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Inclusions i exclusions 

Aquest article tracta deis serveis 
socials vineulats a la infancia a Eu
ropa. Aquest tema, en si mateix, és 
problematic, ja que comprén pro
ces sos d'inclusió i d'exclusió. Em 
centraré en eerts tipus de serveis 
per als infants que es troben per 
sota de I'edat d'escolaritat obligato
ria -els serveis que, en línies gene
rals, es fan carree deis nens amb 
pares i mares que treballen i que 
eduquen les criatures-. Tant és 
així, que excloc una gran part deis 
serveis actuals o poteneials (per 
exemple, els que concerneixen di
rectament la salut, I'esbarjo o el su
port familiar) i ofereixo una definició 
estricta deis proposits deis serveis 
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a la infancia que s'exposa a donar 
la impressió que aquests serveis, 
de fet, es limiten a la cura i I'educa
ció. Per tal d'insistir en la «primera 
infancia», construeixo un subjecte 
particular i arbitrari: «I'infant jove», i 
diferencio aquest subjecte (i els 
serveis que utilitza) d'altres infants i 
serveis. En darrer Iloc, parlo d'Euro
pa quan realment em refereixo a 
una gran part de I'oest europeu, als 
pa'lsos que s'inclouen dins de la 
Unió Europea. Per tant, excloe I'ex
tensió enorme de l'Europa central i 
de I'est. Ja retornarem a plantejar
nos algunes d'aquestes exclusions, 
pero des del principi vull emfatitzar 
que he volgut estructurar aquest ar
ticle de la manera que, des de la 
meva perspectiva, té més implica
cions: qué veig i qué no veig, que 
no aprecio i a qué presto atenció. 

Un tema important en aquest 
treball és I'origen deis serveis a la 
primera infancia a Europa, que se 
centra en dos sistemes i enfoca
ments separats, cada un d'ells 
orientat cap a diferents subjectes i 
objectius, i el Ilegat d'aquests orí
gens. Aquest Ilegat, i I'envergadura 
amb que els pa'lsos han intentat in
tegrar cada sistema, proporciona 
un parametre per organitzar la 
meva descripció deis serveis a la 
primera infancia a Europa avui en 
dia. En particular, tres pa'lsos han 
integrat serveis dins del sistema 
educatiu: Espanya, Suecia i la Gran 
Bretanya. Deixo el cas de I'expe
riencia espanyola per a altres au
tors d'aquesta Tribuna, que estan 
més ben qualificats per discutir-la, i 
centraré la meva atenció a dibuixar 
algunes comparacions entre Sue
cia i la Gran Bretanya. 
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Si bé les qüestions estructurals 
es basen a considerar els serveis a 
la primera infancia a Europa, pot
ser és massa facil quedar limitats a 
aquests assumptes. Una conclusió 
que extrec de la recent experién
cia sueca és que cal repensar-s'hi 
a I'hora de reestructurar. Si bé el 
desenvolupament deis serveis a la 
primera infancia, amb la conse
güent institucionalització d'aques
ta, ofereix oportunitats, també és 
potencialment perillós arriscar un 
govern de la infancia i les families 
instrumental, normatiu i disciplina
ri. El desenvolupament de les es
tructures necessita estar igualat, o 
aixi m'ho sembla, per un desenvo
lupament del pensament critic a 
joc, que assumeixi la política, la 
provisió i la practica de la prime
ra infancia perqué sigui politica i 
ética. 

Una casa dividida 

Els serveis a la primera infancia 
a Europa s'han desenvolupat a par
tir d'un doble origen que podem si
tuar en el segle XIX: d'una banda, la 
possibilitat que els infants de més 
de dos o tres anys procedents de 
famílies de classe mitjana rebessin 
educació, per exemple a través del 
moviment deis Kindergarten (jar
dins d'infancia); d'altra banda, les 
ajudes assistencials a families po
bres o treballadores amb criatures 
petites, incloent-hi infants de menys 
de dos anys d'edat, mitjan9ant 1'0-
ferta de tenir cura d'ells quan les 
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mares treballaven i/D la protecció 
deis infants que, a rlés a més, es 
creia que estaven E:n situació de 
risco Al cap deis anl's, i a diferent 
velocitat segons els IDa'isos, aques
tes tradicions i els seus serveis d'a
companyament s'han fusionat en 
un sol sistema, o bé cada sistema 
ha expandit la seva missió original. 
Per exemple, actualment gairebé 
tots els pa'isos d'Europa ofereixen 
-o s'han compromés a fer-ho en 
un futur proper- una educació pú
blica universal per él la canalla de 
més de tres anys -a, vegades (com 
per exemple, a Fran~;a) amb I'oferta 
ampliada d'algunes formes inte
grals o associades d'atenció a la 
infancia per cobrir es necessitats 
deis pares treballadors-. Avui en 
dia, I'atenció a la infancia esta vista 
com una necessitat general deis 
pares treballadors, els quals, ac
tualment (a diferér cia del segle 
XIX) probablement :enen un nivell 
educatiu més elevat i pertanyen a la 
classe mitjana de manera més ma
joritaria que aquells pares que no 
estan empleats (f\loss i Deven, 
2000). A més, els smveis d'atenció 
a la infancia, actué.lment en al9a, 
clamen per un rol evolutiu o fins i tot 
educatiu, encara clue conservant 
I'émfasi de centrar I'atenció en els 
fills de pares treballadors. 

Aquests movirrents de con
vergéncia, en alguns casos, s'han 
comparat a una reestructuració 
que ha integrat la responsabilitat 
governamental de 'educació i els 
serveis d'atenció dins d'un sol sis
tema. Els serveis a la primera 
infancia a diferent~ pa"isos es po
den situar en una línia continua 
d'integració. En un extrem hi ha els 



sistemes ben establerts i plena
ment integrats: aquí tots els serveis 
a la primera infancia estan situats 
dins d'un sol sistema (tant els ser
veis socials com I'educació) i són 
responsabilitat d'un departament 
governamental, nacional i local. 
Aquesta és la situació a Dinamar
ca, Suécia i Finlandia (i també, a 
fora de la Unió Europea, a Noruega 
i Islandia). Pero, en aquests pa'i
sos, la integració va més enlla de 
la mera unitat administrativa. Altres 
facetes -la legislació, el currícu
lum, I'horari d'obertura, el perso
nal, els fons públics, el cost per 
part deis pares, etc.- també s'in
tegren plenament. Sovint també 
s'ofereixen molts serveis centralit
zats en institucions amb alumnat 
d'edats integrades, guiant la cana
lla a través del rang de totes les 
edats que comprenen la primera 
infancia. 

A I'altre extrem, la responsabili
tat deis serveis es divideix entre els 
serveis socials i els sistemes d'e
ducació i departaments' governa
mentals. Aquests casos es poden 
exemplificar amb Bélgica i Franc;:a, 
on els serveis del sistema d'as
sisténcia social (com ara les guar
deries i I'atenció diaria i organitza
da a les famílies) s'ofereixen a la 
canalla per sota deis tres anys, 
mentre que els serveis del sistema 
educatiu (com ara les escoles 
guarderia) es faciliten als nens de 
més de dos o tres anys. Aquests 
pa'isos fan servir diferents ti pus de 
serveis procedents de sistemes di
versos, sovint segons les diferents 
edats del nens. 

Els serveis que inclou cada sis
tema difereixen de quasi totes les 
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maneres imaginables. Les escoles 
guarderia obren durant I'horari es
colar normal (encara que, com ja se 
sap, les escoles poden anar de la 
ma amb algunes formes d'atenció a 
la infancia «extraescolars»), també 
presten els seus serveis sense co
brar, les componen majoritariament 
professors i segueixen un currícu
lum particular que enllac;:a amb I'es
cola primaria. Les guarderies con
vencionals obren a temps complet 
tot I'any, els pares han de contribuir 
en els costos i estan formades per 
diferents ti pus de treballadors d'a
tenció a la infancia, els quals estan 
menys preparats que els professors 
(tot i que a Franc;:a els i les caps de 
guarderia normalment tenen una 
alta formació com a infermers i in
fermeres). 

Entre aquests dos extrems, tro
bem pa'isos com Espanya i la Gran 
Bretanya. Aquests estats han inte
grat la responsabilitat deis serveis a 
la primera infancia dins del sistema 
educatiu, i els han dividit prévia
ment entre educació i serveis so
cials. Pero el procés d'integració 
encara no és complet: la línia que 
separa ambdós sistemes encara es 
pot discernir clarament. Encara res
ta molt per fer abans que puguem 
dir que s'ha establert un sistema in
tegrat genuí. Per exemple, en 
aquests dos pa'isos, molts nens i 
nenes de més de tres anys assistei
xen a classes que corresponen a 
escoles de primaria. Finalment, en 
alguns pa'lsos com Alemanya, on la 
responsabilitat deis serveis a la pri
mera infancia és deis serveis so
cials, els serveis per a nens de més 
de tres anys encara operen de ma
nera molt separada. 
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Així, doncs, a molts lIocs, la con
tínua divisió per edats és un lIegat 
del passat: la canalla tant pot ser 
que ingressi en aquests serveis per 
primera vegada als tres anys, com 
que sovint sigui transferida d'un ti
pus de servei a un altre en aquesta 
mateixa edat. Tot i que a la majoria 
de pa'isos hi ha exemples de ser
veis que s'ofereixen a tota la franja 
d'edat de la primera infancia, 
aquests constitueixen una mi noria, 
sovint petita, excepte en els pa'isos 
nordics (i fins i tot en aquest cas, a 
Dinamarca les guarderies per a 
nens de menys de tres anys i els 
jardins d'infancia per a canalla de 
més de tres anys es poden trobar al 
Ilarg deis centres integrats per a 
nens deis zero als sis anys), A més, 
no només hi ha molta menys oferta 
pública per als nens i les nenes de 
menys de tres anys que per als que 
en tenen més (excepte a Dinamar
ca i Suecia), sinó que a molts pa'i
sos és fon;:a comú que la majoria 
d'oferta pública (i privada) per a la 
canalla de menys de tres anys la 
proporcionin cuidadors individuals 
(vigilant la canalla a la mateixa casa 
del cuidador -family day care- o 
a casa del nen o la nena) i cuida
dors informals (a nivell particular, 
els parents, com ara els avis), Al 
capdavall, podem dir que I'oferta 
de serveis per a la canalla de 
menys de tres anys és més baixa, 
més individualitzada i, sovint, es 
troba a part de I'oferta dirigida a ca
nalla de més edat. 

L'educació i les tradicions d'a
tenció a la infancia ens han deixat 
altres Ilegats, Potser el més sorpre
nent fa referencia al que podríem 
anomenar la «ma d'obra .. , Els pa'i-
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sos del nord i Espanya tenen un 
«nucli .. de treballadors d'atenció a 
la primera infancia Jreparats per 
treballar en centres, i a través de tot 
el rang d'edat d'aquesta etapa, 
deis zero als sis any~;, Aquest «nu
cli .. de treballadors, él més, té un ni
vell relativament alt ele preparació: 
després d'assolir la rnajoria d'edat, 
almenys han cursat tres anys en 
institucions educativE!S de nivell su
perior, En cada cas, Jero, també hi 
ha un segon grup ce treballadors 
menys format, els qLlals estan em
pleats juntament amJ aquest «nu
cli .. de treballadors al qual em refe
ria abans, i que cons'üueix la meitat 
o més de tota la «ma d'obra .. que 
treballa en I'assistenc:ia a la primera 
infancia, 

De tota manera, a moltes altres 
parts d'Europa, inclClent-hi la Gran 
Bretanya, hi ha un,. divisió, dos 
grups de treballado 's que no for
men cap «nucli .. , Els professors tre
bailen als serveis Educatius amb 
canalla més gran, veescolar, i els 
treballadors d'assistE!ncia a la infan
cia ho fan amb nens i nenes en al
tres serveis, Els primers tenen una 
formació i una remureració relativa
ment altes; mentre que els darrers 
generalment estan menys formats i 
remunerats, A molts Ilocs d'Europa, 
aquest segon grup tE! la seva propia 
jerarquía: els treballé:dors deis cen
tres -com ara els in :ermers i les in
fermeres- i els cLiidadors índivi
duals -cangurs o family day ca
rers-, que són els majors submí
nistradors de serveis, a molts paIsos 
d'Europa, i també el~ que tenen una 
formació i una remuneració més 
baixa, fins i tot més Clue els treballa
dors de centres, 



Algunes altres dimensions 
de diferencia 

Fins a cert punt, he centrat la 
meva atenció en el Ilegat dividit 
deis serveis a la primera infancia, i 
com diferents pa'isos han res post a 
aquesta divisió, Pero hi ha un cert 
nombre de diferencies importants 
referents a com els diferents pa'isos 
han desenvolupat aquests serveis, 
quins es poden localitzar i entendre 
en relació amb les respectives di
ferencies economiques, polítiques i 
culturals, La diferencia més basica 
de totes seria el rang d'edats que 
comprenen les diverses «primeres 
infancies» , 

A la major part de pa'isos euro
peus, I'escolaritat obligatoria co
menc;:a als sis o set anys (tradicio
nalment, als set anys als pa'isos nor
dics, pero actualment es troben en 
el procés d'introduir la canalla a les 
escoles als sis anys, tant en el cas 
de I'escolaritat obligatoria com vo
luntaria), De tota manera, I'escolari
tat obligatoria comenc;:a abans a 
tres pa'isos -Luxemburg (als qua
tre anys) i Holanda i la Gran Bretan
ya (als cinc anys)-, Nogensmenys, 
hem de tenir en compte que a Irlan
da, Holanda i la Gran Bretanya por
ten la canalla a I'escola primaria vo
luntaria (pero molt estesa) a partir 
deis quatre anys, Els avantatges 
que comporta el fet que els nens i 
les nenes comencin tan aviat a anar 
a I'escola semblen obvies, pero hi 
ha un cert nombre de desavantat
ges, que debiliten el sector de la 
primera infancia i augmenten una 
visió d'aquest basada en la pobra 
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relació de dependencia del sistema 
escolar obligatori, la tasca del qual 
es basa a «preparar" la canalla per 
a aquest sistema, 

A I'altre cap del rang d'edats, hi 
ha diferencies considerables en la 
política que concerneix a la infancia 
de menys de tres anys, Avui en dia, 
tots els pa'isos de la Unió Europea 
tenen un dret estatutari que regula 
les excedencies, Pero aquest dret 
varia en molts aspectes entre els 
pa'isos, incloent-hi la duració, la fle
xibilitat, el pagament i el fet d'ac
ceptar la feina (de manera poc sor
prenent, és més probable que s'ac
cepti la feina si aquesta és remune
rada) (cf, Moss i Deven, 2000), 

A Europa es poden veure funcio
nar moltes idees subjacents sobre 
la primera infancia, que configuren 
diferents polítiques que comprenen 
les excedencies i els serveis, En un 
extrem, la política sueca assumeix 
que els pares haurien d'estar en el 
mercat laboral, encara que amb un 
temps d'excedencia curt pero ben 
pagat i flexible, i que els pares que 
es traben en el mercat laboral hau
rien de tenir un suport públic fort, 
incloent-hi els drets als serveis pú
blics i alguna forma d'atenció paga
da per cuidar els fills malalts, A I'al
tre extrem, a Alemanya, la política 
es basa en el fet que I'atenció pa
terna (i materna) és la millor per a la 
canalla de menys de tres anys, Un 
tercer apropament valora l' «elec
ció" deis pares (encara que, una al
tra vegada, a la practica aixo signi
fica les mares), amb polítiques que 
proporcionen lIargues excedencies 
a pares o mares que tenen cura 
deis fills a casa, així com serveis 
per a aquells pares que opten per 
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treballar (de quina manera aques
tes polítiques poden dir que facili
ten una elecció real, i que podria 
significar una elecció real és un al
tre assumpte), 

Les polítiques d'excedencia te
nen implicacions considerables per 
als serveis a la primera infancia, Po
den afectar I'edat a la qual la cana
lla accedeix a aquests serveis, Per 
exemple, el fort projecte suec d'ex
cedencia paterna i materna ha re
dun gratament el nombre de nens 
de menys de dotze mesos a les 
guarderies públiques, Mentre que a 
Alemanya, o almenys al que forma
va l'Alemanya de l'Oest, hi ha poca 
oferta pública per a canalla de 
menys de tres anys, 

Dins del període de temps defi
nit per les excedencies i I'edat d'es
colaritat obligatoria com a «primera 
infancia», hi ha diferencies més 
grans sobre com els pa'fsos euro
peus organitzen els serveis a la pri
mera infancia -a més de si es tro
ben o no dins d'un sistema integrat 
o dividit-, Els governants, els em
pleats, els pares i el sector privat te
nen rols molt diferents en la decisió 
i la fundació de serveis, Alguns pa'l
sos encara donen un rol central als 
serveis oferts públicament (per 
exemple, Suecia, Italia i Franc;:a), o 
a una economia mixta de serveis 
públics i privats sense anim de lu
cre, ambdós fundats directament 
per les autoritats públiques (per 
exemple, Dinamarca i Alemanya), 
Altres pa'fsos, especialment els te
rritoris angloparlants del Regne Unit 
i Irlanda (que en aquest respecte 
tenen molt en comú amb altres pa'f
sos angloparlants, com els Estats 
Units) han adoptat un enfocament 
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de mercat, en el qua els seus ser
veis (alguns de públi~s, pero molts 
de privats i funcionan: per ser rendi
bies economicament'1 competeixen 
per vendre els seus productes als 
pares, que són considerats com 
consumidors i clients 

Una altra caracter'stica d'aques
ta aproximació me 'cantilista, de 
nou particularment forta als pa'fsos 
angloparlants (dins i més enlla 
d'Europa), pero també als Pa'fsos 
Baixos, és I'emfasi en la política pú
blica pel que fa al rcl deis treballa
dors en els serveis a la primera 
infancia, tant facilita lt serveis d'a
tenció a la infanci 3. directament 
adrec;:ats a aquest~: treballadors, 
com subvencionant als empleats 
els costos de I'atenció a la infancia 
d'alguna altra manera, La raó és no
vament el mercat. E Is treballadors 
són encoratjats a pa'ticipar en I'es
trategia del mercat l3.boral, per as
segurar la contractació i la retenció 
deis bons treballadclrs, L'accés de 
la infancia als servei:, és contingent 
a la posició deis pams en el mercat 
laboral i a la seva vEtlua com a em
pleats, 

Aquests enfocaments mercanti
litzats tracten els serveis a la prime
ra infancia com a productes comer
cials i mercantils, de negocis, parti
cularment I'atenció a la infancia, A 
la Gran Bretanya (pero també als 
Estats Units), el colo:ó és el financ;:a
ment públic deis serlleis d'atenció a 
la infancia en la forma d'assistencia 
financera directa par als pares a 
través d'un sistema de credits de 
contribució (de manera diferent, bo 
i reflectint la legalitat d'un sistema 
dividit a la Gran Brl3tanya, I'escola 
guarderia esta financ;:ada directa-



ment pel govern i es proporciona 
als pares Iliure de qualsevol ca
rrec). La importancia que es dóna 
als subsidis de contribució a la 
Gran Bretanya també s'hauria de 
comprendre en el context d'una so
cietat Iliberal avanQada, en que 1'
heroi i l'heroYna són els individus 
autonoms disposats i disponibles 
per assumir responsabilitats perso
nals per administrar els seus propis 
riscos i necessitats, I'alta valua deis 
quals és recompensada amb treball 
remunerat i independencia. El sub
sidi de contribució es proposa per 
fer possible que els individus que 
tenen els ingressos més baixos Ilui
tin per alliberar-se de la dependen
cia de I'atur i de participar en el 
mercat de treball. 

A més de finanQar i repartir, els 
governs d'Europa tenen un tercer 
rol en els serveis a la primera infan
cia: la regulació d'aquests serveis, 
particularment a través deis currí
culums nacionals i deis sistemes 
d'estandards i inspecció. Una revi
sió recent de la OCOE sobre les po
lítiques de primera infancia a dotze 
paYsos, incloent-hi vuit estats mem
bres de la Unió Europea, assenyala 
un moviment general envers els cu
rrículums nacionals deis serveis a la 
primera infancia -encara que 
aquests varien segons si cobreixen 
la totalitat del rang d'edats o només 
les edats més altes de la infancia 
preescolar. De tota manera, estan 
emergent diferencies importants. 
O'una banda tenim el que s'ha ano
menat «currículums integrals, con
sultius», o «currículums marc», la 
majoria deis quals els trobem sovint 
en els pa'isos del nord d'Europa, in
fluHs per Froebel. 
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«Aquests currículums [els marc] 
ofereixen la base deis valors més im
portants i les orientacions pedagogi
ques més significatives per als cen
tres de primera infancia, pero no en
tren en detall s sobre com s'haurien 
d'assolir aquests objectius. Fan ém
fasi en elements múltiples del de
senvolupament infantil, incloent-hi el 
desenvolupament cognitiu, pero el 
benestar de I'infant i el seu desenvo
lupament holístic, guiat pels valors 
establerts per la societat, emergeix 
com una preocupació major... Els 
ministeris i els municipis general
ment compten amb un equip (ben 
formal) i pares de cada centre per 
elaborar la seva visió educativa, els 
seus objectius, els métodes pe
dagogics i les tasques diMes, 
guiats pel currículum marc nacional, 
i el currículum o les directrius del 
municipi local» (OCDE, 2000: 54). 

Es dóna una Ilibertat considera
ble a les autoritats locals i als ser
veis individuals sobre com s'han 
d'interpretar i implementar els currí
culums. 

O'altra banda, hi ha els «currícu
lums experts, basats en la com
petencia», característics deis paY
sos europeus amb una tradició pre
escolar més que no amb una tradi
ció deis jardins d'infancia de Froe
bel, com ara FranQa, Belgica i la 
Gran Bretanya. Aquests currícu
lums són detallats, deixen moltes 
menys possibilitats per a la decisió 
local, especifiquen les competen
cies particulars que la canalla hau
ria d'assolir i com s'hauria de con
duir la feina a fer. A la Gran Bretan
ya, per exemple, el 1999 el govern 
va publicar Els objectius del primer 
aprenentatge, on s'especificaven 
les metes que els nens haurien 
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d'assolir en acabar «I'etapa base» 
(deis tres als sis anys); i aquest text 
anava seguit d'una altra publicació: 
Guia del currículum a I'etapa base, 
un manual de 128 pagines preparat 
per «ajudar els professionals a 
diagnosticar les diverses necessi
tats de tota la infancia, de manera 
que la majoria puguin ser satisfetes 
i algunes, si s'escau, puguin 
avangar més enlla deis objectius 
del primer aprenentatge, cap al fi
nal de I'etapa basica», 

Suecia i la Gran Bretanya: 
dos casos d'integració 

El 1997, la Gran Bretanya va fer 
el pas decisiu de conduir la respon
sabilitat que tenia envers tots els 
serveis a la primera infancia dins 
del sistema educatiu, Hi ha quatre 
estats més, membres de la Unió Eu
ropea, que actualment tenen una 
integració administrativa deis ser
veis a la primera infancia, Un d'a
quests estats membres, Espanya, 
va fer aquest pas al principi deis 
anys noranta, Els altres tres, Dina
marca, Finlandia i Suecia, tenen 
una Ilarga tradició establerta de 
serveis integrats (de la mateixa ma
nera que la tenen els altres pa'lsos 
del nord: Noruega i Islandia), Tan
mateix, el 1997 Suecia va fer un pas 
endavant molt significatiu, movent 
la responsabilitat deis serveis a la 
primera infancia des del sistema de 
benestar social (on tots els pa'lsos 
del nord havien tingut localitzats 
previament els assumptes de pri-
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mera infancia) cap a sistema edu
catiu, Avui en dia, la 113ran Bretanya 
i Suecia comparteixEn una posició 
única dins d'Europa (a més de dins 
del món): són els únics pa'lsos que 
han situat dins d'una sola adminis
tració els serveis a la 'primera infan
cia, les escoles i els :,erveis d'aten
ció a la infancia en edat escolar, 
Certament, només des altres pa'lsos 
(Espanya i Nova Ze anda) han si
tuat tots els serveis a la primera 
infancia dins del que és I'educació, 

Ouines han estat les conse
qüencies d'aquests rnoviments a la 
Gran Bretanya i SUI~cia? Evident
ment, les situacions són molt dife
rents, Els serveis sue:;s a la primera 
infancia han integra: durant molts 
anys, no només administrativament, 
sinó en tots els aspE'ctes, incloent
hi els legislatius, difments tipus de 
subministraments, I inangament i 
personal, També s'han constru'lt 
des de fa anys gracies al progres
siu suport polític púl)lic, Ouan van 
tenir Iloc les reformei; del final de la 
decada deis norantél, Suecia ja te
nia un sistema fort i extens de su
port públic al subrrinistrament de 
serveis a la primera infancia que es 
basava en un accés universal com
promes estatalment. 

Aquest fet el podem exemplifi
car de dues manere~;, El 1993, la le
gislació va establir el deure de les 
autoritats locals de, proveir d'una 
plaga en un servei finangat pública
ment a la canalla d"3dat compresa 
entre els dotze mews i els dotze 
anys si els seus pams estaven em
pleats o estudiaven, 'o si el nen o la 
nena tenia alguna nl3cessitat espe
cial: el 1998, el 95 % de les autori
tats locals van exp03ar que podien 



fer front a aquest deure pero dins 
d'un període d'espera de tres a 
quatre mesos (Gunnarsson, Korpi i 
Nordenstam, 1999: 39). En segon 
Iloc, com la resta de pa'lsos nordics, 
la major part de treballadors de pri
mera infancia (el 60 % el 1998, i en 
proporció creixent (ídem)) eren pe
dagogs o professors de preescolar 
amb un nivell de formació basica 
de tres anys després d'assolir la 
majoria d'edat (educació superior), 
i les seves condicions laborals no 
estaven gaire per sota de les deis 
professors d'escola. 

Per tant, Suecia ja té solucionat 
un deis problemes centrals, oposat 
al cas de la Gran Bretanya: una di
visió de la ma d'obra constitu'ida 
principalment per treballadors de 
primera infancia formats pobra
ment, i treballadors també de pri
mera infancia remunerats pobra
ment (Cameron, Owen i Moss, pro
perament). 

Suecia transferia un sistema ben 
financ;at, ben establert i ja integrat, 
de benestar social a I'educació. La 
Gran Bretanya, per contra, transfe
ria una meitat del sistema dividit 
(I'atenció als infants) del sistema de 
benestar social cap a I'altra meitat 
(primera ensenyanc;a), ja dins del 
sistema educatiu. 

Durant molts anys, Suecia ha tin
gut uns índexs alts de col'locació 
entre les mares i els pares, cosa 
que reflecteix una combinació de 
baix atur i un fort emfasi en la im
portancia del Iloc de treball com un 
sentit d'inclusió social. Aixo ha fet 
que es practiqui una política d'ex
cedencies per als pares ben paga
des pero relativament curtes, segui-
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da d'un dret d'accés als serveis fi
nanc;ats públicament sempre que 
I'infant arribi als dotze mesos (per 
tant, a Suecia molt poca canalla per 
sota deis dotze mesos es troba ins
crita en els serveis, pero tres quar
tes parts de la canalla entre dotze 
mesos i sis anys assisteix als ser
veis financ;ats públicament). De tota 
manera, el dret a tenir una plac;a 
esta Iligat al fet que els pares treba
Ilin: I'augment de I'atur els anys no
ranta va posar de relleu que els fills 
deis pares que no estaven emple
ats podien perdre, o no obtenir, la 
plac;a. 

Un resultat d'aquest canvi cap a 
I'educació és el desenvolupament 
deis drets deis infants en els ser
veis, sense tenir en compte I'esta
tus laboral deis pares. Des del juliol 
de 2001, el dret a una playa de pri
mera infancia s'ha estes a tota la 
canalla, de manera que s'ha des
vinculat I'accés als serveis a la pri
mera infancia de la participació pa
terna en el mercat laboral: "Un in
fant d'edat compresa entre un i cinc 
anys, els pares del qual estiguin en 
atur o en excedencia, tindra el ma
teix dret que la canalla de pares tre
balladors o estudiants a temps 
complet a ser inclos dins de les res
ponsabilitats municipals de submi
nistrar places en el sistema prees
colar. S'ha de garantir a la canalla 
una estada de tres hores com a mí
nim al dia» (Ministeri Suec d'Educa
ció, 2000:2). 

Aquest moviment cap a I'educa
ció també ha destacat una altra 
anomalia. Dins del benestar social, 
s'esperava deis pares que contri
bu'lssin en els costos de tots els ser
veis que utilitzaven. Amb el viratge 
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cap a I'educació, la canalla de qua
tre i cinc anys ara aconseguira unes 
tres hores diaries d'assistencia gra
tu'lta, mentre que per a la resta d'as
sistencia a la infancia, el govern 
proposa un honorari maxim que els 
pares haurien de pagar (ídem). 

Així que la integració dins de I'e
ducació ha comportat la infusió 
deis principis educatius que con
cerneixen I'accés als serveis. És a 
dir, fonamentalment la integració 
ha encapt;:alat que es repensi la 
formació, no només deis treballa
dors de la primera infancia, sinó de 
tots els treballadors del sistema 
educatiu que treballen amb canalla 
fins als divuit anys. A partir de 2001 
s'introduira un nou sistema integrat 
de formació de professors, per tal 
de substituir vuit de les onze quali
ficacions de mestre existents. Tots 
els professors, inclosos els de pri
mera infancia, faran un curs univer
sitari de tres anys com a mínimo 
"Aquest camp general de I'educa
ció hauria de comprendre, d'una 
banda, arees de coneixement que 
són centrals per a la professió de 
I'ensenyament, com ara la didacti
ca, les necessitats educatives es
pecials i el desenvolupament del 
nen i del jove, i, d'altra banda, I'es
tudi d'assignatures interdisciplina
ries» (Ministeri Suec d'Educació, 
2000b: 1-2). La resta del curs impli
cara més estudis especialitzats, 
per exemple, en el treball amb pri
mera infancia. 

Aquesta reforma esta influIda 
per molts aspectes,' incloent-hi la 
promoció d'equips que treballen en 
particular amb canalla d'entre sis i 
nou anys, que impliquen diferents 
tipus de pedagogs i professors. 
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Pero el més important, reestructu
rant la responsabilitélt administrati
va i la formació del I)rofessor, esta 
vinculat a un procés radical de re
pensament: de la ini.ancia, del co
neixement, de l'aprE·nentatge i de 
I'ensenyament. AquE)st procés im
plica tant les escolE~S de primaria 
com les preescolars, i reconeix, per 
exemple, que aspec1es de la peda
gogia preescolar haL rien d'informar 
sobre noves manere:, de treballar a 
I'escola -incloent-hi I'educació 
deis setze als dinou anys-. La inte
gració deis serveis a la primera 
infancia (i deis de temps lIiure) dins 
I'educació no s'entéll que comporti 
una entrada en funcions d'una 
perspectiva i una tradició pedago
giques. Al contrari, hauria de basar
se en un repensamEnt general i en 
la recerca de compr,~nsions noves i 
compartides. 

Un informe de d scussió, enca
rregat pel govern su 9C a dos inves
tigadors destacats, Gunilla Dahl
berg i Hellevi Lenz Taguchi, ha estat 
una influencia impo ·tant en aquest 
procés de repensar L'informe, titu
lat Preescola i es ca 'a -dues tradi
cions diferents i la v:sió d'un Iloc de 
trabada, coment;:a i,jentificant dife
rents tradicions peciagogiques a la 
"preescola» (estic usant el terme 
suec de "primera i lfancia») i I'es
cola, cada una produ'ida per dife
rents construccions socials de I'in
fant: "L'analisi mos:ra que la visió 
de I'infant que anomenem "infant 
com a naturalesa" ~:'integra en ma
jor part a la preesoDla, mentre que 
"I'infant com a prod Jctor de cultura 
i coneixement" ésconstru'lt majo
ritariament a l'esc)la». Aquestes 
construccions difer9nts han tingut 



«conseqüencies directes en el con
tingut i els metodes de treball de 
I'activitat pedagógica, i en aquest 
sentit han afectat la visió de I'apre
nentatge i la construcció de conei
xement del nen». 

L'informe suggereix una cons
trucció alternativa de I'infant -I'in
fant com a constructor de cultura i 
coneixement- que podria «crear 
un Iloc de trobada on tant els pro
fessors de preescolar com els d'es
cola primaria tenen la possibilitat de 
desenvolupar les seves própies 
practiques pedagógiques». 

«No volem presentar un metode 
pedagógic nou o model, sinó una vi
sió d'un possible punt de trobada. 
Aquesta visió pot ser vista com un 
quadre provisional i holista de les 
institucions educatives que necessi
tem en una societat que canvia rapi
dament. Aquest punt de vista troba 
una manera de relacionar i un pro
cés de treball en relació amb la cre
ació i el coneixement del nen i amb 
la realitat quotidiana que esta basat 
en discussions contínues i valors co
muns que un vol impregnar a I'edu
cació del nen. Aquesta manera de 
relacionar comenr,:a amb la visió del 
nen com la d'un infant competent i 
capar,:, un infant ric, que participa en 
la creació de si mateix i del seu co
neixement -I'infant com un cons
tructor de cultura i coneixement-. 
En aquest apropamen. pedagógic, 
aquesta manera de relacionar es ca
racteritza per una aproximació in
vestigadora, reflexiva i analítica a di
ferents nivells». 

Aquesta classe d'analisi esta 
vinculada al fet de comprendre que 
Suecia s'esta traslladant d'una so-
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cietat industrial a una de postindus
trial, de la informació i del coneixe
ment -una societat de I'aprenen
tatge-. També reconeix que s'ha 
esdevingut un canvi profund -un 
canvi paradigmatic- sobre com la 
gent entén i crea significats a les 
seves vides que tenen conseqüen
cies per comprendre la infancia. 

Noves maneres d'entendre la 
infancia, el coneixement i I'aprenen
tatge requereixen nous camins 
d'entendre (i formar) el professor; 
sigui quin sigui el grup d'edat es 
treballa amb «La visió del nen com 
a coconstructor (que) implica una 
visió del professor com a cocons
tructor de cultura i coneixement. 
Aquesta visió significa una respon
sabilitat professional doble, que en 
part passa per mantenir un dialeg i 
una acció comunicativa amb el nen, 
el grup d'infants i col, legues, i en 
part per una actitud reflexiva i in
vestigadora en la qual el punt prin
cipal és la feina i el procés d'apre
nentatge tant deis nens com del 
professor ... La feina del professor 
és basicament estar disponible per 
escoltar, veure i deixar estar inspirat 
a un mateix per a alió que els nens 
diuen i fan, i aprendre d'alló" (Dahl
berg, 1997,23). 

Seria enganyós suggerir que els 
nous camins de treballar i pensar 
esbossats més amunt s'adopten 
universalment. Hi ha una diversitat 
considerable entre les autoritats 10-
cals a Suecia, i hi ha resistencies 
entre molts professionals per treba
llar en equipo No qualsevol podria 
acceptar una analisi social cons
truccionista, ni aquestes noves ide
es sobre I'aprenentatge. De tota 
manera, actualment a Suecia és im-
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pressionant I'obertura a les noves 
idees, a les noves relacions, a les 
noves maneres de treballar, i un 
sentit general d'optimisme entre els 
professionals. 

Com ja s'ha notat, la Gran Bre
tanya es va endarrerir forr;:a amb 
relació a Suecia, amb una ma d'o
bra i un sistema de serveis menys 
desenvolupat. També té el gran de
savantatge deis enormes proble
mes socials, incloent-hi els nivells 
més alts de pobresa. Tanmateix, 
s'ha assumit molta feina des de 
1997, quan el govern laborista va 
arribar al poder i va situar I'educa
ció primaria i I'assistencia a la 
infancia com una prioritat de la 
seva agenda política. A més, s'ha 
fet molt més en els darrers tres 
anys a la Gran Bretanya que en els 
trenta previs. A banda d'integrar la 
responsabilitat governamental deis 
serveis dins de I'educació, s'han 
fet disponibles nous fons, proce
dents de diverses fonts, per tal 
d'expandir els serveis a la primera 
infancia (de la mateixa manera que 
I'atenció extraescolar per a nens en 
edat d'escolaritat obligatoria); s'
han establert estructures a nivelllo
cal per tal d'estimular una expansió 
deis serveis; s'ha iniciat la regula
ció deis serveis; s'han introdu'lt me
sures curriculars; etc. 

De tota manera, el que manca 
de Iluny a la reforma britanica, o 
aixo em sembla, és un sentit ampli 
de visió -a que s'han d'assemblar 
uns serveis a la primera infancia re
alment integrats, i com s'ha de rela
cionar amb altres parts del sistema 
educatiu-. En canvi, la reforma ha 
estat un afer extremament pragma
tic, molt britanic, que s'ha proposat 
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aconseguir que les coses funcio
nessin millor, més a~¡iat adaptant el 
sistema existent qU1:l no pas pre
nent una visió més a Ilarg termini. 
Res no il'lustra aixo millor que I'a
propament a la contractació de per
sonal. 

Com ja s'ha discutit, tots els al
tres paIsos que han establert un 
servei de primera infancia integrat 
ho han basat en un treballador «nu
cli» especialitzat a tr3ballar a través 
del rang d'edats je la primera 
infancia i a tot arreu. Aquest treba
lIador podria ser un pedagog, un 
educador ben format, pero no un 
professor, o un professor de prime
ra infancia. Tanmat':lix, fins a cert 
punt la integració brtanica ha assu
mit una continu'ltat (el sistema divi
dit de personal: unél elit de profes
sors (formats per treballar en esco
les primaries) en el~ serveis basats 
en I'escola, i una majoria de ma d'o
bra constitu'ida per t~eballadors d'a
tenció a la infancia amb un nivell 
baix de formació. l\1entre la forma
ció existent s'esta comenr;:ant a ra
cionalitzar, fins a (ert punt no es 
veu cap signe de fm un pas enda
vant cap al repensa Tlent de la feina 
i deis treballadors de primera infan
cia. Part del probll:lma poden ser 
els costos: el sistena britanic des
cansa en uns treballadors mal pre
parats i remunerats; una reforma en 
la línia de Suecia si'gnificaria no no
més repensar la fe na, sinó revalo
rar-la incrementant 31s costos signi
ficativament. 

Una qüestió central és la relació 
entre I'educació i I'atenció a la 
infancia i entre el preescolar i I'es
cola. Els serveis ~.uecs d'infancia 
van guanyar impul~¡ els anys setan-



ta com una res posta per incremen
tar la col'locació materna; el seu 
objectiu era proveir atenció a la ca
nalla amb pares en el mercat labo
ral. De tota manera, també van 
aportar les tradicions i els objectius 
educatius, i la feina pedagogica 
s'ha emfatitzat en gran manera. 
Ara, amb la inclusió a I'educació, 
s'han comengat a remoure algunes 
de les diferencies que hi havia entre 
I'atenció a la infancia i I'educació, 
com ja he descrit. Podríem dir que 
Suecia ha entrat en una era «posta
tenció a la infancia ... 

En contrast, el sistema britanic 
continua dividit, en la teoria i a la 
practica, entre I'atenció a la infancia 
i I'educació primaria. En Iloc de 
conduir els serveis d'atenció i esco
lars per a nens petits cap a una di
visió de la primera infancia integra
da, la responsabilitat inicialment 
esta dividida entre dues parts del 
Departament d'Educació -una di
visió de primeres edats i una unitat 
d'atenció a la infancia: només molt 
tardanament, al principi de 2001, 
aquestes dues parts s'han unit en la 
«unitat de primeres edats i atenció 
a la infancia ... Certament, la política 
governamental emfatitza la relació 
tancada entre I'atenció o la cura i 
I'educació. Pero el pensament sub
jacent encara apare ix sovint com
partimentat. Aixo es reflecteix en 
I'ús continuat del Ilenguatge de I'a
tenció a la infancia. Aquest i altres 
signes apareixen per sumar-se a 
una decisió de no fer el pas trans
formador de comprometre's a oferir 
un servei integrat i coherent a la pri
mera infancia, que cobreixi tots els 
serveis més enlla de I'escolaritat 
obligatoria. 
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Tot repensant els serveis 
a la primera infancia 

El tema central d'aquest article 
ha estat la descripció i la classifica
ció deis sistemes, i I'examen deis 
processos de reestructuració. Els 
sistemes i les estructures són im
portants, pero també enganyosos, 
potser perque semblen oferir la 
perspectiva del control i I'ordre. 
Pero voldria acabar aquest article 
destacant la importancia del pensa
ment crític no només com una con
dició per a la reforma efectiva de 
les estructures, sinó també com 
una manera de calcular el control i 
el potencial govern deis sistemes 
de serveis moderns alhora que la 
infancia es troba cada vegada més 
i nstituc ional itzada. 

Com ja he mencionat, les refor
mes sueques comporten algunes 
formes de pensament crític que ex
ploren les comprensions subja
cents als sistemes de serveis, parti
cularment les construccions de I'in
fant en diferents tradicions pedago
giques. La disciplina emergent deis 
estudis de la infancia, o la nova so
ciologia de la infancia, com en 
diuen d'altres, també ha destacat la 
construcció social de la infancia 
(James i Prout, 1997; James, Jenks 
i Prout, 1998). Una implicació d'a
quest apropament construccionista 
és la idea que hi ha moltes com
prensions de la infancia i moltes 
imatges de I'infant. Per tant, nosal
tres -com a societat i com a indivi
dus- hem de prendre decisions 
que són polítiques i etiques, i hem 
de prendre la responsabilitat d'a-
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questes decisions: qui creiem que 
són els nens? Quina és la nostra 
imatge de I'infant? 

Les reformes sueques recents 
han estat influ'ides per una visió de 
I'infant com un constructor de co
neixement, identitat i cultura, una vi
sió que també ha influ'lt molt els ser
veis a la primera infancia a Reggio 
Emilia, al nord d'ltalia. Les reformes 
britaniques no fan referencia a 
aquesta classe de perspectiva teo
rica; certament eviten la teoria a fa
vor de les mesures tecniques i d'or
ganització. Tanmateix, el que sem
bla que emergeix en el discurs 
britanic és un nombre de construc
cions del nen com ara: I'infant com 
un reproductor de coneixement, ne
cessitat que el disposin a aprendre; 
el nen com a naturalesa, programat 
biologicament per seguir seqüén
cies evolutives; i el nen com un 
agent redemptor. 

A un nivell, aixo es pot veure 
com una resposta als desordres so
cials del neoliberalisme, oferint la 
perspectiva d'un remei senzill per a 
la desigualtat, la pobresa, els de
sordres, etc. Pero també pot estar 
vinculat a la influencia contínua de 
la modernitat i certs tipus de pensa
ment de la 11'lustració dins del món 
angloamerica, incloent-hi un con
cepte particular de coneixement 
que pretén representar el món tal 
com és, una voluntat de domini a 
través de I'aplicació de la ciencia, 
la tecnologia i la raó, i la creenQa 
que es pot trobar un sol camí per a 
una civilització universal. Esperan
ces similars han format les políti
ques sueques de primera infancia 
del passat, pero debats i avanQos 
recents semblen portar menys cap 
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al pensament instrur'lental sobre la 
infancia, i donar suport a la disposi
ció de treballar amb la diversitat, la 
complexitat i la subjEctivitat. 

Les construccion:; de la infancia 
són producte de les ipolítiques i les 
practiques. Els servEds a la primera 
infancia per ells matE ixos poden ser 
vistos com a construccions socials 
(Dahlberg, Moss i Pence, 1999; 
Moss i Petrie, properament). Proble
matitzar aquestes' construccions 
deis serveis, i entenclre la seva rela
ció amb les construccions de la 
infancia, forma part necessaria
ment del pensamen crítico Deixeu
me desenvolupar acuest punt. 

Un Ilegat deis origens, en el se
gle XIX, deis serve:s a la primera 
infancia és una manera dualista de 
reflexionar sobre aquests serveis. 
Una part deis servei:; era educació, 
I'altra, cura o atenció (benestar). 
L'atenció més recen ha estat dirigi
da a mostrar que el~; serveis poden 
implicar tant I'atenció com I'educa
ció. En alguns casos, aquest dualis
me s'ha expandit pl3r tal d'incloure 
un tercer proposit: el suport a les fa
mílies, sovint centra: en les famílies 
que es considera que es troben en 
una situació de desavantatge, en 
risc o necessitades. 

Aquest lIarg debat sobre prime
ra infancia fa sorgir qüestions sobre 
els significats i les relacions: que 
volem dir amb el terme «educació» 
i que amb «cura» o «atenció»? Qui
nes relacions mantE,nen? Pero tam
bé fa visible un assumpte basic so
bre els serveis a la primera infancia 
(a més d'altres serlieis per a la ca
nalla): que s'ofereimn per tal de sa
tisfer proposits precleterminats, vi n-



culats per tal de produir resultats 
preespecificats pels adults. La 
metafora d'aquesta comprensió o 
construcció és la fabrica d'una 
planta processadora, explicada vi
vament per Lilian Katz quan parla 
de I'oferta de primera infancia als 
Estats Units: «Em sembla que els 
programes de primera infancia es
tan cada vegada més en perill d'es
devenir modelats segons el model 
de corporació/industrial o fabril, tan 
dominant en els nivells educatius 
elementals o de secundaria... Les 
fabriques estan destinad es a trans
formar material pur en productes 
específics mitjanyant un tractament 
que segueix una seqüéncia de pro
ces sos preespecificats i estandar
ditzats». 

Els propósits de les institucions 
de primera infancia, estructurades 
com a productores de resultats, són 
implacablement instrumentals. Es
devenen una altra tecnologia huma
na, amb un émfasi en el control, la 
vigilancia i la regulació per tal d'as
segurar els rendiments correctes. 

Aquest concepte de serveis va 
de la ma amb una determinada 
conceptualització deis treballadors 
d'aquests serveis. Com ja he as
senyalat, els actual s treballadors 
deis serveis a la primera infancia en 
molts pa'isos estan fragmentats: en
tre professors i treballadors d'aten
ció a la infancia. Em sembla que hi 
ha dues construccions dominants 
dins d'aquest darrer grup de treba
lIadors: la mare substitutiva i el téc
nic de baix nivell que delibera tec
nologies prescrites. Ambdues con
ceptualitzacions -la mare i el téc
nic de baix nivell- marquen la fei
na de primera infancia com una 
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«feina de dones", des que les do
nes estan naturalment disponibles 
per fer-se carrec d'altri, i estan més 
ben disposades per a les feines re
petitives i de baixa habilitat técnica. 
Així doncs, la ma d'obra és aclapa
radorament femenina, un fet enor
mement significatiu i sovint comple
tament ignorat i poc apreciat en el 
seu valor (Cameron, Moss i Owen, 
1999). 

Hi ha altres maneres d'entendre 
els serveis a la primera infancia. Un 
concepte que he explorat amb 
col, legues (Dahlberg [et al.], 1999) 
són els espais o fórums situats en la 
societat civil, en els quals els infants 
i els adults participen plegats en 
projectes de significat social, cultu
ral, polític i económico Aquests es
pais d'infancia es conceben com a 
institucions comunitaries per viure 
la infancia, i com a part de la vida, 
no per preparar per a la vida. Si hi 
ha espais per a projectes, quins 
són aquests projectes? No hi ha 
cap res posta -els projectes poden 
ser molts i molt variats-. Els pro
jectes que s'escullin dependran 
tant del context com de les consi
deracions étiques i polítiques. En 
alguns casos, els projectes poden 
fer referéncia a necessitats físiques 
basiques, com ara la nutrició o el 
manteniment i la cura de la salut. 
Peró hi ha més possibilitats: apren
dre, promocionar la democracia 
participativa i crítica, i possibilitar 
oportunitats per desenvolupar una 
cultura deis infants en són tres 
exemples. 

Una bona part d'Europa encara 
es troba Iluitant amb el Ilegat es
tructural del segle XIX deis orígens 
deis serveis socials. Em sembla 
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que necessitem serveis a la primera 
infancia integrats, finan<;ats públi
cament, accessibles a totes les fa
mílies que en vulguin fer ús, junta
ment amb uns treballadors ben for
mats, ben remunerats i constitu'fts 
per membres deis dos generes. 
Tanmateix, dins d'aquests parame
tres generals es poden intentar una 
gran varietat de tipus de serveis. 
Amb aquests canvis estructurals en 
funcionament, havent deixat enrere 
el Ilegat del segle XIX, podem con
centrar els nostres esfor<;os en les 
qüestions emergents del món ac
tual. Que creiem que és la infancia? 
Que podem fer per ella? Quins són 
els proposits i els projectes deis 
serveis a la primera infancia? Que 
és la «cura o atenció» i que l' «apre
nentatge», i quins són els seus es
pais dins deis serveis a la primera 
infancia? Quina és la relació entre 
els serveis a la primera infancia i 
I'escolaritat obligatoria? 

Abans de donar les res postes 
correctes, les preguntes crítiques 
haurien de mantenir les qüestions 
de significat obertes, pendents de 
res posta i provisionals, i estar sub
jectes al debat democratic. Enfront 
de les forces poderoses de norma
lització i control, les qüestions críti
ques haurien de provocar pensa
ment crític, que és «un assumpte 
d'introduir una actitud crítica envers 
aquel les coses que s'ofereixen a la 
nostra experiencia present com si 
fossin intemporals, naturals, in
qüestionables: per estar en contra 
de la maxima del temps d'un ma
teix, en contra de I'esperit d'edat 
d'un mateix, en contra del curs de 
les creences populars. És un as
sumpte d'introduir un tipus d'inco-
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moditat dins de la fat:rica de I'expe
riencia propia, d'interrompre la flu'¡'
desa de les narraciclns que codifi
quen aquesta experiencia i fer-Ies 
tartamudejar» (Rose, 1999:20). 
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El autor estudia, desde una 
perspectiva comparativa, 
los diversos servicios de 
atención a la infancia que 
existen en Europa, desde 
los más educativos o aca
démicos hasta los más lúdi
cos o asistenciales, relacio
nándolos con la considera
ción del niño y el educador, 
que enlaza con cada una 
de estas visiones de lo que 
ha de ser la atención a la 
infancia. Realiza un repaso 
histórico a la provisión de 
estos servicios para /legar a 
la oferta actual, desde la 
gubernamental hasta la pri
vada o la de instituciones 
sin ánimo de lucro, con las 
consecuencias educativas 
que cada opción implica. 
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Abstracts 

L'auteur étudie, en partant 
d'une perspective compa
rative, les divers services 
d'attention á /'enfance qui 
existent en Europe, des 
plus éducatifs ou académi
ques jusqu'aux plus ludi
ques ou d'assistance, en 
les rattachant avec la consi
dération de /'enfant et de 
/'éducateur, qu'il relie avec 
chaque vision de ce que 
doit etre /'attention á /'enfan
ce. 11 effectue aussi une re
vue historique de /'apport 
de ces services pour arriver 
á /'offre actue/le, publique 
et privée ou des institutions 
sans but lucratif, avec les 
conséquences éducatives 
que chaque option im
plique. 

The authllr, from a compa
rative pe,·spective, studies 
the vario/Js children's servi
ces whic'l exist in Europe, 
ranging Irom those with an 
educatio"al or academic fo
cus lo thJse aimed more at 
play or general welfare. 
Each of Ihese visions of 
what chil dren 's services 
should be are then related 
to the im3ge of the child 
and edu,;ator implied within 
them. The historyof such 
services -including those 
providec~ by government 
and priva te or non-profit 
making organizations-up to 
the pres ,nt day is reviewed, 
the educational implications 
of each Jption being consi
dered. 
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