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El dilema entre 
les cures i I'educació 
en I'educació infantil 

Miguel A. Zabalza Beraza* 

He de comen~ar reconeixent 
que fa tan sois uns dies no hauria 
escrit el que estic escrivint en 
aquests moments. La solució al di
lema «cures versus educació» -o 
al16 assistencial enfrant el que és 
educatiu- sempre I'he situada més 
prapera al poi de I'educació. Més 
d'una vegada he defensat la pers
pectiva de I'educació -més medi
terrania, solia dir- davant de I'op
ció de la cura -més n6rdica, en 
una dicotomia geografica que re
sulta, sense cap mena de dubte, 
simplista. Per6 aquest darrer mes 
(octubre de 2000), a causa de dues 
circumstancies ben concretes, la 
meva seguretat conceptual ha ha
gut de fer front a dues oportunitats 
interessants de reajustament. 

En primer 1I0c, a principis d'oc
tubre vaig compartir un seminari al 
Centre Nacional de la Investigació 
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Pedag6gica de París amb una bona 
amiga sueca, Maelis Karlson, on 
vam exposar les característiques 
deis sistemes d'atenció a la infancia 
deis nostres pa'lsos respectius. Va 
ser molt interessant poder constatar 
com les tradicions deis pa'lsos i els 
seus sistemes educatius actual s te
nen un sentit i una justificació que 
sobrepassa Ilargament les «Iectu
res» simplistes. D'altra banda, tam
bé he pogut comprovar que, al fi
nal, els plantejaments s'aproximen 
notablement -cosa que sembla 16-
gica en un context internacional 
globalitzat, on les polítiques deis di
versos pa'lsos «s'observen» mútua
ment i acaben posseint nombrosos 
punts en comú. L'actual model suec 
d'atenció a la infancia és realment 
espectacular i posseeix virtuts que 
integren les tradicions basad es en 
les «cures» i nous plantejaments fo
namentats en models «educatius». 

En segon 1I0c, a finals d'octubre 
vaig participar en un congrés d'e
ducació infantil a Sao Paulo (Bra
sil). Atesa la particular problemati
ca brasilera amb relació a la infan
cia (a causa de la seva amplitud, la 
seva intensitat i la seva urgencia), 
tot feia preveure que les qüestions 
que es plantejarien en aquest f6-
rum podien resultar francament in
teressants. I així fou, sense cap 
mena de dubte. De fet, el dilema 
«cures versus educació» va esde
venir un deis eixos del debat. No 
podia ser d'altra manera, ja que 
Brasil ha plantejat com una de les 
prioritats de la seva política respec
te a la infancia el fet de buscar un 
model que integri els dos planteja
ments. Tant és així que, amb uns o 
altres arguments, amb posicions 
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més properes cap a un o altre poi 
del dilema, tots els ponents (brasi
lers i forans) vam afrontar aquesta 
mateixa qüestió. 

Per tot aixó, he d'acceptar un fet 
des del comen¡;;ament: estic per
plex i, per descomptat, he de rea
justar els meus propis planteja
ments sobre aquesta qüestió. 
Aquest article constituira una bona 
oportunitat per resoldre la forta dis
sonancia cognitiva generada du
rant ambdues experiéncies i resi
tuar-me, de nou, davant del dilema 
«cures versus educació., amb una 
posició més oberta. Intentaré analit
zar la qüestió des d'una nova pers
pectiva, més sensible a I'enorme 
complexitat política i pedagógica 
que comporta I'atenció a la infancia 
en contextos molt diferents i amb 
recursos molt dispars. 

L'educació infantil com 
a res posta a les demandes 
socials 

Suposo que tots estem d'acord 
a acceptar que la configuració del 
sistema actual d'atenció als nens i a 
les nenes és quelcom que ha anat 
variant amb el pas del temps. Gai
rebé sempre a remolc del que han 
estat les demandes i les pressions 
socials. 

És ciar que aquesta qüestió no 
s'ha d'entendre en sentit literal, com 
si algú (I'estat, les institucions o els 
particulars) respongués amb con-
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viccions i amb recursos diversos a 
les demandes explícites de perso
nes o de grups. Arnb freqüéncia, 
les coses han sUCCE'it al revés: han 
estat els organisme~, públics o pri
vats els que han esti'l'lulat -per ra
ons polítiques, ideo ógiques o co
mercials- el recorleixement d'a
questa necessitat. I per aixó han 
hagut de superar una certa re
sisténcia de les farr ílies, poc incli
nades a deixar els SllUS fills i les se
ves filies en mans al enes. 

En tot cas, la inccrporació formal 
de I'etapa d'educac ó infantil al sis
tema educatiu esr:;.anyol no s'ha 
produ'it sense debats importants 
sobre el sentit que hauria de tenir i 
sobre I'organització que hauria d'a
doptar. Aquesta evclució s'ha notat 
especialment en dos aspectes: el 
seu reconeixement com quelcom 
positiu per a tots els nens -i no no
més com una acció.benéfica dirigi
da als més necessilats- i els con
tinguts atribu'its a aquesta etapa 
com a aspectes edJcatius que cal 
treballar amb els nllnS i les nenes 
escolaritzats. 

EL RECONEIXEMENT DE L'EDUCACIÓ 

INFANTIL 

En el context polític espanyol, 
només s'ha comen¡;;at a concedir 
importancia a I'educació formal 
deis nens i les nerles recentment. 
La forta tradició existent en el nostre 
país pel que fa al paper educatiu de 
la família -sobreto: en els primers 
anys- ha relegat a un segon Iloc el 
compromís de l'esto1t d'oferir I'edu
cació infantil a trav3s de les esca
les. Aquest compromís únicament 



s'havia mantingut -i sempre de 
manera clarament insuficient
amb relació a les situacions de mar
ginació o d'insuficiencia. Per a 
aquests casos s'anaren endegant, 
des de temps antics, polítiques 
compensatóries que, generalment, 
quedaven encomanades a les insti
tucions benefiques de caracter reli
giós i/o als agents de les polítiques 
assistencials. 

Oues circumstancies han afavo
rit aquesta «cultura» familiar al nos
tre país: 

- O'una banda, la permanen
cia de models familiars extensos 
durant tota la primera meitat del 
segle XX -model que ha perdurat 
gairebé fins als nostres dies a les 
zones rurals. Aquests grups fami
liars presentaven un context obert 
en el qual la presencia d'adults de 
diverses generacions era una 
constant. Aixó facilitava la possibi
litat que els nens poguessin man
tenir-se a casa, a cura de les per
sones grans o que no assumien 
compromisos laboral s externs. 

- De I'altra, I'escassa incorpo
ració de les dones al món laboral. 
En molts casos, les dones han estat 
les encarregades de tef'lir cura de 
la família, i s'han fet carrec de I'a
tenció als nens petits. La mentalitat 
espanyola no atribu'ia a aquesta 
cura una obligació de I'estat, sinó 
que cada família I'assumia com una 
de les obligacions a que havia de 
fer front, amb els recursos disponi
bles, pel seu compte. 

Per tant, podríem dir que, en les 
fases previes a la constitució formal 

L'educació infantil 

de I'etapa de I'educació infantil, la 
situació habitual al nostre país ha 
estat la següent: 

- Amb relació als nens més 
petits, la responsabilitat de la seva 
cura ha estat, generalment, a ca
rrec de les famílies. Només en els 
casos que les famílies no estaven 
en condicions d'atendre adequada
ment els seus fills, l'Estat ha arribat 
a assumir una acció de comple
mentació que s'articulava a través 
de les seves polítiques socials i, da
rrerament, també a través de les 
polítiques destinades al suport a les 
famílies (i/o a les dones). 

I per aixó mateix, avui en dia tro
bem que I'atenció als nens de fins a 
tres anys depén principalment del 
Ministeri o de les conselleries rela
cionades amb el treball, els serveis 
socials i/o la família. En alguns ca
sos, els municipis també han assu
mit responsabilitats amb relació a la 
infancia. Només recentment, i de 
manera esporadica, l'Administració 
educativa s'ha atorgat responsabili
tats en aquest terreny -només a 
partir de la regulació curricular de 
I'educació infantil a la LOGSE com 
a etapa educativa que cobreix deis 
O als 6 anys. 

- Els progressos s'estan pro
duint justament en aquest canvi de 
mentalitat respecte al sentit i la im
portancia (aixó que anomenem re
coneixement) que de mica en mica 
s'atribueix a I'etapa: ja no és quel
com que s'entén com un compro
mís i un dret de les famílies, sinó 
alió a qué les famílies tenen dret (la 
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idea que són els nens i les nenes 
els detentors d'aquest dret encara 
s'ha d'assumir de manera plena). I 
com que no es tracta d'un servei 
senzill, sinó que requereix unes ins
titucions i uns professionals prepa
rats, aquest dret només es pot fer 
efectiu a través d'una forta implica
ció de I'estat -el qual hauria de fer
se carrec de les des peses i de I'ar
ticulació del sistema. 

Així doncs, el reconeixement de 
I'educació infantil s'ha produ'it a 
causa del gir de 90 graus amb qué 
s'ha considerat I'acció educativa en 
aquest moment de la vida deis 
nens. Ja no preval aquella idea que 
«on estan millor els nens petits és a 
casa amb la seva mareo>. Les esco
les han deixat de ser aquell lIoc on 
porten els seus fills «aquells que no 
poden trobar una solució millor, 
com ara deixar-Ios amb els avis, 
amb alguna empleada, o amb la 
seva mare, que hauria de deixar de 
treballar per tal d'atendre'ls». Ans al 
contrari, avui dia les famílies es ba
rallen per obtenir una pla<;:a a les 
escoles infantils. Cada vegada hi 
ha més competéncia per poder 
aconseguir aquestes places. En 
definitiva, tot i la no obligatorietat de 
I'escolarització, s'ha generalitzat 
aquesta necessitat de portar els 
nostres fills a una escola infantil des 
de molt petits, perqué aixo és bo 
per a ells. 

ELS CONTINGUTS DE L'EDUCACIÓ 

INFANTIL 

El segon aspecte que marca I'e
volució de la «idea social» respecte 
a I'educació infantil té a veure amb 
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el sentit que se li alorga, és a dir: 
qué entén la gent que demana lIocs 
escolars per als seu; fills petits? 

Obviament, aqL:esta és una 
qüestió de molta més substancia 
pedagogica que I'anterior. És per 
aquest motiu que er aquest aspec
te els canvis són mÉ s lents i el pro
grés s'ha produ'it arr,b for<;:a contra
diccions i retrocessCos. 

Deixant de banda les institu
cions amb sentit a!;sistencial i de 
«guarderia», la fUrlció primordial 
de les quals sembla trobar-se pre
figurada en la seva propia deno
minació (guardar Ills nens, tenir 
cura d'ells mentre els seus pares 
treballen, o aprofitm el temps es
colar per oferir als petits un con
text de vida més adient a les seves 
necessitats en re fE réncia a la hi
giene, a I'alimentació o al tracte), 
podem dir que, en general, els 
dispositius d'educélCió infantil van 
néixer amb una oi'ientació clara
ment «escolar». 

De fet, si recup'3rem la historia 
de I'educació de nEms petits, quan 
es comen<;:a a pen!;ar en una edu
cació formal per a ells, es fa des de 
la perspectiva de «preparar-los» 
per a una escola obligatoria. Per 
aixo es planteja aquesta fase com 
una etapa de preescolar, de prepa
ració per a l'escoLa. obligatoria. A 
partir deis anys 70 es comen<;:a a 
revisar aquesta ide 3. i a atribuir ca
racterístiques particulars i propies 
al treball escolar a llb nens petits, 
un treball que té sentit en si mateix 
i no només com a preparació per a 
moments escolars posteriors. Es 
parte ix de I'assumpció que els pri
mers anys de la vica infantil consti-



tueixen un moment basic en el de
senvolupament i, així, s'arriba a la 
convicció que són uns anys essen
cials per potenciar el desenvolupa
ment global deis nens a través d'u
na acció institucional específica. 
Per tant, se superen els planteja
ments assistencialistes i els de sim
ple «preparació» i es dota I'etapa 
d'educació infantil d'una identitat 
propia, que inclou un currículum 
específic, uns professionals espe
cialistes i unes institucions dife
rents. 

Tant és així que podem dir que, 
també en aquest aspecte del con
tingut educatiu de I'etapa infantil, 
hem canviat amb el pas del temps. 
Aquest no és el moment d'analitzar 
quins continguts concrets s'han 
atribu'lt a I'escola infantil com a di
mensions per educar. Aquesta és 
una qüestió que presenta molts di
lemes i sobre la qual encara avui en 
dia hi ha posicions forc;:a divergents 
(sobre si ha de prevaler el joc com a 
contingut basic i diferencial; sobre 
si el que és més important és la so
cialització del nen o els aprenentat
ges; sobre si la potenciació de des
treses basiques a través de tecni
ques comportamentals pot ser con
venient o no, etc.). La conveniencia 
o no sobre que existeixi un currícu
lum oficial per a aquesta etapa es
colar, els continguts d'aquest currí
culum o, si hi manca, els projectes 
educatius que s'hi formulen, les mo
dalitats organitzatives més adequa
des per portar-los a terme, etc. 
constitueixen punts sensibles del 
debat internacional sobre I'educa
ció infantil. 

Fa uns mesos, en una trobada 
internacional sobre educació infan-

L'educació infantil 

til, organitzada per la JUNJI (Junta 
Nacional de Jardins Infantils) de 
Xile, vaig tenir I'honor de poder pro
nunciar una conferencia sobre el 
Currículum de /'educació infantil, 
tema polemic, certament, puix que 
són molts els pa'lsos que no I'han in
trodu'lt, i no falten especialistes que 
es mostrin contraris a formalitzar I'a
tenció educativa als nens petits. En
cara que aquí no vingui al cas, he 
de dir que la meva postura personal 
és decididament favorable a I'esta
bliment d'un currículum oficial que 
comprometi tant als governs com 
als professionals, i que constitueixi 
el reconeixement explícit i detallat 
deis drets deis nens a ser educats i 
a beneficiar-se d'escoles de quali
tat. Pero aquest no és el tema que 
volia comentar, sinó que, al final de 
la intervenció, entre les persones 
amables que se solen atansar per 
tal de felicitar-te per la teva inter
venció o bé per tal de comentar-te 
algun deis aspectes tractats, hi ha
via una educadora d'infancia -se
gons vaig poder deduir-, proce
dent d'un país nordic, que em va 
confessar que estava bastant con
fosa, ja que mai havia sentit parlar 
del currículum en els termes amb 
que jo ho havia fet: «Al meu país
em va comentar- els nens vénen a 
Ilocs on se'ls atén. Nosaltres tenim 
allí aigua, sorra i altres materials 
amb els quals ells juguen. I aix6 és 
el que fan. Quan tenen algun pro
blema ens ha diuen, i nosaltres els 
ajudem». 

Crec que aquest és un bon punt 
per iniciar I'analisi d'aquesta dicoto
mia en els plantejaments del care 
enfront l' education en el context in
ternacional. 
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L'educació infantil: entre 
les cures i I'educació 

Insisteixo, de nou, que també 
per mi, actualment, és un tema pro
blematic i amb més matisos deis 
que jo havia estat capar; de veure 
en altres moments. Així dones, més 
que debatre amb altres que supo
sadament defensen posicions 
contraries, intentaré debatre amb 
mi mateix, enfrontat a la doble 
orientació com un dilema (care ver
sus education, o orientació assis
tencial versus orientació educativa, 
tal com ho plantegen a Italia). 

La qüestió basica és la propia 
naturalesa del dispositiu que s'ofe
reix: si es tracta d'una cura substitu
tiva de les famílies (una manera d'a
tendre els nens en moments en qué 
les famílies no poden fer-ho) o bé 
d'una feina sistematica per propi
ciar el seu desenvolupament (el 
que d'alguna manera podem ano
menar educació, tot i que la termi-

nologia pot resultar Ulla mica confo
sa, ja que I'educació és quelcom 
que també es fa a les famílies). 
Pero, possiblement,' per endinsar
nos en aquest tema amb una visió 
més amplia, cal parlir d'un esque
ma en qué se senya en els vectors 
o les dimensions solxe els que es 
planteja el dilema care versus edu
cation. La figura núrnero 1 pot ser 
útil per emmarcar la discussió. 

En definitiva, I'opc:ió de mantenir 
una línia d'actuació basada en les 
cures o fer-ho segom; una orientació 
basada en I'educació (si és que 
existeix aquesta dicotomia, almenys 
en un format clarament distingible, 
fet que ja discutirem més endavant) 
afecta tot un conjnnt d'elements 
constitutius de l'act'Jació respecte 
als nens petits: els destinataris, les 
institucions, els prof!lssionals i I'ac
tuació que s'ha de realitzar. Vegem 
cada un d'aquests aspectes: 

- La primera qüestió de partida 
d'aquests plantejamnnts és la identi-

CARE 

.... 
_D_e_st_in_at_a_ris_ .... ... I----il----------t--... [ Professionals 

EDUCATlON 

FIGURA 1. Dimensions implicades en la relació care-educatían 
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ficació de qui és el beneficiari deis 
serveis a la infancia: la família o els 
propis nens. Normalment aquesta 
és una de les característiques dife
rencials més importants, si més no 
deis models que coneixem. Els mo
deis basats en les cures tendeixen a 
formar part de polítiques familiars i 
lenen com a destinataris deis ser
veis (i, per tant, com a detentors del 
dret a rebre'ls) les famílies. Es tracta 
de serveis que s'ofereixen a les fa
mílies, i particularment a les dones, 
com una aposta per millorar la quali
tal de vida deis ciutadans en gene
ral, així com la igualtat d'oportunitats 
per a les dones (que puguin incor
porar-se al món laboral i professio
nal sense veure restringit el seu de
senvolupament personal a causa 
del naixement i la cura deis fills). 
Amb aquesta intenció es generen 
diverses inicialives de suport que 
impliquen atendre els nens durant 
I'horari laboral, o bé directament, o 
bé subvencionant les famílies per
que estableixin I'alternativa que els 
resulti més beneficiosa. 

En els models educatius, els 
destinataris deis serveis (i, per tant, 
els detentadors deis drets, tot i que, 
com deia abans, aquest aspecte 
encara esta poc assumit) són els 
propis nens. Teoricament, en princi
pi, el sistema de I'educació infantil 
no esta destinat a facilitar la vida a 
les famílies, o la incorporació de les 
mares al món del treball. Pero, de 
totes maneres, és ciar que aquest 
aspecte no pot ser mai desconside
rat. I el sistema funciona deficient
ment en aquells pa'lsos (com és el 
cas d'Espanya) on aquesta qüestió 
es desconsidera del tot. 

L'educació infantil 

En un espai intermedi, estan els 
models més assistencials. Tot i que 
en aquests els nens són els desti
nataris de la intervenció, es pot en
tendre que també les famílies es 
beneficien del dispositiu que s'ofe
reix als seus fills (perque se'ls atén 
sanitariament, se'ls alimenta, a ve
gades se'ls ofereixen ajudes 
economiques per a la seva atenció 
a casa, etc.). 

- La segona variable que hem 
de considerar és la instancia institu
cional que porta a terme I'acció. En 
aquest apartat tenim, d'una banda, 
la diversa dependencia organica 
de les institucions amb una orienta
ció o altra: ministeris d'índole social 
en el cas d'institucions assisten
cials i el ministeri d'educació en el 
cas d'institucions de caracter edu
catiu. Aquesta doble dependencia 
crea bastants problemes als pa'lsos 
en que es vol procedir a una fusió 
d'ambdós sistemes: la burocracia, 
el zel per mantenir les propies com
petencies (i els recursos economics 
vinculats a aquestes), la propia 
tendencia a la homeostasi i a evitar 
els canvis, s'han convertit en tren
cacolls imporlants en els progra
mes d'integració de dispositius. 

Pero també solen existir diferen
cies notables en I'estructura deis 
edificis i en el ti pus de regulacions 
a que s'han de sotmetre. Amb fre
qüencia, els centres "d'atenció» 
(siguin guarderies, jardins d'infan
cia, creches o qualsevol altre nom 
que hagin rebut) són estructures 
sotmeses simplement a una autorit
zació "d'activitat comercial» ator
gada als seus promotors. No ha es-
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tat fins fa ben poc temps que s'han 
promulgat normatives més exigents 
per a totes aquelles persones, so
cietats o institucions que desitgin 
muntar un centre per a nens. 

- Un punt crucial en aquesta 
diferenciació és el que es refereix 
als i les professionals que atenen 
els nens petits en cada un deis dis
positius. Gairebé tots els pa'isos són 
molt més estrictes pel que fa a les 
exigéncies plantejades als qui ac
tuen com a educadors (en el model 
educatiu, per tant) que als qui han 
de fer-ho com a "cuidadors» (en les 
institucions no educacionals d'aten
ció als nens petits). En alguns pa'i
sos, un deis problemes importants 
que han d'assumir en aquest pro
cés d'integració és, justament, 
aquesta falta de preparació de les 
persones que atenen els nens (al 
Brasil, per exemple, gairebé el 40 
% d'aquest personal ni tan sois 
posseeix estudis primaris). Sota 
aquesta mentalitat, segons la qual 
I'atenció als nens implicava simple
ment tenir-ne cura, en moltes oca
sions s'ha anat reclutant personal 
amb experiencia en la cura deis 
nens (mares que desitjaven una fei
na, persones a les quals els agra
dava estar amb nens petits, etc.), 
sense tenir en compte quins estudis 
tenien o quina era la seva prepara
ció academica per desenvolupar 
aquesta feina. Com que la seva fei
na fonamental havia de consistir a 
netejar els nens, alimentar-los (en 
alguns casos), entretenir-Ios i mirar 
que no prenguessin mal, el fet de 
contractar dones amb experiencia 
en la cura deis seus fills, tot i que no 
tinguessin formació, sembla cohe-
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rent. En qualsevol cas, la idea de 
"feina» ha prevalgut sovint sobre la 
de "professió». 

En el cas es pan y )1, la diferencia 
de preparació (i la plopia orientació 
de la preparació rebuda) és patent: 
en un cas, es formen en el marc de 
la formació professional (nivell se
cundari, per tant), i, 13n I'altre, com a 
mestres (nivell univEirsitari). Actual
ment, el grup de trel)all europeu di
rig it pel professor :Jeter Moss ha 
plantejat la necessiat que tots els 
professionals que atenen nens pe
tits posseeixin una formació de ti
pus universitari i que es perllongui, 
almenys, durant tres anys a partir 
deis divuit anys d'ec at (és a dir, que 
els futurs professionals iniciarien la 
seva feina, com a mínim, amb vínt-í
un anys i després de tres anys de 
formació universitar a). 

- Finalment, ladíferenciació té 
a veure amb el prc pi contingut de 
I'atencíó, el que se su posa que es 
fa amb els nens I)etíts durant el 
temps que romanE!n a les institu
cions dedicades a atendre'ls. 

És ciar que «cuidar» nens és 
ben diferent «d'eclucar-Ios» (tot i 
que aquesta distinció amb freqüen
cia és menys clara si un analítza les 
actuacions concretl3s que es porten 
a terme en un i altle ti pus d'ínstítu
cions). Pero parla' de currículum 
(amb una específicació deis ambits 
que cal treballar, amb orientacions 
metodologiques, amb sistemes 
d'observacíó, etc.)només té sentit, 
obvíament, si ens 'eferim a les es
coles i no als centr 3S de «cures». 



Avantatges i inconvenients 
d'una opció O de I'altra 

Cada una d'ambdues posicions 
respecte a I'atenció als nens petits 
apareix així com una constel'lació de 
postulats polítics i de concrecions 
operatives que comporten practi
ques diferents a les diverses dimen
sions assenyalades. No crec que si
gui facil poder determinar quina és 
millor i quina és pitjor. Sempre de
pendra de qué és el que es pretén 
aconseguir i de quines són les possi
bilitats reals d'afrontar una atenció 
completa i polivalent als nens i nenes 
petits. És obvi que tant ells com les 
seves famílies necessiten tant d'ac
cions dirigides a la seva protecció i 
cures com al seu desenvolupament. 

Si volguéssim fer un petit recull 
deis avantatges de cada un d'amb
dós models, podríem assenyalar 
aspectes com, per exemple, els se
güents: 

AVANTATGES DEL MODEL BASAT 

EN LES CURES 

Obviament, una de les preocu
pacions basiques en els models 
que se centren en I'atenció i la cura 
deis nens (sobretot en la fase 0-3 
anys) és deixar ciar que «cura» no 
significa «dipositar nens» en un 
centre. Quan ells parlen de cures, 
s'estan referint a tota una bateria 
d'atencions que van des de I'ambit 
sanitari, al social o al lúdic. En 
aquest context, assenyalen que els 
avantatges d'una acció menys es
colaritzada són nombroses: 

L'educació infantil 

- Fa més flexibles els disposi
tius en imposar menys condicions, 
tant estructurals com professionals. 
Una de les característiques gene
rals d'aquests centres per a la cura 
de nens (sobretot de nens de O a 3 
anys, pero també per als més 
grans) és la gran proliferació d'ini
ciatives existents en el terreny pri
vat (en altres pa"isos, també en el 
públic). En aquest moment, a part 
deis particulars que munten el seu 
propi centre, existeixen també em
preses públiques i privades que co
mencen a arganitzar-Ies per a les 
seves treballadores. En el quadre 
número 2 es pot veure la gran varie
tat d'opcions existents als Estats 
Units en el terreny de les cures. 

A pa'isos com ara Xile, per 
exemple, totes les empreses amb 
més de vint empleades han de 
muntar la seva propia guarderia. Ja 
han comen<;:at a crear-se empreses 
de serveis per a nens petits, que 
s'ofereixen a les grans empreses 
per gestionar aquest servei a les 
seves treballadores. 

- El fet de tenir un grup de 
destinataris més ampli (famílies) 
permet desenvolupar un ti pus de 
plantejaments més integrats (als 
quals s'incorporen elements esco
lars, assistencials, médics, etc.). 

- D'altra banda, també partint 
d'aquesta regulació menys estricta i 
professionalitzada, es permeten mo
dalitats d'utilització deis dispositius 
més flexibles. El servei s'acomoda a 
les necessitats deis usuaris: 

• en I'horari (acomodat a les ne
cessitats labarals deis pares); 
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• en el tipus d'ajuda oferta (que 
pot incloure serveis medics, ali
mentació ... en cas necessari); 

• pel que fa a la implicació deis 
pares (com que no hi ha un pa
tró curricular oficial amb am
bits específics per desenvolu
par, I'atenció als nens petits no 
planteja tantes exigéncies de 
professionalització i d'especia
lització, i els pares poden as
sumir rols més actius). 

D'altra banda, la cura té un sen
tit més urgent i inajornable en situa
cions de mancances i déficits espe
cials. Sembla obvi que la cura és la 
primera fase de qualsevol aproxi
mació a la infancia. Quan un veu fo
tografies de nens de zones empo
brides, marginades, en certs po
blats indígenes ... el primer que sent 
és, justament, que necessiten cu
res, que cap esfon;: educatiu sera 
valid fins que no es recuperi un 
estandard de vida basic que per
meti iniciar el procés de desenvolu
pament de les capacitats. 

AVANTATGES DEL MODEL BASAT 

EN L'EDUCACIÓ 

- Projecta sobre els nens pe
tits els avenc;:os que s'han anat 
aconseguint en qüestions de de
senvolupament de les habilitats i 
patrons de conducta (estimulació 
sostinguda, desenvolupament lin
güístic, motor i lógic, etc.). 

- De la mateixa manera, ofe
reix la possibilitat de desenvolupar 
un conjunt d'experiéncies enriqui
des i sistematiques respecte al que 
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podria fer-se en la família (per aixó 
justament existeixen les escoles, 
per proporcionar uné. millora de les 
condicions del demnvolupament 
deis nens). 

- Com que es tracta d'un siste
ma més regulat, so reunir millors 
condicions tant pel que fa a les in
fraestructures i recLlrsos com pel 
que fa al tipus de professionals en
carregats d'atendre nls nens petits. 

- En aquest sEntit, crec que 
I'escola infantil (una IDona escola in
fantil) és un recurs necessari i in
substituIble per proporcionar I'equi
tat i la igualtat d'oportunitats entre 
tots els nens, siguir quines siguin 
les seves condicior s socials (per 
aquest motiu són importants les es
coles públiques), personals (per 
aixó és necessari rnantenir criteris 
d'inclusió i atenció a la diversitat) o 
culturals (per aque~;t motiu és im
portant construir, de!; de I'escola in
fantil, la identitat CL Itural i obrir-se 
als nous aires multiculturals). 

Obviament, cajascuna d'a
questes circumstancies avantatjo
ses pot convertir-se en un condicio
nant negatiu de I'atenció que els 
nens petits (i/o les :seves famílies) 
necessiten. Movent-nos en el marc 
deis desavantatgm.. podríem as
senyalar-ne els segllents: 

DESAVANTATGES DELS ~~ODELS DE CURA 

- Sembla ciar que es tracta de 
dispositius nascuts en altres épo
ques i, per aquest motiu, hereus d'u
nes mentalitats mÉiS assistencials 
respecte a les necessitats que cal 



atendre. El fet d'haver aparegut an
teriorment també es deixa notar en 
el tipus d'edificis que ocupen, en el 
tipus de personal que s'empra, etc. 
Reformar el modelo integrar-lo en el 
model centrat en I'educació esta su
posant en alguns pa'isos un gran es
fon;: de renovació d'estructures i de 
reclutament de nou personal. 

OESAVANTATGES DEL MODEL D'EDUCACIÓ 

- Potser la principal és la ine
vitable tendencia a portar-la a ter
me sota una mentalitat predomi
nantment escolar, amb tot el que 
aixo suposa de formalització deis 
processos i de dinamica institucio
nal. Al final, les mateixes institu
cions generen la seva propia logica 
(molt propera a la deis altres nivells 
escolars) i les seves propies de
pendencies, i es van apartant del 
que suposa donar resposta ade
quada a les necessitats deis nens i 
de les seves famílies (pel que fa a 
horaris, serveis que s'{)fereixen, 
modes de relació amb les famílies, 
tipus d'activitats que s'han de de
senvolupar, etc.). 

- Un altre aspecte que cal res
saltar aquí es refereix a la constric
ció de recursos i modalitats que su
posa un tipus d'atenció a la infancia 
massa centrada en els recursos es
colars. Enfrant de pa'isos amb un 
gran ventall de possibilitats d'aten
ció (vegeu el quadre 1), els models 
escolaristes (com ara I'espanyol) 
tendeixen a presentar menys op
cions. 1, com que estan més subjec
tes als determinants de l'Adminis
tració educativa (horaris, 1I0cs de 
les escoles, normatives relaciona-

L'educació infantil 

des amb els espais, els prafessio
nals, els recursos que es poden uti
litzar, etc.), al final, I'atenció als 
nens s'ha de compaginar amb al
tres prioritats (drets laborals deis 
professors, cultura escolar, ubica
ció deis centres, etc.). 

O'aquesta manera, podríem dir 
que mentre a altres pa'isos (entre 
aquests, tots els que mantenen po
lítiques d'atenció a la infancia més 
basad es en el model de cures) hi 
ha un ampli ventall de dispositius 
destinats a atendre les necessitats 
deis nens, la situació a I'Estat es
panyol és molt més lineal: guarde
ries o escoles infantils. Són les úni
ques opcions disponibles. Obvia
ment, hi ha d'altres modalitats d'a
tenció a la mateixa casa per part de 
familiars, pero aquesta alternativa 
no existeix formalment com quel
com diferent a I'atenció propiament 
familiar (és a dir, les administra
cions no hi donen suport a través 
de mesures i recursos específics). 

Taxonomia de contextos 
educatius per a nens petits 
(Harms i Clifford, 1993)1 

Per algunes persones, un desa
vantatge de I'orientació educativa 

(1) Harms. Thelma i Cliffard. Richard: "Stud
ying Educational Settings», a Spodeck. B. 
(Ed.): Handbook of Research on Education 
of the Young Children. Nova York: MacMi
lIan Publishing C, 1993. pp. 477-492. 
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Ouadre 1 

Contextos Familiars 

A: A la mateixa casa del nen 

1. Cura paterna-materna. 
2. Cures ofertes per persones que no són els pares: 

- Cures de familiars. 
- Cures de no familiars. 

B: Cures a lIars per a nens (centres familiars de dia) 

1. Llars registrad es i amb llicencia. 
2. Llars no regulades. 

Contextos basats en I'atenció a Centres 

C: Programes per hores 

1. Escoles preescolars privades per parts del dia o de la setlnana. 
2. Programes compensatoris (tipus Head Start) per a grupsnarginals. 
3. Atenció escolar de preparació a I'escolaritat formal. 

o: Centres d'atenció a dia complet 

1. Centres relacionats amb l'Església. 
2. Altres centres «sense anim de lucre ... 
3. Centres que depenen deis estats. 
4. Centres propietat de promotors particulars. 
5. Centres no regulats. 

és que comporta una notable regu
lació (que pot ser més centralitzada 
o periférica, més oberta o tancada 
segons quins siguin els models cu
rriculars de cada país) que consi
deren negativa. Segons la seva opi
nió, que hi hagi regulacions oficials 
fa que els diversos agents implicats 
en el desenvolupament de les políti
ques d'infancia tinguin limitada la 
seva discrecionalitat (l'Estat assu
meix la seva responsabilitat quan 
legitima, per damunt de professors, 
pares i grups socials, el qué i el 
com del servei que cal subminis
trar). Aquesta ha estat una de les 
principal s dificultats que han plan
tejat els no partidaris d'un currícu-
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lum per a I'educac ió infantil: que 
amb aixo es Iimita'/a la capacitat 
d'acció professional deis profes
sors i la lIibertat d'opció deis pares. 

Ja he assenyalat, en un punt an
terior, que aquesta' no és la meva 
opinió, pero no pel aixo deixa de 
ser respectable. SI3gons la meva 
opinió, la discrecicnalitat del pro
fessorat, tot i ser un valor irrenun
ciable per aconseguir una bona 
educació, no és el ,valor maxim. El 
dret deis nens a reb'e una educació 
de qualitat no pot clependre del fet 
que hagin tingut la sort de tenir mi
Ilors o pitjors mestms que els aten
guin. Per aixo el currículum, sense 
negar espai per a 'originalitat deis 



mestres, estableix una serie de co
ordenades basiques que són co
munes a totes les escoles i institu
cions que atenen els nens, És per 
aquest motiu que per mi aquest 
punt no hauria de figurar entre els 
desavantatges, sinó entre els avan
tatges del model educatiu, 

La integració deis models 

"No hi ha ven! favorable per qui 
no sap cap a on va .. (SÉNECA) 

Crec que aquest és un deis es
forgos més interessants i generalit
zats que s'es!an fent avui dia, Gai
rebé tots els pa'lsos (amb alguna 
excepció, com ara Franga, on es 
prefereix mantenir la doble via pel 
fort sentit escolar que té la via edu
cativa) estan buscant fórmules que 
permetin integrar els antics disposi
tius (que funcionaven d'una manera 
descoordinada i sota orientacions 
polítiques i practiques bastant dis
pars) a les noves estructures en 
que ambdues orientacions es com
plementen, Es busca així una fór
mula en qué s'ofereixi als nens pe
tits i a les seves famílies no sola
ment cures, sinó també uns contex
tos en els quals puguin créixer i de
senvolupar-se de manera integrada 
i sistematica, 

Vaig tenir I'oportunitat de coinci
dir I'octubre de I'any 2000, a Sao 
Paulo, amb el professor Peter Moss, 
de l'lnstitut d'Educació de Londres, 
que estava desenvolupant un curs 
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precisament sobre aquesta qüestió, 
en que explicava els plantejaments 
a partir deis quals esta treballant 
actualment el netwark eurapeu de 
polítiques d'atenció a la infancia, 
que ell mateix dirigeix, Han posat a 
la xarxa el nom d'Educare, tractant 
de reflectir, fins i tot semanticament, 
la idea d'aquesta síntesi necessaria 
entre els models care i els models 
educatían, 

La integració deis models com
porta una serie de condicions que 
resulta important de considerar, Els 
pa'lsos compromesos a portar-la a 
terme estan trobant serioses dificul
tats, en uns casos polítiques (pel 
que pugui significar d'alteració de 
les tradicions propies de cada país 
o pel que suposen de canvi de 
mentalitat respecte a I'atenció a la 
infancia), en d'altres són de tipus 
burocratic (per la resistencia deis 
organismes implicats a cedir com
petencies i recursos que fins en 
aquest moment comandaven) i d'in
fraestructures i personal, és a dir, 
de pressupostos (ja que sembla 
ciar que qualsevol canvi sol com
portar més inversions), Pero també 
estan apareixent importants re
ticencies per part deis especialistes 
en el tema, ja que els seus planteja
ments divergeixen seriosament res
pecte a que és prioritari en I'atenció 
a la infancia i quines poden ser les 
millors maneres de regular-ne la po
sada en practica, 

Alguns deis punts sensibles en 
aquest procés d'integració són els 
següents: 

- La primera consideració és 
que no valen les lIeis per produir la 
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integració. Tot i que són necessa
ries per establir una estructura co
muna, moltes vegades hi ha un pro
blema fruit de diferents cultures ins
titucionals i de diverses mentalitats 
de les famílies i els professionals, 
cosa que fa més lent i sensible el 
procés. No es tracta, per tant, d'una 
integració només física (portar les 
guarderies a les escoles infantils o 
transformar-les en institucions edu
catives), sinó d'integració de ser
veis: el que s'hi estava fent s'integra 
en un procés d'acció més ampli. I 
quelcom semblant succeeix amb 
les escoles: els serveis que s'ofe
rien s'han d'ampliar i reajustar per 
poder atendre les necessitats com
pletes deis nens i les nenes (amb 
freqüencia més petits i que reque
reixen, per tant, un altre ti pus d'a
tencions). 

L'alternativa de proposar les es
coles com a sistemes d'atenció in
tegrada als nens no és suficient en 
si mateixa. Es tracta de veure quin 
tipus de concepció del nen, de I'e
ducació i de la mateixa escola ens 
serveix de punt de partida. Per aix6 
s'han de prendre en consideració 
els diversos models de concepció 
que tenen els uns i els altres, com a 
condició previa a la consecució 
d'una integració exitosa. 

- Un aspecte fonamental d'a
quest procés de fusió és considerar 
que la integració deis nens més pe
tits a les escoles infantils implica in
corporar un altre tipus de serveis 
que abans no existien o tenien es
cassa rellevancia: per exemple, els 
sanitaris, d'alimentació, socials, 
etc. Aquest és el cas deis nous cen-
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tres integrats que han anat sorgint a 
Anglaterra (país en e ue tradicional
ment s'han ofert pOl:S serveis pú
blics per a la infancia i en que han 
predominat les inic atives socials 
d'escassa qualitat). En aquests 
centres s'integren el~ diversos tipus 
de serveis que cons'itueixen I'aten
ció a la infancia: salitaris, socials, 
educatius, laborals, otc. 

- No esta sent petit, per des
comptat, el problema pressuposta
ri. Amb freqüencia, el fet de canviar 
de dependencia or~lanica i anar a 
parar a l'Administració educativa 
esta significant una I forta reducció 
de pressupostos, sobretot en 
aquells pa'isos que estableixen per 
lIei que I'educació és gratuHa. Deu 
ser que els pressupostos anteriors 
eren pagats amb CaTeC a algun al
tre departament mé, potent o que 
els costos eren cClmpartits entre 
l'Administració i les f.lmílies. Ara bé, 
com que no poden Gobrar a les fa
mílies i han de dependre del pres
su post oficial, es tre ben amb nous 
problemes de recu'sos, especial
ment en aquells Iloc, on I'educació 
infantil depen deis municipis. En 
aquests casos, els mcursos depen
dran no només de lél capacitat deis 
municipis per fer fwnt a aquesta 
nova carrega press upostaria, sinó 
de la seva particular.sensibilitat res
pecte als probleme:; educatius i la 
seva decisió per convertir-los en 
compromisos prioritmis. 

Un company em comentava que 
fa uns anys va rebm la visita d'una 
companya de Regg o Emilia, vincu
lada a I'escola Diara. Ella arribava 
a la ciutat el mateix dia en que s'i
naugurava I'aeroport d'aquesta ciu-



tat. El seu comentari va ser: «és 
ciar, vasa/tres teniu aeropart, nasa/
tres tenim esco/es in fan ti/s. És una 
qüesti6 de prioritats». 

- La qüestió pressupostaria no 
té a veure només amb la de
pendéncia organica, sinó amb una 
ampliació deis destinataris deis ser
veis. Mentre que seguint el model 
de la cura s'atén selectivament els 
subjectes o les famílies que dema
naven els serveis, el model educa
tiu comporta una generalització de 
I'atenció a tota la població infantil. 
Aixo fa més difícil poder-los atendre 
a tots. És per aixo que, mentre que, 
a les edats compreses entre els tres 
i els sis anys (on predomina la ver
sió «educativa»), els pa'isos acon
segueixen xifres de cobertura molt 
amplies, a les franges d'un a tres 
anys les xifres encara són molt bai
xes, depenent del país. L'ampliació 
de I'espectre d'atenció educativa 
es va fent així cap a baix, incorpo
rant cada vegada nens d'edat me
nor. Els condicionaments pressu
postaris, en aquest sentit, semblen 
clars (és per aquest motiu que els 
pa"lsos són reticents a acceptar 
compromisos curriculars amb 
edats cada vegada més baixes: fer
ho significaria haver d'adaptar els 
recursos a les exigéncies de fi
nan<;:ament que su posa I'atenció 
educativa a una població infantil 
cada vegada més ampliada per la 
incorporació successiva de nens 
de dos anys, d'un any, i els bebés). 

- Un problema que estan pre
sentant alguns centres de «cures» 
reconvertits en institucions «d'edu
cació» és la dificultat per elaborar 
projectes educatius. La seva expe-
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riéncia s'havia basat més a propor
cionar atencions concretes, i 
aquest salt a una atenció pluridi
mensional i amb planificació a mitja 
i Ilarg termini els resulta costosa. 
També és, obviament, un problema 
de formació. A vegades, fins i tot de 
Ilenguatge. 

- En general, sol valorar-se po
sitivament aquesta integració, ja 
que es veu positiu (en aquesta idea 
de la integració) el fet que, en con
vertir-se els centres d'atenció a la 
infancia en escoles infantils, s'ofe
reixi als nens la possibilitat de tenir 
noves experiéncies que els perme
tin I'exploració i els aprenentatges. 
Pero, en aquest canvi, sol mencio
nar-se com a aspecte negatiu el fet 
que aixo pugui comportar una «es
colarització» prematura i una major 
carrega d'autoritarisme. 

- Per descomptat, el tema deis 
professiona/s resulta molt important 
en aquest procés de fusió. I ho és 
des de diferents punts de vista: 

• O'una banda, els professio
nals de I'educació, molts d'ells 
formats a les carreres de ma
gisteri o pedagogia, presen
ten dificultats per fer-se carrec 
de tasques que no formen 
part de les coses en qué ells 
es van formar (canviar i nete
jar els nens, alimentar-los, 
etc.). 

• O'altra banda, la integració 
deis serveis implicara amb 
tota seguretat I'aparició d'un 
nou professional en qué se su
min els coneixements més vin
culats a la cura que s'ha de te
nir deis nens (sanitaris, de ne
teja, d'alimentació, etc.), amb 
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els més específicament edu
catius. Un professional que, a 
més, estigui en condicions 
d'analitzar més holísticament 
I'actuació respecte als nens 
(incloent la seva família, els 
espais, el context en qué es 
mouen, les diverses dimen
sions del seu desenvolupa
ment, etc.). 

• Tornant de nou a les aporta
cions del grup de treball Edu
care, al qual ja m'he referit en 
altres punts anteriors, hi ha a 
Europa un ampli consens en 
el fet que la formació per a 
aquests professionals ha de 
ser d'alt nivell. La proposta 
general és que sigui de nivell 
universitari i de tres anys com 
a mínim (segons els pa'isos, 
s'oscil'la entre els tres i quatre 
anys de formació), després 
deis divuit anys d'edat. Alguns 
pa'isos, com ara Suécia, han 
transformat tota la formació 
deis docents, amb la unifica
ció del professorat de zero a 
vuit anys d'edat. La idea fona
mental d'aquest canvi és que 
els professors han de tenir 
una idea general de la infan
cia en tot el seu desenvolupa
ment. Més genéricament, vo
len que es vagi establint un 
discurs comú sobre la infancia 
en tots aquells que treballen 
amb nens petits. 

Resumint, podríem dir que, tant 
els models basats en les cures com 
aquells orientats al desenvolupa
ment educatiu de les nenes i els 
nens petits, han d'aprendre molt els 
uns deis altres. I que, efectivament, 
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la integració d'ambdó3 no sera pos
sible si no es fonen 131s objectius i 
procediments utilitza1s en els dos 
casos. No es pot dir que convertir
ho tot en estructurEiS educatives 
hagi de resoldre els ¡::: roblemes que 
afectaven les instituciDns muntades 
per tenir cura deis neis petits. Com 
que es tracta de no clesatendre les 
funcions que cada u 1 complia per 
separat (si les noves escoles infan
tils deixessin de prestar atenció als 
problemes de les fani)ílies i al de la 
integració laboral de les dones, no 
hauria merescut la p 3na tot el pro
cés d'integració), el nou tipus de re
cursos institucionals professionals 
que s'estableixin hauan d'estar en 
condicions d'assumir tant la dimen
sió de la cura com la dimensió de 
I'educació. 

Aquesta perspectiva Ileugera
ment ecléctica és el resultat, que 
assenyalava a I'inici, d'escoltar els 
uns i els altres plantejant aquesta 
problematica. El que en un altre mo
ment hagués estat U1a senzilla de
fensa deis models basats en I'edu
cació per entendre que responen 
millor a les necessi :ats deis nens 
(necessitats no nomÉ's del moment i 
circumstancia actuals, sinó també 
del futur, de la consJucció del seu 
projecte de vida), s' .. la convertit, fi
nalment, en una esoécie de tran
sacció: les escoles no són I'única 
resposta (a vegade~;, ni tan sois la 
millor) i els mestres i professionals 
de I'educació no sempre estem en 
les millors condicions per abordar 
tot I'espectre de demandes que ens 
fan les famílies i els nens. Com so
lien dir els classics, :n medio virtus. 

Aixo sí: hi ha ce ·tes exigéncies 
de qualitat de les estructures i els 



recursos, de formació deis profes
sionals, de selecció i organització 
de les activitats que cal realitzar, 
etcétera, que no poden ser transac
cionades de cap manera. I aixo es 
refereix tant als dispositius orientats 
a les cures com a aquells que tenen 
una base més escolar. 

Tot responent algunes 
preguntes 

Els responsables d'aquest nú
mero de la revista, en cursar la seva 
invitació per participar-hi, em plan
tejaven una série de preguntes. Su
poso que me les van fer perqué em 
servissin de base per al text que ha
via d'escriure. Com que no estic se
gur d'haver estat obedient a les se
ves consignes a I'hora de preparar 
el meu article, voldria abordar-les 
directament en aquesta espécie 
d'annex. He preferit donar un to 
més personal i col'loquial a les res
postes, com si es tractés d'una en
trevista. 

1) Oeu anys després de la 
LOGSE, per que encara /'Adminis
tració no garanteix el número de 
places suficients per a tots els nens 
que desitgin ser escolaritzats a /'e
tapa infantil? Per que /'escolaritza
ció de O a 3 anys és /'eterna prome
sa electoral? 

La res posta és ben senzilla: no 
ho sé paso Els polítics solen al'ludir 
als grans aven¡;:os que s'han anat 
aconseguint en els darrers anys. I 
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segurament és cert, la situació ac
tualment és molt millor de la que hi 
havia anteriorment. Per descomp
tat, reconéixer que les coses han 
millorat no suposa deixar d'exigir 
que I'escolaritat sigui un dret irre
nunciable per a tots els nens i les 
nenes. 

Pero, vist des d'altres angles, el 
tema del "dret a I'escolaritat» s'a
fronta des de perspectives diverses: 

- Es podria pensar que és un 
dret ser escolaritzat en es coles pú
bliques i que, per tant, s'exigeix a 
l'Estat que es cre'in suficients pla
ces escolars públiques. Pero resul
ta obvi que aquest punt no el veuen 
tots els sectors de la mateixa mane
ra. El dilema i la dicotomia públic
privat té tantes vessants en el con
text europeu que resulta difícil man
tenir una idea fixa sobre aquest 
tema. Les ikastoles del País Basc, 
per exemple, que van quedar en
globades dins de la categoria de 
"privades», defensen vivament la 
seva pertinen¡;:a a I'ambit públic i 
social. Quelcom semblant passa si 
ens aturem a pensar en els centres 
dependents deis ens locals, d'insti
tucions o fundacions sense anim de 
lucre, etc. Totes presenten caracte
rístiques i condicions ben diverses 
entre si i respecte als centres mun
tats per empreses o grups que pre
tenen desenvolupar per aquest 
mitja una activitat comercial, pero 
amb sentit local. 

Les administracions públiques 
no poden oblidar que hi ha aques
tes iniciatives socials, i que estan 
desenvolupant un treball molt im
portant. Possiblement ni tan sois si-
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gui bo, tant des del punt de vista de 
respectar la iniciativa social com 
d'enriquir-se amb diverses orienta
cions i models de treball, que es 
tracti de negar l'existéncia de tot 
aquest ventall d'ofertes formatives. 
Els paYsos en qué els estats han 
tractat de monopolitzar els diversos 
ambits d'atenció a la ciutadania han 
acabat fent ofertes sempre més 
homogenenzadores i, a la llarga, 
menys interessants. 

Amb totes les dificultats (ideolo
giques, doctrinals, polítiques, etc.) 
que aquesta idea pugui comportar, 
personalment no veig malament que 
s'ajudi les iniciatives privades (al
menys les que no posseeixen anim 
de lucre) a portar endavant projec
tes interessants d'educació infantil. 
Pero no voldria que aixo suposés 
una espécie de posicionament neo
liberal en qué el paper de l'estat de
saparegui. Molt al contrari, acceptar 
la iniciativa social suposa mantenir 
amb claredat el deure de l'estat de 
garantir a tots els nens i nenes, sigui 
quina sigui la seva condició, la se va 
ubicació geografica, les seves ca
racterístiques étniques (o la seva si
tuació de legalitat o il'legalitat res
pecte a les normes d'immigració), 
una escolarització de qualitat. La ne
cessitat, fins i tot, que el mateix estat 
mantingui un cert protagonisme 
exemplar en el terreny, sobretot en 
aquells trams de l'escolarització en 
qué la seva preséncia és notable
ment minoritaria (com pot succeir a 
l'Estat espanyol en el tram de O a 3 
anys). Pero pel que fa a la idea ge
neral de la participació d'institucions 
i iniciatives de diversos signes en els 
processos educatius (i beneficiar
se, per tant, del diner públic), m'ad-
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hereixo a la idea de F'anco Frabbo
ni,2 segons la qual tot el conjunt 
d'escoles (públiques privades; es
tatals i municipals; d'illiciativa social 
o institucional) han d integrar-se en 
alió que a Italia s'ha ailomenat siste
ma formatiu íntegrat(E~s a dir, el con
junt deis recursos, es:olars i no es
colars, posats a cada:zona a dispo
sició d'una millor resposta a les ne
cessitats educatives i assistencials 
de la infancia). Aixe, sí, Frabboni 
marca saviament du 3S condicions 
(una espécie de ~acte) perqué 
aquesta integració tingui sentit: que 
totes assumeixin el compromís de 
ser respectuoses arr b algunes re
gles estructurals (e s estandards 
qualitatius i quantitat us en qué es 
mou cada escola fen! ús de la seva 
autonomia: espais, temps, organs 
col'legials, nombre d'alumnes per 
classe, horari esco ar, calendari, 
etc.) i currículars (qU!) es refereixen 
als estandards qualitatius i culturals 
deis projectes educatius de les es
coles: integració d'alLmnes amb ne
cessitats educatives especials, ac
ceptació d'alumnes provinents d'al
tres étnies, seguiment de les línies 
basiques del currículum nacional, 
reclutament i formacio deis docents, 
qualitat de les activitats desenvolu
pades, etc.). 

- Podria plantejm-se la qüestió 
en el fet que el dret nI) és tant a l' es
colarítzací6, sinó als, seus efectes, 
és a dir, a rebre una educaci6 de 
qualítat (sigui quin sigui el sentit 
que donem a aquest terme). 

(2) Frabboni, F.: 11 piano cJell'offerta formati
va. Mila: Bruno Mond;¡dori. 2000. p. 12. 



Els actual s recomptes de per
centatges de nens i nenes escolarit
zats en les diverses edats (gairebé 
sempre molt espectaculars en els 
nostres pa'isos desenvolupats) no 
resolen aquest dilema. No és tant el 
fet d'haver-Ios col'locat en una es
cola o guarderia el que fara efectiu 
aquest dret, com el de garantir les 
condicions basiques de I'escenari i 
deis professionals que treballen 
perqué aquests efectes educatius 
de qualitat es projectin i acabin be
neficiant a tots els nens sigui quina 
sigui la seva condició, etc. 

2) En can vi, per que a /'Estat 
espanyol /'escolaritzaci6 del 2n ci
cle de /'educaci6 infantil és quasi 
obligatoria? 

A veure, no ho és formalment 
(perqué no hi ha I'exigéncia legal 
de portar els nens a I'escola infan
til), pero s'ha convertit, efectiva
ment, en una regla ben assumida 
per les famílies. Voldria entendre 
per qué totes perceben clarament 
que és bo per als seus fills (i per les 
mateixes famílies) el fet que assis
teixin a I'escola infantil. Perqué co
neixen a altres nens, perqué s'acos
tumen a conviure i a guardar unes 
certes regles que imposa la con
vivéncia, perqué tenen I'oportunitat 
de fer coses interessants que pot
ser a casa no poden fer, etc. 

De totes maneres, encara hi ha 
algunes famílies que no veuen ciar 
aquest tema de I'escolarització pre
matura deis seus fills. Pero tinc la 
impressió que ho fan més per raons 
de temors propis deis pares (por 
que es posin malalts, que es facin 
mal, que es barallin amb altres 
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nens, o pel propi plaer de tenir-Ios 
al seu costat com més temps mi
lIor), que no pas per entendre que 
aquesta possibilitat no sigui una op
ció més interessant per als nens, 
que mantenir-Ios a casa. 

3) Per que se segueix una 
dinamica tan escolar? On queda la 
flexibilitat curricular? I /'autonomia 
deis centres? I la lIibertat de crear 
formes d'atenci6 alternatives? 

Hi ha una vella dita que diu que 
si I'únic recurs de qué disposo és 
un martell, tractaré tot el que toqui 
com si fossin claus. A vegades, el 
problema és la falta d'alternatives 
per part de qui ha de posar en mar
xa les activitats del dia a dia. I aixo 
sol tenir a veure amb la formació re
buda. 1, de vegades, també amb el 
tipus de cultura institucional en qué 
es funciona: per exemple, la fidelitat 
a una determinada editorial o la de
pendéncia de materials comercials 
per treballar sol portar a la situació 
que, com que ja gairebé tot ve pla
nificat des de les editorials o les ca
ses comercials, un no ha de tren
car-se el cap i pensar alternatives 
més personals. 

Segons la meva opinió, el que 
ens fa falta a l'Estat espanyol és una 
auténtica cultura del projecte edu
catiu. No d'aquest ti pus de projec
tes que es fan per complir amb la 
normativa, sinó de projectes que re
presentin adequadament el que 
aquest concepte i aquesta practica 
suposen des del punt de vista curri
cular: establir unes coordenades 
que serveixin d'eixos ben adaptats 
al context i a la nostra propia origi
nalitat institucional entorn deis 
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quals anem dissenyant les progra
macions i construint les accions 
diaries (sempre, obviament, ate
nent adequadament les previsions 
generals del currículum nacional). 

4) L'etapa infantil és el mament 
d'establir les bases deis aprenen
tatges instrumentals. Hi ha algun lí
mit a aquesta afirmació? 

Tinc la impressió que el proble
ma esta en com es defineixi el con
cepte «d'aprenentatges instrumen
tals ... 1, segurament, a la possible 
carrega de constricció que hi ha 
sota la paraula «establir». Significa 
aixo preguntar-se fins a quin punt 
hem d'abligar els nens a aprendre 
aixo que se suposa que són apre
nentatges instrumentals (potser Ile
gir, escriure i fer comptes)? 

Sens dubte, la frase és correcta i 
la idea que hi subjau quant a la im
portancia d'assentar les bases per a 
un desenvolupament equilibrat pos
terior és molt important. Aquest és 
justament el paper basic de I'educa
ció infantil: aprofitar la tempestivitat 
de I'etapa per enriquir al maxim els 
recursos i els codis expressius i 
comportamentals deis nens. Límits? 
Els que rebutjaria qualsevol bon sen
tit pedagogic: una pressió despro
porcionada, un empobriment d'al
tres ambits per centrar-se en exclusi
va en aquells més escolars. 

5) Són qui més ha neeessiten 
(nens en situaeió de rise) els que 
abans es matriculen a /'edueaeió in
fantil? 

Doncs, possiblement no. Aquesta 
sensació de necessitat d'educació 
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esta molt vinculada al mateix valor 
que les famílies atribueixen a I'edu
cació i aixo sol tenil unes fortes ba
ses culturals (solen ser les persones 
amb més cultura les que més valoren 
les qüestions escolas i les que sen
ten més vivament aquesta necessitat 
que els seus fills s'e:;colaritzin). 

Pero ja que I'educació infantil s'ha 
establert com a dret de qualsevol 
nen (heus ací un dnls aspectes im
portants en aquesta' qüestió ja al'lu
dida sobre a qui correspon el dret, si 
al nen o a la seva família), tots hau
rien de ser beneficiaris deis serveis. 
És per aixo que és il1portant que si
guin serveis gratu'its i al més accessi
bies possible (qualsevol dificultat, 
encara que sembli 111~u, pot fer enrere 
algunes famílies, oeneralment les 
que més ho neces~;jtarien, a portar 
els seus fills a I'esccla o al centre in
fantil). Aixo és el que ha passat a 
Franc;:a amb alguns immigrants (que 
retarden I'accés a I'escolarització 
deis seus fills fins qLe s'inicia el perí
ode de I'escola gratu'ita) o el que 
al'ludeixen algunes comunitats gita
nes per justificar el fet de no portar 
els seus fills als col'IE:gis o a les guar
daries (que resulta clifícil a causa de 
les distancies, els seu s ritmes de 
vida o perqué estan 110lt ocupats). 

En alguns pa'lso~ com ara Italia i 
altres de centreuro::>eus (hi incloc 
també l'Estat espan:/ol), s'ha arribat 
a I'acord que tots Els nens podran 
assistir a I'escola infantil, fins i tot 
aquells que provin~luin de famílies 
d'immigrants il·legals. En aquests ca
sos, I'escola queda exonerada de 
qualsevol tipus dn denúncia o 
exigéncia de «papen;» als pares (no
vament, el principi é~; que el destina
tari del dret és el nen, no les famílies). 



6) Hi ha experiencies alternati
ves? Algun model d'escola accele
rada? Espai familiar, La Casita ... ? 

Suposo que sí, que existeixen 
experiéncies molt interessants. AI
gunes ja amb una Ilarga tradició, 
com les que es mencionen. Pero he 
de reconéixer que no tinc informa
ció actualitzada com per poder par
lar-ne. Tant de bo que algú ho faci 
en aquest número de la revista, per
qué aquest tipus d'informació resul
ta molt constructiu. Serveix d'espe
ró per als qui ja estan treballant en 
aixo. 

Estic escrivint aquest article a la 
ciutat italiana de Brescia (la patria 
de les germanes Agazzi) i el que 
puc dir és que aquí les escoles ma
ternes (que, majoritariament, depe
nen del municipi, com ja se sap) 
tracten d'adaptar-se tan bé com po
den a les necessitats de I'entorn i 
per aixo ofereixen tres tipus d'horari 
(no totes les escoles, algunes a 
cada barril: I'horari normal, de 8 del 
matí a 4 de la tarda; I'horari antici
pat, de 7.30 del mati fins a les 4 de 
la tarda; i I'horari perllongat que va 
de les 8 del matí fins a les 6 de la 
tarda. És un esfor9 més per acomo
dar-se a les particulars necessitats i 
horaris laborals d'algunes famílies. I 
també un esfor9 per oferir suports 
escolars als nens que més ho ne
cessitin (suport lingüístic per a nens 
immigrants, per exemple). 

7) S'esta disminuint la flexibili
tat curricular en establír avalua
cions estandarditzades per a tots 
els nens i nenes de quatre anys? 

La veritat és que no sabria qué 
dir. Em fan molta por les avalua-
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cions, siguin estandarditzades o no 
ho siguin. Pero, a la vegada, entenc 
que és I'única manera de garantir 
als nens i a les nenes que se'ls esta 
oferint un tipus de serveis d'igual 
qualitat estiguin on estiguin i siguin 
quines siguin les seves condicions. 

El problema, per tant, no esta en 
si es fes o no I'avaluació, sinó en 
quin tipus d'avaluació s'empraria i 
si s'utilitzarien les dades aconse
guides. 

Si I'objectiu és classificar les es
coles, els professionals o els nens 
en diverses categories, el resultat 
sera, sense cap mena de dubte, un 
desastre. Ja hi ha experiéncies 
d'aquest tipus en altres nivells edu
catius. Més desastre encara (i amb 
un nivell més gran de perversió 
doctrinal i técnica), si la diferéncia 
en els resultats I'atribu'im i justifi
quem des de les característiques 
deis nens i nenes avaluats (perqué 
estan més endarrerits, perqué són 
menys intel'ligents o estan menys 
motivats, etc.). 

Pero si I'objectiu és no quedar
se en paraules o filosofies (aixo que 
tots tenim els mateixos drets, que a 
tots se'ns ofereix la mateixa educa
ció, etc.) i fer que efectivament tots 
els nens i nenes petits estiguin en 
disposició d'obtenir els mateixos re
sultats (en sociabilitat, en desenvo
lupament personal, en destreses 
académiques, en inserció cultural, 
etc.), em semblara molt bé. Saber 
on s'estan produint els resultats 
més mediocres ha de ser I'indica
dor d'una necessitat d'introduir els 
reajustaments que siguin necessa
ris perqué el deteriorament es neu
tralitzi (més recursos, personal més 
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preparat, nous sistemes de treball 
educatiu, nous serveis complemen
taris de tipus sanitari o social, etc.). 
Franya ho ha fet a les Zones Educa
tives Prioritaries (ZEP). 

El gran repte deis propers anys 
sera el de l' equitat, com s'ha de fer 
per aconseguir que aquesta igual
tat d'oportunitats sigui real i operati
va en un marc social en qué les de
sigualtats s'incrementen (amb I'a
parició de noves zones de pobresa, 
amb la incorporació massiva d'im
migrants, etc.). Tant de bo, encara 
que sembli ingenu pensar-ho, que 
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I'avaluació es convmteixi en un re
curs més en aquest intent. 

Paraules clau 

Educaci6 infantil 

Oimensi6 assistEncial 

Oimensi6 educaiÍva 

Qualitat 



El artículo realiza una pros
pección de las dimensiones 
asistencial y educativa en 
diversos contextos de ense
ñanza, caracterizados por 
estar dotados de infraes
tructuras y recursos diver
sos, para ser atendidos por 
profesionales con un perfil 
diferente y para desarrollar 
contenidos educativos dife
rentes. El autor defiende 
que hace falta caminar ha
cia una integración de los 
dos modelos, con flexibili
dad pero a la vez con un 
claro objetivo de formación 
integral desde las primeras 
etapas. 

Abstracts 

L'article réalise une recher
che des dimensions de /'as
sistance et de /'éducation 
dans divers contextes d'en
seignement, caractérisés 
par le fait qu 'ils sont dotés 
d'infrastructures et de res
sources diverses, pour etre 
rec;;us par des profession
neis avec un profil différent 
et pour développer des 
contenus éducatifs diffé
rents. L'auteur défend qu'il 
faut se diriger vers une inté
gration des deux modéles 
avec souplesse mais en 
meme temps avec un ob
jectif clair de formation inté
grale dés les premiéres 
étapes. 
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The article examines the 
educational and welfare as
pects of various teaching 
contexts, each having diffe
rent facilities and resources, 
the aim being that they are 
staffed by different kinds of 
professional and develop 
different educational con
tent. The author argues that 
it is necessary to find a way 
of integrating the two mo
deis, maintaining flexibility 
but with a clear objective of 
all-round education from the 
earliest stages. 
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