautes...
... per concretar i definir els
continguts de les programacions
didàctiques. Es pot utilitzar i
adaptar el model que proposen
els diferents exemples publicats
pel Departament d’Educació
(diferents números) de la
Generalitat de Catalunya:
Exemples d’unitats de
programació. Educació infantil.
Llars d’infants.
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Els continguts seleccionats per a les unitats didàctiques, d’acord amb el
document prescriptiu del currículum i de la proposta pedagògica de centre,
han de donar resposta a aquesta pregunta: “Què hem d’ensenyar perquè
l’alumnat assoleixi les capacitats?”

Els continguts transversals
A més, s’hauran de treballar de
manera transversal aquests
continguts: educació per a la
salut, educació per a la igualtat,
educació per al consum,
educació ambiental i educació
moral i per a la pau.

Com ja sabeu, en l’etapa de l’educació infantil és imprescindible tenir en compte
la globalitat amb què els infants actuen i aprenen. Tanmateix, per facilitar al
personal educador la identificació dels continguts i les activitats que els infants
han de dur a terme per assolir els objectius, els continguts s’agrupen en les àrees
d’experiència i desenvolupament següents:
• Descoberta d’un mateix i dels altres
• Descoberta de l’entorn
• Comunicació i llenguatges

En l’etapa de l’educació infantil, els continguts educatius s’organitzen en
àrees d’experiència i desenvolupament. Aquestes àrees s’interrelacionen
per crear uns espais d’aprenentatge globalitzats en què es contribueix al
desenvolupament integral dels infants, se’ls acosta a la interpretació del món
i es dóna significat i es facilita la participació activa.
Cadascuna d’aquestes àrees es basa en tres tipus de continguts amb estratègies i
recursos d’ensenyament-aprenentatge diferenciats: els continguts de fets i conceptes, els continguts de procediment i els continguts d’actituds, valors i normes.

Els continguts s’han de
concretar i definir mitjançant
un substantiu.

A més, s’hauran de concretar i definir mitjançant un substantiu, és a dir, una
manera de formalitzar aquests continguts de forma integrada és substantivar
l’acció a desenvolupar.
Vegem, segons aquestes premisses, com es poden classificar, concretar, ensenyar
i aprendre els continguts:
• Els continguts conceptuals fan referència a fets senzills i primeres nocions
que serveixen perquè l’infant puguin comprendre i interpretar la realitat.
Sobretot en el nivell educatiu dels 0 als 3 anys, els continguts de fet i els
conceptes seran els mínims, i es referiran a les primeres nocions que els
infants han de tenir respecte a determinats continguts.
Exemple d’activitats i substantius adequats per a l’assoliment de continguts
conceptuals
• Necessiten activitats de repetició i memorització, ja que s’estructuren a partir d’experiències
variades en l’acció i en el context.
• Alguns dels substantius que utilitzarem en la redacció poden ser els següents: parts i
elements del propi cos, nocions temporals, nocions d’identitat, noció de constància/canvi,
etc.
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• Els continguts procedimentals són habilitats, destreses i/o estratègies
ordenades i orientades a la consecució d’un fi.
Exemple d’activitats i substantius adequats per a l’assoliment de continguts
procedimentals
• La base del seu aprenentatge rau en activitats basades en l’experiència i la repetició en
diverses circumstàncies i contextos.
• Alguns dels substantius que utilitzarem en la redacció poden ser els següents:
reconeixement, exploració, creació, expressió, imitació, confecció, demostració,
experimentació, etc.

• Els continguts actitudinals equivalen a saber ser i comportar-se d’una manera estable i duradora davant determinades situacions, objectes, successos
o persones.
Exemple d’activitats i substantius adequats per a l’assoliment de continguts
actitudinals
• Són continguts que es plantegen a llarg termini i s’aprenen mitjançant activitats en què
l’infant desenvolupi l’observació, la imitació, l’exemple, els hàbits, etc.
• Alguns dels substantius que utilitzarem en la redacció poden ser els següents: iniciativa,
satisfacció, esforç, interès, col·laboració, afecte, respecte, etc.

La concreció i la definició dels continguts en les unitats didàctiques

Tal com passa amb els objectius d’aprenentatge, a l’hora d’elaborar les unitats
didàctiques és imprescindible saber concretar i definir els continguts que es vol
que els infants assoleixin. L’exemplificació dels passos que cal seguir pot servir
d’ajuda.
En primer lloc, es mostra un contingut, representatiu de cadascuna de les àrees,
dels que estableix el currículum del primer cicle (Decret 101/2010, de 3 d’agost)
i, en segon lloc, es mostra la concreció d’aquest contingut en una proposta
pedagògica de centre (PPC).
1. Exemple de contingut establert en el Decret 101/2010 per a cadascuna de les
àrees:
• Àrea 1: domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i
motores del propi cos, i utilització dels recursos personals de què disposa
en la vida quotidiana.
• Àrea 2: iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de
l’exploració dels objectes materials, d’elements de l’entorn natural i de la
comparació de les seves propietats. Inici de les primeres classificacions,
ordenacions i correspondències en funció de les característiques i els
atributs.
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• Àrea 3: iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal,
musical i plàstic.
2. Concreció dels continguts anteriors en la proposta pedagògica de centre (PPC):
• Àrea 1:
– El cos: parts del cos i percepció de canvis físics de l’infant i dels
companys
– Coordinació i control de la psicomotricitat fina
– Confiança en les diverses possibilitats i limitacions en el propi cos

• Àrea 2:
– Els animals i les plantes: característiques
– Classificació de les plantes segons les característiques que tenen
– Valoració de la importància de les plantes i els animals per a l’home

• Àrea 3:
– Imitació i representació de situacions i personatges d’obres senzilles
– Utilització de tècniques de pintura, modelatge, estampació, pics, etc.
En el protocol de la unitat
didàctica no és necessari
incloure els continguts de
primer nivell seleccionats, ja
que constaran en la
proposta pedagògica de
centre.

– Valoració de la música com a element relaxant
Finalment, en la taula 3.1 es mostra la manera com es concreten i es formalitzen
els continguts de la nostra unitat didàctica, “El racó de la tardor”, dins el protocol
que treballem.

Tau la 3.1 . Continguts de la unitat didàctica “El racó de la tardor”
Descobert d’un mateix i dels altres

Descoberta de l’entorn

Comunicació i llenguatge

Percepció i discriminació sensorials a través del
gust, la vista i l’olfacte dels diferents aliments
típics de la tardor mostrats en el mercat

Exploració i manipulació dels objectes, dels
materials i dels elements propis de la tardor
mostrats al racó: fruits, fulles, castanyes...

Imitació i representació de situacions i
personatges en l’obra “El llop Pep i la
castanyera”

Control i equilibri dinàmic en la representació de
la dansa “La castanyera”

Observació directa dels entorns naturals propis
de la tardor durant la sortida “Visitem el nostre
amic el cuc”

Iniciació en l’adquisició de vocabulari nou
relacionat amb la tardor: castanyes, fulles...

Autonomia i esforç per vèncer les dificultats
presentades en les activitats de joc simbòlic

Observació de la modificació dels elements del
medi natural pel clima i pel pas del temps
durant la tardor: el color de les fulles, l’aspecte
dels arbres, etc.

Reconeixement d’alguns colors relacionats amb
la tardor: marró, groc i vermell

Manifestació i expressió ajustada: alegria, por,
tristor, neguit, al llarg de les activitats
proposades al racó

Valoració de la necessitat de tenir cura del medi
i la natura

Gaudir de les activitats plàstiques proposades
en la realització del mural “La tardor” i
participar-hi

Adquisició de comportaments de respecte,
ajuda i cooperació i valoració dels altres sense
discriminació trballant el conte “El llop Pep i la
castanyera”

Identificació dels aspectes socials i tradicionals
de les cançons pròpies de la tardor reproduïdes,
com “La castanyera”

Aprenentatge i interpretació de la cançó “La
castanyera” en coordinació amb la resta de
companys
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3.3.6 Les activitats: seqüència didàctica i proposta d’activitats
Abans de començar a redactar les activitats de les unitats didàctiques mitjançat
les quals els infants hauran d’assolir les capacitats, els objectius d’aprenentatge
i els continguts seleccionats, el personal educador ha de tenir una visió global
de totes les activitats que es proposaran i del moment en què es duran a terme.
Aquesta imatge global s’anomena seqüència didàctica i està relacionada amb les
estratègies d’ensenyament-aprenentatge que hem vist fins ara.

La seqüència didàctica

La seqüència didàctica ha de descriure ordenadament el conjunt d’activitats
d’ensenyament, elaborades pel personal educador, i d’aprenentatge, desenvolupades per l’infant (vegeu la figura 3.7). Aquesta seqüència determina tres
tipologies d’activats ubicades en el temps: inicials, de desenvolupament i de
síntesi. Aquestes activitats estan estretament lligades als principis de les teories
constructivistes de l’aprenentatge significatiu.
F igur a 3. 7. Model de seqüència didàctica

Font: J. Jorba; E. Caselles (1996). La regulació i autoregulació dels aprenentatges.
Barcelona: ICE-UAB.

A l’hora de formular la seqüència de les activitats, cal tenir en compte que
els continguts s’hi han de presentar de la manera següent:
• Del que és més pròxim al que és més llunyà.
• Del que és més fàcil al que és més difícil.
• Del que és més conegut al que és més desconegut.
• Del que és més particular al que és més general.
• Del que és més concret al que és més abstracte.
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Regulació i autoregulació dels aprenentatges
Jorba, en la seva reflexió teòrica sobre la regulació i l’autoregulació dels aprenentatges
(1996), defineix per a la seqüència didàctica els tipus d’activitats següents:

• Activitats inicials: tracten d’explorar quines són les idees prèvies i descobrir les estructures
d’acolliment a partir de les quals es podran introduir coneixements nous. També permeten
explicitar i negociar els objectius d’aprenentatge perquè l’alumnat se’ls representi i sàpiga què
s’espera d’ells, a més d’informar dels criteris d’avaluació.
• Activitats de desenvolupament: es tracta que l’alumnat obtingui informació “significativa”
per afavorir la construcció de coneixements nous. Poden consistir en activitats que qüestionin
les idees prèvies i provoquin el dubte. D’aquesta manera, s’aconsegueix un canvi conceptual,
una reestructuració del coneixement, tot incorporant elements nous, o un avançament en
la complexitat de continguts ja coneguts. En definitiva, es pretén establir connexions entre
els coneixements nous que s’incorporen, si és el cas, i els coneixements que ja es tenen
mitjançant explicacions i activitats estructurades.
• Activitats de síntesi: en aquesta fase de la seqüència didàctica, les activitats que es facin
han de permetre transferir els coneixements apresos i aplicar-los a la resolució de problemes
o situacions pràctiques en diferents contextos. D’aquesta manera, els aprenentatges nous es
consoliden i se’n pot reconèixer la utilitat.

La seqüència didàctica ha de ser una proposta coherent amb el temps i les
possibilitats dels infants (figura 3.8). És el cas de la seqüència didàctica que s’idea
en l’exemple “El racó de la tardor”.
F i g ura 3 . 8 . Seqüència didàctica d’“El racó de la tardor”

La proposta d’activitats

Les activitats
Han de ser motivadores, flexibles
en el temps, variades,
globalitzadores i significatives
per a l’infant. A més, han de
partir dels seus coneixements
previs i interessos.

A més de la seqüència d’activitats al llarg del temps, el personal educador ha
de tenir coneixements respecte al tipus d’activats més adequades a l’edat, l’estat
evolutiu dels infants, els conceptes, les destreses o les actituds que es vulguin
afavorir i un ampli ventall de casuístiques.
Respecte al tipus de continguts a treballar a l’hora de seleccionar les activitats, cal
tenir en compte que al llarg de l’etapa de l’educació infantil s’han d’afavorir els
aprenentatges que es mostren en la taula 3.2.
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Taul a 3 .2. Orientacions per a la selecció d’activitats
Descoberta d’un mateix i dels altres

Descoberta de l’entorn

Comunicació i llenguatges

• Les possibilitats motrius i expressives del cos
• La manipulació dels objectes
• El benestar emocional
• Les relacions interpersonals i intrapersonals
• Els hàbits personals i socials
• L’autoestima

• Les activitats de la vida quotidiana
• La participació de les famílies
• La matemàtica
• L’exploració i l’experimentació
• Els elements naturals de l’entorn
• Les sortides
• Els rols de gènere
• La diversitat cultural

• El tractament del llenguatge: natural i
estructurat
• L’oral i l’escrit
• El llenguatge musical i la dansa
• El llenguatge visual i plàstic
• La integració de les TIC

Pel que fa a la manera de portar a la pràctica aquests aprenentatges mitjançant
activitats, ens hem de remetre als diversos models didàctics i propostes de
treball globalitzades, en què s’expliciten exhaustivament els tipus d’activitats més
adequats per a l’etapa de l’educació infantil. Com a recordatori, a continuació es
mostra una relació de possibles activitats per treballar en les unitats didàctiques:
• Projectes, problemes o petites investigacions
• Rutines de la vida quotidiana i cura de l’infant relatives a l’alimentació, la
higiene i el descans

En la unitat “Principis
bàsics d’intervenció en
educació infantil” podeu
veure, de manera
exhaustiva, els diversos
tipus d’activitats per als
infants de 0-6 anys.

• Racons o tallers
• Sortides, festes de classe, aniversaris
• Jocs sensorials, motors, de manipular, simbòlics, de construcció
• Activitats d’esbarjo, d’acollida i de retrobament del grup
• Activitats més especialitzades (música, expressió corporal, psicomotricitat...)
• Etc.

En proposar les activitats convé no perdre de vista els objectius pretesos i
indagar els coneixements previs que els infants tenen sobre el que aprendran.
També cal elaborar alguna activitat específica o aprofitar qualsevol ocasió
per crear l’interès i la motivació dels petits.
Exemple de proposta d’activitats
Posem una cistella amb material nou sobre “coses del mar” damunt la taula. No la
destapem fins que no han arribat tots els infants. Quan estan preparats, els convidem a
descobrir-la. Deixem que toquin i olorin els materials (esponges, estrelles de mar i eriçons
secs, cargols de mar de tot tipus, saquets amb sorra, espines de peix seques...). Aleshores,
tots hi volen dir la seva: “Això punxa molt i et ‘sut’ sang”, “Un dia jo em ‘trobava’ una com
aquesta a la platja”, “D’això tenen els ‘tiburones’, però molt més grans”, etc.

També haurem de preveure activitats de reforç i activitats complementàries.
No hem de voler exhaurir tots els possibles continguts en una sola activitat.
Al contrari, hem de possibilitar experiències diferents i variades entorn dels

Exemple de lectura visual
d’imatges
Abans de fer l’activitat, es
reparteix un dibuix a tot
l’alumnat. Cada infant té el
dibuix al davant. L’educador
inicia una conversa. Dirigeix les
preguntes a tots els infants i
deixa que s’expressin lliurement
i espontàniament: “Què
representa el dibuix que teniu al
davant?”, “Què hi ha dibuixat?”,
“Què fa la gent que hi ha?”, etc.
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continguts. De ben segur que cada infant en traurà un profit diferent i n’aprendrà
coses que nosaltres no podem controlar. En la unitat didàctica només hem de
recollir els continguts i els objectius més evidents, els quals tindrem ocasió de
repetir en propostes noves.

3.3.7 Les orientacions didàctiques

Exemple d’orientacions per
afavorir la motivació de
l’infant
Es tracta d’un racó que dóna
protagonisme a un infant en
concret. Durant una setmana és
“El racó de...”. Quant a la
preparació de l’aula, és molt
important que l’infant, en
entrar-hi, s’adoni que ell, no pas
qualsevol altre, n’és el
protagonista.

Exemple d’orientacions per
afavorir la motivació de
l’infant
Prepararem l’aula de manera que
l’infant s’identifiqui fàcilment
amb el racó i se’l faci seu. En
penjarem el nom i les fotografies
a la paret. Al davant, a l’abast
dels altres infants, col·locarem
objectes del protagonista i un joc
que ell podrà utilitzar sempre
que vulgui.

Les orientacions didàctiques constitueixen totes les pautes que expliquen ordenadament de quina manera podem dur a terme l’actuació didàctica, les accions i els
procediments necessaris per aconseguir les fites i els objectius proposats.
Les orientacions variaran en funció de cadascuna de les situacions concretes en
què les utilitzem i, evidentment, de les característiques dels infants. D’altra banda,
haurem de tenir en compte la individualització, el tractament de la diversitat,
els aprenentatges significatius, la globalització, la flexibilitat, l’atenció a les
necessitats i els interessos dels infants, etc.
Les estratègies s’han de subordinar a les condicions psicopedagògiques de qui
aprèn. Han de tenir per objecte augmentar l’autonomia de l’infant, possibilitar que
ell mateix faci els descobriments i afavorir que pugui establir el màxim de referents
cognitius en les situacions d’ensenyament-aprenentatge que hem dissenyat.
Exemple de proposta d’activitat inicial amb les orientacions didàctiques de la unitat
didàctica "El racó de la tardor"
Per introduir “El racó de la tardor”, presentarem un vídeo amb imatges típiques d’aquesta
estació. Creiem que és una bona activitat inicial que ens serveix per ensenyar als infants
les característiques principals de la tardor d’una manera lúdica i amena, ja que mentre van
passant les imatges, sona de fons la música de Les quatre estacions, la tardor, de Vivaldi,
que fa mantenir l’atenció.
Mitjançant aquest vídeo els infants s’aniran familiaritzant amb els colors més característics
de la tardor: groc, marró, vermell, etc.
El personal educador fa grups de cinc nens i nenes per iniciar l’activitat del racó. Un cop el
grup és al racó, els infants seuen a terra (estores) i veuen la presentació. La presentació
es visualitzarà mitjançant un projector, enfocat a la paret del racó.
La durada de la presentació serà de dos minuts i mig, i les imatges serviran d’introducció,
per despertar curiositat sobre la tardor. Un cop vist el vídeo, iniciarem una conversa sobre
la tardor en què detectarem els coneixements previs i els interessos dels infants.
La durada total de l’activitat serà de prop de quinze minuts.

3.3.8 Els recursos: espais, materials i agrupaments
Els recursos constitueixen tots els elements que permetran portar a terme les
activitats de la programació:
1. Espai: la distribució de l’espai ha de possibilitar i fomentar l’activitat en
l’infant, i ha de permetre satisfer les necessitats que planteja en cada moment
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(activitat, repòs, relació, experimentació, creació...). S’ha de poder adaptar i
modificar per permetre satisfer totes aquestes necessitats.

En els centres d’educació infantil tots els espais s’hauran de considerar com
a educatius i les aules s’hauran d’organitzar principalment per racons.
2. Materials: recull tot el que es necessita per dur a terme les activitats
d’ensenyament-aprenentatge o d’avaluació, i que és important tenir previst abans
de començar les activitats concretes. Els materials han de respondre als criteris
pedagògics (de coeducació, de seguretat, de creativitat...) consensuats en els PEC
i en la PPC. A l’hora de fer les activitats és quan cal tenir més presents aquests
criteris. En el primer cicle, el material sol ser específic per a les activitats, però
en el segon hi pot haver material de suport a la intervenció (materials editats...).
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Per aprofundir sobre els
espais i els materials,
vegeu l’apartat
“L’organització dels espais
i els materials” de la unitat
“Planificació dels espais,
els temps i els recursos
en educació infantil”.

Els materials naturals són molt
importants.

A l’aula hi haurà d’haver materials d’ús individual per a cada infant per treballar
els tallers i els projectes (per exemple, ceres, tisores...) i materials naturals i/o
específics per als racons, per als espais d’esbarjo, de cura de l’infant, d’higiene,
d’alimentació, de son, etc.
Normalment, el material que es farà servir serà de diversos tipus. Per exemple:

• Material convencional que s’utilitza a les aules: llapis, tisores, colors, cola,
etc.
• Material de rebuig: rotllos de paper, capses de sabates, caixes de llet, etc.
• Material de casa: estris de cuina, etc.

Recordeu que les activitats
específiques, com la panera
dels tresors i el joc heurístic,
tenen un material organitzat
i específic.

• Materials específics i/o naturals

És molt important que els espais es decorin amb les obres i els treballs dels
infants.
Quan es complementa el protocol de la unitat didàctica, a banda de relacionar
els materials específics que l’educador necessita per dur-la a terme, s’hauran
d’especificar, si són necessaris, els materials didàctics.
Els materials didàctics per als infants i/o per als professionals s’han d’especificar
en els annexos de la unitat didàctica. Aquesta especificació és imprescindible
perquè un altre professional diferent al que ha elaborat la unitat didàctica la pugui
dur a terme amb rigor.
Vegeu la figura 3.9 i figura 3.10, en què es mostren exemples de materials didàctics
per a dues activitats d’“El racó de la tardor”.

Annexos
En els annexos de la unitat
didàctica no poden faltar els
materials didàctics i la
bibliografia que s’ha fet servir en
l’elaboració d’aquesta unitat.
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Fig u ra 3 . 9 . Material didàctic per al personal educador: cantem i ballem una cançó

Sempre que es faci una activitat musical, les partitures s’han d’afegir als
annexos.
Fig u ra 3 . 1 0 . Material didàctic per als infants: pintem un mural!

3. Agrupaments: les activitats han de permetre diverses maneres d’agrupar
l’alumnat i de distribuir els espais a l’hora de treballar. És important compaginar
el treball en grup gran (aula) amb el treball individual, per parelles i en grup petit,
en funció del tipus d’activitat.
L’activitat individual, en grup gran o en grup petit, i les agrupacions per edats
homogènies o mixtes ofereixen avantatges i inconvenients que cal sospesar per
escollir, en cada moment, la que més s’ajusta als objectius proposats.

Decret 282/2006, de 4 de
juliol
A l’hora de preveure els
agrupaments és important
conèixer la prescripció que fa el
Decret 282/2006, de 4 de juliol,
dels requisits dels centres del
primer cicle de l’educació
infantil, respecte a la ràtio
alumnat-educador.

L’activitat en grup petit facilita la tasca de l’educador, ja que permet observar i escoltar més acuradament els infants, i també intervenir de manera individualitzada
per oferir l’ajut necessari per progressar en l’activitat. A mesura que els infants
es van fent grans, es poden incorporar més activitats en grup gran.
Si volem indicar en el protocol els tipus d’agrupaments que farem servir, caldrà
consensuar una sèrie d’ítems que de manera ràpida i visual proporcionin aquesta
informació. Un exemple d’aquests ítems seria el següent: gran grup (GG), petit
grup (PG), individual (I), per parelles (PP), etc.
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Vegeu en la taula 3.3 com es poden recollir en el protocol, de manera ràpida, visual
i còmoda per al personal educador, els recursos estudiats.
Taul a 3 .3. Recursos: espai, materials i agrupament de l’activitat “Els fruits de la tardor”
Activitat

Orientacions didàctiques

Recursos, espai i materials

Agrup.

Exploració o observació dels diferents fruits i fulles
de la tardor. Necessitarem la col·laboració dels
pares que ja hauran estat prèviament informats de
l’activitat

Racó “La tardor” prèviament
ambientat

(PG)

Durant la setmana els nens i nenes portaran de
casa a l’escola fruits típics de la tardor i fulles que
hauran recollit i que posarem en safates al racó de
la tardor

Safates amb friuts i fulles
característiques de la tardor que
els infants hauran portat de casa

El fruits triats són: castanyes -així els anem
introduint en la festa de la Castanyada-, nous,
glans i bolets

Fruits mínims: nous, glans, bolets,
etc.

Les fulles hauran de ser marrons i seques, per atal
de conèixer realment com són a la tardor

Fulles de qualsevol tipus d’arbre,
però marrons i seques

Activitat 5 (tipus: desenvolupament)
Els fruits i la
tardor

Portarem el grup de cinc infants al racó, i els
posarem davant les safates plenes de fruits i fulles
seques
Per mostrar-les tindrem en compte que hi hagi la
màxima variació i que tots els nens i nenes del
grup vegin com a mínim una fulla i un fruit seu
Quan els infants siguin davant de la safata, s’haurà
d’explicar el següent dels elements: com es diuen,
d’on venen, i de manera molt senzilla les
característiques principals, com ara colors, mida,
forma, etc.
Després els infants, amb l’ajut de l’educador/a,
aniran tocant, explorant i observant els diferents
elements
Per finalitzar l’activitat, farem una petita activitat:
els nens i nenes seuran al terra del racó i
l’educador/a repartirà un dibuix d’una castanya
sense pintar, i els infants l’hauran de pintar

Material didàctic: full amb el
dibuix d’una castanya, colors de
cera gruixuts

La durada de l’activitat en el racó serà d’uns 15
minuts aproximadament

4. Temporalització de les activitats: respecte a la temporalització, la duració de
la unitat didàctica s’ha d’explicitar en setmanes o mesos. També hi ha de constar
el dia o dies de la setmana en què es duran a terme i el temps que duraran.

La durada de la unitat didàctica variarà segons el tipus d’unitat plantejada
(pot durar tres mesos, una setmana...). Es podria dir que l’organització del
temps ha de respondre a la durada necessària per assolir els objectius tenint
en compte un cert grau de flexibilitat.
No es pot fer una distribució rígida del temps, sinó que s’ha de tenir en compte
el grau d’atenció que pot mantenir un infant. Aquest grau augmentarà a mesura
que maduri i adquireixi l’hàbit d’escoltar i de tenir un cert control sobre les seves

Atenció a la
diversitat
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accions. Més que mai cal tenir present aquest aspecte maduratiu, però també el
de la variabilitat de ritmes o la variabilitat d’interès i motivació per un fet concret
a l’hora de plantejar les activitats.
Vegeu la taula 3.4, en què es mostra el quadre de la temporalització de les activitats.
Tau la 3.4 . Quadre de temporalització de les activitats de la unitat didàctica “El racó de la tardor”
Primera setmana
Dilluns, xx d’octubre

Primera setmana
Dimecres, xx d’octubre

Primera setmana
Divendres, xx d’octubre

Activitat 1: d’avaluació inicial: Presentació de
la tardor

Activitat 2: El temps de la tardor

Activitat 3: Cantem i ballem

Detecció de coneixements previs i motivació
(T. 15 min)

Observació i descobriment d’elements i
coneixements nous
(T. 15 min)

Audició i representació de la cançó
(T. 15 min)

Segona setmana
Dilluns, xx d’octubre

Segona setmana
Dimecres, xx d’octubre

Segona setmana
Divendres, xx d’octubre

Activitat 4: Anem al mercat!

Activitat 5: Els fruits i les fulles de la tardor

Activitat 6: Juguem amb els colors

Sortida
(T. 40 min aprox.)

Coneixements de fruits i fulles de la tardor
(T. 15 min)

Experimentació amb pintures de mans
(T. 15 min)

Tercera setmana
Dilluns, xx d’octubre

Tercera setmana
Dimecres, xx d’octubre

Tercera setmana
Divendres, xx d’octubre

Activitat 7: de síntesi: Visitem el senyor cuc!

Activitat 8: de síntesi: Pintem un mural!

Activitat 8: de síntesi: Pintem el mural!

Observació natural al pati
(T. 15 min)

Reconeixement i expressió del que s’ha après.
Muntatge grupal del mural
(T. 15 min)

Finalització: Muntatge grupal del mural
(T. 15 min)

3.3.9 L’atenció a la diversitat

Per aprofundir en les
adaptacions curriculars i
les activitats adaptades,
vegeu la unitat didàctica
“Atenció a la diversitat”
d’aquest mòdul.

De vegades un infant, per les seves característiques individuals, no segueix el ritme
evolutiu de la resta de companys de grup. Aquest fet, com hem anat dient, és
normal en certa manera perquè cada nen té el seu ritme i fins que no arriben a una
certa edat varien molt.
Quan hi ha una diferència marcada del ritme evolutiu de l’infant respecte a les
característiques pròpies de l’edat que ens pot fer sospitar que hi ha problemàtiques
específiques, el millor és demanar ajuda als especialistes (equips d’assessorament
psicopedagògic -EAP- o d’altres) i detectar al més aviat possible les dificultats que
l’infant pugui tenir. La detecció precoç ajudarà a posar en marxa els mecanismes
d’ajuda més convenients.
En alguns casos serà necessària una adaptació curricular o projecte individualitzat
(PI), que es pot elaborar modificant les activitats, la metodologia utilitzada, la
manera d’avaluar-les, els continguts d’aprenentatge o els objectius.
L’adaptació curricular ha de tenir present, d’una banda, la programació ordinària
i, de l’altra, les necessitats, els interessos i les possibilitats o capacitats de l’infant
que la necessita. En conseqüència, quan s’hagi de dissenyar un PI, caldrà tenir al
davant el següent:
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• El disseny curricular del cicle
• La proposta pedagògica de centre per al cicle corresponent
• La unitat didàctica en qüestió
• Totes les dades que tenim de l’alumne
L’objectiu del PI és intentar que l’infant, en un cert grau, pugui assolir els objectius
del cicle a partir de la modificació d’alguns dels elements del currículum i, només
en els casos més greus, dels objectius i/o els continguts prescrits en el currículum.

Els projectes individuals (PI) han de ser propostes possibles que permetin
assolir els objectius. Cal ser molt realista quant a la valoració dels recursos
dels quals disposem.
Si una activitat requereix una adaptació, es pot indicar en el protocol de recollida
d’informació amb una llegenda del tipus (A) -activitat adaptada-. La resta
d’activitats sense llegenda es consideraran no adaptades i, per tant, tots els infants
faran el mateix.

3.3.10 L’avaluació:
autoavaluació

En l’atenció a la diversitat
val la justificació positiva
docent del professor. És a
dir, cal pensar que
s’aconsegueix el que és
possible i no pas que no
s’aconsegueix el que no és
possible.

activitats d’avaluació, criteris i indicadors i

Quan es parla d’avaluació, s’ha de pensar que no solament es tracta de valorar
el grau d’aprenentatge que l’infant ha assolit després d’un procés d’ensenyamentaprenentatge, sinó que és important saber com s’ha desenvolupat aquest procés:
l’actuació de l’educador, la idoneïtat de les activitats proposades, l’espai, el temps
o els materials utilitzats. Es tracta d’anar fent el seguiment de l’infant per preveure
quines són les millors situacions d’ensenyament-aprenentatge.

A l’hora de fer el seguiment d’aprenentatge en l’infant s’utilitzaran,
com a ajuda, les activitats d’avaluació i els criteris i els indicadors
d’avaluació. Per fer el seguiment del procés d’ensenyament serà necessària
una autoavaluació del professional i de la pràctica educativa.

Activitats d’avaluació

En la bibliografia sobre tipologia d’activitats és fàcil trobar una diferenciació entre
activitats d’ensenyament-aprenentatge i activitats d’avaluació. Cal dir que totes
les activitats -incloses les d’avaluació- afavoreixen l’aprenentatge. Per tant, es
farà servir aquesta terminologia, activitat d’avaluació, en les activitats en què
sigui més factible recollir informació per detectar el grau i el procés de l’activitat
educativa.

Sobre l’avaluació, vegeu
el subapartat
“Característiques de
l’avaluació en l’educació
formal” d’aquesta unitat.
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Qualsevol tipus d’activitat (inicial, de desenvolupament o de síntesi) pot
servir com a activitat d’avaluació. Es tractaria de definir els criteris
d’avaluació o els indicadors específics de recollida d’informació per a
aquesta activitat.
Cal preveure activitats d’avaluació en tres moments: a l’inici de qualsevol moment
educatiu (detecció de coneixements previs), al llarg de la unitat didàctica (revisió
i ajust del procés d’ensenyament-aprenentatge) i al final del procés (recollida d’aspectes assolits o no assolits, cas en què hi ha d’haver una rectificació educativa).
Exemple d’activitat d’avaluació
“Es tracta d’una activitat d’avaluació al final d’un procés educatiu. Es pretenen els criteris
d’avaluació que fan referència al grau de memorització de la situació d’ensenyamentaprenentatge proposada al llarg de tota la unitat didàctica.
L’educador ha de seleccionar els fets, els esdeveniments, els coneixements o els conceptes
que han succeït o s’han treballat. Per exemple:
• Recordar detalls d’una persona, un animal, un objecte, etc.
• Recordar accions concretes.
• Recordar cançons.
• Recordar alguna seqüència.
Es fa mitjançant un personatge que, en aquest cas, és un titella. S’aprofita el dia que ve el
ninot i és ell qui fa les preguntes. Es tracta de preguntes directes que fa individualment a
cada nen i nena.
‘Què feu al matí quan us lleveu?’, ‘On vam anar l’altre dia d’excursió? Amb què?’ (Amb
autocar), ‘Què vam comprar ahir al mercat?’, ‘Com heu fet el barret del titella?’, etc.
L’educador ha de tenir en compte la individualitat de cada infant i, per tant, ha de preveure
que el nivell de resposta també pot ser diferent, com pot ser el cas de la Sònia i potser
el d’altres nens. Les respostes dels nens s’han d’anotar per escrit. També se suggereix
enregistrar la situació d’avaluació en una casset i, després, escriure-la.
L’educador també ha de fer una autoavaluació i comprovar si els objectius definits
prèviament s’han assolit o no.
L’educador ha d’avaluar si les activitats que ha dissenyat són adequades per treballar els
continguts seleccionats.
L’educador ha de valorar si les respostes dels nens s’adeqüen al tipus de preguntes que
se’ls fa, sense perdre de vista la individualitat de cada infant ni el seu nivell de rendiment.”
Departament d’Ensenyament (1992).

Exemples d’unitats de programació (núm.

1).

Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Les activitats d’avaluació
Es duen a terme en acabar el
procés
d’ensenyament-aprenentatge i
recullen els aspectes que s’han
d’haver assolit. En tot cas,
hauran de permetre definir el
grau d’assoliment dels objectius
que s’han treballat tenint en
compte els continguts
seleccionats.

En resum, les activitats d’avaluació, a més d’afavorir el procés
d’aprenentatge, serveixen per recollir informació, prendre decisions quant al
procés educatiu i fer els canvis convenients en qualsevol dels elements que
el configuren: plantejar altres activitats de reforç, modificar les estratègies
de motivació o d’aprenentatge, utilitzar més temps, etc.
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Criteris i indicadors d’avaluació

Respecte a la manera de fer el seguiment de l’infant i establir els criteris o els
indicadors d’avaluació en les unitats didàctiques, hi ha una diferència entre els
elements prescriptius establerts en el segon cicle de l’etapa de l’educació infantil
i els elements prescriptius establerts en el primer cicle.
Mentre que en el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, es prescriuen uns
criteris d’avaluació que concreten coneixements, habilitats o capacitats mitjançant
accions definides amb un verb en infinitiu, no hi ha criteris d’avaluació establerts
per al primer cicle de l’etapa.
Com s’estableixen els criteris d’avaluació en el Decret 181/2008?
Article 9. Avaluació
9.3 Per a l’avaluació del procés d’aprenentatge dels infants es prendran com a referència
el desenvolupament dels objectius de cicle i els criteris d’avaluació.
Exemple de criteris d’avaluació:
1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i les característiques del seu propi cos.
Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.
2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps,
i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.
Els criteris d’avaluació

En el primer cicle de l’educació infantil, i a causa de la manca
de criteris establerts, el personal educador concretarà els indicadors
d’avaluació. Aquests indicadors permetran conèixer, per a cada unitat
didàctica, el seguiment de l’infant, l’aprofitament del procés d’ensenyamentaprenentatge i la manera com s’ha portar a terme aquest procés.
Per tant, els criteris o indicadors d’avaluació constitueixen totes les indicacions
que permeten aconseguir dades sobre les qüestions que cal valorar. Es tracta
d’establir què, com i quan s’ha d’avaluar.
1. El què implica escollir els indicadors que permetin observar i valorar el grau
d’assoliment dels objectius de l’infant. Cal tenir en compte tots els aspectes de
la personalitat de l’infant, no solament el nombre de coneixements adquirits i la
qualitat d’aquests coneixements.
Per tant, els indicadors han de preveure els aspectes següents:
• Els coneixements
• El desenvolupament de les capacitats
• Els canvis en el comportament
• Les habilitats i les destreses

En el primer cicle de l’educació
infantil es concretaran
mitjançant indicadors
d’avaluació i es podran definir
mitjançant un substantiu.
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• Els valors, les actituds i les normes

Els indicadors d’avaluació
han de ser observables i
mesurables per poder
determinar el grau
d’assoliment, adequació i
progrés dels aprenentatges
de l’alumnat.

2. El com és el model de recollida de dades que es farà servir. En l’educació
infantil, el mètode més usual és l’observació i la recollida de les dades en diferents
pautes (vegeu en la figura 3.11 una escala d’estimació). Convé especificar que hi
pot haver altres mètodes per recollir-les: enregistrament en vídeo, fotografies, etc.
Figu r a 3 . 1 1 . Indicadors d’avaluació

A més de recollir la informació dels infants, també cal plantejar-se unes quantes
preguntes sobre el procés i decidir de quina manera es recollirà aquesta informació.
• Implicació dels infants
• Implicació del personal educador
• Grau de col·laboració dels pares
• Dificultats detectades
3. El quan és la concreció dels moments de l’avaluació. Hi ha tres moments clau:
abans de començar el procés, durant el procés i després del procés. També cal
precisar la durada i la periodicitat de les observacions.

Els criteris d’avaluació informaran sobre els resultats d’ensenyamentaprenentatge. En el primer cicle de l’educació infantil s’hauran de concretar
a partir d’indicadors d’avaluació. Aquests criteris han de ser públics i
s’han de donar a conèixer a l’alumnat per tal que sigui conscient del que
ha d’aprendre i del que s’avaluarà.
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Pel que fa a la tasca dels professionals, cal reflexionar sobre la feina feta. L’objectiu
és saber fins a quin punt es tenen en compte en el dia a dia, en el plantejament i
en la gestió de les activitats programades les línies d’actuació recollides en el
currículum i en la PPC. Aquesta reflexió també ha de servir per plantejar-se, si cal,
fites noves.
A continuació es mostren uns quants ítems que els professionals es podrien
plantejar:
• Adequació del procés d’ensenyament-aprenentatge als objectius, els continguts...
• Valoració de la pròpia actuació
• Idoneïtat de les activitats proposades
• Idoneïtat de l’espai, el temps i els materials utilitzats
• Actuació de la família
• Etc.
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Atenció a la diversitat
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Introducció

Un dels reptes amb què es troba l’escola actual, i els educadors i educadores, és
atendre la diversitat de característiques, capacitats, interessos, necessitats, etc. que
presenten els infants que acull.
Fa temps aquesta diversitat no era tan gran. Els infants amb discapacitats i
trastorns anaven a escoles no ordinàries, no hi havia infants procedents d’altres
països, etc. La realitat actual és molt diferent i ens trobem amb la necessitat de
tenir en compte tots aquests aspectes que provoquen diferències entre els infants i
que donen com a conseqüència unes necessitats també diverses.
L’escola i els educadors i educadores que hi treballen han de ser capaços d’entendre aquesta diversitat, d’acceptar-la i de donar-hi una resposta educativa també
diversa, que permeti a cadascun dels infants caminar cap al màxim desenvolupament de la seva personalitat.
Aquesta unitat la dividirem en dos apartats. En l’apartat “Tractament de la
diversitat” explicarem que s’entén per diversitat i quines característiques donen
lloc a aquesta diversitat. Veurem que hi ha tota una sèrie de nens i nenes que perquè
tenen unes característiques concretes tenen també unes necessitats educatives més
específiques que la resta; són els infants amb necessitats educatives especials.
Farem un breu recorregut per l’evolució de la seva escolarització, des de la
seva concepció com a subjectes no educables fins a la seva integració al sistema
educatiu ordinari, i repassarem també la normativa que sustenta i regula l’atenció
educativa a la diversitat, incloent-hi les necessitats educatives especials com un
factor més de la diversitat.
En l’apartat “Intervenció educativa amb infants amb necessitats específiques de
suport educatiu” veurem quin tipus d’intervenció educativa es pot donar als infants
amb necessitats educatives especials, i que per atendre’ls disposem de tota una
sèrie de normatives molt específiques que la regulen i de tota una sèrie de mesures
i suports que ens permeten donar una resposta ajustada a les necessitats educatives
que presenten aquests infants.
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En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Determina els objectius de la intervenció educativa i els relaciona amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació en l’àmbit formal.
• Analitza els elements del currículum d’educació infantil.
• Selecciona objectius i continguts a partir del marc curricular i de les
característiques dels infants, per assolir el desenvolupament de les
seves capacitats individuals.
• Valora la importància de la planificació en el procés d’intervenció
educativa.
• Defineix i contextualitza els diferents objectius de la intervenció
educativa a partir de les característiques dels infants i del seu context
social, familiar i cultural.
• Incorpora en la selecció d’objectius i continguts propostes envers la
consecució de la igualtat entre dones i homes.
2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
• Selecciona els criteris metodològics i les estratègies d’intervenció
d’acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i interessos dels infants.
• Dissenya les adaptacions curriculars, tenint en compte les recomanacions de les entitats o professionals implicats i la informació obtinguda.
• Valora la participació en les activitats en equip, el contrast d’opinions
i l’intercanvi d’experiències.
• Compara les propostes metodològiques globalitzades més utilitzades
en l’educació infantil.
• Valora la importància educativa dels ritmes i rutines de la vida
quotidiana en l’educació infantil.
• Valora la integració dels temes transversals en relació amb el desenvolupament de les capacitats infantils i l’educació integral.
3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, analitza la normativa legal i aplica criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
• Analitza els diferents models d’agrupament d’acord amb el nombre
de participants, l’edat, la metodologia i la programació prevista.

Atenció a la diversitat
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• Selecciona materials didàctics i didàctics interactius adequats als
objectius, al continguts i als criteris metodològics.
• Estableix els espais, materials, recursos humans i temps, tenint en
compte l’edat, el nombre d’infants i, si escau, les necessitats educatives especials.
• Defineix criteris per a una distribució adequada del temps: calendari,
jornada...
4. Planifica les activitats d’educació formal i les relaciona amb els objectius
de la programació i amb les característiques dels nens i de les nenes.
• Relaciona les activitats amb els objectius, els continguts, la metodologia i les necessitats individuals dels nens i de les nenes.
• Integra els diferents temes transversals en les activitats programades.
• Dissenya diferents activitats per al tractament de l’atenció a la diversitat i la compensació de desigualtats socials.
• Identifica possibles dificultats i proposa solucions viables.
• Elabora adaptacions curriculars en funció de les característiques individuals i les necessitats específiques de suport al grup destinatari.
• Analitza adaptacions curriculars en relació amb supòsits de necessitats
educatives especials permanents o temporals.
• Valora la coherència de la planificació de les activitats d’educació
formal i no formal amb els objectius de la programació.
• Mostra una actitud participativa, oberta i creativa.
• Mostra sensibilitat, respecte i tolerància envers les diferències individuals.
• Mostra iniciativa i capacitat d’anticipació als esdeveniments.
5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció, i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.
• Defineix les estratègies i les tècniques d’avaluació tenint en compte
la planificació de la intervenció i els moments de la intervenció en
l’àmbit formal.
• Selecciona les estratègies i les tècniques d’avaluació en diferents
moments al llarg del procés de la intervenció en l’àmbit formal.
• Dissenya les activitats d’avaluació tenint en compte els criteris i els
procediments establerts dins el marc curricular en el cas de l’educació
formal.
• Estableix indicadors d’avaluació en diferents moments del procés d’intervenció en l’àmbit formal que valoren: l’adequació dels objectius i
els criteris metodològics, la selecció i la seqüenciació dels continguts i
activitats, i la funcionalitat i adequació dels espais i materials emprats.
• Valora la importància de l’avaluació en els diferents moments del
procés.
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• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora
en l’eficàcia i la qualitat del servei.
• Mostra una actitud favorable a la pràctica reflexiva.
• Defineix indicadors d’avaluació relacionats amb el desenvolupament
de les capacitats dels infants.
• Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció, en relació amb
l’eliminació d’estereotips masculins i femenins, l´ús de llenguatge
no sexista, l’eliminació d’estereotips sexistes en el repartiment i la
realització de les tasques o en l’ús de l’espai o dels materials.
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1. Tractament de la diversitat

Un dels fets més evidents amb el qual s’enfronten els educadors avui dia a l’escola
és el de la diversitat. És clar, i és evident, que no hi ha dos infants iguals. Cada
infant té una sèrie de característiques físiques, una sèrie de característiques socials,
de nivell socioeconòmic i cultural i una sèrie de característiques psicològiques que
els fan ser diferents. Davant de tota aquesta diversitat, els educadors han de donar
una resposta que permeti als infants avançar en el seu procés de desenvolupament.
El model d’escola qual partim és un model inclusiu, model que implica assumir la
diversitat dels infants, entendre-la com a un factor positiu i enriquidor, definir plantejaments i preveure estratègies i actuacions vers les diferències per fer disminuir
les desigualtats, facilitar que tots els infants gaudeixin de les mateixes oportunitats
i aconseguir que desenvolupin al màxim les seves capacitats. Significa fer que les
escoles siguin per a tothom, que tot l’alumnat hi pugui participar i aprendre en els
mateixos entorns educatius, i que tota la comunitat educativa hi estigui implicada.
Però el camí que ens ha portat fins aquí no ha estat ni curt ni fàcil, com tampoc no
es pot dir que hagi finalitzat.
Les característiques pròpies i diverses dels infants donen lloc a unes necessitats
educatives també diverses. Dins d’aquesta diversitat trobem una sèrie d’infants
que presenten unes característiques particulars, són els infants amb necessitats
específiques de suport educatiu. Al llarg dels anys el concepte d’educació
especial i què s’entén per necessitats educatives especials ha evolucionat, s’han
publicat normatives sobre les quals se sustenta aquesta atenció a la diversitat,
s’han establert noves mesures aplicables a l’escola i s’han redefinit el paper i les
característiques dels educadors i educadores entorn de l’atenció a la diversitat.

1.1 Concepte de diversitat
Diversitat, atenció a la diversitat, tractament de la diversitat, són temes que fins
fa molt poc temps no eren tinguts en compte a l’escola. Avui dia es reconeix, i ja
ningú no posa en dubte, que les persones som diverses.
Si entrem en una llar d’infants qualsevol podem observar que els infants tenen
diferent gènere, edat, estil d’aprenentatge, interessos, personalitat, coneixements
previs, llengua, ritmes d’aprenentatge, etc. A més, en l’actualitat, cal afegir-hi
altres tipus de diversitat com són les minories ètniques, lingüístiques, culturals,
religioses, d’immigrants, de refugiats, de grups de risc social, etc. Cada un
d’aquest infants té una sèrie de característiques físiques, socials o psicològiques
que els fan diferents.
Les característiques físiques, d’una banda, els caracteritzen i, d’altra, els fan
ser diferents els uns dels altres. Algunes d’aquestes característiques poden estar

Diversitat
“La diversitat és com la riquesa
cromàtica: embelleix el paisatge.
Ens pot agradar molt el blau o el
verd. O el vermell o el gris perla,
però la combinació de tots
aquests colors donarà un resultat
més enriquidor que el domini
d’un de sol.” J. Cela; X. Gual; C.
Màrquez; M. Utsel (1997). El
tractament de la diversitat en les
etapes infantil i primària (pàg.
25). Barcelona: Rosa Sensat.
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lligades a l’herència com per exemple patir certes malalties hereditàries, tenir els
cabells d’un color o d’un altres, l’alçada, el gènere, i moltes altres.
Entre les característiques socials que els fan diferents podem trobar les següents:
• Diferències degudes a la procedència geogràfica i cultural: els nens
poden procedir de diferents zones geogràfiques o tenir diferent cultura.
Aquest fet pot donar lloc a uns costums, uns valors, etc. I fins i tot a formes
externes (vestit, pentinats ,etc.) molt diferents. Pot comportar, per exemples,
que els nens no facin sortides, no celebrin determinades festes, etc.
• Diferències degudes al nivell socioeconòmic: les famílies dels infants
poden tenir rendes diferents que poden comportar diferències quant a la
manera de vestir, el que fan els caps de setmana o en èpoques de vacances,
els regals que tenen en diferents èpoques de l’any, o maneres diferents de
valorar determinades coses relacionades amb l’escola, com els llibres, les
sortides, determinat material, etc.
Entre les característiques psicològiques, que estan lligades al procés
d’ensenyament-aprenentatge, tenim les següents:
• Coneixement previs: cada infant té unes experiències que són diferents de
les dels seus companys i que els han permès tenir uns coneixements o uns
altres, que poden estar més propers o llunyans als aprenentatges que es fan
a l’escola, cosa que comporta una facilitat o una dificultat més grans per
realitzar aprenentatges significatius.
• Estils i hàbits d’aprenentatge: cada infant té una manera pròpia d’aprendre i uns hàbits d’aprenentatge diferents. Hi ha infants que aprenen millor
si van del tot a les parts, d’altres que els va millor anar de les parts al tot;
alguns tenen molta habilitat per extreure les dades d’un problema, d’altres
són molt creatius, etc.
• Capacitats: no tots els infants tenen les mateixes capacitats.
• Nivell de desenvolupament: que pot ser diferent.
• Ritmes de treball i atenció: els ritmes de treball també són variats, ja que
hi ha infants que són molt ràpids i d’altres que són molt lents. N’hi ha alguns
que són capaços d’estar concentrats fent una determinada tasca durant tota
l’estona que necessiten, mentre que d’altres se’n cansen ràpidament.
• Motivació: podem dir que és un element molt important en el procés
d’ensenyament-aprenentatge. La manca de motivació pot dificultar l’aprenentatge. Per aprendre hem d’estar motivats i aquesta motivació pot ser molt
variada i anar des del gust per fer un treball ben fet fins a la necessitat de
tenir contents els pares, els professors, bona opinió dels companys, etc.
• Interessos: hi ha alumnes que tenen interessos molt variats, mentre que
d’altres en tenen molt pocs. Per exemple, podem trobar infants als quals
qualsevol cosa desperta l’interès (un objecte nou, una paraula desconeguda,
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un tema diferent, etc.) mentre que d’altres només són capaços d’interessarse pel futbol, pels jocs d’ordinador, etc.
• Establiment de relacions afectives: aquest factor també és molt important
a l’hora d’aprendre. Els educadors i educadores han de ser capaços
d’establir unes bones relacions afectives amb els infants que tenen al seu
càrrec, tenint en compte que cada infant pot tenir unes necessitat diferents
i maneres diferents d’establir aquestes relacions afectives. Hi ha nens que
necessiten el contacte físic, d’altres, el moviment o el joc, etc.
Heu de tenir en compte que aquestes característiques no funcionen aïllades, sinó
que entre elles es donen múltiples interaccions. Segurament aquesta no és l’única
manera que podríem trobar de classificar la diversitat, però sí que ens pot ser
d’utilitzat a l’hora d’analitzar-la.
La constatació i anàlisi d’aquestes diferències ens porta a tenir en compte que
tots els infants tenen necessitats educatives que cal atendre si volem que avancin
en el desenvolupament de les seves capacitats cognitives, afectives, socials,
psicomotores, etc.
És important tenir en compte que on més evident és aquesta diversitat, i la
necessitat d’atendre-la, són possiblement els centres d’educació infantil:
Fig u ra 1. 1. Classificació de les característiques que generen diversitat

• En aquests primers anys els canvis són molt gran i podem trobar diferències
importants entre infants de la mateixa edat: per exemple, hi ha nens que
comencen a caminar als 12 mesos, mentre que d’altres ho fan més tard;
alguns parlen molt als dos anys, mentre que d’altres no ho faran fins als dos
anys i mig.
• El marc familiar té una gran influència, cosa que dóna lloc al fet que els
infants mostrin capacitats i comportaments diferents: per exemple, tenir
interès a vestir-se o menjar sols o esperar que els ho facin.
• L’escolarització no és obligatòria en aquesta etapa, fet que pot comportar
que en una mateixa classe ens trobem infants que estan molt ben adaptats
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al ritme escolar, perquè ja fa temps que estan escolaritzats, i d’altres que no
ho estiguin gens perquè acaben d’incorporar-se a l’escola.
• En aquestes primeres edats la diferència de ritmes és més evident, fet que
comporta dificultats perquè tots facin el mateix a la vegada.
Tota aquesta diversitat a les aules és un fet que cal respectar i tenir en compte.
Només respectant-la serem capaços d’afavorir el desenvolupament dels infants,
l’acceptació de la seva identitat personal i el coneixement d’altres maneres de fer
diferents de les seves.
El paper de l’educador o educadora en l’educació infantil quant a l’atenció a la
diversitat és tenir molt clar l’objectiu que pretén, quins interessos, necessitats i
capacitats tenen els infants que atén i de quina manera les tècniques i els recursos
que té a l’abast el poden ajudar a assolir l’objectiu que persegueix. Per ferho possible, haurà d’adequar les seves actuacions educatives a la diversitat de
l’alumnat, adaptant la programació a aquesta diversitat.

Quan parlem d’atendre la diversitat en l’àmbit escolar, fem referència a
totes les actuacions que podem realitzar per donar resposta a les diferents
individualitats que s’atenen.
Partim, doncs, de la idea que tots els nens i nenes són diferents. Cadascun d’ells té
unes necessitats educatives que han de ser satisfetes si volem que avancin en el seu
desenvolupament. Però, a més, hi ha tot una sèrie d’infants als quals per diferents
motius els costa molt més aprendre: són els infants que presenten necessitats
educatives especials (figura 1.2).
F i g ura 1 . 2 . El difícil camí cap a la integració

Els infants amb necessitats educatives especials no sempre han rebut una resposta
des de l’escola ordinària. Per arribar fins on som avui dia, s’ha hagut de recórrer
un llarg camí, del qual parlarem seguidament i del qual podem dir que encara no
està conclòs perquè encara resta molt per fer.

Didàctica de l’educació infantil

15

Atenció a la diversitat

1.2 Evolució del concepte d’educació especial
El procés que ha dut a incorporar els nens i nenes amb necessitats educatives
especials a l’escola ordinària (que es coneix com a integració) ha estat un procés
llarg, fa més de dos segles que dura i encara podem dir que no ha finalitzat. Aquest
procés no s’ha donat sol, sinó que ha anat paral·lel als canvis socials, culturals i
econòmics de cada comunitat; per aquest motiu, hi ha països que van més avançats
que d’altres i cadascú segueix el seu propi model a l’hora de donar resposta a les
diferents necessitats educatives que poden mostrar els infants.
La integració escolar ha estat fruit de l’evolució del concepte d’educació especial.
Fins al final del segle XVIII molts dels nens dels quals avui diem que tenen
necessitats educatives especials no es consideraven com a educables i , per tant,
no calia que rebessin cap tipus d’educació.
Al principi del segle XIX es comença a considerar que els infants amb deficiències
auditives i visuals poden ser educables i comencen a aparèixer institucions que
intenten donar-los algun tipus de resposta educativa, però sempre al marge
dels altres nens sense discapacitats. Al nostre país una d’aquestes primeres
experiències amb nens i nenes amb deficiències auditives es va portar a terme
a Barcelona i va ser tutelada pel mateix Ajuntament cap al 1800. La consideració
dels discapacitats psíquics com a subjectes educables vindrà més tard.
L’educació especial s’anirà desenvolupant i evolucionant al llarg del segle XIX
i gran part dels segle XX. Durant la primera meitat del segle XX es pensa
que les persones amb deficiències, disminucions o handicaps ho són per causes
orgàniques que es produeixen abans de néixer o durant els primers moments dels
desenvolupament. Els trastorns que pateixen seran considerats com a inherents
als infants i difícilment modificables. Aquesta visió té dues conseqüències:
1. Es comença a tenir la necessitat de detectar el trastorn. S’utilitzaran les
proves d’intel·ligència per determinar el nivell de retard mental.
2. Es comença a tenir consciència que aquestes persones han de rebre una
atenció educativa especialitzada, diferent i separada dels altres. Apareixen
així les primeres escoles d’educació especial.
L’educació especial serà considerada com un sistema educatiu paral·lel al sistema
educatiu ordinari i sense cap punt de contacte entre ells.
Durant els anys quaranta i cinquanta es comencen a produir canvis importants:
• Es qüestiona que els trastorns tinguin només un origen orgànic i es comença
a considerar que les influències socials i culturals també podien determinar
un funcionament intel·lectual deficient. La manca d’estimulació o els
processos d’aprenentatge també podien ser causa de deficiències.
• Es fa una distinció entre causes endògenes (inherents al mateix subjecte) i
exògenes (procedents del medi en el qual es desenvolupa l’individu).

Si voleu conèixer amb
més profunditat les
polítiques i pràctiques
integradores que es
porten a terme als
diferents països de la UE,
podeu consultar el
document Necessitats
educatives especials a
Europa de l’Agència
Europea per al
Desenvolupament de
l’Educació Especial. En
teniu l’adreça en la secció
“Més informació” del
material en web.

Si voleu més informació
sobre la història de
l’educació especial i la
seva evolució, podeu anar
a “Bibliografia
comlementària” en la
secció “Més informació”
del material web.
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A Anglaterra...
... Mary Warnock presenta el
1978 un informe en què planteja
que tots els infants tenen dret a
assistir a l’escola ordinària de la
seva localitat. Per aquesta autora,
les persones deficients són
persones que tenen una
deficiència, que els provoca una
discapacitat i que una vegada
aquesta es resol no tenen per què
ser considerats com a
minusvàlids, només són persones
amb unes necessitats educatives
especials que requereixen també
atencions especials.

L’informe Warnock...
... va fer una anàlisi de la
situació de l’educació especial a
Anglaterra, però les seves
recomanacions han estat
utilitzades com a referència per a
la planificació i normativització
dels recursos educatius especials
a molt països, inclòs el nostre.

L’informe Warnock...
... diu també que l’educació ha
de consistir a satisfer les
necessitats especials dels infants
de manera que aquests puguin
aconseguir aproximar-se el
màxim possible a l’assoliment
dels fins generals de l’educació,
que han de ser els mateixos per a
tothom.
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Les escoles d’educació especial es continuen expandint.
Al final de la dècada dels cinquanta té lloc un canvi de concepte en relació amb
les atencions que requereixen les persones amb discapacitats; al costat del centres
especials comencen a aparèixer institucions que es resisteixen a seguir en aquesta
línia. Als països escandinaus es comença a estendre el concepte de normalització,
principi segons el qual totes les persones tenim dret a seguir un tipus de vida tan
normalitzada com sigui possible, i també a poder utilitzar els serveis ordinaris de
la seva comunitat.
Durant la dècada dels seixanta i setanta es consolida una nova concepció, tant de
la deficiència com de l’educació especial. Es passa de considerar la deficiència
com a factor innat a la persona i estable en el temps, a considerar-la en relació amb
els factors ambientals i a la resposta educativa. El sistema educatiu pot intervenir
afavorint el desenvolupament i l’aprenentatge dels alumnes amb dèficits. Es passa
de separar els alumnes en funció del grau i tipus de trastorn i d’escolaritzar-los
en centres específics d’educació especial, a reconèixer la diversitat dels alumnes
i a integrar-los a les escoles ordinàries. L’educació especial inclourà també els
alumnes amb problemes d’aprenentatge i de conducta.
El 1978 es crea a Espanya l’Institut Nacional d’Educació Especial. Una de les
seves pretensions era aconseguir que l’educació especial desaparegués com a tal i
es pogués incloure dins del sistema general. Aquest institut introduirà la filosofia
de la normalització a partir de la creació del Pla nacional d’educació especial.
D’aquest principi de normalització es deriven tres principis més: integració
escolar, sectorització de l’atenció educativa i individualització de l’ensenyament.
Aquests quatre principis encara continuen vigents avui dia i són recollits per totes
les normatives que tenen a veure amb l’educació i amb l’atenció a les persones
amb discapacitats.

Els quatre principis de l’Institut Nacional d’Educació Especial són els
següents:
1. Principi de normalització de serveis: els infants amb necessitats
educatives especials (NEE) han de rebre l’atenció que necessitin dintre
del sistema educatiu ordinari.
2. Principi d’integració escolar: tots els infants han de ser escolaritzats
en centres educatius ordinaris, excepte aquells que a causa del seu grau
d’afectació requereixen l’assistència a un centre específic.
3. Principi de sectorització de l’atenció educativa: tots els infants han
de poder rebre els serveis educatius que necessitin en el seu entorn
geogràfic.
4. Principi d’individualització de l’ensenyament: tots els infants han
de rebre l’atenció que necessitin en qualsevol moment de la seva
evolució.
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Als anys setanta començaran a aparèixer al nostre país les primeres experiències
d’integració de nens amb discapacitats sensorials a les escoles d’educació infantil
i de l’antiga EGB (educació general bàsica). Però aquestes experiències no tenien
cap mar legal al darrere que les regulés o els donés suport. Al principi dels anys
vuitanta es va estendre el concepte d’escola comprensiva, provinent del moviment
d’educació comprensiva que sorgir al Regne Unit i Escandinàvia.
L’escola comprensiva vol oferir a tots els alumnes una educació comuna i
individualitzada dins del mateix marc escolar. Busca atendre els nens amb
necessitats educatives especials dins del marc de l’escola ordinària evitant
la separació i segregació d’aquests alumnes el màxim de temps possible.
Per tant, en aquesta manera d’entendre l’escola es pot donar la integració i
l’atenció a les NEE.
La integració dels nens amb necessitats educatives especials a l’escola ordinària
va començar a ser un fet al nostre país durant la dècada del vuitanta i sobretot dels
noranta, període en què es va desenvolupar tota una sèrie de normatives que van
regular i donar suport a aquest procés i que veurem més endavant.

El Decret 117/1984, d’ordenació de l’educació especial per a la seva
integració al sistema escolar ordinari, defineix l’educació especial de la
manera següent:
“com tots aquells mitjans d’ordre personal, tècnic i material posat a
disposició dels diferents nivells educatius dels sistema escolar ordinari,
perquè aquest doni ple compliment al dret d’aquests ciutadans a l’educació”.
Des d’aquesta manera d’entendre l’educació especial, l’objectiu que es persegueix
és aconseguir que l’infant avanci participant al màxim dels recursos i situacions
educatius normalitzats.
No parlem ja de nens d’educació especial, sinó d’atenció a infants amb necessitats
específiques de suport educatiu.

1.3 Les necessitats específiques de suport educatiu (NESE)
El terme necessitats específiques de suport educatiu (NESE) fa referència als
alumnes que necessiten de suports educatius específics per assolir els aprenentatges i, tal com s’indica en el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, engloba:
• Alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) associades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, alumnes amb trastorns de
l’espectre autista (TEA), alumnes amb trastorns greus de conducta, alumnes amb trastorns mentals i alumnes amb malalties degeneratives greus i
minoritàries.

"Actualment, s’entén
l’educació especial...
... com un conjunt de recursos
educatius posats a disposició de
tot l’alumnat que, en alguns
casos, podrà necessitar-los de
forma temporal i, en d’altres,
d’una forma més continuada o
permanent.” Departament
d’Ensenyament (1992).
Currículum. Educació infantil
(pàg. 19). Barcelona:
Generalitat de Catalunya.
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• Alumnes amb altes capacitats derivades de la superdotació intel·lectual, dels
talents simples i complexos i de la precocitat.
• Alumnes amb trastorns d’aprenentatge o comunicació, entesos, aquests últims, com a trastorns que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge.
• Alumnes d’origen estranger amb necessitats educatives derivades de la
incorporació tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua
vehicular dels aprenentatges o d’una escolarització prèvia deficitària.
D’aquesta manera, el concepte necessitats educatives especials (NEE) es refereix
al desajust que es produeix entre les exigències del medi i les capacitats i
possibilitats que té l’infant per respondre-hi. Per exemple, els infants de tres anys
tenen unes necessitats educatives molt semblants quant a activitats d’ensenyamentaprenentatge, desenvolupament afectiu, psicomotor, cognitiu, etc. En relació
amb aquests elements, l’escola estructura el currículum, però hi ha alumnes
que, a causa de determinades característiques personals, no poden accedir a
determinades parts seguint el mateix camí que els altres, o al mateix ritme, etc.
Si volem que arribin a assolir els objectius generals d’etapa marcat pel DCB, hem
de tenir encompte que necessitaran tota una sèrie d’ajuts pedagògics o de serveis
educatius especialitzats.
Exemple d’alumne/a amb
NEE
Penseu en un nen amb una
discapacitat auditiva, el qual
segurament tindrà problemes per
seguir les activitats de llenguatge
oral, però és possible que sigui
molt bo fent les activitats
plàstiques.

Podeu ampliar la
informació sobre el terme
necessitats específiques
de suport educatiu en
l’apartat “Intervenció
educativa amb necessitats
específiques de suport
educatiu” d’aquesta unitat.

Diem que un alumne o una alumna té NEE quan presenta més dificultats que
els altres per arribar assolir els aprenentatges que corresponen a la seva edat.
Les necessitats específiques de suport educatiu que presenten els infants poden
ser: permanents, que vol dir que es mantindran al llarg de temps, com per exemple,
les necessitats que presenten els infants amb la síndrome de Down, o temporals,
que vol dir que només estaran presents duran un determinat període de temps,
com per exemple, els nens procedents d’altres països tindran NESE mentre no
coneguin la llengua de l’escola. També hi ha altres nens les necessitats dels quals
(permanents o temporals) estaran limitades a una o poques àrees del currículum,
com per exemple, un infant amb una malformació a les mans tindrà dificultats per
realitzar activitats de caire manual, però no té per què tenir-ne per a les activitats
de llengua oral. Aquest últim nen tindrà unes necessitats educatives permanents,
però només per a unes àrees determinades.
Però definir aquest concepte no és tan clar ni s’entén el mateix a tot arreu, com
tampoc quines categories s’inclouen dintre d’aquest concepte. Per exemple, hi ha
països que només diferencien un o dos tipus de necessitats específiques de suport
educatiu, mentre que d’altres com Polònia inclouen els alumnes en més de deu
categories.
En la Llei orgànica d’educació LOE es parla d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, i els classifica de la manera que veiem a continuació:
• Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.
• Alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.
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• Alumnes que per diferents motius s’han incorporat tard al sistema educatiu
espanyol, com poden ser els alumnes que procedeixen d’altres països.
Com podeu observar, en la LOE el terme necessitats educatives especials es deixa
únicament per parlar de les necessitats educatives derivades de discapacitats o
trastorns greus de conducta.

1.4 Marc Normatiu
Tot el que hem estat parlant fins ara se sustenta i té la seva base en un marc normatiu
o legal que cal conèixer i tenir present. Sense intenció de ser exhaustius, però per
situar el tema del tractament de la diversitat en l’àmbit educatiu, i concretament en
l’etapa d’educació infantil, farem un breu recorregut per algunes de les normatives
o lleis que són de referència obligada per conèixer els principis que ha de seguir
la nostra intervenció educativa. Hem de tenir en compte tant les normatives
estatals que serveixen de base, com les de Catalunya. Recordeu que Catalunya
té competències exclusives en matèria d’educació, i per tant pot elaborar les seves
lleis.
A escala estatal començarem per fer menció de la norma de més rang que tenim,
la Constitució espanyola:
• L’article 27 estableix el dret a l’educació per a tothom i diu que qui ha de
garantir aquest dret són els poders públics. Aquest principi implica que
qualsevol persona, independentment de les seves característiques físiques,
psíquiques, socials, culturals o de lloc de naixement, té dret a rebre educació
sense discriminació i/o diferenciació de cap tipus.
• L’article 29 estableix que també els poders públics han de dur a terme polítiques de prevenció, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts
físics, sensorials i psíquics, emparant i prestant l’atenció especialitzada que
requereixen per tal d’assolir aquest drets.
La Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI) és
una llei una mica desfasada si tenim en compte que va ser elaborada en un context
social i econòmic molt diferent de l’actual, però que encara continua vigent avui
dia i que no podem deixar de banda, atès que hi ha altres normatives que se’n
desprenen i ens afecten a l’hora de tractar de la diversitat a l’escola.
Concretament la secció tercera del títol IV, que parla de l’educació, estableix que
els nens i les nenes minusvàlids s’han d’integrar al sistema educatiu ordinari de
l’educació general, sempre que sigui possible. I per fer-ho efectiu, es diu que
rebran els programes de suport i els recursos necessaris que cada cas requereixi.
Les escoles d’educació especial escolaritzaran, de manera transitòria o permanent,
tots aquells alumnes que no sigui possible integrar a les escoles ordinàries.
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Aquesta llei entén l’educació especial com un procés integral, flexible i dinàmic
que es concep per a la seva aplicació personalitzada i que comprèn els diferents
nivells i graus del sistema educatiu, particularment els considerats obligatoris i
gratuïts.

Els objectius que busca assolir l’educació especial són els següents:
1. La superació de les deficiències i de les conseqüències o seqüeles
derivades d’aquestes.
2. L’adquisició de coneixement i hàbits que dotin la persona amb
discapacitat de l’autonomia més gran possible.
3. La promoció de totes les capacitats de les persones amb minusvalidesa
per al desenvolupament harmònic de la seva personalitat.
4. La incorporació a la vida social i a un sistema de treball que permeti
els minusvàlids servir-se i realitzar-se a si mateixos.
Aquesta llei consagra els quatre grans principis dels quals ja hem parlat anteriorment a escala escolar, i que aniran apareixent a la resta de normatives que tinguin
a veure amb les persones amb discapacitat.
La LOE dedica el títol II a l’equitat en l’educació, és a dir, a garantir la igualtat
d’oportunitats per a tots els alumnes, mitjançant els suports necessaris, tant per
als alumnes que ho requereixin com per a els centres on estan escolaritzats.
Aquest títol es divideix en una sèrie de capítols, dels quals destacarem alguns
articles:
1. El capítol I fa referència als alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu. Estableix que les administracions educatives han de disposar dels
mitjans necessaris perquè tots els alumnes i les alumnes arribin a assolir el màxim
desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, i també els objectius
establerts amb caràcter general en aquesta llei.
Han d’assegurar els recursos necessari perquè els alumnes i les alumnes que
requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim
desenvolupament possible de les seves capacitats personals, i en tot cas, els
objectius establerts per a tots els alumnes i les alumnes.
Han d’establir els procediments i els recursos necessari per identificar tan aviat
com sigui possible les necessitats educatives específiques dels alumnes i les
alumnes, i iniciar la seva atenció en el mateix moment en què la necessitat es
detecti, que es regirà pels principis de normalització i inclusió.
Han de garantir la seva escolarització i afavorir la participació dels pares o tutors
en tot allò que afecti els seus fills respecte a la seva escolarització, i adoptaran les
mesures oportunes per tal que aquests pares rebin l’assessorament individualitzat
que necessitin i la informació adequada que els ajudi en l’educació dels seus fills
i filles.
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2. El capítol II parla de les desigualtats en educació i l’article 81, quan parla
de l’escolarització, estableix que correspon a les administracions educatives
assegurar actuacions preventives i compensatòries garantint les condicions més
favorables per a l’escolarització de tots els infants durant l’etapa d’educació
infantil, quan per condicions personals, pateixin una desigualtat inicial per accedir
a l’educació bàsica.
“Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari
que els permeti accedir al sistema educatiu, d’acord amb el que estableixen les lleis.”
Article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 2006.

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) del 2009 tracta en diversos articles
l’atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques i que aquesta atenció
s’ha de regir pel principi d’inclusivitat escolar, segons el qual s’ha d’oferir a tots
els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència,
l’oportunitat de ser membre de la classe ordinària per aprendre dels seus companys,
i juntament amb ells, dins l’aula.
L’article 81 de la LEC també estableix que els projectes educatius dels centres han
de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de
les seves condicions i capacitats; i defineix els alumnes que presenten necessitats
educatives específiques que són:
1. Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats
per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten
trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties
degeneratives greus.
2. Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques especialment desfavorides.
Hi ha una sèrie de decrets que desenvolupen algunes de les lleis d’àmbit estatal i
autonòmic. Entre aquests decrets podem citar:
El Decret 117/1984, d’ordenació de l’educació especial per a la seva integració
al sistema escolar ordinari, defineix en l’article primer quins són els subjectes
d’educació especial i en el segon que s’entén per educació especial.
“Es consideren subjectes d’educació especial tots aquells infants, adolescents o adults
que temporalment o de manera permanent, necessitin una ajuda pedagògica especial per
assolir convenientment el màxim nivell educatiu d’acord amb les seves capacitats”.
Article 1

“L’educació especial es concreta en tots aquells mitjans d’ordre personal, tècnic i material
posats a disposició dels diferents nivells educatius dels sistema escolar ordinari, perquè
aquest doni ple compliment al dret constitucional d’aquests ciutadans a l’educació”.
Article 2
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És important remarcar el següent: en primer lloc, que les necessitats educatives
són enteses com un continu que va de les més generals a les més particulars i
específiques; en segon lloc, que perquè aquests infants puguin assolir els fins de
l’educació, necessitaran ajuts pedagògics específics i en tercer lloc, que aquests
ajuts es concreten en recursos personals, materials i tècnics que procedeixen del
marc educatiu.

Els EAP són un servei
educatiu adreçat a l’alumnat
amb NEE, professorat dels
centres educatius i famílies.

També diu que tots els alumnes disminuïts han de rebre l’educació que necessitin
dintre del sistema educatiu ordinari. Aquest criteri integrador ha de ser flexible i
dinàmic en funció de l’evolució de l’alumne, i s’ha d’aplicar buscant el desenvolupament màxim de les seves possibilitats. Aquests alumnes han de ser escolaritzats
als centres del seu barri o demarcació amb els ajuts individualitzats que necessitin.
Només quan no sigui possible l’escolarització en centres ordinaris, o bé perquè la
minusvalidesa és molt greu o bé, perquè les escoles del sector on viu el nen no
disposen dels mitjan necessaris, serà escolaritzat en centres d’educació especial.
En aquests dos casos és necessari, com a requisit previ a l’admissió de l’alumne en
aquests centres, un informe favorable de la inspecció tècnica, que ha d’incloure el
dictamen elaborat per l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) del sector.
El Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat
amb necessitats educatives especials, té per objecte l’ordenació de l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials temporals o permanents, derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o
sensorials, de condicions personals de sobredotació o per causes associades a la
seva història educativa i escolar. Aquest decret regula, entre d’altres aspectes, els
referents a la identificació i avaluació de les necessitats educatives especials i les
modalitats d’escolarització dels alumnes que les presenten. És derogat, excepte
el capítol IV, referent als requisits mínims de les unitats i dels centres d’educació
especial, pel Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
El Decret 101/2010, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil, dedica l’article 12 a l’atenció a la diversitat i estableix el següent:
1. Els projectes educatius que elaboren els centres han de ser prou flexibles per
permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes
de desenvolupament i aprenentatge i les singularitats de cada infant perquè
es pugui donar compliment al principi d’atenció a la diversitat.
2. El centre ha d’aplicar les mesures necessàries perquè l’infant amb necessitats específiques tingui els suports necessaris per assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats personals i els objectius a aconseguir.
3. S’han de tenir especialment en compte les dificultats dels infants en el
moment en què es detectin, a fi i efecte de prendre les decisions necessàries
per afavorir-ne el procés de desenvolupament i aprenentatge.
No podem acabar aquest punt de normativa sense tenir en compte el Pla director
de l’educació especial de Catalunya. Aquest pla director és, tal com es diu en la
seva presentació:
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”[...] una continuació de les actuacions desenvolupades a partir de la publicació del decret
117/84 de 17 d’abril, sobre l’ordenació de l’educació especial per a la seva integració al
sistema educatiu ordinari (DOGC num. 435) i del Decret 299/97, de 25 de novembre, sobre
l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials”.
DOGC num. 2528

Se centra fonamentalment en l’atenció a l’alumnat amb discapacitat amb vista
a considerar les seves necessitats educatives i identificar el suport i els recursos
necessaris per al seu progrés personal, tenint present les fites educatives i sempre
en contextos comprensius. El seu propòsit és la millorara constant i continuada de
la qualitat de l’atenció educativa de les persones amb discapacitat i busca continuar
cap a nivells més alts de comprensivitat.
Els objectius del Pla estan adreçats concretament:
”[...] a l’alumnat que presenta o hi hagi indicis raonables que presenti: retard mental,
sordeses i altres dèficits auditius, greus dificultats en la comunicació, la parla i el llenguatge,
cegueses i altres dèficits visuals, greus trastorns emocionals, autisme i psicosi, dèficits
motors, trastorns greus de salut i trastorns específics d’aprenentatge, i que, com a
conseqüència de qualsevol d’aquestes condicions, pot necessitar que se li proporcioni
serveis i suport educatius específics per a aconseguir el major assoliment possible de les
fites de creixement personal i progrés escolar”.
DOGC num. 2528

Els principis que presideixen les seves actuacions són els següents:
1. Normalització
2. Integració
3. Inclusió
4. Personalització
5. Participació
6. Sectorització
7. Atenció interdisciplinària
8. Optimització dels serveis
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu, continua amb les pràctiques proposades
pel Departament d’Ensenyament basades en els principis d’inclusió, normalització, escola per a tots, sectorització de serveis i atenció personalitzada. Té per
objecte mantenir el diàleg, la complicitat i la implicació de tots els col·lectius
implicats en la millora de la qualitat de l’educació per progressar en un repte
comú, fer possible l’educació per a tots en el marc d’un sistema inclusiu. Proposa
crear uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les persones i la
complexitat social, ofereixin expectatives d’èxit a tots els alumnes.
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1.5 Currículum i atenció a la diversitat
Sobre el currículum, els
diferents nivells de
concreció i els elements
que formen part de
cadascun d’aquests
nivells podeu veure
l’apartat “La planificació
educativa en els serveis
d’atenció als infants” de la
unitat “Principis bàsics
d’intervenció en educació
infantil”.

Actualment el concepte ACI
amb la LOE s’ha substituït
pel de pla de suport
individualitzat (PI).

Partim d’un model d’escola inclusiu en el qual l’atenció a la diversitat és un
element central. Per donar resposta a aquesta diversitat, disposem d’un model
curricular obert i flexible amb diferents nivells de concreció que permet que els
centres i el professorat concretin el seu currículum adaptant-lo a les necessitats
educatives dels seus alumnes i al context educatiu en el qual s’insereix el centre.
A partir del currículum que publica l’administració educativa, els centres i els
equips educatius han de prendre tota una sèrie de decisions que serviran per
atendre la diversitat. Aquestes poden anar des d’actuacions de caràcter preventiu
que quedaran reflectides en el PEC i PPC fins a d’altres de més específiques, com
poden ser els plans individualitzats.

1.6 Pla de suport individualitzat
Un pla de suport individualitzat és una eina per a la planificació de mesures,
actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de
determinats alumnes.
Tot i així, hi ha alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, a qui
es dóna resposta des de l’atenció a la diversitat del centre i de l’aula, no sent
necessàries aplicacions de mesures tan excepcionals com els plans de suport
individualitzats.
Un resum d’un pla de suport individualitzat:
• Què és? El pla de suport individualitzat és la planificació educativa
personalitzada, contextual, funcional i concreta respecte a les capacitats o
competències bàsiques del cicle, durant un període de temps determinat.
• Quan es fa? Es pot elaborar en qualsevol moment de l’escolaritat d’un
alumne i en qualsevol etapa, a demanda d’un tutor o qualsevol altre
educador/a o mestre/a si identifica que per al progrés d’un alumne no són
suficients les mesures d’atenció a la diversitat planificades per la llar.
• Com es fa? L’elabora el tutor/a amb la col·laboració de l’equip docent del
centre educatiu més els professionals que participen en l’atenció educativa
de l’alumne.
També s’ha de comptar amb la participació del pare i de la mare.
Aquest pla l’aprova el director/a del centre amb el vistiplau de la comissió
d’atenció a la diversitat (CAD).
• Com s’estructura? Ha d’incloure:
– Les dades escolars i personals de l’infant
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– Els motius del PI
– La proposta educativa
– Els criteris d’avaluació
– La temporització
– Les mesures i suports
Els suports que pot rebre, poden ser personals, ajuts tècnics o altres. Cal fer un
seguiment continu i al final de curs cal valorar el progrés de l’infant.
• Quina durada té? Té la durada que determina l’equip docent que ha
elaborat el pla, en funció dels objectius a assolir per l’infant. Es pot finalitzar
un PI en qualsevol moment del curs, a proposta del tutor/a a l’equip docent
i després d’informar als pares.
• On s’ha de fer constar? En els documents d’avaluació següents: en el
registre de l’Informe global individualitzat anual i en el Resum d’escolarització individual, a l’apartat d’observacions.

Recordeu que la diversitat fa referència a tots els alumnes i no únicament a
aquells que presenten unes necessitats educatives especials.
Per aquests alumnes que presenten unes necessitats específiques de suport educatiu, caldrà prendre aquestes mesures, que afecten a tots, i d’altres de més
específiques.
Les decisions per atendre la diversitat de les quals parlem han de quedar recollides
en els llocs següents:
1. El projecte educatiu de centre (PEC): és un dels primers documents que ha
de tenir el centre, on cal concretar el concepte que té d’educació i organització que
seguirà per poder portar a terme el projecte elaborat. El concepte de diversitat que
té el centre i la manera en què la pot portar a terme haurien de quedar reflectits
a grans trets tant en les senyes d’identitat, com en els objectius generals, com en
l’estructura organitzativa.
Exemple de decisions recollides en un PEC:
• Identitat/principi. El nostre centre desenvoluparà una metodologia basada
en un tracte personalitzat que s’adequa al ritme evolutiu i a les capacitats
intel·lectuals de cada nen.
• Formulació d’objectius. Adequar específicament el currículum als alumnes
amb necessitats educatives especials.
• Estructura organitzativa. Definició de les àrees de competències i intervenció del professorat de suport, d’educació especial, professorat, itinerant, etc.
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El concepte de Projecte Curricular de Centre (PCC) passa a ser, segons la
LOE, de proposta pedagògica de centre (PPC) i va molt lligat al Projecte
Educatiu de centre (PEC).
2. La proposta pedagògica de centre (PPC): aquest document està integrat en
el PEC i ha de donar resposta a les preguntes de què, com i quan s’ha d’ensenyar, i
què, com i quan s’ha d’avaluar a partir de la proposta feta en el DCB (primer nivell
de concreció). Ha de ser un document en renovació constant per tal d’adaptar-lo
als canvis que puguin tenir lloc i ha de ser un instrument que potenciï l’atenció a
la diversitat.
Segons diversos autors, per atendre la diversitat s’han de tenir en compte una sèrie
d’aspectes que afecten el currículum, les estratègies d’ensenyament-aprenentatge
i l’organització i que són els següents:
• Tot el projecte ha de tenir un caràcter obert, que s’adapti a la realitat de
cada escola, de cada grup classe i de cada alumne, tinguin o no necessitats
educatives especials. Ha de ser realista i possible.
• Els continguts i els objectius han de dependre de les capacitats que s’han
d’haver assolit en finalitzar l’etapa.
• Les matèries s’ha de valorar en el procés global d’aprenentatge. No hi pot
haver matèries de primera i d’altres de segona.
• S’ha d’introduir i fer el seguiment dels eixos transversals del currículum, i
la introducció i seguiment dels hàbits i tècniques d’estudi.
• Els continguts seleccionats han de tenir un caràcter funcional, lligats a la
vida. S’han de seleccionar, prioritzar i seqüenciar aquells que es considerin
més adequats.
• El treball que s’ha de fer ha de tenir un caràcter globalitzador que per-metrà
que els aprenentatges siguin més significatius i més lligats ales necessitats
que puguin tenir els nens i les nenes.
• Ha d’impulsar les activitats que facilitin la comunicació, la interrelació entre
els infants i entre aquests i els educadors o educadores.
• La necessitat d’explicitar els coneixements previs dels infants, els objectius
que pretenem assolir quan proposem una activitat. Es considera molt
important comprendre els infants i fer-los participar en el disseny de les
activitats.
• Ha de diversificar els mètodes, les propostes de treball i les agrupacions que
han de ser tant individuals com en grup.
• Ha de diversificar els materials de suport.
• Ha de flexibilitzar els criteris per organitzar els grups, l’espai, el temps, la
composició i flexibilitat per efectuar aquells canvis que es creguin oportuns.
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• Ha d’aprofitar els recursos externs al centre. Per exemple podem fer venir
un dels pares dels nostres alumnes perquè expliqui als nens la seva feina,
portar-los a conèixer la biblioteca del barri, etc.
• Ha de considerar la gran importància que té l’avaluació com a element que
ens dóna informació de la situació de partida de l’infant, i també del seu
progrés, i que ens permet anar fent les modificacions del plantejament inicial
que ens hàgim fet i facilita que el mateix alumne pugui anar modificant el
seu procés d’aprenentatge.
3. Les programacions generals d’aula (PGA): és el tercer nivell de concreció
curricular i s’entén com el conjunt d’unitats de programació dissenyades per un
determinat nivell educatiu. En aquest nivell les mesures d’atenció a la diversitat
poden ser les següents:
• Proposar objectius d’aprenentatge a diferents nivells i ritmes.
• Prioritzar els continguts procedimentals.
• Programar activitats amb la utilització de diferents llenguatges, ritmes i
estils d’aprenentatge i en diferents espais i amb diferents tipus de recursos.
• Utilitzar materials variats per a diferents ritmes, nivells i interessos.
• Coordinar els equips docents.
• Fer el seguiment del procés d’ensenyament- aprenentatge dels alumnes.
• Utilitzar metodologies diverses com el treball per projectes, el treball cooperatiu, el treball individualitzat, espais d’aprenentatge, etc., metodologies
totes elles que faciliten l’atenció a la diversitat.
• Fer avaluacions inicials.
• Fer el seguiment dels alumnes.
• Diversificar les maneres d’avaluar.
Però encara podem trobar tota una sèrie d’alumnes amb unes dificultats d’aprenentatge o capacitats excepcionals que necessitaran, per satisfer les seves
necessitats, la presa d’altres tipus de mesures més diferenciades i individualitzades
que les adoptades per a la majoria dels seus companys. Per a aquests alumnes,
necessitarem un nou nivell de concreció del currículum que permeti al professorat
individualitzar l’actuació educativa al màxim: es tracta dels plans de suport
individualitzat (PI).

1.7 Paper i característiques dels educadors i educadores entorn de
l’atenció a la diversitat
Hem de ser conscients que per atendre adequadament la diversitat no podem
treballar aïllats, sinó que hem de tenir en compte que formem part d’un equip
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i com a tal hem de treballar plegats. Però aquest treballar plegats implica també
analitzar les diferents formes organitzatives i les responsabilitats que té cadascun
dels educadors i educadores implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
El més habitual és que tant l’organització com les funcions de l’equip quedin ja
concretades en els projectes escolars de centre i en les propostes pedagògiques.
Com més concretades quedin les diferents formes organitzatives i les funcions de
l’equip, millor i més fàcil serà atendre la diversitat.
D’una banda, el tutor o la tutora del grup és el responsable d’acompanyar,
orientar, guiar i fer el seguiment del procés d’ensenyament-aprenentatge del
seu grup d’alumnes, però la resta de professionals que hi intervenen també són
corresponsables en aquest procés. La col·laboració, la cooperació i el diàleg entre
ells són bàsics perquè les seves actuacions tinguin èxit: penseu que si és així amb
la major part dels infants, ho és encara molt més en el cas que hi hagi a l’aula
infants amb necessitats educatives especials.
Algunes de les finalitats que pot tenir la coordinació de l’equip docent, pel que fa
a l’atenció a la diversitat, són les següents:
1. Tenir criteris d’actuació comuns.
2. Poder analitzar les necessitats educatives d’un grup i de cada infant en
particular.
3. Prendre acords sobre el grup i sobre cada infant.
4. Introduir en les programacions acords i prioritats.
Aquesta coordinació implicarà reunions periòdiques, ben coordinades, sistematitzades i revisades a partir de la pràctica diària, i també preveure en l’organització
del centre el temps, l’horari i els espais necessaris perquè aquesta coordinació es
pugui realitzar.
Però el que és realment important és que cada centre reflexioni i analitzi quines són
les formes organitzatives i les funcions dels educadors que els ajudaran a donar la
resposta més adequada a la diversitat de l’alumnat que atenen.
Com a exemple reproduïm les conclusions del debat que es va organitzar al CP Escola
Bellaterra de Cerdanyola en relació amb el perfil dels mestres i amb el paper de l’equip.
“Perfil dels mestres i de les mestres:
Actualment, a més de tots els continguts conceptuals i procedimentals, demanem als
nostres alumnes que siguin solidaris, cooperatius, que tinguin ganes d’aprendre... els
demanem també continguts actitudinals. Aquestes demandes no es poden fer sense
plantejarnos el perfil de mestre que volem.
Acceptar el model constructivista que explica el binomi ensenyament-aprenentatge, suposa
treballar per un model de mestre determinat.
El perfil de l’equip de mestres que hem de mirar de fer realitat es pot sintetitzar amb aquests
trets:

• que estimi els seus alumnes, perquè l’afectivitat impregna tot el nostre treball;
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• que sàpiga treballar en equip, que sigui una persona dialogant, que sàpiga arribar a
acordar línies d’actuació comunes, consensuar el desacord i manifestar la seva opinió amb
argumentacions, fugint dels estereotips;
• que s’interessi pel que passa al seu voltant, que sàpiga buscar les causes dels fets i dels
fenòmens que viu i preveure les conseqüències que comporten;
• que sigui exigent, però flexible, que rebutgi la intolerància i qualsevol forma d’imposició
arbitrària de poder;
• que sigui crític i autocrític, alhora que creatiu en buscar noves formes per afrontar els
problemes;
• que sigui obert, capaç de bellugar-se en un món canviant;
• que sigui un model humà positiu: solidari, cooperatiu, coherent...;
• que sàpiga mantenir una actitud entusiasta davant la vida, amistosa amb tothom, que sàpiga
acceptar l’error dels altres i el propi, i que l’interpreti com un tempteig per anar avançant;
• que tingui sentit de la mesura, que sigui observador sense prejudicis;
• que sigui sensible a les necessitats del seu temps;
• que entengui que tot ésser humà és un ésser en formació; per tant, que tingui una actitud
oberta davant la seva pròpia formació, tant intel·lectual, com professional i humana;
• que sigui una persona de cultura;
• que tingui sentit de l’humor, que sigui capaç de riure’s del que estima i continuar estimant-lo;
• que tingui capacitat de comunicació, verbalment i corporalment.

Paper de l’equip de mestres:

• Seleccionar i prioritzar uns continguts, buscar i adequar instruments, estratègies segons les
característiques del cicle i del grup d’alumnes.
• Proporcionar a l’alumnat les bastimentades necessàries per avançar en els seus
coneixements, retirar progressivament els ajuts i marcar noves fites.
• Fer el seguiment, l’avaluació i l’orientació dels alumnes i de les alumnes.
• Informar els pares i mares del desenvolupament global i del procés d’aprenentatge dels seus
fills i filles.
• Afavorir la interacció social dins l’aula.”

J. Cela; X. Gual; C. Màrquez; M. Utsel (1997).El tractament de la diversitat en les etapes
infantil i primària(pàg. 25-36). Barcelona: Rosa Sensat.
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2. Intervenció educativa amb infants amb necessitats específiques
de suport educatiu

El model d’escola del sistema educatiu actual és el d’un model inclusiu que busca
oferir les mateixes possibilitats a tots els seus alumnes, acceptant que aquests són
diferents ja que cadascú té unes capacitats, necessitats, interessos, motivacions,
etc., determinats, però també que tots els infants, siguin quines siguin les seves
característiques tenen capacitat per aprendre. Aquest model implica entendre la
diversitat com un factor positiu. Es tracta de fer que les escoles siguin per a tothom,
que tot l’alumnat hi pugui participar i aprendre en els mateixos entorns educatius,
i que tota la comunitat educativa hi estigui implicada.
Es parteix de la idea que tots els alumnes tenen determinades necessitats educatives que han de ser satisfetes si volem que avancin en el seu desenvolupament, però
a més, hi ha tota una sèrie d’infants per als quals és més difícil arribar a assolir els
aprenentatges que corresponen a la seva edat pel fet de tenir unes determinades
característiques o bé requereixen de més mesures i suports que la resta. Aquests
infants són els que tenen necessitats específiques de suport educatiu.
Per poder arribar a donar una resposta a aquestes necessitats educatives i que
aquests infants puguin arribar a assolir els objectius marcats al final d’etapa, ens
calen, a més de les mesures d’atenció a la diversitat preses per a tots, el concurs
de tota una sèrie de mesures i suports o de serveis educatius especialitzats.
Moltes de les actuacions i dels serveis educatius destinats als infants amb necessitats específiques de suport educatiu ens vénen marcats per alguns decrets, ordres,
etc., que cal conèixer.

2.1 Els infants amb NESE
És important remarcar i tenir en compte que les maneres de categoritzar o classificar els infants que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària tenen
una finalitat únicament descriptiva, ja que no sempre les necessitats educatives
que pot presentar un infant han de ser determinades pel tipus de discapacitat que
presenta.
Més que agrupar els infants en categories segons les seves dificultats o discapacitats, els haurem d’agrupar segons les seves necessitats pedagògiques, per
descriure-les després detalladament. Es tractaria de conèixer les necessitats que
tenen aquests infants per buscar la resposta educativa que les pugui satisfer millor.
Nosaltres parlarem d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu i ens
referirem a tots aquells nens i nenes que, per qualsevol causa, tenen unes dificultats
d’aprenentatge més grans que la resta per accedir als aprenentatges definits en

Informe Warnock
L’informe Warnock defineix la
NEE com aquella que requereix
el següent:
• La dotació de mitjans
especials d’accés al
currículum: mitjançant
un equipament, unes
instal·lacions o uns
recursos especials, la
modificació del mitjà
físic o unes tècniques
d’ensenyament
especialitzades.
• La dotació d’un
currículum especial o
modificat.
• Una atenció particular a
l’estructura social i al
clima emocional en els
quals té lloc l’educació.
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el currículum que els correspondrien per edat, de manera que, per compensar
aquestes dificultats, necessitarà mesures específiques de les quals parlarem més
endavant.

Podem convenir que els infants que tenen NESE són aquells que presenten
els trets següents:
1. Retard en el seu desenvolupament.
2. Mancances o desavantatges en el procés d’aprenentatge.
3. Malalties greus que poden ser transitòries o permanents.
4. Altes capacitats intel·lectuals.
5. Alguna deficiència que els provoca discapacitat.
6. Alguna situació de desavantatge educatiu.

2.2 Identificació de les NESE
Un dels aspectes importants que cal tenir en compte, i que també queda remarcat
en totes les normatives que tenen a veure amb aquest tema, és la identificació
de les necessitats específiques de suport educatiu. Aquesta identificació s’ha
de fer tan aviat com sigui possible i comença amb la detecció inicial, que a
l’escola d’educació infantil poden fer els mateixos educadors i educadores amb
l’observació dels infants que tenen al seu càrrec. A partir d’aquesta observació,
poden fer una estimació sobre el desenvolupament de l’infant i si aquest segueix
el ritme esperat o bé si hi ha algun retard, alteració, etc. Per aquest motiu, és
necessari que els educadors i educadores coneguin els signes d’alerta que els
poden indicar l’existència de determinats trastorns, alteracions, discapacitats o
d’altres. En aquest punt heu de tenir present que no tots els infants segueixen el
mateix ritme de desenvolupament i que hi ha uns marges més o menys amplis,
perquè assoleixin les diferents fites.
La detecció precoç s’hauria de fer tan aviat com fos possible, ja que si les
dificultats, discapacitats, alteracions, retards, etc., són detectats a temps i tractats
adequadament, s’evita que es tornin més greus, Per exemple, una deficiència
auditiva detectada precoçment i tractada adequadament no desapareixerà, però
si que facilitarem el procés d’aprenentatge de l’infant. Fins i tot hi ha algunes
dificultats que poden arribar a desaparèixer: per exemple, un infant amb un retard
de la parla detectat a temps, ben orientat i tractat, no té per què tenir, més endavant,
dificultats en cap àrea del currículum que qualsevol dels altres companys que no
han tingut aquesta dificultat.
Perquè la resposta educativa sigui tan adequada com sigui possible, una vegada
feta aquesta primera detecció, és important fer la valoració de les necessitats específiques de suport educatiu presentades per l’infant per poder-ne fer posteriorment
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l’orientació, el tractament i el seguiment més adequat. La valoració de l’infant
requerirà ja la presència d’un especialista.
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu estableix com han de ser identificades, avaluades
i determinades aquestes NESE: mitjançant un procés d’avaluació psicopedagògic
que serà establert pel Departament d’Educació.

Aquest procés d’avaluació psicopedagògica ha de ser realitzat pels equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), en col·laboració amb
els educadors i les educadores, i amb els especialistes i altres serveis
específics, i a demanda de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).
Aquesta avaluació psicopedagògica ha de recollir, analitzar i valorar totes les
informacions sobre les condicions personals de l’alumne i la seva interacció
amb el context escolar i familiar que siguin rellevants per poder identificar
les seves necessitats educatives, i per poder fonamentar les decisions que
es preguin respecte dels ajuts i suports que pot necessitar per afavorir
l’aprenentatge en condicions d’equitat.
Per fer l’avaluació psicopedagògica, s’ha de tenir en compte la informació relativa
als aspectes següents:
• La seva autonomia personal i social
• La seva competència comunicativa i de relació amb els altres
• El tipus i grau d’aprenentatge assolit en relació amb altres continguts bàsics
del currículum de l’educació infantil
• Tipus i grau de suport de les mesures rebuts i la seva evolució educativa i
escolar
• Orientacions per planificar la resposta educativa
• Tipus i grau d’intensitat de suport que requereix actualment
• Avaluació, diagnòstic i orientacions d’altres professionals
S’han d’analitzar i valorar aquestes informacions considerant les característiques
del seu entorn escolar i familiar.
Els procediments que s’han d’utilitzar s’han de centrar en el següent:
1. L’observació
2. Les entrevistes
3. La revisió dels treballs realitzats pels infants
4. Els protocols i els qüestionaris referits a habilitats personals i socials, i a
competències curriculars.
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I han de tenir en compte les altres avaluacions, diagnòstics i orientacions que hi
pugui haver procedents d’altres serveis d’atenció a la infància amb discapacitats
o risc de patir-les, com poden ser els centres de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP), dependents del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, ja que a vegades els infants entren a l’escola d’educació infantil amb unes
NEE ja diagnosticades, com és el cas d’algun infants amb discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials.

2.3 Escolarització dels infants amb NESE als centres d’educació
infantil
Recordeu que a Catalunya bàsicament trobem escolaritzats els nens de 0 a 6 anys
en dos tipus de centres: d’una banda, les escoles bressol o llar d’infants que
acullen de 0 a 3 anys; i de l’altra, les escoles d’educació infantil i primària, que, a
més de l’etapa de primària, imparteixen el segon cicle de l’educació infantil, que
escolaritza nens de 3 a 6 anys. També ens podem trobar alguns centres que acullen
tota l’etapa de 0 a 6 anys (figura 2.1).
Fig ur a 2 . 1 . Centre d’educació infantil

Hem de tenir present...
... que l’escola és només un dels
medis on es desenvolupa la vida
de l’infant i que la integració no
serà mai completa si no tenim en
compte també el medi familiar i
el social.

En el nostre sistema educatiu tots els infants han de ser escolaritzats en escoles
ordinàries, excepte aquells que, a causa del seu grau d’afectació, requereixin
l’assistència a un centre d’educació especial.
A Catalunya tots els centres ordinaris poden acollir alumnes amb qualsevol tipus
de necessitats específiques de suport educatiu, però quan l’infant presenta NEE
derivades de discapacitats auditives greus i permanents, s’intenta escolaritzar-los
en centres ordinaris designats pels serveis territorials com a centres d’agrupament
d’alumnat sord.
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En aquest tema haurem de conèixer el que diuen el Decret 150/2017, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i el Decret
75/2007, que estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents
en els ensenyament sufragats amb fons públics.
1. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, especifica que abans de matricular
a un infant amb NESE derivades de discapacitats greus o severes, els EAP
han d’elaborar un document anomenat informe de l’EAP de reconeixement de
necessitats específiques de suport educatiu, en el qual es reconeguin aquestes
necessitats educatives especials. Aquest informe ha d’incloure, com a mínim:

• L’avaluació de les possibilitats personal i social de les competències comunicatives, i la identificació i el tipus i grau d’aprenentatge assolit en relació
amb els continguts bàsics del currículum d’educació infantil.

• Una estimació raonada dels ajuts, dels suports i de les adaptacions que pot
requerir.

• I una proposta d’escolarització en funció de les dotacions i la infraestructura
existents als centres docents i de les opcions expressades pels pares i mares
o tutors respecte al centre on volen que sigui escolaritzats el seu fill.

Quan l’infant hagi finalitzat l’etapa d’educació infantil, s’haurà de revisar la
seva decisió d’escolarització per adequar-la a l’evolució de les seves necessitats.
I si l’avaluació psicopedagògica ho aconsella, el Departament d’Educació pot
autoritzar l’estada de l’infant un curs més en l’etapa d’educació infantil. De totes
maneres, també pot ser que s’autoritzi la seva estada un any més en l’últim curs
del primer cicle d’educació infantil, és a dir, a l’escola bressol o llar d’infants.
El Decret estableix també que els centre d’educació primària disposaran d’un
mestre de l’especialitat de pedagogia terapèutica que assegurarà l’atenció especialitzada d’aquests infants. Les escoles bressol o llars d’infants no disposen
d’aquest especialista, però les escoles d’educació infantil i primària sí que el tenen;
i intenten sempre que la seva actuació amb aquests infants sigui dins la mateixa
aula ordinària, per fer possible que l’infant participi al màxim de les activitats i
experiències conjuntament amb els seus companys.
2. Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió
de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
Aquest decret dedica el capítol 4 a parlar de l’admissió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Primer de tot, deixa clar quin és l’alumnat que es
considera que té necessitats educatives específiques.
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Els alumnes que tenen necessitats educatives específiques són els següents:
1. Aquells que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixen
una atenció educativa específica.
2. Els de nova incorporació al sistema educatiu, en el cas que per la
seva competència lingüística o pel seu nivell de coneixements bàsics
requereixin una atenció educativa específica.
3. Aquells que tenen necessitats educatives especials perquè estan
afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o que
manifesten trastorns greus de personalitat o conducta.

Els centres d’atenció a
persones amb discpacitat
(CAD) són...
... centres que depenen de
l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS), del
Departament de Treball, Afers
socials i Família, i duen a terme
actuacions encaminades a la
consecució dels beneficis
assistencials i econòmics de les
persones amb disminució, i
també a l’orientació i atenció a
persones amb disminució, a les
seves famílies i als professionals.

La manera d’acreditar aquestes necessitats educatives específiques és regulada pel
Departament d’Educació: es pot fer bé amb el certificat emès pel Centre d’Atenció
a persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers socials i
Famílies, o bé a partir d’un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència
d’indicis raonables que l’infant presenti algun tipus de discapacitat.
Un dels serveis que ofereix és la valoració i qualificació del grau de disminució.
El mateix Departament d’Educació és qui s’encarrega de dotar els centres públics
i privats concertats dels recursos adients per a l’atenció d’aquest alumnat.
Per afavorir la integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, es
reserven dos llocs escolars per grup en el segon cicle de l’educació infantil, en
l’educació primària i en l’educació secundària obligatòria. Per al primer cicle de
l’educació infantil la reserva és d’un lloc escolar per grup.
Per exemple, si una classe de preescolar de 3 anys pot tenir fins a vint-i-cinc
alumnes, dues d’aquestes places queden reservades per a alumnes amb NEE.
En aquest punt hem de recordar que al centres considerats d’agrupament d’alumnat sord, aquestes places es destinen preferentment als infants amb aquestes
discapacitats. En aquest mateix sentit, és important tenir en compte la Resolució
que abans d’iniciar-se el procés de preinscripció i matriculació fa pública el
Departament d’Educació.
Abans de la preinscripció en qualsevol centre, els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) del sector en el qual l’infant té la seva residència
habitual han d’emetre un informe de reconeixement de necessitats específiques de
suport educatiu de caràcter personal, del qual ja hem parlat quan hem comentat
el Decret 150/2017 en aquest mateix punt. Una vegada fet l’informe, els pares ha
de ser informats i escoltats pel professional de l’EAP sobre el seu contingut, les
condicions i possibilitats d’escolarització, i el centres que tenen més pròxims i en
els quals l’infant podrà ser atès adequadament.

Didàctica de l’educació infantil

37

2.4 Atenció educativa als alumnes amb NESE
No podem oblidar que l’objectiu que perseguim és que els infants amb NESE
s’apropin tant com sigui possible als objectius generals marcats en el currículum
per a l’etapa d’educació infantil, que és l’etapa que ens ocupa a nosaltres. Per
poder-ho aconseguir, a més de les mesures de què hem parlat en l’apartat
“tractament de la diversitat”, ens caldrà el concurs de tota una sèrie de recursos
de caire més específic.
Aquests recursos que tenim els podem classificar en tres tipus:
1. Normatius: disposem d’una normativa (decrets, ordres, etc.) que dóna
suport a l’atenció a les necessitats educatives especials i la sustenta, i que
cal conèixer.
2. Humans: tenim tota una sèrie de professionals que donen suport, orientació,
assessorament, tractament, etc., als infants amb NESE, a les seves famílies
i als educadors.
3. Curriculars: l’obertura i la flexibilitat del DCB ens permeten fer
successives concrecions curriculars que faciliten l’adaptació del procés
d’ensenyament-aprenentatge a les característiques i necessitat dels infants.

2.4.1 Normativa
En aquest punt farem referència a tota aquella normativa de caire general i de caire
més específic que és important que els educadors i educadores coneguin i tinguin
en compte a l’hora de planificar les seves actuacions en relació amb els infants
amb NESE.
Serà només un breu recull, atès que moltes d’aquestes normatives ja les hem
anat comentant, tant en aquesta unitat formativa, com en d’altres d’aquest mateix
mòdul. Són les següents:
• Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del
Departament d’Ensenyament. DOGC 1918, 08/07/94.
• Decret 117/1984, de 17 d’abril, d’ordenació de l’educació especial per a la
seva integració al sistema educatiu. DOGC 435, 18/05/84.
• Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons
públic.
• Decret 299 /1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat
amb necessitats educatives especials.

Atenció a la diversitat

Didàctica de l’educació infantil

38

Atenció a la diversitat

• Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.
En la secció “Més
informació” del web
d’aquesta unitat trobareu
un enllaç on podeu
consultar la normativa.

• Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les
instruccions per establir el procediment per tal que l’alumnat que pateixi
malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part
de professorat del Departament d’Educació.
• Pla director de l’educació especial de Catalunya.
• Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu.

2.4.2 Mesures i suports per a l’atenció educativa a l’alumnat
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, estableix com a objectiu prioritari garantir que tots
els centres educatius sostinguts amb fons públics siguin inclusius. L’objectiu és
fer possible una educació per a tots en el marc d’un sistema educatiu inclusiu a
partir dels principis d’inclusió, normalització, escola per a tots, sectorització dels
serveis i atenció personalitzada. Per fer-ho, tot l’alumnat escolaritzat en centre
ordinaris rep una atenció educativa dirigida a garantir l’accés, el progrés i l’èxit
educatiu des de l’equitat i la igualtat d’oportunitats.
Proposa crear uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les
persones i la complexitat social, ofereixin expectatives d’èxit a tots els alumnes.
Es tracta de crear centres segurs i acollidors que visquin la diferència com un
factor positiu i enriquidor, i en que tota la comunitat educativa se senti valorada i
comparteixi aquests valors inclusius, i que siguin aquests valors els que orientin
la presa de decisions del centre sobre les pràctiques educatives.
Això implica un canvi de mirada des de la quan entenem l’atenció a la diversitat.
Cal que deixem de centrar-nos en el dèficit i posem el focus en l’entorn i en
la relació d’aquest amb les característiques de la persona. L’entorn pot ser
capacitador o discapacitador. Per això, cal que les propostes educatives en relació
a l’atenció a la diversitat es decideixin en base a una perspectiva centrada en
l’entorn.
L’atenció educativa comprèn una sèrie de mesures i suports amb la finalitat
d’afavorir el desenvolupament personal i social, així com l’assoliment dels aprenentatges, de l’alumnat.
Les mesures per a l’atenció educativa són les accions i actuacions destinades a
facilitar l’accés de l’alumnat a l’aprenentatge i a la participació, amb l’objectiu
d’afavorir el seu progrés en funció de les seves capacitats i context.
Els suports són els recursos personals, metodològics i materials i els ajuts
contextuals i comunitaris necessaris per fer efectives les mesures planificades per
a l’assoliment de l’èxit educatiu de l’alumnat.
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Mesures i suports universals
Tal com assenyala el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, les mesures universals
d’atenció educativa s’adrecen a tot l’alumnat i les apliquen tots els professionals
del centre educatiu.
Les mesures i suports universals són accions preventives i proactives que
permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge, proporcionen a l’alumnat
estratègies per facilitar l’accés a l’aprenentatge, la socialització i la
participació, i garanteixen l’aprenentatge significatiu i la convivència,
generant benestar i compromís per part de tota la comunitat educativa.
Aquestes mesures s’inclouen en el projecte educatiu de centre (PEC), en les
normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i en les programacions
d’aula (PGA). Són accions destinades a crear contextos educatius inclusius en el
centre:
• Personalització dels aprenentatges
• Organització flexible del centre
• Avaluació formativa i formadora
• Processos d’acció tutorial i orientació
• Altres actuacions que contribueixen a l’escolarització i l’educació dels
alumnes
Mesures i suports addicionals
Les mesures addicionals han de garantir la màxima participació en les accions de
l’aula i del centre i han de vincular-se a les mesures i suports universals del centre.
Les apliquen els docents i el personal d’atenció educativa designats per la direcció,
i orientades pels mestres d’educació especial, els mestres d’audició i llenguatge,
els professionals d’orientació educativa i els tutors de l’aula d’acollida.

Tal com indica el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, les mesures i suports
addicionals d’atenció educativa són actuacions que permeten ajustar la
resposta pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció
educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament
que poden comprometre l’avenç personal i escolar d’alguns alumnes.
Aquestes mesures s’estableixen en el projecte educatiu de centre i s’han de
concretar en les programacions d’aula i en el pla de suport individualitzat de
l’alumne. Es preveuen aquestes mesures per a l’alumnat amb circumstàncies
personals singulars o de vulnerabilitat –permanents o transitòries– o amb risc
d’abandonament escolar prematur. Es determinen a partir de la detecció de les
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necessitats dels alumnes per part del tutor, la família i l’equip docent. En el cas
d’educació infantil, si la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) ho estableix,
l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) haurà de fer una
avaluació psicopedagògica.
Són mesures i suports addicionals:
• Mesures d’acció tutorial específiques
• Suport del mestre d’educació especial
• Suport del professor d’orientació educativa
• Suport escolar personalitzat (SEP) al parvulari i a primària
• Programa intensiu de millora (PIM) en l’educació secundària obligatòria
• Programes de diversificació curricular (PDC) en l’educació secundària
obligatòria
• Aules d’acollida (AA) en l’educació obligatòria
• Suport lingüístic i social (SLS) en l’educació obligatòria
• Projecte de promoció al poble gitano en l’educació obligatòria
• Aules hospitalàries en l’educació obligatòria
• Atenció domiciliària en l’educació obligatòria
• Unitats en centres de Justícia Juvenil
• Unitats en centres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)
Mesures i suports intensius
Aquestes mesures, segons el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, les duen a terme
docents i personal d’atenció educativa proposat per la direcció del centre, i en particular mestres d’educació especial, mestres d’audició i llenguatge, professionals
d’orientació educativa i professionals de suport educatiu.
Les mesures i suports intensius són actuacions extraordinàries que
permeten ajustar la resposta educativa de forma transversal, amb una
freqüència regular i sense límit temporal.
Amb aquestes mesures es busca la màxima participació d’aquest alumnat a les
accions educatives del centre i l’aula, facilitant als docents estratègies d’atenció a
aquests alumnes i s’han d’afegir a les mesures universals i addicionals. Aquestes
mesures són previstes per a l’alumnat següent, sempre que així ho determini
l’informe de reconeixement de NESE elaborat per l’Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP):
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• Alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)
• Alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides
• Alumnes amb risc d’abandonament escolar prematur
• Alumnes amb altes capacitats
Sempre que s’adoptin mesures i suports intensius cal elaborar un pla de suport
individualitzat (PI). S’estableixen en el projecte educatiu de centre, es concreten
el el pla de suport individualitzat (PI), i també cal que constin a l’expedient
acadèmic de l’alumne.
Constitueixen mesures de suport intensiu per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE):
• Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)
• Suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL)
• Suport del personal d’atenció educativa
• Programes de l’aula integral de suport (AIS)
• Centres d’educació especial (CEE) i centres d’educació especial proveïdors
de serveis i recursos (CEEPSIR)
• Atenció directa dels professionals de suport dels centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i dels centres de recursos educatius
per a deficients visuals (CREDV)
Planificació de la intervenció educativa
Com hem vist, l’atenció a la diversitat en el centre educatiu comença per
establir unes mesures universals d’atenció educativa. Això situa el focus en
les decisions curriculars corresponents al segon i tercer nivell de concreció.
Aquestes decisions s’han de reflectir en el projecte educatiu de centre (PEC)
i en les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC), a través de
les concrecions pedagògiques, organitzatives i de gestió dels recursos humans i
materials establertes.
La planificació de la intervenció educativa, que concreta el marc de referència
per a l’atenció a la diversitat i la programació d’aula, suposa la presa de decisions
en els següents àmbits:
• Pedagògic: aspectes didàctics del procés d’ensenyament, d’aprenentatge i
d’avaluació (què ensenyar? quan ensenyar? com ensenyar? i que, quan i
com avaluar?).
• Organitzatiu: l’agrupament de l’alumnat i la distribució del temps lectiu,
entre d’altres.
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• Gestió dels recursos humans: qui farà el suport a l’atenció a la diversitat, on
i en quins moments i situacions, entre d’altres.
• Gestió de recursos materials: espais d’aprenentatge i ús dels materials i les
TAC.
Dins del marc de referència del PEC i de les NOFC cal elaborar i dur a terme la
programació d’aula. Un dels aspectes clau per atendre la diversitat a l’aula passa
per comprendre que els alumnes, que són tots diferents, han d’estar fent coses
diferents de manera simultània. Cal trencar amb el model de fer tots el mateix, de
la mateixa manera i al mateix temps.
Per tant, a l’hora de planificar la intervenció educativa en el marc de l’atenció a la
diversitat caldrà atendre als diferents elements del currículum:
1. Objectius: per desenvolupar les capacitats caldrà:
• Prioritzar determinats objectius: per exemple, en un infant amb dificultats
de relació s’haurien de prioritzar aquells objectius de caire social que
facilitin la seva participació i augmentin el seu grau de motivació, i s’hauria
de deixar per amés endavant altre tipus d’objectius.
• Introduir objectius nous: per exemple, si tenim un nen amb una paràlisi
cerebral o un nen sord que necessiten l’ús de sistemes alternatius de comunicació, introduirem aquells que fan referència a la utilització d’aquests
sistemes.
• Eliminar aquells objectius que considerem que no són bàsics.
• Canviar la seva temporització: concedint a l’infant més temps per assolir-ne
alguns i deixant-ne d’altres per a més endavant.
• Ampliar o elevar el nivell d’exigència o complexitat: respecte de determinats objectius, per exemple, per a aquells nens que mostren unes habilitats
o un nivell de competència superior en una o més àrees del currículum.
• Simplificar els objectius: és a dir, rebaixar el grau de dificultat
• Desglossar els objectius: és a dir, dividir-los en passos més petits que
facilitin la seva consecució.
• Reformular els objectius: per exemple, amb els nens que necessiten la
utilització de sistema alternatiu de comunicació, si tenim un objectiu que diu
“expressar-se oralment”, el podrem reformular dient “expressar-se utilitzant
el sistema alternatiu de comunicació”.

Recordeu les
característiques
psicològiques lligades al
procés d’aprenentatge
que generaven diversitat,
explicat en l’apartat
“Tractament de la
diversitat” d’aquesta unitat
didàctica.

2. Continguts: molt lligats als objectius, per desenvolupar les capacitats es pot
variar la seqüència, repetint-ne alguns per reforçar-los, treballant-los a diferents
nivells dins del mateix grup, eliminant aquells que no resultin bàsics, augmentant
la quantitat de conceptes procedimentals i reduint els conceptuals, entre d’altres.
3. Avaluació: no tots els infants han de ser avaluats de la mateixa manera,
seguint els mateixos criteris i utilitzant els mateixos instruments. Aquests s’han de
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diversificar i adaptar a les característiques dels infants. Per exemple, si tinguéssim
a l’aula un infant amb la síndrome de Down probablement aquest infant tindria
unes NEE que ens portaria a adaptar els criteris d’avaluació de les àrees que
pertoquin.
4. Metodologia: en aquest element és important analitzar quins factors i quines estratègies d’ensenyament dificulten o afavoreixen el procés d’ensenyamentaprenentatge dels infants. Hem de recordar que no tots els nens aprenen de la
mateixa manera.
Els infants presenten diferents motivacions, interessos, estils cognitius, ritmes,
etc., i cal el següent:
• Utilitzar metodologies que afavoreixin l’atenció a la diversitat, per exemple
els ambients d’aprenentatge, el projectes, els tallers, els racons, etc.
• Utilitzar estratègies per mantenir i centrar l’atenció, com pot ser la utilització de material visual per donar suport a les explicacions orals, l’explicació
d’anècdotes, exemples, la realització de jocs que tinguin relació, etc.
• Utilitzar tècniques que facilitin l’experimentació, la reflexió i l’expressió,
com pot ser experimentar, observar, investigar, etc.
• Utilitzar estratègies que afavoreixin la cooperació i l’ajut entre els mateixos
infants com pot ser la realització de treballs cooperatius, en petit o gran grup,
etc.
• Utilitzar estratègies que afavoreixin la realització d’aprenentatges significatius tenint en compte els coneixements previs dels infants i els seus interessos com poden ser: relacionar els continguts amb les seves experiències,
deixar que escullin entre diferents activitats, etc.
• Utilitzar maneres variades d’agrupar els infants, ja que a vegades també serà
necessari donar una atenció més individualitzada, treballant en petit grup
o bé individualment i variant els agrupaments de manera que no sempre
treballin junts els mateixos alumnes.
5. Activitats: les activitats també han de ser variades i no tots els infants han de
fer necessàriament les mateixes activitats ni amb el mateix grau d’exigència. És
interessant incloure activitats de gran grup que facilitin i estimulin l’autocontrol i
la regulació social. Cal dissenyar activitats que facilitin la participació i inclusió
d’infants amb més dificultats, per exemple fent jocs adaptats a l’hora del pati o
durant les activitats psicomotores, etc.
6. Materials: a l’hora de seleccionar el material hem de tenir en compte les NESE
dels infants que tenim a l’aula, de manera que pugui ser utilitzat per tothom. Quan
el material no pot ser compartit per tots, hem de buscar material adaptat a les seves
necessitats o adaptar-lo nosaltres mateixos. Per fer-ho, hem de tenir molt clares
les seves característiques, el que volem aconseguir i les peculiaritats i necessitats
de l’infant. Per exemple, podria ser que a la nostra aula tinguéssim un nen cec de
tres anys, i a la classe hi hagués el racó dels contes; per tant, hauríem de preveure

"El nen cec farà la majoria
de coses...
... que fa el nen vident però
seguint un camí diferent per
assolir-ho. El seu ritme serà més
lent i necessitarà més intervenció
per arribar a un complet
desenvolupament. Necessitarà
ser ensenyat directament, en allò
que els vidents fan per imitació.
La ceguesa fa que el nen hagi
d’aprendre per altres camins,
però el fet important és que
aquests altres camins existeixen i
funcionen.” IME (1984). El nen
amb disminució: anàlisi
d’experiències d’integració a
l’escola bressol (pàg. 77).
Barcelona: Ajuntament de
Barcelona.
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adaptar-ne alguns de manera que també ell en pogués gaudir. Podem necessitar
adaptadors per agafar alguns estris, joguines adaptades, etc. A vegades només
amb una mica d’imaginació es poden adaptar molts dels materials que tenim a
l’abast. Per exemple, haurem de preveure quin material proposarem per tal que un
infant amb una malformació a la mà pugui realitzar un determinat tipus d’activitat.
7. Espais: si tenim infants amb discapacitats, és important tenir en compte
l’eliminació de barreres arquitectòniques per facilitar l’accés i la mobilitat. Les
adaptacions de l’espai poden anar des de la instal·lació d’ascensors fins a modificacions tan senzilles com reordenar o senyalitzar els espais.
8. Temporització: no tots els infants necessiten el mateix temps per realitzar
les diferents activitats proposades. Per facilitar aquest aspecte, podem donar més
temps a aquells alumnes que ho necessitin. També els ajuda explicar-los què
és el que farem, quan ho farem i com ho farem, i també fer-los participar en
l’organització de la jornada a partir, per exemple, de la confecció d’un horari diari.
Hem de ser flexibles i canviar una activitat per una altra segons quin sigui l’estat
d’atenció i motivació dels infants.
Podem tenir en compte tots aquests elements per crear dissenys flexibles per a tot
l’alumnat i adoptar les mesures adequades, en funció del grau de dificultats que
presenti l’infant. Les mesures han de ser flexibles i anar-les modificant segons les
possibilitats que mostrin els infants.
D’altra banda, no hem d’oblidar que totes aquestes mesures, que contribueixen
a facilitar els procés d’ensenyament-aprenentatge, no només beneficiaran els
alumnes amb NESE, sinó que poden ajudar també tots els infants que tinguem
a l’aula.
Vegem ara amb detall aquestes modificacions d’elements prescriptius del currículum i els plans de suport individualitzat que les concreten.

Modificacions del currículum

Quan les possibilitats d’adaptació que ens ofereix la proposta pedagògica de
centre, la programació general de cicle i les unitats de programació d’aula ja
estan esgotades, és a dir, no acaben de donar resposta a les necessitats educatives
d’un determinat infant, haurem de prendre les decisió de modificar elements
prescriptius del currículum. Estarem davant de les anomenades modificacions
del currículum.

Les modificacions del currículum són el conjunt de canvis introduïts als
elements prescrits per a cadascuna de les etapes educatives. En el nostre
cas, per a l’etapa d’educació infantil.
Aquest tipus de modificacions no es poden fer sense més ni més, sinó que
necessiten una autorització del Departament d’Educació i són regulades per
l’Ordre de 25 d’agost de 1994, per la qual s’estableix el procediment per a
l’autorització de modificacions d’elements prescriptius del currículum de l’etapa
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d’educació infantil i de l’etapa d’educació primària. Es preveuen dos tipus de
modificacions d’elements prescriptius del currículum: modificacions de caràcter
global de centre i modificacions de caràcter individual.
1. Modificacions d’elements prescriptius de caràcter global de centre
Hi ha tota una sèrie de centres d’educació infantil i primària que, perquè tenen
unes circumstàncies particular, han de sol·licitar aquestes modificacions per poder
elaborar la seva proposta pedagògica.
Els centres que han de sol·licitar aquest tipus de modificacions són els següents:
• Els centres d’educació especial que atenen exclusivament alumnat amb
necessitats educatives especials derivades de disminucions greus i permanents.
• Els centres que fan un desenvolupament específic del currículum de llengües
estrangeres.
• Els centres que integren ensenyaments o activitats en els àmbits de l’educació musical, de la dansa o l’esport.
Han de fer la sol·licitud abans d’elaborar i formalitzar el seu PPC i seguint el
procediment establert en l’annex 4 de l’Ordre que les regula.
2. Modificacions d’elements prescriptius de caràcter individual.
Els alumnes que poden ser subjectes d’aquest tipus de modificacions en l’etapa
d’educació infantil i primària són els següents:
• Aquells que mostren retard en el seu desenvolupament, presenten desavantatges i mancances, o presenten malalties greus, transitòries o permanents
que interfereixen en el seu procés d’aprenentatge.
• Aquells que presenten avantatges significatius i continuats en els processos
d’aprenentatge.
En aquest tipus de modificacions s’ha d’intentar sempre introduir els mínims
canvis possibles per facilitar l’assoliment de les capacitats de l’etapa corresponent.

La finalitat d’aquestes modificacions per a determinats alumnes és sempre
l’assoliment, en el grau més elevat possible, de les capacitats establertes per
a l’etapa d’educació infantil.
Haurem d’intentar no suprimir aquells continguts que són fonamentals per a
l’assoliment de les capacitats de l’etapa. Podem intentar garantir el seu assoliment
mitjançant altres continguts.
Caldrà planificar l’assoliment d’aquestes capacitats i establir un ordre d’importància. Per prioritzar-les es poden utilitzar una sèrie de criteris com són els següents:
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• Prioritzar aquelles que creiem que són essencials a poder participar de
manera activa en el seu medi social i cultural.
• Prioritzar aquelles que facilitin l’assoliment d’altres capacitats i d’aprenentatge posteriors.
• Prioritzar aquelles que puguin compensar millor les dificultats de l’infant.
Tota proposta s’ha de basar en la valoració de l’assoliment de les capacitats o
objectius generals, de les característiques de l’alumnat, i de les repercussions
positives i negatives que són previsibles respecte del procés global d’aprenentatge.
Aquestes modificacions han de ser sol·licitades pel director o directora del centre
en el moment que s’identifiqui la necessitat de l’infant i el procediment que s’ha
de seguir és l’establert en l’annex 1 de l’Ordre que les regula.
Les modificacions de caràcter individual també poden consistir en la reducció o
ampliació de la durada dels cicles de les etapes d’educació infantil i primària, i
s’han de sol·licitar segons el procediment establert en l’annex 2 i 3 de l’Ordre que
les regula.
Totes les modificacions autoritzades s’han de concretar per mitjà de Plans individualitzats (PI). En aquest cas l’avaluació dels infants es farà en relació amb els
objectius proposats en el corresponent pla individualitzat.
En tots dos tipus de modificacions es poden introduir canvis en les àrees, objectius
o continguts d’una etapa educativa.
Les modificacions que es poden obtenir respecte de les àrees són les següents:
• Supressió total d’una o més àrees curriculars.
• Supressió parcial d’una o més àrees curriculars
• Compleció parcial d’una o més àrees curriculars.
Les modificacions que es poden obtenir respecte als canvis en els components de
les àrees, és a dir, respecte als objectius generals, continguts i objectius terminals,
poden ser les següents:
• Supressió total sense substitució
• Supressió total amb substitució d’uns elements per d’altres
• Supressió parcial sense substitució
• Supressió parcial amb substitució
• Compleció
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Com ja hem dit en el punt anterior, totes les modificacions autoritzades s’han de
concretar per mitjà de plans de suport individualitzat (PI).
La decisió d’adaptar el currículum s’ha de fonamentar en l’avaluació de les
capacitats i necessitats que té l’alumne i també de les mesures i suports que pot
necessitar per assolir els objectius.

Podem definir els plans de suport individualitzat com aquell conjunt de
decisions, precisions sobre la planificació de mesures, accions i suports que
es fan per respondre a les NESE d’un infant.
Els plans de suport individualitzat tenen dues funcions:
1. Proporcionar a l’infant amb NESE una atenció educativa fonamentada en el
currículum establert per a l’etapa que correspon a la seva edat cronològica.
2. Garantir una atenció educativa als infants amb NESE que possibiliti al
màxim el seu creixement personal.
Són la darrera concreció del currículum i la seva elaboració i aplicació s’ha
de referir a les precisions sobre el conjunt d’unitats de programació. D’acord
amb això, les especificitats o canvis introduïts en la proposta pedagògica de
centre s’hauran de preveure també en la programació de cicle i en les unitats de
programació. Recordeu que aquest tipus de plans individualitzats poden afectar
els components de la proposta pedagògica.
Els infants que tenen un PI han de ser avaluats en finalitzar cada curs o cicle de
l’etapa en què es trobin, i sempre en relació amb l’assoliment dels objectius que
constin en el seu PI.
Quan per a l’aplicació d’aquest PI sigui necessari algun tipus de recurs material,
com per exemple un ordinador adaptat, o el suport d’un professional especialitzat
no adscrit al centre, com pot ser un logopeda en el cas d’un nen sord, o un
fisioterapeuta en el cas d’un nen amb una discapacitat motora, l’escola ho haurà
de sol·licitar al Departament d’Educació o a l’organisme que correspongui.
Els PI es concreten en un document que descriu i justifica el currículum, els serveis
i l’emplaçament escolar d’un infant amb NESE durant un període determinat.
Han de descriure el currículum proposat per a l’infant en termes de què s’ha
d’ensenyar i avaluar (àrees, continguts i objectius), de com s’ha d’ensenyar
i avaluar (enfocaments metodològics, tipus, periodicitat i durada dels serveis
específics i ordinaris), i de quan s’han d’ensenyar i avaluar (distribució temporal
de les propostes d’ensenyament: seqüència de continguts i objectius, etc.) Aquest
document ha d’estar a l’expedient personal de l’alumne i a l’abast de tots els
professionals que intervinguin en la seva aplicació. Servirà també per registrar tota
aquella informació que pugui determinar la seva actuació, revisió, reformulació, i
també la que sigui necessària per emplenar els documents i requisits formals per
a l’avaluació.
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El fer que els PI quedin recollits en un document escrit ajuda que el diferents
professional que intervindran en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’infant
puguin prendre decisions i acords, i també facilita als pares la seva participació en
presa de decisions.
El tutor de l’alumne és el responsable de l’elaboració d’aquest PI, i la resta d’educadors i especialistes que intervinguin en el procés d’ensenyament-aprenentatge
de l’infant hauran de col·laborar en la seva elaboració. L’equip directiu del centre
n’ha d’estar assabentat i ha de poder ser assessorat pels serveis educatius del sector
(EAP, CREDA, etc.)
Cada professional que intervé en el procés d’elaboració d’un PI ha d’especificar
la seva intervenció concretant el següent:
• Els continguts i competències d’aprenentatge en els quals se centrarà.
• Les activitats d’ensenyament-aprenentatge que considera que són més convenients per a l’infant.
• Les característiques de les situacions i activitats d’avaluació, sempre coordinades per l’educador o mestre tutor.

Un PI ha d’incloure el següent:
• La valoració o avaluació psicopedagògica del nivell actual de
competències de l’infant en relació amb el currículum escolar i amb
altres factors que podrien dificultar o afavorir el procés d’ensenyamentaprenentatge en iniciar-se l’aplicació de l’adequació.
• La proposta educativa, és a dir, la programació d’aula del grup
on es troba l’alumne i els criteris d’avaluació de les àrees que
s’adaptaran. Caldrà, a més, indicar les mesures i suports adreçades
a l’infant per tal d’assolir els aprenentatges, els serveis i recursos del
centre, ordinaris i específics, per mitjà dels quals els materialitzarà
l’adequació proposada.
• La promoció de l’infant, és a dir, aquells criteris per avaluar
permanentment la necessitat dels serveis específics i de la mateixa
adequació. Per exemple, els criteris que s’han de seguir per retirar
els reforços d’educació especial.
Els blocs d’informació que ha de reflectir un PI són els que tenim a continuació:
1. Dades del centre educatiu, personal de l’alumne i de l’etapa.
2. Proposta educativa. El punt de partida és la programació d’aula (unitats
didàctiques, projectes o ambients) del grup en el qual es troba l’alumne. En
base a aquesta programació, s’inclourà l’adaptació dels criteris d’avaluació
dels àmbits o àrees que es consideri adient, així com altres decisions
educatives que prengui l’equip docent.
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3. Distribució horària setmanal de les activitats en les quals participa l’alumne,
emplaçament i serveis de què disposarà.
4. Seguiment de les reunions realitzades pels diferents responsables i professional implicats en la realització del PI.
5. Formalització del compromís per les parts implicades en el disseny, l’aplicació del PI i l’avaluació del progrés de l’alumne.
En aquest apartat es descriuran, concretaran i justificaran tots els temes
tractats i els acords que s’hagin pres per ajustar i revisar les actuacions que
s’adreçaran a l’alumne durant un període determinat. També es constaran
en aquest apartat els criteris que puguin servir per promocionar l’alumne
cap a entorn educatius menys restrictius i per reduir els serveis específics,
sempre que sigui possible.
Components d’un pla de suport individualitzat (PI)
• Dades personals i escolars
• Breu justificació del PI
• Proposta educativa
• Avaluació. Criteris d’avaluació
• Temporització
• Mesures i suports
• Conformitat del pla de suport individualitzat
• Seguiment del PI

Convé no oblidar que només elaborarem un pla de suport individualitzat
quan l’infant requereixi serveis i/o emplaçaments educatius especials. És a
dir, aquestes actuacions són només un dels instruments per als alumnes amb
NESE i, per tant, no tots els nens que presenten dificultats a l’escola haurien
de ser candidats a un pla de suport individualitzat. Abans s’han d’haver
aplicat les mesures i suports universals i addicionals i només fer un PI quan
aquestes mesures i suports, per si mateixes, no resultin suficients per donar
resposta a les necessitat educatives.

2.4.3 Recursos Humans
En els recursos humans són bàsicament una sèrie de serveis formats per diferents
professional, els tutors d’aula d’aquests infants i els mestres especialistes d’educació especial, però també podem trobar altres professionals com per exemple, els
auxiliars d’educació especial i els integradors socials.
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Els infants amb NESE requereixen el suport de tot una sèrie de serveis que puguin
atendre les seves necessitats educatives especials i donar-hi resposta. Aquests
serveis els podem trobar dins del sistema educatiu, però n’hi ha un altre que també
explicarem per la seva importància en l’atenció als nens de 0 a 6 anys, encara que
el trobem dins del sistema de serveis socials.

Els EAP i els CREDA són
dos dels serveis educatius
regulats pels Decrets
155/1994, de 28 de juny i el
180/2005, de 30 d’agost.

Els serveis d’atenció a les NESE

Dins del sistema educatiu trobem alguns serveis que depenen del Departament
d’Educació i que donen suport a l’activitat docent del professorat en aspectes
concrets dels currículums de l’alumnat amb NEE i faciliten, a la vegada, el
desenvolupament de nous programes, metodologies i tècniques didàctiques. Es
tracta del centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els
equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP),i els centre de recursos
educatius per a diversos tipus de disminucions, entre els quals esmentarem el
centre de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV).
1. Els CREDA: els professionals que hi treballen col·laboren amb el professorat
dels centres d’educació infantil per tal que aquests adeqüin la seva tasca a les
necessitats dels infants que estan escolaritzats en aquest centres i tenen deficiències
auditives greus i permanents o bé trastorns del llenguatge.
Els CREDA realitzen bàsicament dues funcions, que són les que podeu veure tot
seguit:
• Donen atenció directa als infants
– Identifiquen i avaluen les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge, en el col·laboració
amb l’EAP.
– Fan la valoració psicolingüística d’aquest alumnat.
– Realitzen la valoració audiològica i el seguiment audioprotètic.
– Assessoren el professorat dels centres d’educació infantil sobre adaptacions curriculars, estratègies metodològiques i ajuts tècnics.
– Donen atenció logopèdica a l’alumnat amb deficiències auditives o
amb trastorns del llenguatge quan es necessari.
– Orienten les famílies d’aquesta alumnes.
• Elaboren recursos
– Elaboren materials educatius adaptats a les necessitats educatives de
l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge.
– Cataloguen recursos educatius específics.
– Ofereixen tots aquests materials i recursos als centres docents i a les
famílies.
Serveis que ofereixen:
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• Avaluació psicolingüística
• Atenció logopèdica
• Elaboració de materials didàctics, recursos específics i oferta als centres
docents
• Assessorament als mestres i professors
• Orientació a les famílies
L’atenció directa als infants l’acostumen a fer dins del mateix centre on està
escolaritzat el nen i dins del seu horari escolar.
Els professionals que els integren són logopedes itinerants, amb titulació o
diploma d’especialista en audició i llenguatge, psicopedagogs i audioprotètics.
2. Els EAP: són equips multiprofessionals, i els professionals que hi treballen
donen suport psicopedagògic als centres d’educació infantil, de primària i de
secundària dins l’àmbit territorial que tenen definit. Realitzen intervenció directa
als centres, la qual s’adreça als òrgans directius i de coordinació dels centres, al
professorat, a l’alumnat i a les seves famílies, per tal de col·laborar a oferir la
resposta educativa més adequada, especialment per als infants amb disminucions
i per als que presenten més dificultats en el procés d’aprenentatge. La prioritat
de l’EAP és l’ensenyament obligatori en centre públics i privats. Si en té
disponibilitat, també treballarà en els nivells no obligatoris, sobretot en centres
públics.
El seu àmbit territorial d’actuació sol ser comarcal, encara que també pot ser subcomarcal, i fins i tot, local o de districte, en funció de les necessitats específiques
de cada zona.
Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari i estan integrats
per psicòlegs, pedagogs o psicopedagogs. També poden incorporar assistents
socials.
Les funcions dels EAP són les següents:
• Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col·laboració amb els mestres i professors, especialistes i serveis
específics.
• Participació en l’elaboració i el seguiment dels diversos tipus d’adaptacions
del currículum que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb els
mestres i professors, especialistes i serveis específics.
• Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels
centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d’atenció a la
diversitat de necessitats de l’alumnat.
• Assessorament a l’alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.

Atenció a la diversitat

Didàctica de l’educació infantil

52

Atenció a la diversitat

• Col·laboració amb el serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho
necessitin.
• Aportació de suport i de criteris tecnics psicopedagògics a altres òrgans de
l’Administració educativa.
• Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Educació.
Serveis que ofereixen els EAP:
• Valoració de l’alumnat amb NESE
• Suport als docents
• Orientació als alumnes i a les seves famílies
3. El centre de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) és un
servei educatiu específic que, en col·laboració amb l’ONCE, dóna suport a la
tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb dèficits visuals greus; a
més a més, donen atenció directa a aquest alumnat i orientació a les seves famílies.
La intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i
professorat; zona educativa.
Actualment a Catalunya hi ha 4 CREDV-ONCE, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, que generalment coincideix amb una província. Tenen seu a Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona.
El seu pla de treball, pel que fa a l’atenció a l’alumnat amb dèficit visual, es
contextualitza d’acord amb els serveis del sector i les seves actuacions.
Els objectius dels CREDV són:
• Fer la valoració i el seguiment psicopedagògic de l’alumnat amb necessitats
educatives derivades de dèficit visual.
• Fer la valoració sistemàtica del procés evolutiu de l’alumnat amb dèficit
visual durant la seva escolaritat, com a mínim, a P-5, a 2n de primària, a 6è
de primària i a 2n d’ESO (PIA).
• Proporcionar assessorament, material, estratègies i modelatge al professorat
de l’alumnat amb deficiència visual.
• Col·laboració amb els centres i el servei educatiu de zona, en l’orientació
de l’adequació curricular per als alumnes amb discapacitat visual.
• Valoració, prescripció i seguiment tecnològic i d’adequació de materials
educatius per a l’alumnat amb trastorns de la visió.
• Orientació a les famílies, que comporta donar informació, orientació i
assessorament per a la presa de decisions relacionades amb els seus fills
o filles.
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Els CREDV estan compostos per equips multiprofessionals organitzats en tres
unitats amb les funcions següents:
1. Unitat de valoració i orientació:
• Valoració, orientació i seguiment de les competències i les necessitats
especials de l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
• Orientació a l’equip de mestres itinerants per a l’atenció a l’alumnat
amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
• Orientació i assessorament a les famílies per facilitar-ne l’adequació a
les necessitats educatives específiques d’aquest alumnat.
• Treball de col·laboració amb els professionals implicats en el procés
educatiu de l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
2. Unitat de seguiment escolar:
• Atenció especialitzada a l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus de
la visió.
• Valoració i seguiment del desenvolupament educatiu, comunicatiu i
social d’aquest alumnat.
• Treball específic d’orientació i assessorament a les famílies d’aquest
alumnat.
• Informació, orientació i assessorament al professorat per facilitar-ne
l’adequació a les necessitats educatives específiques d’aquest alumnat.
3. Unitat de materials i tecnologia (teflotècnia):
• Actualitzar i facilitar tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement
(TAC) aplicades a l’atenció a l’alumnat amb ceguesa o trastorns greus
de la visió.
• Actualitzar i mantenir el fons de documentació i materials per a
l’atenció amb ceguesa o trastorns greus de la visió.
• Coordinar la formació continuada interna, i l’assessorament a centres
i professorat.
Dins del sistema de serveis socials trobem un tipus de servei que atén els infants
amb NEE, són serveis d’atenció precoç, que a Catalunya s’anomenen CDIAP
(centres de desenvolupament infantil i atenció precoç).
4. Els CDIAP entenen que l’atenció a la infància s’ha de donar des dels diferents
àmbits que incideixen en l’infant (familiar, sanitari, educatiu, social, etc.) i s’han
d’establir mecanisme que assegurin un tractament global, integrat i coordinat entre
tots ells.
Aquest serveis tenen un caràcter universal i gratuït i van destinats a tos els infants
fins als sis anys d’edat, inclosos els estrangers residents a Catalunya, que tenen
trastorns en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patirlos independentment de quina en sigui la causa. L’atenció també es dirigeix a les
famílies d’aquests infants.

Segons el Decret 261/2003,
de 21 d’octubre,...
... pel qual es regulen els serveis
d’atenció precoç:
• S’entén per trastorns en
el desenvolupament, la
disfunció transitòria o
permanent tant de
caràcter neurològic,
psicològic com
sensorial que presenta
un infant en el seu
procés de maduració.
• S’entén per risc de
patir trastorns en el
desenvolupament, quan
l’infant es troba en una
situació de caràcter
biològic, psicològic o
social que dificulta el
seu desenvolupament.
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Les actuacions que realitzen són les següents:
• Prevenció, detecció, diagnòstic i tractament de trastorns del desenvolupament independentment de la seva etiologia.
• Suport i acompanyament a la família en la cura que cal tenir per contribuir
al desenvolupament integral de l’infant.
• Prevenció de situacions de risc per antecedents personals o familiars.
Una de les funcions que realitzen aquests serveis, entre d’altres, és la d’orientar
els professionals de l’educació infantil en les etapes de 0 a 3 i de 3 a 6 anys pel
que fa als trastorns del desenvolupament.

El tutor/a de l’aula

Cada grup d’infants té assignat un tutor o tutora que, en relació amb les necessitats
educatives especial, és el responsable del següent:
• Vetllar per l’atenció individualitzada dels infants que té al seu càrrec.
• Elaborar les adequacions curriculars individualitzades dels infants que
les necessitin. La resta de professionals implicats en l’atenció educativa
col·laboraran en l’elaboració dels PI.
• Coordinar les actuacions de tots els professionals que intervinguin educativament amb els alumnes amb NEE.

El mestre/a especialista d’educació especial

Per regla general, intervenen a partir del segon cicle d’educació infantil. Els
mestres especialistes d’educació especial en el segon cicle d’educació infantil
centren la seva actuació pedagògica en els aspectes següents:
• L’atenció als infants amb necessitats educatives especials, donant prioritat
a aquells infants que presenten discapacitats greus i permanents, i a aquells
que tenen dificultats d’aprenentatge. Sempre que és possible intenten donar
aquesta atenció dins l’aula mateixa, evitant al màxim portar l’infant amb
necessitats educatives especials a un altre espai.
• La col·laboració amb el tutor o tutora d’aula, i d’altres professionals que hi
puguin intervenir (logopeda, fisioterapeuta, EAP, etc.) en l’elaboració dels
PI.
• La col·laboració amb el tutor o tutora d’aula en l’elaboració de material
adaptat i/o específic que requereixin els alumnes amb necessitats educatives
especials.
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2.5 Col·laboració amb les famílies
Sabem de la importància que té la relació i col·laboració entre els educadors dels
infants i les seves famílies, i si aquesta relació és important amb tots els infants que
tenen al seu càrrec, ho és encara molt més amb els infants que tenen necessitats
educatives especials.
L’educador ha de tenir en compte que les famílies d’infants amb necessitats
educatives especials poden tenir i mostrar actituds i sentiments molt diversos vers
el seu fill o filla davant de les seves dificultats: poden anar des de la negació de
les dificultats, fins a la incertesa respecte al que poden esperar del nen o nena, el
desconeixement del que impliquen les dificultats de l’infant, la culpabilitat, la por
de com serà rebut i acceptat a l’escola bressol, etc., la qual cosa dóna lloc també a
respostes molt diverses, com poden ser l’angoixa, la sobreprotecció, la lluita per
ajudar l’infant, etc.
El primer contacte amb els pares d’un infant amb NESE serà molt important,
sobretot si tenim en compte que probablement el porten a l’escola bressol seguint
el consell dels professionals o la necessitat de treballar de la mare. Cal tenir
presents tots aquests sentiments, actituds i respostes de les famílies actuant d’una
manera comprensiva, serena, que ajudarà a crear un clima de confiança que
afavorirà les relacions entre ells.

2.6 Col·laboració amb altres agents d’intervenció
La col·laboració amb altres professionals que intervenen en l’atenció amb els
infants amb NESE és també molt important amb vista a donar coherència a tota
la intervenció.
Hi ha infants que quan comencen l’escola ja tenen detectades les seves NESE i
reben tractament i seguiment per part de diferents professionals (psicòlegs, pedagogs, logopedes, fisioterapeutes, etc.). La coordinació amb ells serà important, ja
que poden donar als educadors informació, suport i assessorament sobre l’atenció
a l’infant, els poden donar informació sobre les alteracions, els trastorns i les
dificultats que presenta l’infant, els poden ajudar a comprendre el nen, el seu
comportament, les dificultats que presenta, els avenços que fa, etc. i els poden
orientar sobre què és el que han de fer i què és el que poden fer, etc.
Quan aquestes NESE són detectades dins el medi escolar, és important buscar la
col·laboració d’aquells professionals que poden fer-ne un diagnòstic i iniciar els
tractaments que calguin. En aquest cas es pot adreçar als pares, al pediatre, als
professionals dels EAP, dels CREDA, etc.
Cal tenir en compte que les actuacions que s’han de fer amb aquests nens han
d’anar dirigides als aspectes següents:

Escola bressol com un
medi enriquidor
“Valorar l’escola bressol com un
medi enriquidor per al
desenvolupament del nen petit
no significa relativitzar la
importància de l’ambient
familiar. La relació amb els
pares segueix essent per al nen
que va a l’escola bressol l’eix
fonamental de la seva
estructuració. Per aquest motiu
és molt important que l’escola i
la família mantinguin un estret
lligam. El fet d’haver de
compartir l’educació de l’infant
vol dir que necessàriament s’ha
d’establir un clima de confiança i
de relació entre els pares i els
educadors.”
IME (1984). El nen amb
disminució: anàlisi
d’experiències d’integració a
l’escola bressol (pàg. 13).
Barcelona: Ajuntament de
Barcelona.
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1. Atendre l’entorn immediat del nen, és a dir, la seva família
2. Atendre les necessitats específiques de l’infant
3. Atendre l’entorn comunitari del nen, és a dir, l’escola, activitats comunitàries, etc.
La intervenció s’ha de fer sempre sobre la globalitat del nen i del seu medi
immediat, cosa que evita una atenció parcel·lada i incompleta. És per això que
serà necessària una estreta col·laboració i coordinació entre tots els professionals
que intervenen amb l’infant.

2.7 La integració a l’educació infantil
Considerem interessant fer un petit resum d’algunes qüestions que cal valorar en
el moment d’integrar un infant amb discapacitat, tant a l’escola bressol com al
parvulari, i també alguns aspectes que la faciliten.
1. A l’escola bressol cal considerar les qüestions següents:
• És necessari un plantejament previ, en el qual es valori què és el millor per
a l’infant, i per a la seva família.
• El grau d’atenció individual que necessitarà l’infant i la disponibilitat que
l’educador pot tenir.
”[...] Malgrat tots els inconvenients exposats, cal dir que és molt positiu veure com el nen va
establint un lligam afectiu amb l’educador, es comunica amb els companys, explora l’espai,
juga i intenta desplaçar-se per estar al costat dels altres. La causa d’aquesta evolució es
deu al fet que el nen troba al costat seu, en els seus companys “normals” de la classe, uns
models d’estimulació i d’identificació molt rics. Respecte del grup, cal assenyalar tot el de
positiu que ha representat conèixer que el nen és “diferent”. Primer ha estat una intuïció
i, després, una presa de consciència. Tots els companys procuren que l’Andreu tingui la
joguina que li agrada i que no sap o no pot abastar... i tots li demostren afecte.”
IME (1984). El nen amb disminució: anàlisi d’experiències d’integració a l’escola bressol
(pàg. 62). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

• Valorar el nivell de participació que l’infant pot tenir, per tal de situarlo en
el grup més adient, independentment de la seva edat cronològica.
• Valorar la proximitat que hi ha entre l’escola i casa seva. Aquest element
facilitarà l’establiment de relacions amb el seu entorn més proper, amb els
altres nens, els seus pares, el barri, etc.
2. Al parvulari cal considerar les qüestions següents:
• A mesura que l’infant amb discapacitat es va fent més gran, es pot anar
accentuant la diferència entre els interessos generals de tot el grup classe
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i els d’ell. Aquest fet s’haurà de tenir en compte a l’hora de fer la
programació.
• És molt probable que pugui necessitar materials adaptats i un programa per
a ell. També necessitarà una atenció més individualitzada.
• El treball escolar, a mesura que vagin passant els anys, es tornarà cada
vegada més conceptual i abstracta i exigirà al nen que passi més estones
assegut, cosa que serà difícil amb segons quins infants, sobretot amb els
infants amb discapacitat psíquica.
• Serà necessari disposar de tot un seguit de serveis de suport, alguns dels
quals seran fora de l’escola, com per exemple el servei d’estimulació precoç,
i d’altres a dins de la mateixa escola, com per exemple el mestre d’educació
especial o de suport. Serà important, com ja hem dit abans, que tots estiguin
estretament coordinats.
• La integració d’un nen amb discapacitat pot afavorir certs aspectes de
relació entre tots els nens. Els infants aprendran a entendre que no totes
les persones som iguals i que és important acceptar aquestes diferències i
conviure tots plegats, que alguns infants necessiten més ajut que d’altres i
que han de ser ajudats, etc.
Alguns aspectes que faciliten la integració són els següents:
• L’educador ha de parlar amb el grup sobre les diferències entre ells i el seu
company, però és millor esperar que el coneguin, per tal d’evitar que es
facin una idea prèvia que resulti equivocada. S’explicaran els símptomes
més evidents i es poden donar orientacions sobre què és el que poden fer
per jugar, parlar, etc. amb ell. Hem d’evitar les valoracions negatives.
• L’educador ha de mostrar una actitud d’acceptació, atenció i naturalitat que
els servirà a la vegada d’orientació.
• L’educador ha d’explicar als infants que haurà d’atendre d’una manera
diferent aquell company, i se’ls pot demanar la participació, sense carregarlos de responsabilitat.
• L’educador ha de ser capaç d’establir una bona relació amb la família, la
qual afavorirà la col·laboració entre aquesta i l’escola.
• Hi ha d’haver col·laboració i coordinació entre tots els professionals implicats en l’atenció de l’infant i la seva família, tant amb els serveis externs a
l’escola, com pot ser el servei d’estimulació precoç o d’altres, com amb els
de dins de l’escola, com poden ser altres educadors i personal del centre,
logopedes, fisioterapeutes, etc.
• L’educador ha de creure en la integració dels infants amb discapacitat com
un fet positiu que afavoreix tant els infant amb discapacitat, com els altres
nens i nenes i la mateixa escola.
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Introducció

Al llarg d’aquest mòdul hem vist com és àmpliament reconeguda socialment i més
concretament pels diferents agents educatius la funció crucial que desenvolupa
l’educació en el procés de desenvolupament de l’infant. En aquests moments,
quan sembla que el terme educació ha sortit de l’escola i dels ambients més tancats
i altres tipus d’educacions (educació no formal i educació informal) han pres un
paper rellevant en l’esdevenir quotidià de l’infant, un educador/a infantil, altament
qualificat, esdevé la cèl·lula bàsica d’una intervenció educativa.
En el nostre cas estudiarem les intervencions educatives no formals inserides
en l’àmbit social i clarament diferenciades del context escolar tradicional i de
l’educació formal. Serà necessari, doncs, conèixer aquesta forma diferenciada
d’intervenció i analitzar quines implicacions té intervenir en un àmbit no formal i
quines són les característiques que la defineixen com a intervenció socioeducativa.
Segons aquesta premissa, la intervenció socioeducativa es defineix com una intervenció comunitària que integra dos vessants: el social i l’educativa. El vessant
social requerirà plans, programes i projectes amb una concepció integradora i
compensatòria de desigualtats i que inclogui des d’unes mesures més lúdiques
(educant en l’oci i el lleure) fins a mesures més pal·liatives i assistencials segons
les necessitats de cada nen o nena. El vessant educatiu requereix actuacions que
planifiquin, posin en marxa i organitzin les estratègies i els requisits necessaris
perquè l’infant aprengui i assimili els coneixements que en facilitaran el desenvolupament personal i social.
La complexitats i l’abast d’aquesta intervenció comunitària, on no hi ha cabuda
per a la improvisació, requerirà professionals que sàpiguen planificar, organitzar,
posar en marxa i avaluar intervencions socioeducatives; adequar-se a les possibilitats i als recursos de l’entorn i a les possibilitats i a les necessitats de tots i
cadascun dels infants i impregnar amb la idea de qualitat les seves intervencions
educatives i assistencials.
Amb el desig de preparar-vos per assumir tots aquests reptes, us presenten aquesta
unitat formativa, la qual desenvolupem en tres apartats i que és definida per la
necessitat d’assegurar que vosaltres, com a educador i educadores d’educació
infantil, sapigueu què significa planificar, dissenyar, posar en marxa i avaluar una
intervenció educativa dins de l’àmbit no formal. També pretenem, mitjançant
aquests continguts, donar-vos prou eines i coneixements per afrontar, de manera
satisfactòria, la difícil tasca d’atendre la diversitat dels infants.
En l’apartat “La planificació i la intervenció educativa en l’àmbit no formal”,
a tall d’introducció i des d’una perspectiva teòrica, us apropem als conceptes
d’educació no formal i d’intervenció socioeducativa, a l’anàlisi de les seves
característiques i a l’estudi de l’avaluació com a font imprescindible de qualsevol
intervenció. Després passem a estudiar el concepte de planificació i quin paper i
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implicació hi tenen les polítiques socials, valorem la necessitat de plans adequats
i eficaços que cobreixin les necessitats territorials i la concreció dels plans en
programes i projectes que arribin a tota la població segons les seves necessitats.
En l’apartat “L’elaboració i avaluació de projectes educatius no formals”, us
apropen a l’àmbit dels projectes com a eina d’intervenció, context en què fareu
les vostres intervencions educatives. S’hi estudien els documents de planificació i
es deixa palesa la manca i la necessitat d’una normativa i legislació que ajudi a la
planificació i al disseny de les accions educatives. A més, s’hi analitzen els passos
i les fases i els elements que configuren els projectes apropant-vos a conceptes de
metodologia d’actuació, organització de recursos i avaluació des d’un enfocament
social.
En l’apartat “Disseny, implementació i avaluació d’activitats no formals” estudiem
de manera específica i concreta les actuacions que, com a professionals, haureu
de posar en marxa quan dugueu a terme la vostra tasca educativa amb infants i, si
és el cas, amb les seves famílies. També conceptes com metodologia, estratègies
d’intervenció, organització didàctica, seguiment i control de l’actuació des d’una
perspectiva concreta i d’actuació en el si de les activitats diàries, és a dir, us
apropem a la concreció de què i com serà la vostra tasca educativa quan treballeu
de manera directa amb el vostre col·lectiu d’intervenció.
Finalment, hem pretès en tot moment que l’exposició d’aquests continguts esdevingui pràctica, amb la contextualització d’exemples i l’exposició de situacions
educatives reals i proporcionar-vos eines i recursos tant de de consulta bibliogràfica com d’intervenció pràctica que us orientin i acompanyin durant molts i molts
anys al llarg de la vostra trajectòria professional.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Determina els objectius de la intervenció educativa i els relaciona amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació, en els àmbits no formals.
• Identifica els diferents nivells de planificació d’una activitat d’educació no formal: pla, programa i projecte.
• Compara documents de planificació de diferents tipus d’institució en
l’àmbit formal i no formal.
• Selecciona objectius i continguts a partir del pla o programa i de les
característiques dels infants, per assolir el desenvolupament de les
seves capacitats individuals.
• Valora la importància de la planificació en el procés d’intervenció
educativa.
• Defineix i contextualitza els diferents objectius de la intervenció
educativa a partir de les característiques dels infants i del seu context
social, familiar i cultural.
• Incorpora a la selecció d’objectius i continguts propostes envers la
consecució de la igualtat entre dones i homes.
2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.
• Selecciona els criteris metodològics i les estratègies d’intervenció
d’acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i interessos dels infants.
• Valora la participació en les activitats en equip, el contrast d’opinions
i l’intercanvi d’experiències.
• Compara les propostes metodològiques globalitzades més utilitzades
en l’educació infantil.
• Valora la importància educativa dels ritmes i rutines de la vida
quotidiana en l’educació infantil.
• Valora la integració dels temes transversals en relació amb el desenvolupament de les capacitats infantils i l’educació integral.
3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, analitza la normativa legal i aplica criteris pedagògics en la intervenció educativa en la infància.
• Analitza els diferents models d’agrupament d’acord amb el nombre
de participants, l’edat, la metodologia i la programació prevista.
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• Selecciona materials didàctics i didacticointeractius adequats als objectius, als continguts i als criteris metodològics.
• Estableix els espais, els materials, els recursos humans i els temps,
tenint en compte l’edat, el nombre d’infants i, si escau, les necessitats
educatives especials.
• Defineix criteris per a una distribució adequada del temps: calendari,
jornada...
4. Planifica les activitats d’educació no formal i les relaciona amb els objectius
de la programació i amb les característiques dels nens i de les nenes.
• Relaciona les activitats amb els objectius, els continguts, la metodologia i les necessitats individuals dels nens i de les nenes.
• Integra els diferents temes transversals en les activitats programades.
• Dissenya diferents activitats per al tractament de l’atenció a la diversitat i la compensació de desigualtats socials.
• Identifica possibles dificultats i proposa solucions viables.
• Elabora adaptacions curriculars en funció de les característiques individuals i les necessitats específiques de suport al grup destinatari.
• Analitza adaptacions curriculars en relació amb supòsits de necessitats
educatives especials permanents o temporals.
• Valora la coherència de la planificació de les activitats d’educació
formal i no formal amb els objectius de la programació.
• Mostra una actitud participativa, oberta i creativa.
• Mostra sensibilitat, respecte i tolerància envers les diferències individuals.
• Mostra iniciativa i capacitat d’anticipació als esdeveniments.
5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.
• Defineix les estratègies i les tècniques d’avaluació tenint en compte la
planificació de la intervenció i els moments de la intervenció.
• Selecciona les estratègies i les tècniques d’avaluació en diferents
moments al llarg del procés de la intervenció en l’àmbit no formal.
• Dissenya les activitats d’avaluació tenint en compte els criteris i els
procediments establerts dins el pla o programa.
• Estableix indicadors d’avaluació en diferents moments del procés
d’intervenció en l’àmbit no formal que valoren: l’adequació dels
objectius i els criteris metodològics, la selecció i la seqüenciació dels
continguts i de les activitats, i la funcionalitat i adequació dels espais
i dels materials emprats.
• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora
en l’eficàcia i la qualitat del servei.
• Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció, en relació amb
l’eliminació d’estereotips masculins i femenins, l´ús de llenguatge
no sexista, l’eliminació d’estereotips sexistes en el repartiment i la
realització de les tasques o en l’ús de l’espai o dels materials.
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1. La planificació i la intervenció educativa en l’àmbit no formal

Vivim una època de grans canvis i reptes en l’àmbit social, educatiu, econòmic,
demogràfic, cultural, etc. i fenòmens com la globalització, l’eliminació de
fronteres, la progressiva individualització, la conciliació de la vida laboral i
familiar, l’envelliment de la població entre d’altres han provocat importants canvis
ideològics, comportamentals i actitudinals en el si de les comunitats.
Aquests canvis han comportat que les necessitats i les demandes socials s’hagin
incrementat d’una manera exponencial tant a nivell quantitatiu com a nivell
qualitatiu, a la vegada que es demana que l’augment de la qualitat de vida sigui
un fet que arribi a tothom.
Per tal de superar aquest repte i cobrir el màxim de necessitats i demandes les
polítiques socials, durant les últimes dècades, han posat en marxa un seguit
d’actuacions comunitàries desenvolupant un gran nombre de plans, programes,
projectes i serveis en l’àmbit territorial.

Un nou concepte de
qualitat de vida...
... ha provocat que la pràctica
socioeducativa esdevingui molt
complexa; les noves necessitats
socials requereixen unes
actuacions que abastin molts
paràmetres: des del
desenvolupament normal de
l’infant, la prevenció de la seva
inadaptació o el tractament de
les seves possibles desviacions
socials.

Aquest ampli ventall d’actuacions ha provocat una gran “eclosió” d’activitats vers
la intervenció educativa dintre d’un context social. Davant d’aquesta perspectiva
l’educació formal es manifesta com a insuficient de manera que altres formes
d’educació: educació no formal/informal esdevenen imprescindibles, i complementen el sistema escolar, s’encarreguen de la implementació d’actuacions que
abasten programes i projectes d’índole cívica, d’oci i lleure, sanitària, assistencial,
d’educació per a la pau, ambiental, ecològica, d’expansió cultural i un llarg
etcètera.
Però a pesar d’aquest avenç, i sobretot en èpoques de crisi, les polítiques socials
es veuen desbordades i impotents per fer front a totes les exigències socials.
En aquest context la planificació esdevé una eina imprescindible ja que permet
conèixer i agrupar els recursos socials disponibles i unificar-los vers una finalitat
comuna prèviament estudiada “la cobertura de necessitats”. D’aquesta manera
s’optimitza el resultat de les intervencions i s’obté una major efectivitat a l’hora
de prevenir i cobrir el màxim de demandes amb el mínim esforç.
La gran complexitat del procés d’intervenció socioeducativa demana
com a necessària una planificació prèvia i adaptada a les necessitats i
característiques específiques dels infants a intervenir i del context social que
els envolta.

La planificació de l’acció
educativa
Permet que el final de les accions
educatives esdevinguin l’inici de
les noves actuacions, i dóna una
explicació coherent al fet que els
agents educatius no sols han de
pensar a intervenir, sinó que han
de trobar solucions i accions que
permetin portar a terme
processos educatius d’èxit que
afavoreixin el desenvolupament
social i personal i l’augment de
la qualitat de vida dels agents
intervinguts.
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1.1 Delimitació del concepte d’educació no formal

Evolució d’educació
Si fem una mínima ullada
històrica a l’evolució de
l’educació, constatarem que a
partir de la dècada dels anys
setanta l’educació trenca amb un
sistema educatiu tancat i
patrimoni de l’escola i esdevé
social; en aquest moment es
produeix un avenç important
respecte a l’estudi de la
pedagogia social i un avenç vers
l’estudi de les diferents
tipologies d’educació: educació
formal, educació no formal i
educació informal, es comencen
a desenvolupar de manera
precisa les característiques,
semblances i diferències
d’algunes noves formes
d’educació.

Tradicionalment, i fins la meitat del segle XX, el concepte educació va restar
limitat a l’escolaritat, és a dir, a l’àmbit de l’educació formal, de manera que
qualsevol intervenció fora d’aquest àmbit no era considerada formalment com a
educativa.
Però l’aparició d’una nova societat, la societat del benestar, amb grans avenços
culturals, econòmics i socials plantejà noves necessitats i reptes, exigint en l’àmbit
educatiu canvis radicals que anaven més enllà del sistema educatiu reglat.
Així en 1968 Ph. H. Coombs i col·laboradors posen de manifest que l’educació
formal és incapaç d’abastar, qualitativament i quantitativament les necessitats de
formació de les societats i demana que l’educació no formal formi part important
de l’esforç total de l’ensenyament en qualsevol país.
En la mateixa línia, Coombs, el 1973, planteja la clàssica divisió de l’univers
educatiu en tres grans categories: educació formal, no formal, informal. Aleshores, altres formes i altres contextos educatius esdevenen com a necessaris i
complementaris a la tradicional educació formal de manera que conceptes com
educació no formal i educació informal van adquirint difusió i prestigi com a
altres alternatives educatives.
Amb el pas del temps s’ha anat avançant sobre la idea inicial de Coombs, i gran
quantitat d’autors, entre ells, J. M. Quintana i J. Trilla, han aportat importants
matisacions al respecte que han enriquit i complementat el concepte de les
diferents tipologies de l’educació i també la delimitació i diferenciació entre una
tipologia i una altra.

Podeu veure les
definicions de les
tipologies d’educació en la
unitat “Infància i educació”.

Arribat a aquest punt és necessari recordar com en l’actualitat la totalitat del procés
educatiu es classifica a partir de tres nocions o tipologies de l’educació: l’educació
formal, la no formal i la informal.
Tipologies d’educació
Les tipologies d’educacies defineixen de la següent forma:

Sumatori
Hem de considerar l’educació
com un procés d’aprenentatge
que dura tota la vida, per tant,
d’una forma globalitzadora el
sumatori de l’educació formal
més l’educació no formal més
l’eduació informal donaria la
totalidad educativa dels
individus.

Educació formal: podem considerar que l’educació formal es caracteritza per uns
objectius clarament intencionals, “es té la intenció d’educar”, amb una metodologia
sistemàtica al llarg del temps, “disposa de tècniques i recursos específics per a arribar
a aquest aprenentatges”, és, gaire bé sempre, presencial, compta amb espais propis molt
institucionalitzat i marca una clara diferenciació entre el rol d’alumne i professor.
En el nostre país a nivell legislatiu es defineix com l’educació reglada.
Educació no formal: l’educació no formal es caracteritza al igual que la formal per
uns objectius clarament intencionals i un procés sistèmic, però a diferència de la formal
els espais no es troben tant definits i institucionalitzats, la metodologia d’ensenyament
aprenentatge és més oberta i interactiva, amb tècniques i estratègies pròpies, el paper
educador educant no queda tant definit en algunes ocasions i pot arribar a la població al
llarg de tota la seva vida.
A nivell legislatiu és una educació no reglada.
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Educació informal: l’educació informal respon a un procés educatiu no intencional, es
a dir, l’agent, o el context educador no té, en principi, l’objectiu clar d’educar, a més no
és un procés sistemàtic, ni metòdic, no existeix una planificació ni una idea d’educar amb
continuïtat al llarg del temps.

Actualment es considera l’educació no formal com un camp d’educació molt
divers, proper a les necessitats dels ciutadans i capaç de respondre i adaptarse als canvis socials de cada comunitat, el desenvolupament de la qual ha
estat espectacular en els darrers anys i que s’ha marcat, entre altres, fites
com la conciliació de la vida laboral i familiar i la difusió de la cultura d’una
societat.
Així, més enllà dels coneixements pròpiament dits, l’educació no formal pretén
educar i transmetre creences, valors, sabers, habilitats, aptituds, actituds i sentiments que reflecteixin el moment en què es troba la societat i on el concepte
educació avanci, des d’un monopoli escolar: educació formal, fins a uns àmbits
més oberts: educació no formal/informal.

El terme Educació No
Formal
Té els seus orígens en la
“Conferència Internacional Sobre
la Crisis Mundial de l’Educació”.
La conferència va ser celebrada
en Williams-burg, Virginia
(USA) en 1967.

Per aconseguir aquesta fita serà necessària una intervenció educativa singular, amb
una ideologia conceptual i una metodologia de treball pròpia que contempli dos
vessants, un vessant social i un vessant educatiu i que molts autors identifiquen
com a una intervenció socioeducativa.

1.2 Què implica una intervenció socioeducativa
Considerarem que qualsevol intervenció socioeducativa es realitza mitjançant una
sèrie d’accions o procediments amb la intenció de millorar d’un estat inicial
inadequat a un estat volgut final.
Però una definició més científica del terme intervenció socioeducativa, la podem
prendre de M. Pallisera (1996, pàg. 8), per aquest autor, la intervenció educativa:
“És una acció intencional que s’exerceix dintre del marc social. Que té com a
finalitat general el desenvolupament personal i social de les persones, els grups,
les comunitats, i millorar la seva qualitat de vida i incidir positivament en la seva
participació en la societat.”
D’aquesta definició es poden extreure tres conclusions:
La difícil tasca d’intervenir.

• Que l’acció educativa és intencional.
• Que s’exerceix dintre d’un marc social.
• Que la seva finalitat és la de millorar la qualitat de vida mitjançant l’acció
educativa.
Si analitzem d’una manera més acurada aquestes conclusions trobem que:

La intervenció ha de ser
sistemàtica
“Quan un enfocament sistemàtic
és obert, observable i convenient,
s’entesta en identificar requisits i
necessitats primordials, tractant
de satisfer-les de manera eficient
i eficaç. És important realitzar
una planificació sistemàtica
abans de llançar-se a realitzar
accions de intervenció.” R. A.
Kaufman (1988). Planificación
de sistemas educativos. (pàg.
52).
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1. Respecte a l’acció com a intencional, destaquem que el fet de portar a
terme una intervenció socioeducativa implica que els educadors i les educadores
han de mostrar necessàriament la intenció d’educar, i per tant la seva meta serà
aconseguir els objectius educatius marcats i unes millores reals. En conclusió,
una intervenció de qualitat.

Per aconseguir els objectius marcats, les actuacions educatives es portaran a
terme mitjançant un procés rigorós: primerament es programaran i després
es dissenyaran les diferents accions: la manera com s’executaran, la manera
com s’avaluaran. Finalment un seguiment acurat del procés permetrà
controlar els resultats de cadascun dels passos i evitarà possibles errors
d’actuació.
2. Que l’acció educativa s’exerceixi dintre d’un marc social implica que pot
abastar diferents àmbits geogràfics i col·lectius molt diversos i que, per tant,
requerirà d’actuacions educatives singulars.

Desenvolupament personal
i social
Aconseguir el desenvolupament
personal i social de les persones,
grups o comunitats mitjançant
les accions educatives implica
que aquestes vindran
determinades per les
característiques de les persones
que s’atenen i per l’àmbit on
s’està actuant.

3. I finalment, com ja hem mencionat amb anterioritat, l’objectiu final de la
intervenció en aquest àmbit social serà el de millorar la qualitat de vida i que el
repte és aconseguir aquest objectiu mitjançant accions educatives.
La intervenció socioeducativa i la millora de qualitat de vida
Per tal d’aclarir-vos la idea de millorar la qualitat de vida com a finalitat de la intervenció
socioeducativa, utilitzarem el discurs de, J. Vilar, J. Planella i M. Del Mar Galceran (2003),
respecte a l’anàlisi de la potencialitat de la persona que s’educa i l’establiment de respostes
adequades per part de l’educador.
Aquests autors enumeren tres grans orientacions que poden assumir les intervencions en
cas que aquestes siguin producte d’un handicap social, físic, psíquic o sensorial.
“Una orientació compensatòria que té per objectiu neutralitzar els efecte inhibidors de la
deprivació social o d’una dificultat evolutiva, pel que fa a l’habilitat que haurien de tenir però
que no es tenen o d’aprenentatges que caldria haver assolit.
Una orientació estimuladora que té per objectiu possibilitar l’aparició d’habilitats,
capacitats i aprenentatges que la pressió ambiental provablement impedirà que arribi a
aparèixer
Una orientació rehabilitadora que té per objectiu recuperar habilitats, capacitats
d’aprenentatge que ja estaven assolides però que estan temporalment o definitivament
perdudes.”

Espai d’actuació
Un dels factors clau que
influeixen, significativament, a
l’hora de portar a terme una
acció educativa de qualitat és
l’espai d’actuació, és a dir, el
lloc on es concreta aquesta
intervenció, en el nostre cas
estem parlant d’un context social
i més específicament de l’àmbit
d’una institució o un centre
social.

Encara que aquestes orientacions es donen en pràcticament totes les intervencions, allò
que els autors volen constatar és el fet que en el disseny i posada en pràctica d’aquestes
accions predomini una orientació sobre la resta.

En conclusió definirem la intervenció socioeducativa com una acció
educativa que té unes connotacions i característiques pròpies marcades
per la diversitat de l’àmbit social i la diversitat dels seus educands, les
necessitats educatives dels quals, la majoria de vegades, són definides per
una problemàtica social o bé per un desavantatge físic, psíquic o sensorial.
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1.2.1 Característiques de la intervenció socioeducativa

Un aspecte a considerar com a característica pròpia d’una intervenció socioeducativa és la gran varietat d’actuacions que estan marcades: per la singularitat
del propi col·lectiu i per la diversitat de serveis, institucions o centres, les
característiques organitzaves, contextuals, espacials..., dels quals marcaran el tipus
d’intervenció a fer.
Sota aquesta premissa, i com us podeu imaginar, és difícil fer un esquema
general que acoti les distintes formes d’intervenció possibles en el marc dels
diferents serveis, programes, projectes, institucions i centres. No obstant això,
us exposarem un seguit d’aspectes que defineixen alguns tipus d’actuació a dur a
terme.
Pel que fa a les característiques diferenciadores de la intervenció socioeducativa
es pot fer referència a aquesta sèrie d’aspectes:
1. Al marc normatiu en què s’insereixen aquestes intervencions, aquest marc
normatiu delimitarà per als tècnics en educació possibles pautes d’actuació.

Nou enfocament dels drets
de l’infant
Consensuat per la majoria dels
països desenvolupats des de
finals del segle XX, ha estat
precedit fonamentalment per la
generació d’un adequat marc
jurídic de protecció als menors i
que transcendeix principalment
dels diversos Tractats
Internacionals.

La base del tractament a tot infant ha d’estar construïda en el respecte als seus
drets i en aquesta línia s’emmarcarà el desenvolupament de tota intervenció.
Lleis que delimiten l’acció socioeducativa
Algunes de les lleis que delimiten l’acció socioeducativa són entre d’altres:
Tractats internacionals i ratificats en els últims anys per Espanya i, molt especialment, de la
Convenció sobre els Drets dels Infants, de Nacions Unides, de 20 de novembre de 1989.
La Constitució espanyola de 1978 en enumerar, en el Capítol III del Títol I, els principis
rectors de la política social i econòmica, fa menció en primer lloc a l’obligació dels poders
públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família i, dins d’aquesta,
amb caràcter singular, la dels menors.
La Llei 131982, de 7 d’abril d’integració social del minusvàlid* que recull els quatre
principis bàsics d’actuació: normalització, integració escolar, sectorització i individualització,
i que haurà de preveure tota intervenció destinada a infants amb necessitats educatives
especials, tant en l’àmbit social com en l’àmbit educatiu.
A més d’aquestes Lleis, es tindran en compte les lleis que legislen les actuacions dels
Serveis Socials a Catalunya i el desplegament normatiu actual vers la protecció dels
menors.

2. Al grau de concreció de les intervencions on ens poden trobar amb plans
estatals o autonòmics com podria ser el “Pla de suport a les famílies”, amb tota
una sèrie de directrius vers l’ajuda i l’educació familiar, programes com “créixer
amb tu” que des de la secretaria de família i infància ofereix als pares i mares
un suport per a desenvolupar llurs competències educatives i finalment, projectes
específics i puntuals que fan efectiu aquest programa i que es concreten mitjançant
manuals, conferències, tallers, trobades, etc.

L’àmbit de l’educació no
formal
Comporta per ella mateixa uns
trets clarament diferenciadors a
l’hora de planificar una
intervenció socioeducativa.
Alguns exemples d’àmbits
socials són els centres d’acollida,
les ludoteques, els parcs infantils,
centres oberts, esplais, casals...
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3. La problemàtica o necessitats dels seus destinataris, es poden dissenyar
intervencions dirigides a un ampli sector de població, com poden ser les campanyes de sensibilització, conscienciació i prevenció, intervencions destinades
a grups específics de població en risc, infants, pares i mares, joves, gent gran,
immigrants, dones, etc. També trobarien accions individualitzades com podria
ser una intervenció d’atenció precoç o un projecte educatiu individual (PEI) d’un
centre d’acollida de menors o d’un centre residencial d’atenció educativa (CRAE).
4. La diversitat d’espais on es porta a terme aquesta intervenció, els espais poden
ser molt específics o molt amplis, des del més particular com és la pròpia llar,
institucions o centres específics com ludoteques, espais familiars, o una escola
bressol on s’imparteixen cursos per a pares i mares fins a espais oberts com ara
zones rurals, parcs infantils, colònies, etc.

Activitat lúdico educativa

5. Als aspectes metodològics que poden abastar una àmplia gamma de tècniques
o recursos, des dels més tradicionals com la bibliografia i la classe magistral fins
a tècniques grupals, interactives, amb suport tecnològic, informàtic o audiovisual.
A més aquesta intervenció pot ser presencial, a distància o itinerant, inserida en un
temps formatiu puntual com poden ser projectes per a unes dates concretes (parcs
de Nadal, ludoteca itinerant), o projectada per a una durada mitjana o gran.

L’estudi i anàlisi d’aquests aspectes, tal com hem mencionat abans, definiran
el tipus d’intervenció que haurà de portar a terme l’educador o l’educadora
infantil.
La intervenció de qualitat
Per arribar a una intervenció socioeducativa de qualitat es requeriria del següent:

• Uns serveis, institucions i/o centres clarament organitzats i que utilitzin en la seva pràctica
educativa unes dinàmiques quotidianes, motivadores i enriquidores, on els nens i les nenes
se sentin tractats com a persona i des d’on es puguin potenciar relacions humanes dins i fora
de la institució.
• Tècniques educatives que ajudin a trobar les respostes més adequades possibles per a les
necessitats específiques dels infants i de la seva família, especialment en el cas que aquesta
realitat presenti una problemàtica d’alt rics social.
• Comptar amb professionals que coneguin el món de l’educació especialitzada, es a dir,
necessitem uns professionals on les seves aportacions siguin eclèctiques i que contemplin
tant el marc teorico-pràctic de l’educació com la teoria i la pràctica de la intervenció social.

Durant els primers períodes
del concepte avaluació
L’avaluació resta centrada en la
mesura dels resultats
d’aprenentatge dels alumnes i de
les alumnes per detectar les
diferències individuals. Es
redueix a ser la fase final del
procés instructiu i té molt poc en
compte l’avaluació dels
programes d’ensenyament.
És el moment en què s’implanten
els exàmens escrits i sorgeixen
els test estandarditzats de
rendiment.

1.2.2 L’avaluació de la intervenció socioeducativa
Un aspecte rellevant de la intervenció socioeducativa és la necessitat d’una
avaluació, s’ha de considerar l’avaluació com a element de pes respecte a la
qualitat de la intervenció socioeducativa.
Però si ens situem en l’esdevenir del concepte avaluació dins de l’àmbit no formal,
encara que l’avenç en el concepte avaluació dintre de l’àmbit escolar ha estat prou
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significatiu des de fa temps, a l’àmbit socioeducatiu no ha estat el mateix, i el
primer que detectem és el poc impacte que han causat els avenços epistemològics
en educació formal a l’hora d’avaluar les intervencions socioeducatives.
Davant d’aquesta perspectiva no és difícil constatar que durant molt de temps
ha existit certa dificultat per a implantar d’una manera definitiva una cultura
d’avaluació en l’àmbit socioeducatiu, és a dir, aquesta dificultat va estar provocada
per l’absència d’una tradició avaluativa dels serveis socials, de les institucions o
centres i dels diferents professionals, i també per una manca de sistematització i
metodologia avaluativa dels programes o projectes socioeducatius.

Superada la carència avaluativa existeix en l’actualitat un gran interès i
preocupació cap a l’avaluació que sorgeix de la necessitat d’assegurar una
qualitat en els serveis socials que es desenvolupen, així com per la necessitat
de mesurar l’eficàcia i l’eficiència de les diferents institucions, programes i
projectes socials.
Aquesta nova situació ha motivat i ha impulsat un gran nombre de projectes
avaluadors sobretot pel que fa a plans i programes a l’àmbit de la salut, a l’àmbit
de serveis socials, i a àmbits residencials com CRAE i residències de gent gran,
etc.

1.3 El concepte de planificació no formal
Diàriament i de forma
inconscient...

Arribats a aquest punt hem de considerar que per a portar a terme una intervenció
socioeducativa de qualitat, els diferents agents implicats, administracions i autoritats públiques i privades, els tècnics i les tècniques, és a dir, la comunitat educativa
en conjunt, han de començar, necessàriament, per una planificació.
Però, què és planificar?, si ens apropem a la definició popular de planificació es
pot argumentar que planificar és tot el contrari d’improvisar, comporta detectar
necessitats reals, optimitzar els recursos existents i operar de la manera més
acurada per obtenir els millors resultats.
Però si el que volem és acotar d’una forma teòrica i taxativa el concepte de
planificació socioeducativa, la tasca esdevé més difícil, ja que com sovint succeeix
en ciències socials, cada autor i autora aporten la seva pròpia definició.
D’aquesta diversitat de definicions, n’exposarem dues, la d’A. Garcia i J. M.
Ramírez (1996) i la de M. J. de Rivas (2000) que, a més de complementar-se,
recullen de forma exhaustiva els factors i les variables que s’haurien de considerar
abans de portar a terme qualsevol intervenció.
Aquests autors argumenten que:
“Planificar no és un exercici estètic que es justifica a si mateix, sinó una activitat instrumental
al servei d’una oferta d’atencions als ciutadans. Permet “pensar” prèviament quina és
la millor oferta possible, tenint com a referència les necessitats existents i els recursos

...passem la vida planificant
coses, quina roba em posaré
demà, que faré aquest estiu, que
faré demà per a dinar... Però
quan realment volen que un
aconteixement surti bé, com pot
ser la celebració del nostre
aniversari, la planificació
adquireix una altre índole i
acotem de forma exhaustiva
variables com: on es celebrà, que
faré de menjar, serà un dinar o bé
un sopar..., quin vindrà...i un
llarg etc.

"La planificació...
... és necessaria per a possibilitar
processos
d’ensenyament–aprenentatge de
més qualitat en l’àmbit de
l’educació social” A. Parcerisa
(2002). Didactica en la
educación social. Enseñar y
aprender fuera de la escuela
(pàg. 53).
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disponibles; concreta els beneficis que espera obtenir d’aquesta oferta; aporta racionalitat
per a descriure els processos de producció més adequats; i estableix controls útils per
constatar els resultats i efectes que s’aconsegueixen, amb el fi de reordenar el procés de
la forma més convenient.”
(A. García; J. M. Ramírez (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales, pàg. 23).
Volem millorar..., volem una
utopia?
“La planificació ens ajuda a
conjugar la utopia amb la realitat,
a harmonitzar el que és i el que
deuria ser, a analitzar on són i on
volem arribar”. G. Perez Serrano
(1997) Elaboración de Proyectos
Sociales (pàg. 9).

“Planificar és preveure i decidir cursos d’acció capaços d’assegurar la realització d’un
objectiu. A partir del diagnòstic d’una situació problemàtica, la planificació permet afrontarla d’una forma organitzada, coordinada i racional, escollint, d’entre totes les possibles, les
alternatives d’actuació que apareixen com les més adequades, factibles, eficaces. Els
criteris que justifiquen aquesta selecció han de ser explícits i coherents amb els objectius
del treball social, la política institucional, la problemàtica detectada i les característiques de
les persones que la pateixen.”
(M. J. de Rivas (2000). Manual de treball social, pàg. 187).

Aquestes definicions de planificació ens han de servir per extreure conclusions
sobre què implica planificar i quins paràmetres hem de considerar abans de
començar cap intervenció educativa.

La difícil tasca de planificar

Conclourem que el procés de planificar comporta anticipar i preveure
una sèrie d’accions, estratègies, recursos i professionals que delimitaran i
donaran cos a aquesta intervenció, més concretament direm que el procés
de planificació compren el diagnòstic pronòstic, la programació, la presa
de decisions, i l’avaluació d’un conjunt d’actuacions per tal de cobrir unes
necessitats.
Per tal de sintetitzar totes les idees tretes de les definicions estudiades us resumim
un seguit d’actuacions que haureu de portar a terme abans d’entrar en un procés
d’intervenció:
• Conèixer la realitat en què s’ha de intervenir. És necessari que el professional de l’educació tingui l’experiència i la preparació teòrica suficient per
detectar, d’una forma global, quines són les característiques de l’entorn que
impregnaran la seva intervenció.
• Partir de les necessitats. Precisament en l’àmbit socioeducatiu, el que no
sobra són recursos, i per això, en cada intervenció, s’haurà d’anar al centre
de les carències i mitjançant una avaluació i detecció eficaç, intentar pal·liar
o solucionar al màxim aquestes necessitats.
• Definir objectius. Uns objectius clars, coherents i realistes, són l’eix que
marcarà la direcció de l’acció, “allà on es vol arribar”, “allò que es vol
aconseguir”.
• Prioritzar les accions. En una intervenció no n’hi ha prou de conèixer la
necessitat, sinó que els educadors i les educadores han de conèixer el grau
de prioritat d’aquesta necessitat, s’ha d’actuar en una línia descendent en el
temps on a dalt es dissenyaran les actuacions més urgents i imprescindibles,
per anar baixant vers intervencions més secundàries.
• Escollir la millor alternativa d’actuació. La forma, és a dir, el model de
“com intervenir”: metodologia, estratègies, tècniques..., marcarà l’èxit o el
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fracàs d’aquesta intervenció. L’anàlisi i elecció de la millor alternativa serà
una eina imprescindible prèvia al començament del treball.
• Optimitzar els recursos. Relacionat amb l’apartat de necessitats i seguint
el mateix discurs, en l’àmbit socioeducatiu s’està acostumat a “realitzar molt
amb poca cosa”, les carències abans mencionades han fet que uns dels seus
aprenentatges clau sigui vers l’optimització de recursos, des dels materials,
els personals, els financers, etc.
• Avaluar els resultats. L’avaluació, al llarg del temps, és un fet imprescindible en tota intervenció. Aquesta informació permetrà conèixer amb
certesa si les accions són adequades o no, i ens servirà per mantenir la línia
d’actuació, o realitzar les modificacions oportunes abans que sigui massa
tard. Aquest procediment evitarà la pèrdua de temps o de recursos pels
professionals i possiblement un fracàs de la inter-venció.

1.3.1 La detecció de necessitats educatives
La fase inicial de qualsevol planificació que impliqui una intervenció socioeducativa comença amb un diagnòstic de necessitats que ens portarà a situar el nivell
del problema i de la necessitat, i a analitzar-ho prou com per poder establir el tipus
d’actuació a realitzar per arribar a la solució.

Hem de considerar que la planificació de l’acció socioeducativa és un
procés lligat als canvis de les demandes i necessitats socials, això implica
que molts plans restin obsolets al cap de pocs anys, per aquest motiu, i
per evitar actuacions no efectives, el diagnòstic de necessitats i el procés
de planificació han de ser continuament revisats, per al cas que siguin
necessàries adaptacions o canvi de mesures d’intervenció.

1. Podem parlar d’una anàlisi de necessitats ampli referit a un sector de població, o al context geogràfic on s’ubica la intervenció: plans i/o programes.
2. Podem parlar de l’anàlisi de necessitats o diagnòstic inicial la informació de
la qual ens indica d’on parteixen els nostres educands i amb quins recursos
comptem de cara a dissenyar una intervenció socioeducativa, ubicada en
l’àmbit dels projectes.

La detecció de necessitats
A l’àmbit dels projectes, la
detecció de necessiats ha de
permetre determinar el punt de
partença de l’educand, la
informació aportada ha de
facilitar la planificació
d’intervenció educativa. En
plantejar-nos una nova situació
educativa convé aplicar
estratègies i instruments que
permetin determinar el punt en
què es troba l’infant i les seves
necessitats reals.

El procés de l’anàlisi de
necessitats obeeix a que
s’ha detectat una disfunció
entre una realitat actual i
una realitat que seria
desitjable.
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Sigui el que sigui el grau de concreció, l’anàlisi de necessitats és un procés
sistemàtic de recollida d’informació que comprèn tres fases:
1. Reconeixement: aquesta fase de recollida d’informació pretén reunir
totes les dades significatives per tal d’emmarcar la problemàtica.
2. Diagnòstic: mitjançant l’elaboració i anàlisi de les dades recollides es
pretén conèixer quina és la problemàtica real i la possible solució, en
aquesta fase també es pren la decisió d’intervenir o no.
3. Presa de decisions: es tracta d’idear estratègies per a solvertar el
problema, serà la fase que marcarà el disseny i elaboració d’una
programació o d’un projecte institucional.

1.3.2 Nivells de planificació
Per entrar en l’estudi i anàlisi dels diferents nivells que pot adquirir una planificació, el primer que hem de puntualitzar és que aquest concepte de planificació no
es pot concebre com un fet “puntual”, sinó que s’ha de veure com un “procés” en
el temps i en l’espai.
Seguint aquest discurs, la paraula planificació es pot entendre de dues maneres:
1. Com un procés en què queden implicats diferents organismes i en el qual es
poden coordinar al llarg del temps i de l’espai diferents plans.
2. Com un procés de concreció continu on, per a la posada en marxa d’accions,
els plans es concreten en programes i els programes es concreten en
projectes.

La realitat de la intervenció estarà formada per un continu d’accions
planificades al llarg del temps, i en diferents espais, que seran portades
a terme, depenent del nivell, per diferents professionals; des dels agents
responsables de planificar les polítiques socials i educatives amb un abast
territorial ampli fins als responsables de la concreció d’aquesta planificació
en espais mes reduïts i molt més propers als agents receptors de la
intervenció.
Planificacions a llarg
termini
No solen usar-se en la
planificació de treball social ja
que els grans avenços i canvis
socials fa que els plans puguin
quedar obsolets en terminis molt
curts de temps.

1. La forma la planificació al llarg del temps i de l’espai es pot entendre:
a) Segons la seva dimensió temporal com:
• Planificació a llarg termini: té un abast de períodes de temps d’entre deu,
quinze i fins vint anys. Són planificacions que serveixen de guia per a grans
polítiques socials, educatives, etc. i no solen usar-se en planificació de
treball social.

Didàctica de l’educació infantil

19

Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit
no formal

• Planificació a mig termini: comprenen períodes de temps entre tres i vuit
anys.
• Planificació a curt termini: compresa entre sis mesos i tres anys.
b) Segons la dimensió geogràfica:
• Planificació nacional: s’encarrega d’elaborar els plans que abasta tot un
estat, com per exemple el “El Pla estratègic nacional d’infància i adolescència”.
Pla estratègic nacional
d’infància i adolescència

Pla Estratègic nacional d’infància i adolescència 2006-2009
La finalitat d’aquest Pla és promoure des dels poders públics, amb la col·laboració de
les famílies, dels mateixos nens i nenes i de tots els agents i institucions implicats, el
benestar de la infància i un entorn social favorable i segur per satisfer les seves necessitats
i aconseguir el ple desenvolupament de les seves capacitats com a subjectes actius
dels seus drets, fonamentalment a través del desenvolupament de polítiques i actuacions
integrals i transversals.

És el primer Pla d’aquestes
característiques que s’elabora a
Espanya. Ha estat impulsat pel
Govern a través del Ministeri de
Treball i Afers Socials, i ha
comptat amb la col·laboració de
les comunitats autònomes, la
Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP) i
el moviment associatiu.

• Planificació autonòmica: contextualitza grans plans estatals o elabora els
seus propis plans d’actuació a nivell comunitari, un exemple és el “El Pla
Director d’Infància i Adolescència de Catalunya”.
Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya
El Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya és el pla sectorial a través del qual
es desplega el Pla estratègic de serveis socials en l’àmbit de la infància i l’adolescència, tal
com recull l’article 38 de la Llei de serveis socials.
El Pla Director abasta dos enfocaments: un estratègic, que pretén ampliar la mirada de
les polítiques i actuacions a tota la infància i l’adolescència, partint d’un estudi-diagnòstic
i de la projecció de necessitats, i un altre operatiu, que concretarà les accions i mesures
adaptades a la realitat, tot establint-ne la prioritat i valorant-ne l’impacte en l’organització,
la gestió i la prestació dels serveis.

• Planificació local: normalment planificacions en ajuntaments o consells
comarcals, diputacions etc., com per exemple el “Programa municipal per
a la infància i l’adolescència”.
Programa municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010
Programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el qual pretén:
• Impulsar línies de treball i accions per fer de Barcelona una ciutat més amigable, responsable
i acollidora per als infants i adolescents.
• Promoure processos innovadors d’implicació, participació i protagonisme actiu que facilitin la
construcció de la ciutat des de la perspectiva dels seus infants i adolescents.
• Impulsar l’atenció integral a les famílies amb infants i adolescents en el desenvolupament de
les seves funcions parentals.
• Desenvolupar una xarxa de recursos d’acció socioeducativa sòlida, amb caràcter transversal
i de proximitat, des d’una perspectiva integrada de promoció, prevenció i atenció, i amb
capacitat de suport a les diferents etapes de creixement dels infants i els adolescents.

Programa municipal per a
la infància i l’adolescència
El Programa preveu 5 línies de
treball, 19 objectius i 65 accions,
per mitjà de les quals s’amplia la
xarxa de serveis municipals
d’infància i adolescència. Neix,
el 2007, amb un pressupost de
139,5 milions d’euros en serveis
directament vinculats.
Barcelona disposa d’una oferta
de 38 tipus diferents de serveis
públics adreçats a la infància i
l’adolescència.
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• Millorar i consolidar el sistema d’atenció i protecció a la infància en situació d’alt risc a la ciutat
de Barcelona. Revisar i enfortir la resta d’instruments, recursos i serveis d’atenció a infants i
adolescents altament vulnerables.
• Generar i activar espais d’intercanvi i d’acció cooperativa en xarxa entre l’Ajuntament i les
entitats que treballen a la ciutat en l’àmbit de la infància i l’adolescència.
• Promoure les eines d’informació, coneixement i recerca sobre la realitat i les dinàmiques de
la infància, necessàries per a la programació municipal i el treball amb els agents associatius.

2. Quant als nivells de planificació segons el seu grau de concreció s’anomenen:
plans, programes i projectes.
Els plans, programes i projectes es relacionen circularment (vegeu figura 1.1) de
manera que es nodreixen uns dels altres, és a dir: el pla marcarà les estratègies
a seguir per a dissenyar i desenvolupar de manera tàctica els diferents programes
que a la vegada marcaran l’execució dels projectes.
Fig u ra 1 . 1 . Relació circular dels plans, programes i projectes

Un cop finalitzat el procés i segons l’avaluació i els resultat operatius d’aquests
projectes serà necessari canviar, adaptar o continuar amb les polítiques o plans.

Els termes planificació,
programació i projectes
Encara que molta bibliografia
utilitza el terme planificació i
programació de manera
indiferenciada i com a sinònims,
alguns autors, utilitzen la paraula
planificació quan es tracta d’un
nivell macrosocial, i la paraula
programació quan es refereixen a
plantejaments més concrets com
són els programes o projectes.

Arribats a aquest punt, la definició dels conceptes: pla, programa, projectes, ens
facilitarà la tasca de comprendre el significat de cada un d’aquests termes, les seves
característiques i els seus trets diferenciadors.
Pla: és el primer nivell jeràrquic de la planificació i el menys concret,
marca grans línies de Polítiques Socials, amb un abast territorial ampli
com l’europeu, estatal, autonòmics, locals, o bé, dirigits a grans sectors de
població.
Un pla es desenvolupa mitjançat diferents programes.
Programa: el programa marca una sèrie d’actuacions contextualitzades per
a portar a terme un pla, és a dir, els seus objectius seran dissenyats per
aconseguir uns fets dintre d’una realitat més reduïda.
Un programa es desenvolupa mitjançant diferents projectes.
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Projecte: amb un nivell de concreció molt elevat, el definiríem com a una
sèrie d’accions concretes dirigides a un sector de població molt reduït o
individual, en aquest cas, els objectius dissenyats per a portar a terme els
diferents projectes serien més específics.
Un projecte es desenvolupa mitjançant diferents activitats.
Perquè us feu una idea de com es desenvolupa una política d’intervenció socioeducativa planificada per la Generalitat de Catalunya, en la taula 1.1 us posem un
exemple d’un pla socioeducatiu i dels programes i projectes que el concreten.
Taul a 1 .1. Pla Integral de Suport a la Infància i l’Adolescència
Programa 1: Foment de la divulgació i sensibilització dels drets de l’infant
Projecte: creació d’un espai de sensibilització vers els drets dels infants mitjançant visites a les
comissaries i Jefatures de policia locals i Mossos d’esquadra

Projecte: Xerrades, tallers i conferències sobre
els drets de l’infant durant el dia internacional
dels drets humans

Programa 2: Suport a les famílies amb fills menors de sis anys
Projecte: Oferta de centres d’educació infantil
0-3 anys

Projecte: Serveis complementaris: espais
educatius familiars

Projecte: Ofertes de centres d’atenció precoç

Programa 3: Foment de l’oci i el lleure en la infància
Projecte: Lleure i família “Les superrutes
familiars”

Projecte: Oferta de Serveis de Ludoteques

Projecte: Oferta “Colònies d’estiu”

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya

1.3.3 Un grau més de concreció: activitats i tasques
Els projectes es concreten en un conjunt d’activitats en les quals s’estipulen les
actuacions específiques i les assignacions més detallades dels recursos, espais,
temps, etc.
Per portar a terme les activitats es desenvoluparan una sèrie d’accions concretes
anomenades tasques.
Mitjançant activitats s’aconsegueixen
els objectius.

Les activitats i les tasques representen el grau més concret d’actuació i es
relacionen amb la posada en marxa de la intervenció.
Activitat: conjunt d’actuacions o tasques que es duen a terme per aconseguir
un objectiu específic o operatiu d’un projecte.
Tasca: nivell més concret, mitjançant les tasques aconseguim portar a terme
les activitats.
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Graus de concreció d’activitats i tasques
Per exemplificar i contextualitzar aquests nous graus de concreció ens servirem del
programa “Aprendre amb tu 2009” portat a terme des de la Secretaria de Famílies i
d’Infància de la Generalitat de Catalunya.
Dins del programa es preveu com a principal línia d’actuació impartir un conjunt de tallers
formatius per a pares i mares amb infants de 3 a 16 anys arreu del territori.
Aquests tallers inserits en el nostre discurs teòric correspondrien als projectes, cada acció
o taller es desenvoluparia mitjançant un seguits d’activitats.
Es preveuen activitats com: xerrades d’aprofundiment de cada àmbit a tractar, posades en
comú, conferències, exposicions, etc.
Pel que fa a les tasques, es tractaria d’accions com recollida d’informació, omplir fitxes,
qüestionaris, realització d’exercicis, etc.

A mode de síntesi presentem la figura 1.2 per tal d’il·lustrar l’estructuració dels
conceptes de pla, programa, projecte i activitats.
Figu r a 1. 2. Imatge dels diferents graus de concreció d’un pla
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2. L’elaboració i l’avaluació de projectes educatius no formals

Els educadors i les educadores infantils quan porten a terme les seves tasques
educatives les fan, per norma general, dins d’un centre o una institució i més
concretament en l’àmbit específic dels projectes.
La concepció de projecte com a eina de la intervenció socioeducativa comporta
una sèrie d’aspectes rellevants que s’hauran de conèixer, és a dir, serà necessari
conèixer la gestió i organització dels diferents elements que configuren qualsevol
projecte i les estratègies metodològiques adequades per portar-lo a terme.
Cada projecte és singular i diferenciat segons les seves característiques, els
seus professionals, la realitat que l’envolta i el col·lectiu al que es dirigeix,
això vol dir que existeixen infinitat de maneres d’organitzar i gestionar els
elements d’un projecte depenent de la casuística de cada realitat.

La didàctica dins de l’àmbit
formal
“La didàctica dins de l’àmbit
formal és (camina vers) una
ciència i tecnologia que es
construeix, des de la teoria i la
pràctica, en ambients organitzats
de relació i comunicació
intencional, on es desenvolupen
processos d’ensenyament i
aprenentatge per a la formació de
l’alumne.” V. Benedito(1987).
Introducción a la didáctica (pàg.
80).

Partint d’aquesta premissa, les preguntes que els educadors i educadores d’infantil
s’hauran de fer abans de començar la seva intervenció són:
• Quins són els components didàctics d’un projecte socioeducatiu?
• Quina organització didàctica serà la més adequada per a facilitar els
aprenentatges?
• Quines són les característiques més significatives de cada un dels diferents
elements?
A més d’aquests aspectes serà imprescindible una avaluació continuada de cada
una de les fases o accions educatives que es porten a terme, aquest procés
d’avaluació haurà de respondre a què, quan i com avaluar l’acció educativa i
permetrà obtenir dades fiables sobre la mateixa necessitat d’intervenció, el procés
educatiu i el resultat final del projecte.
Considerem l’avaluació com el procés que ens permetrà realitzar judicis de
valors respecte de la necessitat, o no, de tal intervenció, del grau d’encert
del seu recorregut i del resultat final de la mateixa.

2.1 Els documents de la planificació educativa: projecte institucional
Els centres i les institucions basaran la seva tasca educativa en una ideologia i
manera d’actuar compartida per tots els agents implicats i que es recollirà en

La didàctica dins de l’àmbit
no formal
El concepte de didàctica en
educació social (no formal) ha
patit un desenvolupant teòric
posterior al de l’educació formal;
és lògic i coherent que el mateix
hagi estat amb el terme de
didàctica social.
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Manca de normativa
La carència d’un desplegament
normatiu respecte a què, com i
quan ensenyar i a què, com i
quan avaluar obliga els
professionals a definir els seus
propis objectius i escollir els
continguts, la metodologia i la
forma d’avaluació que els sembli
més adient per portar a terme el
seu procés formatiu.
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el projecte institucional de centre, a l’hora de dissenyar un projecte educatiu
els educadors i les educadores partiran necessàriament d’aquest document de
planificació.
Carència d’un desplegament curricular en l’àmbit no formal
Un dels problemes que us trobareu a l’hora d’elaborar un projecte és la falta d’un disseny
curricular de base i d’un desplegament curricular com existeix en educació formal. Aquesta
mancança, és a dir, el fet que a l’àmbit social no existeixi un consens normatiu unívoc que
ajudi els professionals a concretar l’acció educativa implica una gran responsabilitat i una
dificultat afegida.

El projecte institucional d’un centre ha de recollir, de manera explícita, els
aspectes ideològics i contextuals que impregnaran l’acció socioeducativa i
serà revisat de manera sistemàtica pel conjunt d’agents educatius implicats.
El projecte institucional de centre es podria comparar amb el PEC en
educació formal.
Documents de planificació
en educació formal
Recordeu que els documents de
planificació en educació formal
parteixen del disseny curricular
base (DCB) i són el projecte
educatiu de centre (PEC), la
proposta pedagògica de centre
(PPC), el reglament de règim
intern (RRI), la memòria anual
(MAC) i les programacions
d’aula.

Per tant, abans d’organitzar una acció educativa i per tal d’acotar totes les
casuístiques o variables diferenciadores de la realitat social, serà necessari per
part dels i de les professionals posar en marxa una anàlisi acurada dels aspectes
següents.
• Delimitació del marc legal que afecta directament la pràctica socioeducativa.
• Delimitació dels trets diferencials que caracteritzen qualsevol institució o
centre.
• Delimitació de la realitat del context, els recursos o possibilitats reals de
gestionar o portar a terme el projecte.

L’anàlisi i reflexió del marc legal, els trets diferencials i la realitat del
context de la institució ens permetran elaborar els documents pertinents que
recolliran la totalitat de la intervenció educativa.
Estatut d’Autonomia de
Catalunya
L’estatut d’Autonomia de
Catalunya en l’article 15 punt 2
diu: “totes les persones tenen
dret a viure amb dignitat,
seguretat i autonomia, lliures
d’explotació, de maltractaments i
de tot tipus de discriminació i
tenen dret al lliure
desenvolupament de la seva
personalitat i capacitat personal.”

1. El marc legal s’ha de contemplar:
Lleis que delimiten el marc legal extern d’una intervenció
Com per exemple: els drets dels infants, la Constitució espanyola, l’Estatut de Catalunya,
Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI), les Lleis de protecció als menors, Lleis de
serveis socials, etc.

• Des d’un context extern: europeu, estatal o autonòmic que consideri tota la
normativa que legisla i emmarca qualsevol intervenció dins l’àmbit social.
• Des d’un context intern: disposicions legals que regulen les activitats
pròpies dels centres o institucions i dels seus professionals on es porta a
la pràctica aquesta intervenció.
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Lleis que delimiten el marc legal intern d’una intervenció
Com per exemple: les normatives d’organització i funcionament dels centres residencials,
dels centres d’acollida..., la normativa que emmarca i delimita las activitats de lleure:
ludoteques, colònies, activitats esportives, etc.

2. És també necessari delimitar els trets diferencials que caracteritzen les
institucions o centres entre els quals destaquem:
• La ubicació i entorn social que envolta aquesta institució o centre.
• La tipologia o característiques pròpies que la defineixen.
• La seva estructura i funcionament intern.
Segons els seus trets diferencials, cada centre o institució marcarà, de manera
singular, les seves pròpies línies d’acció a l’hora d’intervenir i quedaran recollides
en el seu projecte institucional.
Per aquest motiu, no es pot parlar d’un disseny de projecte generalitzat per a
qualsevol, intervenció socioeducativa, sinó que per a cadascuna d’elles caldrà
elaborar ad hoc una guia de treball que reculli una programació d’acció a mig
termini.

És indispensable abans de
programar...
... conèixer la realitat del context
on voleu intervenir i la realitat
dels agents receptor de la
intervenció per aconseguir una
programació rigorosa i
contextualitzada a les vostres
accions socioeducatives.

3. Delimitació de la realitat del context, els recursos o possibilitats reals de
gestionar o portar a terme el projecte.
S’ha de ser conscient i saber que a vegades encara que hi hagi una necessitat
evident, no es tenen suficients recursos com per intervenir; en aquest cas serà
necessari demanar ajuda externa o derivar a altres serveis que pugin suplir aquestes
carències.

En resum, abans de començar l’elaboració d’un projecte és imprescindible
conèixer la realitat del context on voleu intervenir i la realitat dels agents
receptors de la intervenció.
Per facilitar aquesta tasca i aconseguir una programació rigorosa serà convenient
comptar amb un model d’actuació que serveixi de guia i faciliti la contextualització de les accions socioeducatives i que doni resposta a qüestions com: on som?,
què volem fer?, com ho volem fer?, què disposem per fer-ho?, qui el farà?, quan...?,
etc.
Respecte a aquest model E. Ander-Egg (1992) proposa una guia de les qüestions
que comporta programar una acció educativa (vegeu taula 2.1) i les respostes que
s’han de conèixer necessàriament abans de portar-la a terme.
Tau l a 2 .1 . Qüestions que comporta programar
Qüestions

En relació amb

QUÈ

es vol fer

Naturalesa del projecte

PER QUÈ

es vol fer

Origen i fonamentació

En una intervenció
socioeducativa,l’organització
dels seus elements han de
respondre a la pregunta
sobre com ens organitzem
per aconseguir el que volem.
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Tau l a 2. 1 (continuació)
Qüestions

En relació amb

PER A QUÈ

es vol fer

Objectius

QUAN

es vol fer

Metes

es farà

Ubicació en el temps

ON

es vol fer

Localització física

COM

es vol fer

Metodologia

QUI

ho farà

Recursos humans

AMB QUÈ

es farà

Recursos materials

es finançarà

Recursos financers

Font: E. Ander-Egg (1992). Metodologia del trabajo social (pàg. 117).

La concreció i les mesures que es derivin d’aquestes qüestions es podrien
comparar amb el PPC de l’àmbit formal i marcaran la manera d’actuar dels
professionals, la relació entre aquests professionals, la resta de serveis i els
agents receptors de la intervenció; la manera de gestionar i organitzar els
recursos, el temps, l’espai, etc.

2.2 Fases i components d’un projecte socioeducatiu

Tasca educativa de qualitat
Per aconseguir una tasca
educativa de qualitat cal una
gestió i una organització
específica dels diferents elements
que configuren qualsevol
projecte i unes estratègies
adequades per portar-los a terme.

La formulació i posada en marxa d’un projecte educatiu exigeix conjugar de
manera coherent una sèrie d’accions o passos amb una sèrie d’elements que ens
duran a la seva consecució.
Normalment els passos o accions a seguir s’anomenen fases. La denominació
d’aquestes fases varia depenent dels autors. Ens basarem en G. Pérez Serrano
(2000), que enumera les fases del projecte com: (1) diagnòstic, (2) planificació,
(3) aplicació execució, (4) avaluació.
Aquestes fases no es poden considerar d’una manera temporal sinó que se solapen,
s’interrelacionen, i són susceptibles d’adaptació mentre s’està portant a terme
l’acció educativa.
A més de les fases que emmarquen l’actuació, els i les professionals han de
conèixer quins són els components d’un projecte educatiu i com s’han d’organitzar
dintre de les diferents fases.
Conèixer quins són els elements constitutius d’un projecte d’intervenció
educativa, quin és el pes i rellevància de cada un d’ells i quina serà
la seva organització afavorirà l’eficàcia i l’eficiència de la intervenció
socioeducativa.
Per tal ajudar-vos en aquesta tasca i encara que no es pot parlar d’un disseny de
projecte educatiu generalitzat, serà bo proposar-vos com a base una guia memòria
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d’un projecte (vegeu la taula 2.2) que doni resposta a quins són i com s’organitzen
els components d’un projecte dintre de les diferents fases.
Tau l a 2 .2 . Guia memòria d’un projecte
Components

Fases

1. Dades identificatives

1.1 Qui són i on ens ubiquen
1.2 Estructura i funcionament intern de l’organització
1.3 Serveis i entitat amb els quals es mantenen en contacte.
1.4 Denominació del projecte
1.5 Descripció general

2. Diagnòstic

2.1 Justificació
2.2 Marc de referència
2.3 Destinataris
2.4 Ubicació i cobertura

3. Planificació

3.1 Objectius : generals, específics, operatius.
3.2 Continguts
3.3 Metodologia i estratègies d’intervenció del projecte
3.4 Disseny d’activitats
3.4.1 Metodologia i estratègies d’intervenció de les activitats
3.4.2 Els agrupaments
3.4.3 El temps
3.4.4 L’espai
3.4.5 Els recursos
3.5 Recursos: humans, materials, econòmics
3.6 Temporalització: cronogrames
3.7 Promoció i publicitat
3.8 Pressupost i forma de finançament

4. Implementació

4.1 Posada en marxa dels programes d’acció
4.2 Seguiment i control

5. Avaluació

5.1 Avaluació inicial
5.2 Avaluació del procés
5.3 Avaluació final
5.3.1 El traspàs d’informació

Font: adaptació de la guia memòria d’un projecte del Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes de J. M. Mille Galán (2008).

2.3 Apartat introductori: dades identificatives
La part introductòria d’un projecte socioeducatiu ens donarà informació de la
identitat i situació, els aspectes que s’han d’especificar en aquest apartat són els
següents:
• Qui són i on ens ubiquem, és a dir, qui o quines persones són els
responsables de l’elaboració del projecte i qui o quines persones són els
responsables de portar-lo a terme, que a vegades poden no coincidir. Pel
que fa a la ubicació necessàriament s’ha de tenir una adreça social que serà
on arribin les notificacions oficials. L’adreça social tampoc ha de coincidir
amb l’adreça on es porta a terme el servei. Aquestes dades normalment
només s’han d’especificar quan el projecte es presenta a una entitat externa.

Organigrama
És la representació gràfica de
l’estructura organitzativa de
l’empresa o organització i hi han
d’aparèixer tots els càrrecs, els
diferents nivells de jerarquia i la
relació entre ells.
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• Pel que fa a l’estructura i funcionament intern de l’organització, donarà
informació sobre com es gestionarà la pràctica educativa en el seu interior
i haurà d’especificar:
– L’organigrama per tal de fixar l’estructura de l’organització, no serà
necessari que sigui de tota la identitat, sinó que serà suficient amb els
responsables del projecte.
– A més, s’hauran d’especificar les funcions de cada un dels membres,
els càrrecs, les coordinacions, les reunions i els sistemes de comunicació, és a dir, a qui s’ha d’informar, com i amb quina periodicitat,
etc.
• En referència als serveis i identitats amb els quals es mantenen contactes
externs, cap intervenció pot quedar relegada al marc intern de la pròpia
organització sinó que necessàriament s’ha d’ajudar dels recursos externs
que ofereix la comunitat. S’hauran d’especificar quins són els serveis o
entitat amb qui és relaciona o col·labora.
• Respecte a la denominació del projecte o servei, és a dir, el nom del
projecte, ha de ser precís i identificatiu de la intervenció, es recomana que
el nom estigui recolzat per un logotip que representi de manera visual la
imatge de la intervenció o de l’organització.
• Finalment també és recomanable una descripció general del projecte que
es correspondrà amb un resum de tota l’actuació, és a dir, quan una persona
o organisme extern a la intervenció llegeixi la descripció ha de fer-se una
idea precisa de la finalitat i les característiques principals que emmarcaran
aquesta intervenció.

2.4 Fase de diagnòstic i característiques dels seus components

Recordeu que el projecte
institucional recull
informació vers la normativa
que emmarca la intervenció,
el funcionament intern de la
entitat i els recursos
personals i materials amb
els quals comptem per a
portar a terme el projecte.

La fase diagnòstica partirà necessàriament del projecte institucional i haurà
d’especificar el següent:
• La justificació: s’hauran de justificar les raons de la intervenció, aquesta
justificació haurà de reflectir els punts de partença o problemàtica amb la
qual ens trobem i la necessitat d’intervenir per a solucionar aquesta carència,
és a dir, la justificació inclourà:
– Les raons fonamentals que motiven i argumenten la creació del projecte o servei.
– La contextualització o marc legislatiu.
– La contextualització o marc geogràfic.
– La contextualització socioeconòmica i cultural.
– La fonamentació teòrica.
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– També recollirà els coneixements i experiències d’altres projectes
que fan altres entitats, organismes o organitzacions socials, educatives
i recreatives que treballen en el mateix entorn per tal de no duplicar
accions, eliminar competències innecessàries i considerar la possibilitat d’establir relacions de col·laboració i, d’aquesta manera, no deixar
cap necessitat de la població sense cobrir.
• Marc de referència: s’indicarà a quin pla o programa pertany el projecte,
és a dir, de quina política de planificació deriva.
• Destinataris: també s’haurà d’analitzar la població a intervenir, població
diana, s’haurà de fer un estudi i reflexió sobre el perfil i les característiques
dels destinataris, i també la quantitat que se n’espera intervenir.
Destinataris i grups a intervenir
Respecte als destinataris i als grups a intervenir serà convenient conèixer prèviament:
Quant als destinataris serà necessari conèixer, les característiques evolutives de
les persones a qui va adreçat, la seva edat, altres característiques destacades, el
nombre previsible de participants, aspectes socials i culturals de la zona, com ara les
característiques, el barri, els tipus de famílies, les mancances socials i familiars...
Pel que fa a les característiques dels grups a qui va dirigida. En aquests tipus de projectes,
a vegades els grups són oberts -per exemple una ludoteca, o un aula hospitalària que no té
grups estructurats i les persones que hi assisteixen no sempre són les mateixes al llarg del
temps-, o bé poden tenir grups tancats de nens i nenes -com pot ser un centre residencial.

• Ubicació i cobertura: s’ha d’indicar la ubicació, és a dir, l’adreça o
lloc on es portarà a terme la o les accions educatives, que no té perquè
coincidir amb la ubicació de la entitat que porta a terme el projecte.
També és important reflexionar sobre la cobertura o possibilitats d’acció;
aquesta dada la coneixerem mitjançant la diferència entre el nombre de
destinataris potencials i el nombre de destinataris reals que el projecte és
capaç d’atendre.

És important incorporar un
mapa o plànol de la
ubicació i la cobertura per a
facilitar la situació espacial
de manera visual.

2.5 Fase de planificació i característiques dels components
Encara que hi ha components de planificació d’un projecte educatiu que coincideixen amb els components de programació en l’educació formal, val a dir que
aquests elements presenten certes diferències vinculades a les característiques del
marc social.

És convenient que els
objectius siguin...
... coherents, viables i adaptats
als recursos existents: han de ser
realistes amb el context
socioeducatiu i les capacitats del
nen i nena.

2.5.1 Els objectius

Participatius i motivadors: que
els mateixos infants, que han de
rebre l’acció pedagògica
s’impliquin en l’elaboració i
elecció d’aquest objectius.

Els objectius, es consideren els components primordials dels projectes, ja que
orienten i guien les intencions educatives. Normalment aquest objectius responen

Avaluables: és del tot
imprescindible pels professional
saber si s’ha aconseguit allò que
es pretenia, i en quin grau.
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a allò que es vol aconseguir amb un intervenció i hauran d’enunciar tant l’acció
educativa com els resultats on es vol arribar.

Nivells de concreció dels
objectius
Els objectius poden concretar-se
en:
• Nivell 1 generals
• Nivell 2 específics
• Nivell 3 operatius
Definir dos o tres nivells de
concreció per a un projecte
dependrà del tipus de projecte i
del major o menor grau
d’abstracció dels objectius
generals.

La majoria d’especialistes en l’estudi dels projectes, corroboren que una
correcta formulació dels objectius estarà directament relacionada amb la
possible viabilitat d’un projecte.
Un altre aspecte important a considerar serà el nivell de planificació en què
s’han d’inserir aquests objectius; mentre que un pla requereix d’unes finalitats o
objectius molt genèrics, aquests s’aniran concretant a mesura que baixa el nivell de
planificació, és a dir, es concretaran en els programes i més encara en els projectes.
Sovint i durant l’exercici de la vostra tasca educativa haureu de definir i concretar
objectius, per aquesta raó, us afegim un exemple de les tres tipologies dels
objectius depenent del seu nivell de concreció (vegeu taula 2.3).

Tau la 2.3 . Tipologies d’objectius i nivells de concreció
Tipus d’objectius

Nivell concreció de la seva formulació

Exemples

Objectius generals

Marquen les intencions dels projectes a nivell global.

• Millorar els hàbits d’atenció i cura de les necessitats
bàsiques dels infants.

Objectius
específics

Concreten els objectius generals.
Defineixen les intencions educatives per a les dife-rents
activitats
Indiquen que s’espera aconseguir una vegada desenvolupat
el projecte

• Aconseguir una major autonomia a l’hora de menjar
• Afavorir l’assimilació de normes adequades en l’espai del
menjador

Objectius
operatius

Concreten els objectius específics
Mesuren el que s’espera aconseguir mitjançant les diferents
tasques.

• Aprendre a utilitzar els coberts
• Aconseguir una postura adequada a l’hora de menjar

Redacció d’un objectiu
A l’hora de redactar un objectiu és imprescindible:
• Que comenci amb un infinitiu
• Que la seva redacció sigui clara i breu.
• Que es pugui entendre fàcilment.
• Que expressi una acció observable i avaluable.

Els indicadors d’avaluació

Encara que els objectius operatius haurien de ser quantitativament mesurables,
com per exemple, quin tant per cent de destinataris han aconseguit l’objectiu
esperat o en quin tant per cent ha augmentat la seva destresa etc., en l’àmbit
educatiu a vegades aquesta quantificació no dóna la informació més adequada,
així que es preveu com a convenient establir indicadors qualitatius que posin
l’èmfasi en allò que és més individualitzat i que puguin mesurar alguns resultats
que s’esperen com: el canvi d’actitud, o l’assimilació de valors o normes.
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2.5.2 Els continguts
Els continguts expressen que es pretén ensenyar i per tant marquen allò que
l’educand hauria d’aprendre.
Hem de recordar que els continguts en l’àmbit no formal no vénen prèviament
establers a nivell estatal, sinó que per a cada projecte el professionals haurà
de definir quin contingut utilitzar i la utilització d’un tipus o d’un altre vindrà
establerta segons l’aspecte que es vulgui desenvolupar dels infants.
Per tant, serà imprescindible una reflexió adequada sobre que es vol ensenyar,
ja que la tipologia dels continguts orienten la metodologia i les estratègies
d’intervenció a l’hora de concretar la practica educativa.
En l’àmbit no formal, les característiques pròpies de la intervenció i les
necessitats i circumstàncies dels col·lectius als quals s’adreça, requereixen
prioritàriament l’aprenentatge d’habilitats i capacitats procedimentals, així
com l’assimilació de continguts que impliquin l’aprenentatge d’actitud,
valors i normes.

Organitzatció dels
continguts
En l’etapa d’eduació infantil els
continguts s’organitzen en tres
grans àrees:
• Identitat i autonomia
personal: ajuden al nen
i a la nena a conèixer i
dominar el seu cos així
com adquirir actituds
positives vers el
benestar, la salut, la
cura del seu cos, etc.
• Medi físic i social: la
finalitat d’aquest
continguts és permetre
al nen descobrir,
conèixer i comprendre
el seu entorn.
• Comunicació i
representació:
possibiliten la
comunicació amb els
iguals i amb l’entorn
mitjançant diverses
formes de llenguatge.

2.5.3 Metodologia i estratègies d’intervenció
L’objecte de la metodologia d’intervenció serà conèixer la millor manera de fer i
organitzar la pràctica educativa diària per arribar a assolir els objectius educatius
establerts.

És important que existeixi una ideologia compartida i consensuada pels
educadors i les educadores a l’hora d’organitzar i concretar la pràctica
educativa que delimita tot projecte i això s’aconseguirà amb la participació
i implicació de tots els professionals en l’elecció de la metodologia més
adient.
La millor manera de fer i organitzar serà aquella que permeti als educadors i
educadores infantils posar en marxa una metodologia:
• Motivadora i participativa que generi espais de convivència que reflecteixin moments importants en la vida dels menors i que aquests siguin viscuts
per part de tots els participants com a experiències agradables.
• Reparadora i assistencial que permeti una intervenció socioeducativa més
terapèutica a fi de pal·liar o solucionar les mancances que puguin aparèixer
en l’esdevenir diari dels infants i que evitin la marginació i l’exclusió.
• Flexible que permeti la intervenció educativa a nivell individual, tutorial,
grupal; dins d’aquesta concepció metodològica l’educador i l’educadora

En l’apartat “Disseny i
implementació d’activitats
d’educació no formal”
podeu veure d’una forma
més contextualitza les
estratègies
metodològiques i
l’elaboració d’activitats.
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infantil ha de poder utilitzar recursos i tècniques adequades que potenciïn
la participació i l’aprenentatge de tothom.

Una metodologia engrescadora
facilita l’assimilació d’aprenentatges.

Les activitats han de
permetre...
...una sèrie d’experiències
agradables, que els faciliti
l’adquisició de coneixements i la
construcció d’una personalitat
oberta, respectuosa amb l’entorn
i els iguals, autònoma i
plenament integrada.

2.5.4 La programació d’activitats
Les activitats són el nexe fonamental entre la resta de components d’un projecte i
considerades com a unitats de treball; el seu disseny ha de facilitar l’adquisició
i l’assoliment dels coneixements que volem impartir.
En el marc d’un projecte s’hauran de programar activitats variades i adaptades
a la diversitat dels nens i les nenes a fi que els permeti assolir els objectius i
els continguts seleccionats. S’hauran de conèixer els grups i la seva disposició,
prendre decisions respecte a l’organització de l’espai i temps, conèixer amb quins
recursos compten, etc.

2.5.5 Els recursos
Els recursos són els mitjans que ens permetran portar a terme l’acció educativa.
Quan es dissenya un projecte necessàriament s’han de preveure i seleccionar una
sèrie del recursos, entre ells:
• Els recursos humans
• Els recursos materials
• Els recursos econòmics
Qualitativament parlant un
grup és més que la suma de
cada un dels seus membres.

1. Els recursos humans s’han de contemplar en un doble vessant, per una part la
quantitat de professionals necessaris per portar a terme una acció educativa i per
l’altra la qualitat d’aquests professionals.
La manera de treballar en el marc dels projectes és en equip multidisciplinar i
la quantitat o titulació dels diferents professionals dependrà de les necessitats de
cada institució o centre.

Un conflicte...
...no s’ha de viure com a negatiu,
el conflicte serveix per a avançar,
trobar nous reptes i noves vies de
solució.
El conflicte en un grup és una
etapa natural que s’ha de
negociar i resoldre per poder
arribar a l’etapa de cooperació.
El que és negatiu del conflicte és
amargar-lo, la manca d’expressió
o la censura impedeix que
l’individu actuï de manera sana i
genera agressivitat.

En tot cas, un nombre insuficient de professionals pot provocar una càrrega
laboral que influirà negativament tant en els educadors i educadores com en
els educands.
El treball en equip
Un dels punts més controvertits i a vegades dificultós en la tasca de qualsevol professional
pot ser la relació amb la resta de companys d’equip.
Partirem de dues situacions diferenciades:
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• El treball amb l’equip tècnic dintre de la institució o centre
• El treball amb l’equip tècnic fora de l’organització, és a dir, amb altres professionals de la
xarxa de serveis socials.

1. Normalment un equip tècnic d’intervenció socioeducativa inserit en un àmbit d’educació
no formal sol estar format per: psicòlegs, pedagogs, metges, assistents socials o diplomats
de treball social, educadors i educadores infantils i integradors i integradores socials.
Un dels errors més estesos en les organitzacions és el de creure que treballar junts és el
mateix que treballar en equip.
Molt lluny d’aquesta idea, el treball en equip requereix:

• Una estructura participativa, que permeti a cada un dels integrants de l’equip tècnic
esdevenir una persona activa i responsable tant de la pròpia tasca com del compliment dels
objectius grupals, en un clima de coordinació i col·laboració.
• S’han de delimitar les funcions de cada membre, i també la funció de l’equip tècnic per
evitar malentesos i solapaments de tasques.
• Ha de facilitar que cada professional transmeti de manera adequada la situació i
circumstàncies de cada nen i nena a fi de facilitar un diagnòstic i un projecte d’intervenció
conjunt per part de l’equip multiprofessional.
• Haurà de crear la capacitat d’integrar oposicions i afinats, es tracta que cada professional
mantingui una comunicació assertiva vers la seva tasca educativa, i no patir complexos
d’inferioritat davant de l’estat d’altres professionals

A vegades els diferents enfocaments epistemològics poden crear conflictes dintre de l’equip
multidisciplinari. Aquests conflictes no s’han de viure com a negatius, molt al contrari
mitjançant una negociació i gran tolerància han de servir per complementar i enriquir els
coneixements de tots i cada un dels membres sigui quina sigui la seva titulació o categoria
professional.
2. Quant a la xarxa de serveis socials l’educador i l’educadora infantil ha de conèixer
aquesta xarxa i els recursos als quals pot accedir a fi de complementar i facilitar la seva
tasca educativa.
Pot passar que un professional no pugui resoldre les necessitats dels seus educands; en
aquest cas, la seva tasca consistirà a informar i assessorar sobre la derivació dels infants
o de la seva família a altres serveis.
Perquè aquesta derivació sigui encertada i efectiva, l’educador i l’educadora d’infantil ha de
mantenir de manera sistemàtica contacte, connexió i coordinació amb la xarxa social.
Normalment aquesta gran xarxa social és d’una amplitud inestimable, i entre altres
professionals, serveis i estaments podem trobar-nos amb: professionals de la salut, metges
i especialistes com psiquiatres, psicòlegs...; centres escolars ordinaris i centres d’educació
especial; serveis de benestar social; serveis del departament de treball, de justícia, les
brigades de menors, els cossos de seguretat, jutges i fiscalia de menors, la família, amics,
voluntaris, veïnat, i un llarg etcètera.

2. Els recursos materials: l’elecció d’un material va en funció de la concepció
metodològica del projecte i, per suposat, dels educadors que el porten a terme.

No es pot decidir quin és el millor recurs material ja que serà el que,
en cada cas, s’adapti millor al projecte, a les necessitats i al nivell de
desenvolupament dels infants que el faran servir.
La xarxa social s’ha d’estendre a
tothom.
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Es poden considerar dintre de la categoria de recursos materials, les infraestructures, els equipaments, els mitjans tècnics i el material fungible.
Tipologies dels recursos materials
Com que de vegades es poden confondre fàcilment les diferents tipologies dels recursos
materials, passarem a posar-vos algun exemple de cada una d’elles.
Infraestructura: es refereix als diferents espais de l’edifici: despatx, aules, menjadors,
dormitoris, i també pati, zona esportiva, piscina, jardí, etc.
Equipaments: fa referència al mobiliari: taules, armaris, cadires, estris de cuina, etc.
Mitjans tècnics: fa referència a la part tecnològica i audiovisual: retroprojector, ordinadors,
vídeo, DVD, etc.
Material fungible: tot el material didàctic que es consumeix: paper, cartolina, pintura, etc.

3. Els recursos econòmics: pel que fa als recursos econòmics, s’ha de preveure
quin serà el cost de cada una de les activitats. El cost de les activitats s’haurà
d’especificar i recollir en el pressupost del projecte educatiu o de la institució.

2.5.6 Temporalització: cronogrames
En els cronogrames
S’ha d’enunciar el nom de les
activitats de manera que permeti
identificar-les amb claredat, a
més convé començar sempre
amb un substantiu per
diferenciar-la dels objectius que
aniran en infinitiu.

En projectes a curt i mitjà termini, les activitats seran seqüenciades i en els
de llarga durada hi haurà més diversitat d’activitats, per la qual cosa caldrà
especificar-les i classificar-les segons els destinataris, adjuntant-hi un calendari
o un cronograma en què s’indiqui la distribució de cadascuna de les activitats en
funció del temps i dels continguts treballats.
Una vegada plantejades les activitats es tractaria de triar aquelles que vagin
millor per aconseguir els objectius específics o operatius i ordenar-les de manera
temporal.
Una de les tècniques més utilitzades per temporalitzar els programes d’activitats
en el marc d’un projecte són els cronogrames; el cronograma és una matriu de
doble entrada en la qual les files serveixen per indicar les activitats i les columnes
per indicar el termini de temps de cadascuna d’elles.
L’interval de temps que recull un cronograma vindrà marcat per les necessitats
temporals o la durada de l’acció educativa; poden haver-hi cronogrames d’anys,
de mesos o de setmanes.
Per tal que us feu una idea a nivell visual us presentem un exemple de cronograma,
un diagrama de Gantt on es recullen les activitats d’un projecte al llarg d’un any i
organitzades per fases (vegeu la figura 2.1).
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Figur a 2. 1. Cronograma o diagrama Gantt

Font: Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes de J.M. Mille Galán (2008).

2.5.7 Promoció i publicitat
La promoció i publicitat de l’acció educativa planificada serà molt necessària
ja que ens podem trobar que molts dels esforços fets han estats banals per falta
d’assistents.

Hem de pensar que encara que la nostra acció educativa té com a població
diana els infants arribar a la família és imprescindible perquè els mateixos
pares i mares hauran d’estar d’acord i portar els seus fills o filles al lloc on es
porta a terme l’acció socioeducativa, i a més moltes vegades ells mateixos
estaran implicats en les activitats.
Hi ha dues reflexions que s’han de fer a l’hora de portar a terme la difusió d’un
projecte: quins medis de comunicació utilitzarem i quin serà el contingut de la
informació a transmetre.
1. Canal de comunicació: s’utilitzarà el canal de comunicació depenen
de l’abast geogràfic que es vulgui intervenir, en tot cas, serà bo ajudarse d’ajuntaments, institucions, empresses privades, associacions de veïns,
botigues de barri, etc., si passem amb èxit la informació a aquests àmbits,
aquesta tindrà una àmplia repercussió. S’ha de mantenir un equilibri entre
els resultats que s’esperen obtenir i els costos del medi i pensar que moltes
vegades els mitjans més efectius no són els més cars.
2. El contingut de la informació: també serà important el disseny i el contingut de la informació que es vol transmetre, aquesta informació normalment
conté: el lloc on es porta a terme, la finalitat del projecte, els continguts, les
diferents activitats que es faran, la temporalitat o horari i la necessitat que
cobreix aquesta acció educativa i per a la seva difusió s’utilitzen normalment
fulls informatius, tríptics, cartells, revistes informatives de la població,
ràdio, etc.

Actualment la difusió per
Internet es preveu com a
molt efectiva però té un cost
elevat i pot no arribar a tots
els pares i mares.

Informació personalitzada
A vegades el lloc o institució on
es porta a terme l’acció
educativa ja és prou conegut,
llavors podrien fer-se xerrades
informatives o entrega de tríptics
a un nivell més personal.
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2.5.8 Pressupost i finançament
Els educadors i les educadores d’infantil no sempre seran els encarregats de fer el
pressupost ja que moltes vegades es trobaran treballant a l’àmbit d’una institució.

Empreses sense afany de
lucre
En una empresa sense afany de
lucre, en el cas que en el seu
pressupost la partida d’ingressos
sigui més gran que la partida de
les despeses la diferència s’ha
d’invertir en millora de recursos
fins arribar a diferència zero.

Recursos humans
Les despeses derivades dels
recursos humans són les
despeses ocasionades pel
personal de plantilla i el personal
vinculat mitjançant contractes de
serveis (transport, dietes,
formació, etc.).

Però en el cas que sigui necessari fer el pressupost d’un projecte educatiu específic
s’haurà d’assumir que és una tasca una mica dificultosa i de gran responsabilitat
(penseu que el cost d’un pressupost pot facilitar o impedir la realització d’un
projecte).
Un pressupost es divideix en dues parts diferenciades: les despeses i els ingressos,
i si treballem en una empresa sense afany de lucre la suma d’ambdues parts ha de
ser idèntica, és a dir, la resta entre despeses i ingressos ha de donar zero ja que no
poden haver-hi beneficis privats.
Analitzarem ara algunes de les partides que en un pressupost poden formar part
dels apartats de despeses i d’ingressos:
1. Despeses: en aquest apartat s’han d’incloure el costos següents:
• Recursos humans implicats: nòmines, despeses derivades de seguretat
social, dietes, desplaçaments, formació, etc.
• Recursos materials, tècnics i d’infraestructura: equipament i mobiliari,
instal·lacions i infraestructura, vehicle, material fungible, ordinadors i
audiovisuals, etc.
• Manteniment i funcionament: lloguers d’edifici o vehicles, aigua, llum,
telèfon, electricitat, etc.
• Imprevistos: un tant per cent de l’import, entre el 5 i el 10%, total del
pressupost ha de ser per imprevistos.

Recursos materials i
espacials
Les despeses derivades dels
recursos materials i espacials
impliquen les despeses
d’inversió, lloguer o compra,
manteniment i conservació dels
espais i dels materials de joc.

2. Ingressos: en aquest apartat s’ha d’incloure el següent:
• Les aportacions econòmiques dels responsables del projecte o de la institució.
• Les aportacions econòmiques dels destinataris (en cas que n’hi hagi).
• Les subvencions i ajudes: d’organismes oficials, empreses privades, donacions, etc.
Per tal de facilitar-vos de manera visual el contingut i l’estructura d’un pressupost
en la taula 2.4 podeu veure un exemple.
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Taul a 2. 4. Model de pressupost
Despeses

A
C

Ingressos

1. Recursos humans
1.1 Propis del projecte
1.2 Personal col·laborador

1. Aportació inicial de la institució

TOTAL 1

TOTAL 1

2. Recursos materials
2.1 Infraestructura i equipaments
2.2 Material fungible
2.3 Mitjans i equips tècnics

2. Aportació dels destinataris

TOTAL 2

TOTAL 2

3. Manteniment i funcionament
3.1 Lloguer edifici
3.2 Llum, gas, telèfon, electricitat i
agua.

3. Subvencions i ajudes
3.1 Ajuntament
3.2 ONGs
3.3 Privats

TOTAL 3

TOTAL 3

A
C

4. Imprevistos
5% de les despeses totals
TOTAL 4

TOTAL 4

Total despeses

Total ingressos

Pel que fa al finançament, normalment els programes o projectes socials funcionen mitjançant finançament públic.
Quan una institució o centre és una entitat pública i pertany a la Generalitat,
Ajuntament, Diputació, etc., el finançament és gestionat directament des dels
organismes o departaments al qual pertany com per exemple: educació, treball,
benestar i família, etc.
Si es tracta d’una entitat privada sense ànim de lucre el finançament s’ha de
gestionar normalment per projectes o serveis i amb caràcter temporal.

A vegades certa part del finançament ve dels pagaments dels propis
destinataris, però per les pròpies característiques dels projectes
socioeducatius i dels mateixos destinataris, les quantitats econòmiques
aportades són gairebé simbòliques i no tenen la finalitat de cobrir les
despeses de les accions educatives.

2.6 Fase de implementació
La fase d’implementació d’un projecte educatiu fa referència a la posada en marxa
de totes i cada una de les accions i activitats planificades.
Aquesta fase no s’ha d’entendre d’una manera rígida i la implantació ha de
ser susceptible de certes adaptacions si mitjançant l’avaluació i el seguiment
sistemàtic es detecta que certes accions o activitats no donen el resultat esperat.

Els recursos econòmics normalment
són escassos i s’han d’optimitzar al
màxim.
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El fet que en la fase d’implementació es puguin canviar o adaptar certes mesures
d’actuació no contradiu en absolut la necessitat d’una planificació, ja que no es el
mateix adaptar una activitat que improvisar-la.
El concepte avaluació pot tenir enfocaments diferenciats despenent del grau de
concreció en què ens situem, és a dir, podem avaluar una política de serveis socials,
una institució o un centre.
El seguiment i control d’aquesta fase serà molt necessari ja que ens assegura el
seguiment de les diferents variables que configuren el disseny de la planificació, i
també el de la seva implementació. S’hauran de mesurar periòdicament els resultats obtinguts, comparar-los amb els resultats previstos i introduir-hi modificacions
i rectificacions per retornar el procés a uns límits acceptables.

2.7 Fase d’avaluació i característiques dels seus components
Graus de concreció de
l’avaluació
El concepte avaluació pot tenir
enfocaments diferenciats
despenent del grau de concreció
en que ens situem, es a dir,
podem avaluar una política de
serveis socials, una institució o
centre.
En aquest cas, i per tal de
situar-nos en l’àmbit més proper
a la vostra professió, ens
centrarem en l’avaluació a nivell
d’organització metodològica, es
a dir, estudiarem l’avaluació de
les programacions i/o projectes
així com qualsevol variable
implicada en la seva concreció.

L’avaluació és l’instrument que ens permet organitzar els resultats de la comparació entre la situació inicial i la situació real a la qual hem arribat. Aquesta comparació ens ha de donar informació del grau d’assoliment d’allò que inicialment
s’havia previst, i també dels diferents factors que han fet possible o han dificultat
el desenvolupament del projecte.
Els objectius de tota avaluació són:
• Valorar els resultats i obtenir conclusions sobre el grau de consecució dels
objectius.
• Revisar i reorientar el desenvolupament del procés, diagnosticant les possibles deficiències.
• Identificar els elements que determinen les diferències entre allò que s’esperava i els resultats obtinguts.
• Millorar la intervenció de cada element i aconseguir un aprofitament més
gran dels propòsits del projecte per part dels destinataris.

L’estudi del procés d’avaluació s’ha de fer des de dues perspectives
diferenciades, la perspectiva temporal o moment en què es porta a terme
una avaluació i la perspectiva d’avaluació de tots els elements implicats,
però ambdues es relacionen de tal manera que resten íntimament lligades
dins del procés avaluatiu.
Des d’una perspectiva temporal, hem de considerar els diferents moments en
què pren sentit l’avaluació: avaluació inicial, avaluació del procés o avaluació
formativa i avaluació final o anàlisi dels resultats.
1. L’avaluació inicial: independentment de l’avaluació diagnòstica, moltes
vegades la intervenció educativa requereix la necessitat de dissenys de projectes
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educatius individualitzats (PEI); per al disseny d’aquests projectes necessitem una
avaluació inicial que ens aporti informació sobre la situació concreta de l’infant,
de la seva família i de les seves circumstàncies.
Avaluació de necessitats en el context d’un centre residencial d’atenció educativa
(CRAE)
En el marc d’un centre residencial d’atenció educativa (CRAE), la detecció de les
necessitats d’intervenció es fa mitjançant un protocol d’observació o diagnòstic inicial.
Aquest protocol d’observació permetrà recollir la informació dels diversos àmbits a
intervenir i ajudarà a plantejar i consensuar amb l’equip multidisciplinar el projecte educatiu
individual (PEI) que requerix l’infant.
Les dades per complimentar els ítems d’aquest protocol es recullen aproximadament
durant el primer mes i mig de l’arribada de l’infant al centre i el mètode més utilitzat serà
l’observació sistemàtica directa o indirecta.

2. L’avaluació del procés: es tracta d’avaluar l’adequació dels components del
projecte a les necessitats específiques de la població per a la qual s’ha dissenyat,
és a dir, la seva capacitat per donar resposta a les necessitats detectades en l’infant.

La informació obtinguda durant el procés d’intervenció socioeducativa
tindrà una funció reguladora que ens permetrà conèixer en qualsevol
moment si allò que fem ho fem bé.

Els programes i els
projectes de la institució...
...hauran d’incloure el propi
disseny d’avaluació, en el qual
s’establirà la manera d’obtenir
una informació que ens permeti
d’emetre un judici de valor sobre
la validesa del projecte.

Alguns dels aspectes que s’han de tractar en l’avaluació del procés són:
• Avaluació sistemàtica dels resultats obtinguts mitjançant les diferents accions i que estaven definits en els objectius.
• Avaluació sistemàtica dels diferents elements organitzatius: metodologia,
activitats, recursos, organització, etc.
• Avaluació sistemàtica de les tasques desenvolupades pels educadors i les
educadores i els responsables del projecte.
3. L’avaluació final: a més de la informació del desenvolupament del procés
és necessari comprovar els resultats finals o impacte que ha tingut el projecte o
l’acció educativa, és a dir, l’avaluació dels resultats.

L’avaluació dels resultats ens permetrà conèixer els canvis que s’han produït
des de la situació de partença a la situació final.
Per obtenir aquesta informació J. M. Mille Galán aconsella dues dimensions
bàsiques que cal avaluar per a comprovar el nivell en què s’han aconseguit els
resultats que marquen el projecte:
• L’eficàcia o nivell d’assoliment dels objectius del projecte i compliment de
les previsions.
• L’eficiència o relació entre els costos totals de l’esforç (recursos i temps)
invertit en el projecte i els productes, els resultats i els efectes obtinguts.

El propi sistema avalador ha
d’ésser a la vegada
avaluable, aquesta
informació servirà com a
punt de partida d’una nova
intervenció.
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Per tal d’obtenir les dades d’eficàcia i d’eficiència d’una intervenció, els
educadors i les educadores hauran d’ajudar-se de tots els informes, proves
i dades recollides de manera sistemàtica durant l’avaluació diagnòstica i
durant l’avaluació del procés.

2.7.1 Instruments d’avaluació
Per a portar a terme l’anàlisi o valoració global d’un projecte educatiu és imprescindible disposar d’uns mètodes o tècniques precises i adequades de recollida
d’informació.

Els mètodes o tècniques a utilitzar en una avaluació poden ser variats i
l’elecció d’un o d’un altre vindrà marcada per un ampli ventall de variables
com: les possibilitats de la persona que recull la informació, la realitat
o context, les persones a qui se’ls demana la informació, les possibilitat
d’accedir a les dades, etc.
Instruments d’avaluació
Aplicar uns instruments
d’avaluació adequats ens
permetrà obtenir les dades més
fiables sobre les necessitats, el
procés i el resultat final dels
projectes.

Mètodes i tècniques més utilitzats en els projectes socioeducatius
Recordarem ara quins són els mètodes o tècniques més utilitzats en la intervenció
educativa, centrant-nos en els més utilitzats en projectes d’acció socioeducativa:
L’observació: que permet obtenir dades de primera mà i dintre d’un context real. Perquè
l’observació directa sigui una eina útil i valuosa de recollida d’informació s’ha de fer amb
uns objectius clars i ben definits, s’ha de planificar convenientment i desenvolupar de
manera sistemàtica. Els protocols d’observació: són documents on es defineixen de
manera estructurada els ítems més significatius i rellevants a l’hora d’avaluar l’estat inicial
dels infants. Els qüestionaris: són un llistat de preguntes a les quals les persones
enquestades poden respondre. S’ha d’intentar definir amb precisió la informació que sigui
rellevant i formular qüestions o preguntes dirigides a recollir solament aquesta informació.
L’entrevista: és un mode directe i personal de recollir informació. És una tècnica que
requereix una gran preparació i habilitat per part de l’entrevistador si es desitja aconseguir
dades rellevants amb fiabilitat i validesa. És imprescindible planificar-la i elaborar protocols
que ajudin a recollir i organitzar les dades. Els indicadors: permeten mesurar els canvis
produïts per la intervenció. Els ha de definir de manera consensuada l’equip que intervé
en el projecte i han de recollir tots els aspectes que es volen avaluar, com per exemple
el nombre de participants per sexe, edat, ètnia, grau d’implicació dels participants, dels
professionals, grau de satisfacció, etc. Escales d’estimació: són taules en què es recullen
dades de la freqüència i el grau en què es manifesta una conducta o actitud. La categoria
quantitativa o qualitativa de la informació ens delimitarà el tipus d’escala d’estimació a
utilitzar, ja que segons les dades aquestes escales pode ser:

• Gràfiques: defineixen una conducta o actitud al llarg d’una línia de valors definits com a
categories de freqüència.
• Numèriques: en aquest cas els valors detectats no són categories sinó valors numèrics
progressius que marquen la intensitat en què es manifesta la conducta.
• Descriptiva: té una major precisió i recull un ampli ventall de conductes i actituds possibles i
el grau qualitatiu en què es mostren.
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2.7.2 El traspàs de la informació

Una de les decisions que s’haurà de prendre en el disseny dels projectes serà com
es portarà a terme la transmissió de la informació.

En un àmbit socioeducatiu es poden estudiar tres aspectes a l’hora de
transmetre la informació:
• La transmissió d’informació que implica una memòria o resultats de
la intervenció programa o projecte a estaments superiors.
• La transmissió d’informació entre els diferent professionals de la
institució o centre.
• La transmissió d’informació als infants i a les seves famílies.
1. Pel que fa a la transmissió d’informació a estaments superiors, aquests
estaments han de conèixer exactament què ha estat i què ha esdevingut la intervenció socioeducativa; mitjançant aquestes valoracions els serveis socials podran
millorar, si escau, la qualitat d’actuacions posteriors.
Memòria o informe final
Una vegada finalitzat el termini establert per a un projecte és imprescindible fer una
memòria o informe final que reculli les incidències esdevingudes durant la intervenció.
Normalment el guió o continguts de la memòria és dissenyat per la institució o organisme
que subvenciona el projecte i la documentació s’haurà d’enviar amb la freqüència que
aquests organismes decideixin.
Però apart d’aquesta faceta institucional, com que la memòria recull de manera
estructurada i amb una perspectiva final totes les dades del projecte, aquesta informació
servirà als i a les professionals per fer una anàlisi global de la pertinència de l’acció
educativa.

2. Els intercanvis orals o escrits entre els professionals de la intervenció són
una de les fonts d’informació indispensables per al coneixement del procés de
la intervenció i de l’estat del nen o la nena.
Aquesta transmissió d’informació i el debat sobre avaluació es pot produir en
diferents moments, i segons la finalitat que es pretén, normalment el més aconsellable és la sistematització de reunions on es creï un espai comunicatiu adequat
i facilitador del diàleg.
3. Quant a la transmissió d’informació entre els professionals i la família
serà convenient que els educadors i les educadores, amb entrevistes individuals,
reunions col·lectives o informes escrits, estableixin una comunicació periòdica
amb els pares i mares per tal de mantenir-los informats del procés d’intervenció
socioeducativa i dels seus fills o filles.

Dimensió comunicativa
Tot procés d’intervenció i
avaluació ha de perseguir una
dimensió comunicativa i aquesta
dimensió comunicativa abasta
des de la recollida, anàlisi,
elaboració i tractament de la
informació de dades, fins
aspectes tan crucials com les
tècniques i instruments de
recollida de la informació, el
tractament ètic de les dades i les
tècniques més apropiades de
l’elaboració d’informes.
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S’ha de mantenir sempre una alta ètica professional sobre la informació
recollida i l’educador i l’educadora hauran de determinar quina és la
informació sobre l’infant que es pot recollir i com. I quina informació i com
es pot transmetre. A més s’haurà de consensuar a qui es pot transmetre, i
qui serà l’encarregat de passar aquesta informació.
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3. Disseny, implementació i avaluació d’activitats no formals

Les activitats i les tasques

Les activitats i les tasques representen el grau més concret d’actuació dins del
marc d’un projecte i es relacionen amb la posada en marxa i l’avaluació d’una
intervenció socioeducativa.
Els educadors i les educadores quan posen en marxa un procés d’intervenció han
d’aconseguir que amb una sèrie d’activitats els infants assoleixin les intencions
educatives, és a dir, els objectius i els continguts d’aprenentatge seleccionats.
Una altra fita dels i de les professionals serà aconseguir que aquestes activitats
arribin a tothom segons les seves capacitats físiques, psíquiques i personals; amb
aquest objectiu s’hauran de dissenyar activitats variades i adaptades a la diversitat
dels nens i les nenes segons les seves necessitats.
Un professional atén la diversitat si partint de les necessitats específiques de
cada un dels nens i nenes, compensa les desigualtats mitjançant l’aportació
de recursos materials i afectius que permetin als seus educands gaudir
d’una vida plena normalitzada i integrada.
El concepte atenció a la diversitat
El concepte d’atenció a la diversitat ve definit mitjançant el tractament de les necessitats
específiques de suport educatiu de manera diferenciada per a cada infant i ha significat un
nou enfocament ideològic, teòric, pedagògic i conceptual de la pràctica educativa que ha
traspassat l’àmbit de l’educació formal.
Les bases psicopedagògiques d’aquest nou enfocament impregnen en l’actualitat qualsevol
intervenció socioeducativa de l’àmbit no formal.

Amb aquesta finalitat abans de posar en marxa una intervenció s’hauran d’haver
elaborat i seleccionat una sèrie d’activitats que segueixin els criteris psicopedagògics i metodològics establerts per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat i una
sèrie d’accions encaminades a avaluar cadascuna de les fases o accions educatives
implementades.
I per aconseguir-ho haurem de comptar amb professionals que coneguin el món
de l’educació especialitzada, és a dir, necessitem uns professionals amb unes
aportacions eclèctiques i que contemplin tant el marc teoricopràctic de l’educació
com la teoria i la pràctica de la intervenció social i que apliquin tècniques
educatives que ajudin a trobar les respostes més adequades a les necessitats
específiques dels infants i de la seva família, especialment en el cas que aquesta
realitat presenti una problemàtica d’alt risc social.

Recordeu que les activitats són
un conjunt d’actuacions o
tasques que es realitzen per
aconseguir un objectiu específic
u operatiu d’un projecte i que les
tasques és el nivell més concret,
mitjançant les tasques
aconseguim portar a terme les
activitats.

L’atenció a la diversitat
Pren el seu màxim significat
quan s’han d’atendre infants que
pateixen o poden arribar a patir
un handicap o desavantatge
social, afectiu, econòmic,
cultural o bé una discapacitat
física, psíquica o sensorial.
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3.1 Principis psicopedagògics de l’actuació educativa no formal

En la unitat “Principis
bàsics d’intervenció en
educació infantil” podeu
recordar les bases
psicopedagògiques i
d’atenció a la diversitat en
educació.

Les actuacions educatives en el marc dels projectes s’han d’entendre amb els
mateixos criteris metodològics i psicopedagògics que en l’educació formal.
Partint d’aquesta premissa, val la pena fer algunes matisacions respecte a les actuacions dels educadors i les educadores d’infantil a l’hora de dissenyar, i seleccionar
les activitats d’aprenentatge que vindran delimitades per les característiques de
l’àmbit social i dels infants a intervenir.
A l’hora de dinamitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge les actuacions
dels educadors i les educadores aniran encaminades cap a aconseguir els objectius
següents:
• Obtenir un coneixement profund de quines són les necessitats dels seus
educands utilitzant tècniques d’observació adequades.
• Crear per al nen i la nena un ambient afectuós i saludable on es pugui
gaudir de la relació afectiva que el professional estableixi amb l’infant i
de situacions lúdicoeducatives amb la resta dels companys.

Educadors durant la implementació
de les activitats educatives.

• Planificar i promoure moments de reflexió i diàleg, marcant ritmes de
desenvolupament personal i social diferenciats i establint vies de treball tant
individual com grupal.
• Fer una tasca socialitzadora amb els infants, el professional ha d’orientar
el seu treball a la facilitació o integració social dels subjectes i a la seva
immersió en la xarxa social i institucional.
• Promoure activitats constructives i variades com: vacances, sortides, celebracions d’aniversari, Nadal i festes multiculturals que facilitin la integració
del nen i la nena en el grup de convivència i la perspectiva intercultural.
• Procurar i afavorir l’esperit investigador i creatiu dels nens i les nenes i
promoure activitats constructives que facilitin la seva la autonomia.
• Afavorir les condicions d’igualtat entre nens i nenes, defugint de qualsevol
reproducció de rols i estereotips sexistes.
• Complementar la seva tasca educativa amb l’entorn familiar dels nens
i nenes; serà necessari que els professionals aconsegueixin per part de
la família una actitud positiva de cooperació i implicació vers la tasca
socioeducativa que rep el seu fill o filla.

3.1.1 Característiques dels col·lectius d’actuació
L’educador i l’educadora infantil, a més, basarà les seves actuacions en el fet
que la tasca educativa es fa a partir del contacte directe amb els infants (i la
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majoria de les vagades amb la família), i que aquests infants esdevenen part activa
i protagonista de la seva educació.
Per aquesta raó serà necessari conèixer les característiques del col·lectiu a intervenir i les casuístiques que els i les professionals es poden trobar al llarg de les seves
actuacions.
1. Es pot intervenir (atendre) amb nenes i nens, en una franja d’edat entre 0 a 6
anys, en una situació social, econòmica, educativa i familiar “normalitzada” i que
requeriran d’unes actuacions lúdicoeducatives.
Espais d’intervenció universals i "normalitzats" a la comunitat
Els espais d’intervenció a nivell comunitari requeriran d’una tipologia de serveis
lúdicoeducatius com: esplais, biblioteques, ludoteques, esports base, activitats
extraescolars, etc., que complementin en l’esfera social l’àmbit escolar; caldrà potenciar
la relació dels nens i les nenes amb l’entorn a través de la seva participació en les activitats
que s’ofereixin.

La intervenció amb les
famílies
Encara que en aquest apartat ens
centrarem en el col·lectiu infantil,
heu de considerar que en la
majoria dels projectes els infants
estaran acompanyats per adults.
Aquesta circumstància s’ha de
tenir en compte a l’hora de
programar i avaluar les activitats.

Espai d’actuació
Un dels factors claus que
influeixen, significativament, a
l’hora de portar a terme una
acció educativa de qualitat és
l’espai d’actuació, és a dir, el
lloc on es concreta aquesta
intervenció; en el nostre cas
estem parlant d’un context social
i més específicament dins de
l’àmbit d’una institució o un
centre social.

2. Es pot intervenir amb nens i nenes, en una franja d’edat entre 0 a 6 anys, amb
una problemàtica social, educativa, econòmica i familiar avaluada d’alt risc social
i que, per aquest motiu necessiten d’una intervenció socioeducativa altament
especialitzada; en aquests cas les activitats tindran un marcat caràcter assistencial.
Dintre d’aquest col·lectiu podem trobar, a més, infants amb diferents casuístiques,
i per a cada una d’elles es requerirà una sèrie d’activitats diferenciades com per
exemple:
• Infants que presenten problemes d’adaptació social, sense un deteriorament
greu de la seva personalitat.
• Nens i nenes que presenten deficiències en l’estructura de la seva personalitat, deficiències que són de tipus reactiu i que es manifesten en les seves
relacions, en els seus aprenentatges, etc.
• Menors procedents d’un ambient familiar o social deteriorat, amb greus
carències i que es donen tant en el pla afectiu com en el material.
• A vegades l’origen de la problemàtica ve pel fet que els nens vinguin
d’un altre país, amb costums i valors socials diferents. Els educadors i
les educadores han de fomentar el respecte i la tolerància vers aquestes
diferències i treballar en un àmbit de multicultaritat.
3. Es pot intervenir amb nens i nenes, en una franja d’edat entre 0 a 6 anys, amb
una discapacitat sensorial, física o psíquica i que requereixi per part dels i de les
professionals una atenció individualitzada.

Si intervenim en nens o nenes amb una discapacitat, l’educador i la
educadora ha de proporcionar protecció i recursos específics a la seva
discapacitat, però a la vegada ha de fomentar al màxim l’autonomia
i la possibilitat de fer-los partícips al màxim possible en activitats
“normalitzades” amb la resta de companys i companyes.

Treballar la socialització
És important treballar la
socialització i la cura personal,
aquí és imperant la funció
normativa de l’educador i
l’educadora infantil que haurà
d’aportar activitats que
afavoreixin l’adquisició d’hàbits
socials, la tolerància, la resolució
de conflictes, etc. i afavorir
l’autonomia de la satisfacció de
les pròpies necessitats bàsiques
en els nens i les nenes.
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4. Es pot intervenir amb infants les circumstàncies sociofamiliars dels quals els
obliguen a viure en una institució o centre de manera més o menys permanent
allunyats d’un àmbit familiar normalitzat. En aquest cas l’educador o l’educadora
ha de:
• Convertir-se en un referent adult estable i catalitzador de totes les demandes
d’aquests menors tant explícites com implícites. Es tracta d’establir un
clima afectiu amb l’infant que l’apropi a gaudir d’una vida plenament
“normalitzada” dintre d’aquesta institució.
5. Es pot intervenir amb menors que presenten trastorns en el seu desenvolupament de manera temporal o permanent, amb antecedents de risc biològic,
psicològic i social o que es troben en situació de risc de patir-los. En aquest cas
seria convenient:
• Informar a la família de la importància de la prevenció, detecció i estimulació de qualsevol desavantatge o discapacitat anticipadament que pot
solucionar o pal·liar una problemàtica abans d’instaurar-se en el nen o la
nena.
• Derivar o aconsellar per a l’infant un programa d’atenció precoç ja que és
imprescindible que aquests infants siguin estimulats des del primer moment.

Existeix una correlació...
...entre la patologia emocional i
les alteracions maternoinfantils
dels primers anys de vida,
existeix un període crític de
reversibilitat, transcorregut el
qual la capacitat per a
desenvolupar-se queda
seriosament malmesa.

La importància de l’atenció precoç en l’infant
Els programes d’atenció precoç es basen en el fet que el procés de desenvolupament del
nen i la nena, a nivell personal i social, comença des d’abans del seu naixement.
És crucial, dons, que els infants siguin estimulats des dels primers moments en la seva
existència. D’aquesta estimulació s’encarrega normalment la família i dintre de l’àmbit
familiar.
En el cas que el nen pateixi una discapacitat o handicap que dificulti un desenvolupament
considerat com a “normal”, la família esdevindrà insuficient i serà necessària l’ajuda externa
de professionals especialitzats que apropin el menor a un desenvolupament adequat.
En aquest cas es requerirà de la intervenció d’un centre de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP).
Aquests centres estan integrats al Sistema català de serveis socials des de juny de 1995 i
la seva funció es defineix com:
“El conjunt d’actuacions en l’àmbit de la prevenció, la detecció, diagnòstic i la intervenció
terapèutica, de caràcter interdisciplinari, que s’estén en un sentit ampli des del moment
de la concepció fins que l’infant compleix els sis anys, abastant, per tant, l’etapa prenatal,
perinatal i l’etapa postnatal de la primera infància.”
Aquesta tasca assistencial i preventiva es porta a terme amb l’objectiu general d’aconseguir
el màxim desenvolupament de l’infant com a persona i s’adreça a totes les famílies i als
seus fills i filles de manera gratuïta i amb els objectius específics següents:

• Atendre la població infantil des de la concepció i fins als sis anys sempre que no tingui
garantida la continuïtat assistencial.
• Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en
aquesta franja d’edat.
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• Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.
• Assegurar equips interdisciplinars experts en desenvolupament infantil.
• Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.
• Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.
• Assegurar equips interdisciplinars experts en desenvolupament infantil.
• Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.
Els CDIAP també van adreçats a infants que en condicions normals no necessiten aquesta
atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària, és a dir, a tot
infant que en condicions normals no arribi a un desenvolupament adequat a la seva edat i
per tant necessiti una atenció per aconseguir-ho.

3.2 Criteris metodològics en les activitats no formals
A l’hora de dissenyar i seleccionar unes activitats adequades per portar a terme
una intervenció socioeducativa, s’ha de partir dels conceptes i premisses psicopedagògiques que emmarquen l’acció educativa, per tant arribats a aquest punt hem
de considerar que:
1. La singularitat de l’àmbit social, les casuístiques de l’alumnat a intervenir
i els continguts d’aprenentatge definiran uns objectius d’aprenentatge que
s’hauran d’assolir mitjançant una sèrie d’activitats ajustades als interessos i
necessitats dels educands.

Un consell
A mode d’exemple podem
argumentar que en el cas que en
el nostre grup hi hagi un nen o
una nena amb una discapacitat
física, serà bo que les activitats
dissenyades per a tot el grup es
puguin fer fàcilment en cadira de
rodes.

2. En l’àmbit no formal les activitats aniran encaminades a l’adquisició d’habilitats socials, la transmissió de valors, la tolerància, la cooperació, etc.,
els continguts seran bàsicament procedimentals i la metodologia a utilitzar
serà lúdicoeducativa i haurà de motivar i engrescar els participants.
3. Les activitats han de ser dissenyades per a la totalitat dels infants, és a dir,
s’ha de fugir d’un tipus d’activitat “normalitzada” per a la majoria de nens
i nenes i un altre tipus d’activitat ajustada i diferenciada per als infants amb
discapacitat.
4. La metodologia a utilitzar s’ha de vehicular mitjançant unes estratègies
metodològiques. El disseny i l’elecció d’aquestes estratègies implicarà
aportar tècniques i eines que afavoreixin els aprenentatges de tots els infants.
L’organització Nacional de Cecs Espanyola
Pel que fa als alumnes amb una deficiència visual, l’educador i l’educadora podrà comptar
amb l’Organització Nacional de Cecs Espanyola (ONCE) que, juntament amb la Generalitat
i l’equip de La Caixa, han posat en marxa una iniciativa que permet unir els esforços dels
professionals i millorar àrees concretes com l’esport, la música, els idiomes o la informàtica;
i organitzar jornades i sortides culturals i també promoure l’ús de les noves tecnologies per
part dels nens i nenes invidents.

I en base a aquests criteris l’educador i l’educadora haurà de:

És molt important...
...reconèixer que els infants
discapacitats són, sobretot, nens
i nenes, i tenen les mateixes
necessitats físiques i psíquiques
de relació social i educacionals
que qualsevol altre. Encara que
tinguin dificultats per fer algunes
tasques no significa que no
necessitin jugar i moure. El nen i
la nena discapacitats han de
viure i conviure amb la resta dels
infants i mai han de romandre
amagats i sobreprotegits en el
món dels adults.
Atenció a la diversitat
Per arribar a atendre la diversitat
de l’alumnat i que les activitats
arribin a tothom, s’haurà de fer
una anàlisi dels grups a
intervenir i la seva disposició,
prendre decisions respecte a
l’organització de l’espai, el
temps, conèixer amb quins
recursos compten, amb quins
professionals i la seva ideologia
d’actuació, com les avaluarem,
etc.
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• Plantejar les activitats d’una manera motivadora per tal que es mantingui
l’interès i l’atenció dels infants i ha d’haver-hi la possibilitat de canviar a
una altra activitat si es detecta una pèrdua d’interès.
• Al començament de qualsevol projecte o acció educativa, s’han de preveure
activitats que facilitin el període d’adaptació a infants i a les famílies.
• S’hauran de dissenyar unes activitats fixes que es repeteixin al llarg del
temps amb la finalitat d’orientar els infants i ajudar-los a adquirir rutines.
• Les activitats s’han d’explicar amb unes instruccions clares i amb l’ajuda
de la comunicació gestual i no verbal per cridar l’atenció.
• Les activitats han de fomentar la participació i la cooperació i evitar la
competitivitat, la discriminació i la repetició dels rols estereotipats.
• S’han d’alternar les activitats individuals amb les de caire grupal tant en
grups petits com en grups grans, de manera que es permeti compartir les
experiències personals de cadascú.
• Cal programar activitats puntuals en què es permeti la col·laboració de la
família, tant pel que fa a l’organització com a la participació en les activitats.

Compte amb les sortides
L’educador i l’educadora infantil
ha d’anar amb compte en les
sortides o en les activitats
lúdiques esportives que es facin
en espais oberts, ja que, per
norma general, els espais
desconeguts són un obstacle per
als infants que pateixen
qualsevol discapacitat.

• En el cas que els infants mostrin escassos estímuls socials i culturals serà
necessari el disseny d’activitats que els permetin adquirir unes experiències
i coneixements que familiarment no tenen; serà bo planificar sortides,
excursions, colònies, o projectes de ludoteques, biblioteques, etc.
Exemple d’alguns tipus d’activitats
• Exclusivament infantils: qualsevol activitat feta únicament per a infants de determinades edats,
com per exemple jugar a pintar amb les mans.
• Activitats per a escoles: alguns centres com les ludoteques sovint reserven un temps dins de
l’horari escolar perquè els infants facin jocs que no es fan habitualment a l’escola.
• Activitats en què col·laborin els familiars o persones properes als infants: com activitats
d’informació i de formació sobre temes relacionats amb l’infant com ara tallers o activitats
lúdiques.
• Activitats fetes per a entitats tant públiques com privades dedicades a l’ocupació del lleure:
com activitats de les colònies urbanes, casals, etc. durant els períodes de vacances.

3.2.1 Estratègies metodològiques
S’entén per estratègies metodològiques la manera com s’actua amb les persones
destinatàries de la intervenció per a aconseguir els objectius marcats.
Existeixen múltiples maneres o camins a l’hora de dissenyar les millors estratègies
d’acció que s’ajustin a la diversitat d’infants i facilitin la tasca educativa.
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Recordarem ara quines són les estratègies metodològiques més utilitzades a l’hora
de programar activitats educatives, centrant-nos en les més utilitzades per als
projectes d’acció socioeducativa:
• Simulació: es pretén que l’infant se situï dintre de la situació simulada i la
visqui com a pròpia. El joc de rol promou la participació, allibera inhibicions, facilita la comunicació, dramatitza solucions alternatives als problemes,
proporciona la possibilitat de desenvolupar la comprensió i posar-se en el
lloc de l’altre i desenvolupa destreses personals i interpersonals.
El joc de rol
El joc de rol és molt utilitzat en educació infantil, els nens i nenes el practiquen de manera
espontània a partir dels dos anys quan desenvolupen l’etapa del joc simbòlic, és una
estratègia molt motivadora i que agrada a tothom. Es tracta de fer escenificacions de les
diferents situacions; aquest joc de rol pot abastar des d’una escenificació puntual fins a una
obra de teatre.

• Jocs: la utilització del joc i de les activitats lúdiques per arribar als
aprenentatges és una de les estratègies més agraïdes; mitjançant el plaer
i el goig, els nens i les nenes aprenen de manera fàcil i engrescadora.

El joc és un recurs
metodològic força adequat,
ja que facilitarà el
desenvolupament del nen i
la nena en l’aspecte
biològic, físic, afectiu,
psíquic i social.

Exemple
Les activitats es poden dissenyar de manera que la seva pràctica comporti la realització
de diferents tipologies de jocs: tradicionals, cooperatius, simbòlic, de construcció, lliures,
pautats, etc.

• Centres d’interès: consisteixen a proposar un tema que serveixi de fil
conductor a l’hora de portar a terme les accions educatives. S’utilitza per
contextualitzar, donar coherència, motivar i aportar interès sobre l’aprenentatge d’un tema.
Exemple
Els centres d’interès típics per als infants solen treballar temes com les festes populars, les
estacions de l’any, els menjars i la gastronomia arreu del món, etc., però actualment existeix
tot un corrent innovador d’educadors i educadores que treballen en els seus projectes
temes com: la pintura i les obres d’art, la música i els clàssics, grans obres teatrals i
el actors, amb nens i nenes considerats fins ara massa petits per a l’adquisició d’aquest
coneixement.

• Tallers: introdueixen als infants en l’aprenentatge d’habilitats i estratègies
per a fer allò que s’aprèn, són molt útils per a l’adquisició de coneixements
mitjançant la pràctica, facilita la implicació, participació i la cooperació dels
presents.
Exemple
N’existeix un ampli ventall: tallers de cuina, d’atenció a les necessitats bàsiques de l’infant,
d’expressió plàstica, de música, de titelles, etc.

L’elecció d’una dinàmica
adequada...
...vindrà marcada per una sèrie
de factors o variants, és a dir,
s’haurà d’utilitzar una dinàmica
o una altra depenent: dels
objectius que es persegueixen, la
maduresa del grup, el nombre
dels seus integrants, les
característiques ambientals i
espacials, les característiques i
trets de personalitat, etc.
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• Dinàmiques de grups: són tècniques que afavoreixen el desenvolupament
personal de l’infant, faciliten la interrelació i l’intercanvi d’experiències i
faciliten els aprenentatges de valors, canvis d’actituds, cooperació, tolerància... En elles els mateixos nens i nenes es converteixen en agents dinamitzadors essent protagonistes dels seus propis processos d’aprenentatge.
Existeixen infinitat de tècniques de grup i els educadors hauran de conèixerles per tal d’aplicar les tècniques més adients segons les circumstàncies a
intervenir.
Exemple
Existeixen tècniques de resolució de conflictes, de debat, de coneixement i confiança,
tècniques de comunicació, per a fomentar la cooperació, etc.

3.3 Principis organitzatius en activitats no formals
Els principis organitzatius, és a dir, l’organització didàctica de les activitats
defineix la manera d’organitzar i gestionar els recursos i elements que les
componen. S’hauran de controlar variables com el temps, l’espai, la relació
entre el grup i els agents educatius i la relació entre els infants amb la resta de
companys, etc. El control d’aquestes variables i les decisions de com organitzarles possibilitaran, o no, la pràctica educativa.
Entre els elements que podem trobar en la implementació dels projectes analitzarem els següents:
• Els agrupaments.
• L’organització del temps.
• L’organització de l’espai.
• L’organització dels recursos.

3.3.1 Els agrupaments
El treball en grup
El treball en grup amplia la
qualitat dels resultats de la
intervenció, facilita les relacions
interpersonals, l’empatia, la
comprensió..., però per arribar a
aquestes fites serà
imprescindible l’elecció d’unes
tècnica o dinàmiques adequades.
Serà molt convenient que
els educadors i les
educadores mostrin
coneixements teòrics i
pràctics de conducció i
dinàmiques de grup.

Quant a la millor manera d’agrupar l’alumnat, hem de considerar que la intervenció socioeducativa ha d’abastar des de l’atenció individual i personalitzada fins
a petits i grans grups, la quantitat de nens i nenes i la manera d’agrupar-los
influirà notablement en el disseny i l’organització de les activitats.

El paper del grup és decisori en el procés de socialització dels infants ja
que una vinculació amb el grup d’iguals permet als menor establir canals
d’identificació i trobar un lloc i un sentit a la seva identitat i també a la dels
altres.
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Sense descartar el treball individual de manera radical, que a vegades fins i tot
pot ser necessari, és aconsellable treballar, sempre que es pugui, amb el recurs del
grup i intercanviar activitats en petit grup amb activitats en gran grup.
Quan el treball en grup esdevé imprescindible
En ocasions us trobareu amb infants amb greus dificultats degut a l’entorn i a la vida
social que els envolta, si aconseguiu que el nen i la nena se sentin mínimament segurs
i identificats amb el seu grup, aquests infants podran esdevenir grans partícips en les
activitats programades i podran transmetre les seves opinions sense por.
En definitiva, el grup permetrà a aquests infants relacions de participació, de pertinença,
de seguretat i autoconfiança.

3.3.2 L’organització dels temps
El temps es considera una de les variable que delimita l’acció educativa. Planificar
i preveure el temps necessari per a fer les diferents activitats i assolir els objectius
marcats serà tasca imprescindible a l’hora de dissenyar i implementar una tasca
educativa.
Si en la planificació temporal prenem com a base les necessitats educatives, la
diversitat i les característiques personals de cada un dels infants, els educadors i
les educadores d’infantil hauran de considerar:
• Que la planificació temporal ha d’ésser el suficientment flexible com per a
permetre l’assimilació de coneixements a tots els nens i nenes, sigui quin
sigui el seu ritme d’aprenentatge.

La planificació del període
d’adaptació és
imprescindible quan es
posa en marxa una acció
educativa nova, per
aquest motiu aconsellem
que repasseu els
aspectes més importants
a tenir en compte en la
planificació del període
d’adaptació estudiats a la
unitat “Planificació dels
espais, els temps i els
recursos en educació
infantil”.

• Que la premissa de flexibilitat temporal pren en l’educació no formal una
importància cabdal, ja que molts dels col·lectius als quals es dirigeix la
intervenció socioeducativa tenen una casuística assistencial i una dificultat
vers l’adquisició dels aprenentatges.
Programació diària

Els diferents ritmes d’aprenentatge i desenvolupament és una premissa
assumida pels professionals, però aquest ritme diferenciat pren el seu màxim
exponent en els nens i nenes amb una discapacitat física, psíquica, sensorial
o social.

Cal programar el temps per a
totes les activitats diàries, la
cobertura de necessitats bàsiques
és imprescindible en aquestes
edats. Per tant, apart de les
diferents activitats, s’han de
planificar els horaris de
l’esmorzar, l’hora d’anar a
dormir i d’higiene.

• Que serà necessària una temporalització realista de les activitats al llarg del
temps. Mentre alguns coneixements es poden assimilar de manera puntual,
altres requereixen d’una sèrie d’actuacions reiterades i sistemàtiques per
assolir-los. Un exemple d’aquest cas seran les rutines, aquestes hauran de
marcar el punt de partida de l’organització temporal.
• Que els i les professionals no solament hauran de planificar i preveure la
temporalització de les activitats al llarg dels temps, sinó que serà molt
important dissenyar un horari d’activitats o tasques al llarg del dia.

La temporalització no ens ha de fer
patir.
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• Que com l’acció educativa requereix, la majoria de les vegades, l’assistència
o participació dels progenitors, serà imprescindible que els horaris de
realització s’adaptin al temps lliure de pares i mares.

La planificació temporal s’ha d’adaptar plenament als ritmes d’aprenentatge
dels educands i mai al contrari. Si comproven que els objectius no s’han
assolit, millor “parar i facilitar noves activitats per assolir-los” que continuar
amb l’únic pensament de complir la programació temporal establerta.

3.3.3 L’organització de l’espai
L’espai, igual que el temps, condiciona la pràctica educativa. Per aquesta raó serà
molt important tenir el control de l’espai intern de la institució o centre i de les
seves possibilitats i el control de l’espai extern que delimita el radi d’actuació.

Discapacitat visual
Un nen o nena cecs o amb
dificultats visuals requereixen un
espai conegut que els aporti
seguretat, les activitats per
norma general es faran en espais
fixos, els materials i objectes
hauran d’estar a mà i sempre en
el mateix lloc, i la resta de
companys procuraran
identificar-se mitjançant el tacte
cada vegada que s’apropin al nen
o la nena.

Per tant el que s’ha de conèixer respecte a l’espai intern i a l’espai extern a l’hora
de dissenyar les activitats educatives és el següent:
1. L’espai intern: afectarà les possibilitats tècniques i tecnològiques a l’hora de
concretar el vostre treball, comptar amb espais diferenciats per a: psicomotricitat,
informàtica, zona esportiva, biblioteca, menjador, etc., facilitarà en gran mesura
la tasca educativa.

A l’hora de planificar no solament hem de comptar amb espais col·lectius,
sinó que en moltes ocasions seran necessaris espais reduïts i propis que
permetin la intimitat dels infants que els utilitzin.

Quan els infants...
...requereixen un tipus
d’intervenció en un centre on ha
de viure, l’adequació i
l’adaptació correcta a l’espai
pren la seva màxima importància.

La necessitat d’un espai privat
Heu de comptar que durant l’exercici de la vostra professió, podeu trobar-vos amb infants
que viuen de manera permanent en un centre residencial. En aquest cas es requerirà un
protocol d’actuació estricte quant a l’adequació i l’adaptació a l’espai.
Primerament quan arriba el o la menor se li ensenyarà el centre i les diferents instal·lacions
i dependències, posteriorment se li mostrarà el seu espai propi, la seva habitació, el seu
armari, les seves pertinences... una adequada informació i adaptació del menor a aquest
espai serà eina imprescindible a l’hora de generar-li seguretat i una sensació de vida
plenament “normalitzada” en aquest centre.

Compte amb les barreres
arquitectòniques
L’educador i l’educadora infantil
haurà d’assumir que, en l’àmbit
de les institucions o centre on
normalment té lloc la tasca
educativa, aquestes
infraestructures i espais, a
vegades, no solen complir
l’adequació que normalment es
requeriria. S’ha de ser un bon
professional i intentar adaptar el
millor possible aquests espais a
les necessitats del moment.

2. L’espai extern: els recursos comunitaris que delimiten l’entorn geogràfic,
econòmic i sociocultural són recursos espacialment importants. Aquest entorn
ens pot facilitar o impedir determinades pràctiques i activitats: parcs equipats per
als infants, zones verdes, ludoteques, cinemes, etc. seran recursos imprescindibles
a l’hora d’atendre educativament l’infant.
Uns dels problemes que us podeu trobar a l’hora de fer la vostra tasca educativa
és la falta d’adequació dels espais. Per evitar aquesta situació serà imprescindible
que els agents educatius, les institucions i els centres i els serveis comunitaris
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compleixin la normativa de supressió de barreres arquitectòniques i que tant
mobiliari com accessos interns i externs siguin adaptats i accessibles.
L’educador o l’educadora es pot trobar que no pot portar a terme certes sortides
per la manca d’adequació dels espais externs, ja que a vegades cines, teatres, parcs
infantils, restaurants, mitjans de transport, sortides de metro..., i un llarg etcètera
de serveis públics no compleixen la normativa i presenten barreres insalvables per
als infants.

Quan es fa el disseny de les activitats s’han de preveure les barreres
arquitectòniques per anticipat i prendre mesures d’actuació per tal que els
nostres nens i nenes gaudeixin dels mateixos recursos que la resta dels
companys sense obstacles ni discriminació.

3.3.4 L’organització dels recursos
Finalment, per portar a terme les activitats dissenyades en el projecte serà imprescindible comptar amb una sèrie de recursos com: els materials, els econòmics i
els humans, aquests elements són tan importants com per a permetre la viabilitat
o no de l’acció educativa; no oblidem que a vegades un projecte es pot considerar
com a necessari i no arribar a la seva concreció per manca de recursos.
No oblidem tampoc la importància d’organitzar i optimitzar els recursos existents
i treure’n el màxim profit; amb aquest fi, a l’hora de dissenyar les activitats
educatives haurem de saber el següent:

Els recursos materials

La selecció, utilització i distribució dels recursos materials haurà de ser molt
acurada ja que ha de partir dels objectius i principis en els quals es fonamenta
el programa d’activitats educatives.
És imprescindible que els materials compleixin les normatives establertes, per tant
s’hauran de buscar materials amb una alta qualitat, un manteniment fàcil i una
seguretat alta atès que serà utilitzat per una gran diversitat i quantitat d’infants i
familiars.
Els materials que siguin necessaris per a les activitats hauran d’estar a disposició
del públic destinatari i estaran exposats de manera visible i diferenciada els uns
dels altres.
Canvi de materials
Els materials es poden canviar en funció de tres motius:

• El fet d’alternar i renovar el material estimula el joc i evita la monotonia i el cansament.
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• Algunes activitats són puntuals, com ara tallers, concursos o racons, i varien en funció de la
demanda dels jugadors, de l’estació temporal de l’any en la qual es dugui a terme o de les
característiques de les festes locals en les quals es desenvolupin.
• Pot ser que calgui renovar o reemplaçar els materials perquè estiguin deteriorats o perquè
han perdut interès per a l’usuari.

Dificultat per a l’expressió
oral
Els nens i les nenes que tinguin
dificultats per a l’expressió oral
se’ls facilitarà sistemes
alternatius de comunicació,
manuals o tecnològics, que
coneixeran i interpretaran no
solament l’infant i el
professional, sinó també el
coneixerà i l’interpretarà la resta
de companys.

En el cas que en el grup hi hagi un infant que mostri una discapacitat, el
més probable és que es necessitin materials adaptats, els materials s’hauran
d’adaptar depenent de quina sigui la discapacitat del menor. Per facilitar aquesta
tasca, existeixen institucions, organismes i centres de recursos especialitzats, que
s’encarreguen d’aportar materials i ajudes tècniques totalment ajustades a les
necessitats dels infants i de la seva discapacitat.
Centres de recursos
El Centre de recursos pedagògics (CRP): són serveis educatius del Departament
d’Ensenyament encarregats d’aportar materials de suport per a la pràctica educativa.
Mitjançant una demanda l’educador i l’educadora infantil poden aconseguir en situació de
préstec aquells recursos necessaris per a portar a terme una activitat educativa.
Els Centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA): són serveis
educatius del Departament d’Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per
tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb
deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge.
Pel que fa a l’elaboració i aportació de recursos per part del CREDA, els professionals de
l’àmbit no formal també es poden beneficiar de la seva tasca que comprèn:

• Elaboració de materials educatius adaptats a les necessitats educatives de l’alumnat amb
deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge.
• Catalogació de recursos educatius específics.
• Oferta d’aquests materials i recursos a institucions o centres i a les famílies.

Els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV): pel que fa als
nens i nenes amb una deficiència visual, afirma que en aquests moments, els esforços
dels professionals se centren a donar suport a l’educació integrada dels alumnes; facilitant
materials educatius en un suport accessible (braille, relleu, sonor, etc.).
El millor professional...
...sempre procurarà capacitar-se
per a ser més eficaç en el seu
treball, i en funció del servei que
ofereixi mai escatimarà esforços
per adquirir una millor formació
i servir millor.
...“un cor que estima sempre serà
inventiu”.
Pire (premi Nobel de la pau).

L’educador i l’educadora infantil podrà accedir a aquests recursos per tal de posar
en marxa i implementar els seus programes i/o projectes.

Els recursos humans

Els recursos humans fan referència al conjunt de professionals i d’altres
col·laboradors necessaris per dur a terme les activitats amb total garantia.

A l’hora de planificar un programa d’activitats és recomanable comptar, dins
dels recursos humans, amb la col·laboració de les famílies dels infants i
també amb la col·laboració puntual de personal expert especialitzat.
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Una altra fita important amb què es troba el i la professional és la gran responsabilitat que comporta la seva tasca diària degut a l’edat del col·lectiu d’intervenció.
Haurà d’observar sistemàticament el progrés i els canvis que mostren els menors
durant l’actuació educativa. Davant la sospita d’una conducta “no adequada” és
aconsellable la petició d’ajuda a un especialista.

La responsabilitat del professional quant a l’observació del seus educands
és significativa, ja que una conducta “inadequada” mostrada de manera
esporàdica o temporal es pot convertir en “crònica” i esdevenir una conducta
patològica en l’infant si no es tracta adequadament.

Els recursos econòmics

Els recursos econòmics depenen de la finalitat del projecte i de les activitats que
s’hi planifiquin i estan lligats als recursos materials, espacials i humans.
Estaran reflectits en el pressupost corresponent i els i les professionals hauran
de conèixer exactament amb quins recursos econòmics compten per tal de portar
a terme la seva acció educativa; penseu que la planificació d’activitats que no
comptin amb un suport econòmic serà una pèrdua de temps.

3.3.5 Guia del disseny d’una activitat educativa no formal
A mode de síntesi i per tal de recollir les idees més importants us proposem una
guia de tots els aspectes i variables que ha de recollir el disseny d’una activitat.
Guia del disseny d’activitat:
1. Denominació de l’activitat: el nom de l’activitat ha d’ésser: curt, clar,
específic i si potser original.
2. Descripció de l’activitat: fa referència a què es fa, un taller, una sortida,
un joc.
3. Espai o infraestructura: lloc on es portarà a terme l’activitat.
4. Temps: durada de l’activitat.
5. Nombre de participants: quants nens o nenes poden fer l’activitat al
mateix temps.
6. Objectius específics o operatius: dos o tres objectius que han de partir dels
generals i que s’hauran de concretar.
7. Agrupament i normes: com agruparem els nens i les nenes dintre de
l’espai, si és necessari anar en fila, situar-se en rodona, etc.

L’educador i l’educadora
infantil...
...pel fet de treballar amb
persones, en el vostre cas nens i
nenes, haureu de mostrar
obligatòriament durant l’exercici
de la vostra tasca qualitats
humanes tals com: empatia,
equilibri emocional, capacitat
d’escolta, tolerància, respecte,
discreció...
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8. Desenvolupament: aquí explicarem els passos a seguir i les consignes
necessàries per a portar a terme l’activitat, les orientacions didàctiques de
l’educador o educadora i les estratègies utilitzades, és a dir, les tècniques o
eines per a portar-la a terme.
9. Recursos humans: les persones necessàries per a fer aquesta activitat i
com s’han d’organitzar els equips (si els monitors han d’ésser en parella,
han d’anar un davant i un altre al final...).
10. RR materials o tecnològics: materials fungibles, audiovisuals, etc.
11. Recursos econòmics: solament les despeses considerades extres (es considera el material fungibles, el mobiliari, els audiovisuals, etc. com a part
dels recursos del centre i no es comptabilitzen aquí, sinó al pressupost).
12. Avaluació: ha de quedar molt clar què i com s’avaluaran els objectius
específics o operatius.

Un altre factor a valorar són
les actituds o el canvi
d’actitud que es pretén de
l’infant mitjançant una
intervenció socioeducativa.

El propi sistema avalador ha
d’ésser a la vegada
avaluable, aquesta
informació servirà com a
punt de partida d’una nova
intervenció.

3.4 Control i seguiment en la implementació d’activitats no formals
L’avaluació del procés es fonamenta en l’anàlisi diària de l’acció, ja que mitjançant
el seguiment i control de les activitats diàries es poden obtenir dades importants
sobre la idoneïtat de les mateixes activitats i de la interrelació dels diferents
elements que intervenen en el seu desenvolupament entre els quals es troben les
actuacions dels educadors i les respostes dels infants.
I per tal d’assegurar-nos que l’actuació diària és adequada haurem de contemplar
els aspectes següents:
1. L’avaluació dels objectius, a mesura que s’avaluïn les diferents activitats
podrem valorar si es van assolint els objectius i en quin grau, aquesta
avaluació ens donarà informació vers la concordança existent entre els
resultats obtinguts per a cada activitat i els objectius previstos.
2. Quant a l’adequació de les activitats, s’ha de valorar si les activitats
compleixen o no les seves característiques més significatives com a ésser:
variades, flexibles, constructives, properes als nens i les nenes..., a més s’ha
de constatar si el seu disseny ha permès assolir els objectius i els continguts
previstos.
3. Quant a l’avaluació de l’espai i el temps, la valoració d’aquestes dimensions
durant el procés ens permetrà la seva regulació o adaptació, i la comprovació
de si compleixen els criteris mínims d’organització didàctica o no.
4. Pel que fa als materials, s’ha de valorar les característiques de coherència
respecte a les activitats previstes, diversitat de recursos i adequació al context i als infants; qualitats indispensables dels materials per a la concreció
d’una acció educativa.

Didàctica de l’educació infantil

57

Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit
no formal

5. També es valorarà la intervenció de l’educador i l’educadora , aquesta
informació ha de permetre conèixer l’adequació de les actuacions, les
funcions i les actitud, envers els requeriments dels projectes. Aquesta informació es traurà dels educands, de la resta de companys i de l’autocrítica
i autovaloració del propi educador i educadora.

