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CUADERNOS DE EDUCACIÓN vol contribuir al procés de reﬂexió i debat sobre l’educació escolar
posant a l’abast de tots els professionals i, especialment, dels professors/res, els treballs que, per la
novetat de les seves propostes, el rigor de la seva formulació i la temàtica, poden utilitzar-se com
instruments de canvi i d’innovació educativa. La col·lecció està oberta a totes les àrees i nivells de
l’educació escolar i pretén situar-se en un espai entremig entre la reﬂexió i l’acció –entre el que
es fa o es proposa fer a l’aula i el qüestionament del perquè i el com es fa o es proposa fer– que
constitueix, sens dubte, un esglaó decisiu en la formació inicial i permanent del professorat.
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Avui, els criteris professionals que acompanyen l’Educació Infantil no poden
ser només tècnics. Els processos de criança necessiten espais i temps, per compartir i aprendre, espais comunitaris, de cooperació on l’acompanyament de
professionals i altres famílies reforci el sentiment de pertinença a la pròpia comunitat i ajudi a percebre en positiu les competències que pares i mares tenen
com a primers educadors dels seus fills i filles.
Aquests processos, per la seva complexitat demanen ser analitzats des d’una
perspectiva social, psicològica i educativa, de forma absolutament integrada, reforçant aquells elements bàsics per a la intervenció educativa que han d’afavorir
el desenvolupament dels infants, tenint en compte que un servei educatiu en
aquestes edats es configura en un món d’afectes on s’acompanya el creixement,
no només dels infants sinó també dels adults que hi participen.
Per això té sentit plantejar quin tipus de servei, quin concepte d’infant i quins
professionals han d’acompanyar aquests processos en un context de desenvolupament.
D’aquí la importància de prioritzar la inversió pública creant xarxes de recursos i serveis públics educatius de qualitat per tal de promoure una veritable
cultura de la petita infància en un context comunitari i de proximitat.
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PRÒLEG

Fa relativament pocs anys que al nostre país
l’educació infantil forma part del sistema educatiu,
concretament des dels anys noranta, moment en què es
van complir moltes de les reivindicacions que, històricament, el col·lectiu de professionals havia reclamat
per als més petits. Tot i que les institucions dirigides
als infants de 0-3 anys tenen una història força més
llarga, va ser amb la promulgació de la Llei de la Reforma Educativa (LOGSE 1990) que l’educació infantil
ha estat reconeguda en el nostre país com el primer
tram del sistema educatiu, atorgant així a l’etapa de 0
a 6 anys identitat pròpia. Aquest fet va significar canvis molt importants, i es van posar les bases per ordenar i consolidar una pràctica educativa de qualitat

per als més petits, definint les característiques de
l’etapa, l’elaboració del currículum, així com els criteris
per a la seva avaluació.
Progressivament, per part de les administracions
s’ha anat definint un marc normatiu per a l’educació
infantil, tot i que sovint, aquest, tingui més a veure amb
l’educació obligatòria que amb les necessitats reals de la
infància i les característiques singulars que identifiquen
l’etapa. En aquest marc, s’ha anat construint una pràctica educativa que, tot i no permetre el reduccionisme
“d’ensenyar i aprendre”, no ha entès prou que
l’educació infantil és bàsicament un procés de creixement col·lectiu.
L’arribada d’un fill o una filla pot ser el canvi més
important d’un projecte personal, genera moltes
il·lusions, però també incerteses i dubtes, molts dubtes.
Els vincles amb l’entorn territorial cada vegada són
més febles i els traspassos de models de criança son
gairebé inexistents. Aquestes situacions no faciliten el
desenvolupament dels propis recursos dels quals les famílies han de disposar per ser competents en la criança
dels fills. Els processos de criança necessiten espais i
temps: per a compartir i aprendre, espais comunitaris,
de cooperació on l’acompanyament de professionals i
altres famílies els reforci el sentiment de pertinença a
la pròpia comunitat i ajudi a percebre en positiu les
competències que pares i mares tenen com a primers
educadors dels seus fills i filles.
Avui, els processos socials són canviants i ràpids
pel que fa a la seva configuració i organització. D’una

banda, el reconeixement recent de l’infant com a subjecte de ple dret ha suscitat, també a nivell europeu,
una major demanda de serveis educatius amb diferents
organitzacions i necessitats i, d’altra banda, un interès
específic per a la formació i la construcció de la professionalitat en l’atenció educativa dels més petits.
Aquest plantejament, però, no pot obviar el perill
existent de crear serveis que no es corresponguin a les
necessitats que tenen els infants i les seves famílies. És
en aquest marc que té sentit plantejar quin tipus de
servei, quin concepte d’infant i quins professionals han
d’acompanyar aquests processos en un context que volem que sigui un veritable context de desenvolupament.
Un infant protagonista del seu propi procés de
desenvolupament de creixement i aprenentatge, en un
servei on es creen relacions molt intenses generades en
part per l’obertura social que el propi servei educatiu
ofereix i on els i les professionals amb la seva intervenció fan possible que sigui per als infants un veritable
context de desenvolupament. Aquesta estructura participativa ha d’estar curosament planificada per professionals molt preparats, professionals que necessiten
eines per comprendre la complexitat dels canvis familiars i dels processos que es van donant a nivell afectiu i
entendre que des d’un marc interdisciplinari, amb escolta i respecte, compartint, tothom creix.
Des d’aquesta manera d’entendre un servei educatiu neix el llibre que us presentem, amb la voluntat
de compartir amb els i les professionals de l’Educació
Infantil un seguit de reflexions al voltant de la inter-

venció educativa, però no tant des d’una perspectiva
metodològica o tècnica, sinó des de cadascuna de les
dimensions social, psicològica i educativa que, de
forma integrada, entenem ens ha d’aportar els elements necessaris per comprendre la dificultat d’una
etapa que, a més de formar part del primer tram del
sistema educatiu, és fonamentalment, un procés de
creixement.
Tot i que la majoria de plantejaments que s’hi fan
s’adapten en general a l’Etapa de l’Educació infantil,
(0-6 anys), s’han prioritzat aquells aspectes que tenen a
veure de manera més directa amb la petita infància,
que és com ens agrada anomenar als infants del primer
cicle (0-3 anys). Es pretén amb aquesta nomenclatura
evidenciar la seva vinculació amb els processos de criança, processos que, per la seva complexitat, reclamen
la necessitat d’analitzar el creixement humà i els instruments que afavoreixen una criança compartida entre la família, com institució educativa més important,
els professionals, impulsors d’una comunitat que
ajuda a créixer, i l’entorn social com instrument de
participació.
Hem intentat abordar amb deteniment la importància de les relacions amb la família des d’un servei
educatiu per tal que se sentint competents com a primera institució educadora, element bàsic per a la qualitat de la intervenció, analitzant des d’una perspectiva
social, psicològica i educativa, criteris que afavoreixen
processos de desenvolupament dels infants, tenint en
compte que un servei educatiu en aquestes edats es

configura en un món d’afectes on s’acompanya el creixement, no només dels infants sinó també dels adults
que hi participen, un món on es posa de relleu la dificultat de gestionar i regular les relacions humanes tenint en compte els aspectes ètics que integren la professionalitat en cada cas.
Estructura
Com ja hem comentat, la complexitat dels processos que es plantegen en aquest llibre creiem que requereix l’anàlisi dels àmbits de la sociologia, la psicologia i
la psicologia educativa que, de forma integrada, ens ha
de permetre reflexionar sobre la intervenció en el
marc d’un servei educatiu. Però, des d’un punt de
vista estructural (d’estructura organitzativa del llibre) i
de manera intencionada, cadascuna de les dimensions
aborda, des del seu propi àmbit, els plantejaments que
es consideren rellevants per a la reflexió en el marc de
la intervenció educativa de la petita infància, coincidint
plenament en algunes conclusions que tenen a veure
amb la importància de prioritzar la inversió pública
creant xarxes de qualitat per tal de promoure la cultura de la petita infància.
En el primer capítol, “Famílies, vida quotidiana i
cura de la infància: noves mirades per al segle XXI”,
l’autora planteja una interessant anàlisi sobre el que
anomena canvi d’època, on les estructures i institucions
construïdes al llarg del segle XIX i XX s’han de repensar
per tal de reforçar l’articulació de drets i llibertats in-

dividuals i el vincle social democràtic a totes les institucions socials.
És moment de transformacions socials que afecten gairebé tots els estaments socials, on els interessos
individuals i privats predominen sobre els serveis
col·lectius i públics, on les desigualtats econòmiques i
socials generen pobresa i un profund malestar.
Avui necessitem una nova organització social de
la cura de les persones, el sistema convencional sustentat bàsicament en el treball de les dones dins la família
ja no és possible. La família ha sofert un canvi profund,
en procés de crisi i reconstrucció, on s’ha de contemplar
la idea que homes i dones en equitat puguin mantenir
les seves funcions de criança educatives i de cura i educació dels seus fills i filles.
S’aborda amb contundència la manca de dispositius a l’abast dels pares i les mares per conciliar la vida
familiar i laboral. El conflicte creixent entre l’ètica de
la cura i l’ètica del treball remunerat amb les actuals
polítiques de suport a les famílies planteja la necessitat
de crear suports públics i comunitaris tenint en compte
que, avui, la família ja no pot assumir en solitari la
cura de les persones.
El segon capítol està dirigit a l’acompanyament
del creixement humà. L’autor presenta un seguit de
reflexions que tenen a veure amb el desenvolupament
de l’infant i la importància de l’adult que l’acompanya.
Planteja l’educació com instrument per transmetre coneixements i valors imprescindibles per viure en societat des d’una perspectiva biopsicosocial del subjec-

te, on aquest queda impregnat de vincles i d’interaccions
que es produeixen al llarg de la vida, sempre amb els
altres, entenent la família com a sistema de vincles
que, en les seves diferents formes, estructura el procés
que va de ser cuidat a ser cuidador. Argumenta també
com cada subjecte té dret a ser reconegut com a únic i
diferent.
Aborda la importància de les relacions entre professionals i famílies des de la confiança i el respecte i
tracta de manera subtil però contundent, la importància dels valors i els aspectes ètics que tenen a veure
amb el respecte, la comprensió, l’escolta...
Finalment, en el tercer capítol, les autores plantegen quin servei educatiu cal perquè sigui un context
real de desenvolupament per a l’infant, i també per a
les famílies; es ressalta el caràcter complex de
l’educació infantil, amb una visió que inclou també els
processos de criança.
Es destaca la importància dels “altres” en el procés de desenvolupament i d’aprenentatge, analitzant
les interaccions i les seves característiques on la figura
de l’adult serà fonamental per oferir a l’infant
l’oportunitat d’aprendre de manera progressivament
més autònoma.
La importància de les relacions amb les famílies, la
necessitat que el context educatiu del servei, independentment de la seva organització, sigui un espai de reconeixement, d’aprenentatge comú i de competència per
a les famílies, espai de comunitat, lloc de trobada en un
territori, són les idees bàsiques d’aquest capítol.

Es defensa una cultura d’infància promotora del
seu propi desenvolupament, que entén la infància com
a prioritat irrenunciable de la intervenció i la inversió
pública.
Dolors Cabrera

CAPÍTOL 1
En aquest capítol s’aborden des d’una perspectiva
sociològica les transformacions que s’estan succeint a les
societats occidentals en el camp de les relacions familiars i d’intimitat i, en conseqüència, en l’organització
social de la cura de les persones a la vida quotidiana i,
en particular, de la infància.
En la primera part s’argumenta la hipòtesi que a
les societats occidentals estem vivint un canvi d’època
de llarga durada del qual en són un exemple molt clar
les transformacions familiars. S’hi exposa la crisi del
model de família patriarcal moderna a les societats
europees; i es reflexiona sobre les oportunitats i els reptes que aquest fet genera a les societats amb estats de
benestar, a inicis del segle XXI i en el marc actual, a
Espanya, d’una profunda crisi econòmica.
A la segona part es reflexiona sobre alguns conceptes relatius a les relacions i formes familiars i es
mostren dades estadístiques que mesuren els canvis en
la composició de les llars i en les ruptures de parella,

indicadors de la tendència cap a la individualització
dels estils de vida. Tot plegat porta a pensar sobre les
oportunitats i reptes educatius que generen el pluralisme familiar i les seves dinàmiques a les societats
occidentals.
La tercera part té tres objectius en relació amb els
suports públics i comunitaris a les famílies: primer, es
compara la despesa en els suports específics a les
famílies amb fills i filles a la Unió Europea, Espanya i
Catalunya 1; segon, es descriuen els dispositius de que
disposen mares i pares per a la conciliació de la vida
familiar i la vida laboral quan tenen criatures petites; i
tercer, s’argumenta sobre la necessitat de noves mirades sobre els serveis socioeducatius per a infants de
0 a 3 anys i les seves famílies.
En quart lloc, el text s’acosta als actors familiars i
aborda de manera reflexiva la tensió creixent que viuen
les famílies joves entre l’ètica de la cura i l’ètica del
treball remunerat. També s’hi mostren algunes dades
estadístiques sobre el repartiment desigual de la cura
dels infants entre dones i homes a Espanya. I finalment es presenten els resultats d’una recerca sobre les
estratègies de mares i pares que han estat entrevistats

1
Les evidències empíriques que es presenten en aquest capítol fan referència al conjunt de l’Estat espanyol; tanmateix, quan és oportú, també es
presenten dades comparades amb la Unió Europea i amb Catalunya. La
incorporació de dades i reflexions referides a Catalunya s’explica per dos
motius: primer, perquè aquest llibre es publicarà en llengua catalana i en
llengua castellana; segon, perquè és la Comunitat Autònoma sobre la qual
i des d’on l’autora realitza regularment la seva recerca empírica.

a Catalunya per poder acompanyar i tenir cura de les
seves criatures petites.
El capítol es tanca amb una síntesi i unes reflexions finals sobre les polítiques de la cura dels més petits i
l’acompanyament comunitari a les seves famílies. En
un sentit general es considera que la sostenibilitat del
benestar a la nostra societat depèn d’una millor i més
equitativa coresponsabilitat de la cura entre homes i
dones i entre institucions privades i públiques.

CAPÍTOL 2
Aquest treball ofereix un conjunt de reflexions sobre el desenvolupament del subjecte i la transcendència de l’acompanyament adult portat a terme des
d’un conjunt de referències ètiques.
L’acompanyament és necessari per l’alta precarietat amb què neix el cadell humà; sense ajuda li és impossible sobreviure i adquirir els coneixements necessaris per passar de ser totalment dependent a ser, en la
mesura necessària, autònom i construir i mantenir relacions d’interdependència.
L’educació, en els seus diversos espais i modalitats,
és l’instrument mitjançant el qual és possible transmetre el conjunt de coneixements imprescindibles: tenir
cura de si mateix, viure en societat amb els recursos
per fer front a les exigències que comporta la vida en
comú i també el tenir cura dels altres.

També es plantegen els elements en els quals ha
de recolzar-se l’educació i el procés d’aprenentatge: una
concepció biopsicosocial del subjecte; una perspectiva comunitària, és a dir, que tingui present la important funció que té la comunitat en el desenvolupament
dels seus membres; la interinstitucionalitat com a articulació necessària d’aquells espais on té lloc el procés
educatiu la funció del qual no és tasca exclusiva de les
institucions de l’educació formal; una perspectiva ètica
basada en el reconeixement dels drets humans, de les
singularitats de cada subjecte i del seu dret a ser reconegut com a subjecte diferent dels altres. Aquesta
perspectiva ètica ha d’impregnar tots els tipus de vincles i interaccions que es produeixen al llarg de la vida
dels subjectes i implica processos educatius formals i
informals basats en valors.
Es fa un recorregut pel desenvolupament evolutiu
del subjecte i s’insisteix en la importància de la construcció del vincle des de les primeres relacions amb la
mare fins la importància de la família i els altres espais
de socialització.
Se senyalen un conjunt de reflexions sobre les relacions dels pares i dels professionals en l’àmbit de
l’educació, extensiva a altres camps de la relació en la
cura de les persones.
Aquestes relacions basades en la confiança dels
pares s’ha de regir per valors i principis ètics, de nou: el
respecte, la comprensió, l’escolta atenta, la resposta
mesurada i el tracte adient a les característiques de
cada subjecte.

CAPÍTOL 3
Des d’un punt de vista organitzatiu, el primer i el
segon cicle d’educació infantil conviuen sovint en dues
institucions diferenciades. Tanmateix, les considerem
vinculades en un marc de continuïtat que permet assegurar la coherència educativa en aquestes edats. És
cert que no sempre ha estat ni és fàcil l’aproximació
dels dos cicles, però formar part d’una mateixa etapa
ha permès confirmar la configuració de la identitat
educativa de 0 a 6 anys. La incorporació en l’imaginari
dels i de les professionals de l’educació infantil com a
etapa única, global, sòlida i amb personalitat pròpia, ha
servit, com a mínim, de referent en la seva intervenció
educativa, independentment de les diferents formes
organitzatives que s’adoptin.
Al llarg d’aquest capítol, pretenem ressaltar el caràcter complex de l’educació infantil i algunes de les
peculiaritats que hi conflueixen i que responen a
aquesta representació globalitzadora com a eix vertebrador de l’etapa, incidint però en aquells aspectes que
tenen a veure amb la petita infància, és a dir, amb
una visió que inclou també els processos de criança,
donant pas així a l’abordatge entre la dimensió educativa, psicològica i social.
Iniciem el capítol explicant quines són les condicions que ha de complir un servei educatiu dirigit a la
infància per esdevenir un context de desenvolupament,
exposant breument el marc teòric que ens serveix de
referència, la perspectiva sociohistòrica del desenvolu-

pament de Vygotsky (1979), que s’extén al treball de
Rogoff (1993) i de Harris (2013), i la perspectiva ecològica representada per Bronfenfrenner (1987). Aquestes
perspectives ens ajuden a entendre la rellevància de la
interacció social en el desenvolupament personal.
El llibre aborda què suposa avui entendre un servei d’educació infantil com un context de creixement
personal per als infants, destacant la importància del
paper dels altres en el desenvolupament i l’aprenentatge, i analitzant les característiques d’aquestes interaccions, en les que els adults interpreten el que els
infants necessiten per poder-hi respondre adequadament. Per això, els serveis educatius de la petita infància s’articulen sobre la base d’unes relacions positives i
d’unes pràctiques educatives en les que l’infant té
l’oportunitat i l’ajut per aprendre noves competències i
per a exercir-les de manera progressivament autònoma.
S’aborden també els serveis educatius com a context de competència per a les famílies, facilitant que
cada mare i cada pare desenvolupi els propis recursos i
trobi les seves respostes en la criança i educació del seu
fill o filla, i com un espai de reconeixement i d’aprenentatge comú, o dit d’altra manera, un espai d’inclusió
amb clara vocació de treball comunitari.
A continuació ens ocupem del perfil i la formació
dels i de les professionals d’aquests serveis per poder
encarar adequadament les situacions complexes i canviants a les que han de donar resposta. Fem referència
a professionals respectuosos, amb capacitat d’escolta i
d’empatia, dialogants i amb capacitat de generar

acords, que estableixen un model de relació amb les
famílies basat en la confiança i l’equilibri de poders.
Per acabar, unes reflexions finals sintetitzen les
idees exposades i resumeixen quina concepció de cultura de la petita infància volem promoure. Una cultura
que entén l’infant com a subjecte de drets i llibertats,
promotora del seu desenvolupament i generadora de
benestar. Una cultura que defensa la infància com a
prioritat irrenunciable de la intervenció i la inversió
pública.

57. Ignasi Vila y Ramon Casares
Educación y sociedad. Una perspectiva
sobre las relaciones entre escuela
y entorno social
58. José Monseny Bonifasi (coord.)
Educar aún… El educador frente
a los retos de la enseñanza
59. Josep M. Puig (coord.)
Entre todos. Compartir la educación
para la ciudadanía
60. Rafael Bisquerra Alzina (coord.)
La educación emocional en la práctica
61. José Ramón Lago Martínez
Javier Onrubia Goñi
Asesoramiento psicopedagógico y mejora
de la práctica educativa
62. Àngel Alsina
Educación matemática en contexto:
de 3 a 6 años
63. Jordi Marín, Ramon Barlam, Clara
Oliveras
Enseñar en la sociedad del conocimiento.
Reﬂexiones desde el pupitre
64. Ana M. Pérez Cabello
Enseñar y aprender a comunicarse en
una segunda lengua
65. Xavier Chavarria Navarro
Elvira Borrell Closa
Evaluación de centros para la mejora
de la calidad
66. Elizabeth Coelho, Judith Oller,
Josep M. Serra
Lenguaje y aprendizaje en el aula
multilingüe. Un enfoque práctico
67. Xus Martín García
Investigar i aprendre.
Com organitzar un projecte
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CUADERNOS DE EDUCACIÓN vol contribuir al procés de reﬂexió i debat sobre l’educació escolar
posant a l’abast de tots els professionals i, especialment, dels professors/res, els treballs que, per la
novetat de les seves propostes, el rigor de la seva formulació i la temàtica, poden utilitzar-se com
instruments de canvi i d’innovació educativa. La col·lecció està oberta a totes les àrees i nivells de
l’educació escolar i pretén situar-se en un espai entremig entre la reﬂexió i l’acció –entre el que
es fa o es proposa fer a l’aula i el qüestionament del perquè i el com es fa o es proposa fer– que
constitueix, sens dubte, un esglaó decisiu en la formació inicial i permanent del professorat.
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Noves mirades
a l’Educació Infantil
Noves mirades a l’educació infantil

56. Climent Giné (coord.)
La educación inclusiva. De la exclusión a
la plena incorporación de todo
el alumnado

Avui, els criteris professionals que acompanyen l’Educació Infantil no poden
ser només tècnics. Els processos de criança necessiten espais i temps, per compartir i aprendre, espais comunitaris, de cooperació on l’acompanyament de
professionals i altres famílies reforci el sentiment de pertinença a la pròpia comunitat i ajudi a percebre en positiu les competències que pares i mares tenen
com a primers educadors dels seus fills i filles.
Aquests processos, per la seva complexitat demanen ser analitzats des d’una
perspectiva social, psicològica i educativa, de forma absolutament integrada, reforçant aquells elements bàsics per a la intervenció educativa que han d’afavorir
el desenvolupament dels infants, tenint en compte que un servei educatiu en
aquestes edats es configura en un món d’afectes on s’acompanya el creixement,
no només dels infants sinó també dels adults que hi participen.
Per això té sentit plantejar quin tipus de servei, quin concepte d’infant i quins
professionals han d’acompanyar aquests processos en un context de desenvolupament.
D’aquí la importància de prioritzar la inversió pública creant xarxes de recursos i serveis públics educatius de qualitat per tal de promoure una veritable
cultura de la petita infància en un context comunitari i de proximitat.

Dolors Cabrera (coord.)

55. Antonio Mendoza Fillola
Materiales literarios para el aprendizaje
de la lengua extranjera

Dolors Cabrera (coord.)
Cristina Brullet Tenas
José Leal Rubio
Imma Bargalló
Isabel Solé
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Isabel Solé és catedràtica de Psicologia
de l’Educació a la Universitat de Barcelona. Ha assessorat a diverses administracions en l’elaboració del curriculum de
l’etapa 0-6 i ha participat en nombroses
activitats de formació dirigides a educadors i mestres d’Educació Infantil.
Imma Bargalló és llicenciada en Psicologia a la Universitat de Barcelona i ha
estat mestra d’Educació Infantil i Primària durant dotze anys. Actualment és
tècnica en gestió educativa del Servei
d’Educació Infantil de l’Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona.
José Leal és Psicòleg clínic, psicoanalista
i treballa com a assessor i supervisor institucional. Des de fa anys és consultor en
temes d’infància i adolescència. Actualment és vicepresident del Comitè d’Ètica
Assistencial en SM de la FCCSM.
Cristina Brullet és doctora en Sociologia (UAB), llicenciada en Pedagogia (UB)
i en Filologia Hispànica (UB). Professora
titular de la Universitat Autònoma de
Barcelona i investigadora de l’Institut
d’Infància i Món Urbà de Barcelona
(CIIMU). Ha investigat sobre el sexisme a
l’escola, les transformacions familiars i les
relacions d’intimitat entre sexes i entre
generacions.
Dolors Cabrera és llicenciada en Psicologia a la Universitat de Barcelona i mestra d’Educació Infantil. Ha participat en
publicacions i en diverses activitats dirigides a professionals de la petita infància. En els darrers anys ha dirigit, des de
l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona, el Servei d’Educació Infantil.
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