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"Enseñar es una forma de ga
narse la vida pero, sobre todo, es 
una forma de ganar la vida de los 
otros, de estimularles en el amor 
por lo que aprenden. La función 
de un profesor dotado y entusias
ta es una de las profesiones más 
hermosas que existen .. 

EMILIO LLEDÓ 1 

Des del grup d'Educació Infantil 
ens proposem explorar plegats el 
contrast entre la perspectiva pro-
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i Organització Educativa de la Jniversitat de 
Barcelona. 

Adre<;:a: Grup d'Educació Infantil. Depar
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(1) Lara, L.: "Emilio Lledó, baluarte de la 

enseñanza pública", dins Cuadernos de 
Pedagogía. Barcelona, núm. 287, 2000, 
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fessionalitzadora i vocacional deis 
educadors i educadores infantils 
per respondre a la perspectiva di
lematica que se'ns ha plantejat, 
peró amb el convenciment apriorís
tic que les persones que s'ocupen 
deis nostres infants han de ser pro
fessionals de I'ensenyament i alho
ra han de tenir una certa "vocació». 
Creiem que no té gaire sentit pen
sar en el professorat com a perso
nes que es troben predeterminades 
de manera natural cap a I'ensenya
ment, en funció d'un conjunt de ca
racterístiques innates i personals, a 
partir d'una vocació a tota prova «al 
servei de la docencia». Peró tam
poc no té sentit pensar en els pro
fessors com a tecnics, que al mar
ge d'ideologies, creences, pro
blematiques socials i etiques, al 
marge de les seves própies viven
cies i experiencies, són capa90s 
d'aplicar els procediments i meto
des «pedagógicament més cientí
fics o més efica90s», per ensenyar, 
en ocasions, alió que uns altres van 
decidir que havien d'ensenyar, de 
la manera com uns altres van inves
tigar i van demostrar que s'havia 
d'ensenyar, tot plegat en profit d'un 
millor rendiment academic deis 
seus alumnes. 

Per aixó, mostrem d'antuvi la 
nostra confian9a compartida que 
els professionals de I'educació in
fantil, com els d'altres etapes edu
catives, poden esdevenir veritables 
practics reflexius [en el sentit as
senyalat per Sch6n (1992) i revisat 
per Imbernon (1994a, 1998)] que, 
com diuen Carr y Kemmis (1988), 
inici'in processos de recerca en I'ac
ció que els emancipin de la seva 
dependencia del costum i de la tra-
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dició, els proporcionin destreses i 
recursos que els permetin reflexio
nar sobre la poca adequació de les 
distintes concepcions de la practi
ca educativa i que les puguin exa
minar críticament. Tot plegat amb 
I'objectiu d'evitar I'a'lllament deis in
dividus i la fragmentació de la co
munitat i d'aconseguir una veritable 
cultura de la col'laboració (Hargre
aves, 1998,2000). 

La dimensió assistencial
educativa i els seus efectes 
en els perfils deis educadors 

A I'entrada del segle XXI ningú no 
dubta que els mestres i les mestres 
d'educació infantil són professionals 
de I'ensenyament. No obstant aixó, 
la seva tasca diaria té un component 
assistencial important, que, a voltes, 
fa que encara que es consideri els 
qui atenen aquesta etapa educativa 
-d'altra banda, la més important de 
la vida- persones amb vocació de 
tenir cura deis infants. Aixó fa que la 
«semiprofessió» de mestre es vegi 
més qüestionada quan es refereix a 
I'etapa infantil i que haguem de refle
xionar amb deteniment i amb rigor 
sobre la doble perspectiva assisten
cial i educativa i que cerquem mo
deis de qualitat que integrin aquesta 
doble visió en benefici de tots els 
nens i nenes. 

En el moment de plantejar-nos el 
paper que té l'Educació Infantil dins 
el sistema educatiu, trobem dues 
realitats. La realitat que ve condicio-
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nada alllarg de la historia del nostre 
país per una visió assistencial i la 
realitat que té com eix vertebrador 
I'educació deis infanis de zero a sis 
anys. 

És evident que avui hi ha dife
rents models per respondre a les 
necessitats educati'/es d'aquests 
infants peró la veritat és que tots s'
han de plantejar qlJins seran els 
parametres que orielntaran aquesta 
etapa educativa. 

Els infants d'aquE sta edat tenen 
unes necessitats ind viduals i és en 
aquest context que els centres edu
catius han de respolldre. És veritat 
que les famílies (pan~s i mares) ne
cessiten un espai per deixar els 
seus fills i filies, i també necessiten 
un personal preparat que es res
ponsabilitzi de la seva educació, 
durant un temps determinat, per 
poder facilitar a aquEists pares i ma
res que exerceixin e dret al treball. 
El que és obvi, peró, és que les ne
cessitats educatives haurien de 
destacar per damunt de les neces
sitats assistencials. 

Les administracions educatives 
autonómica i central han organitzat 
el sistema educatiu de manera que 
I'educació que els infants de zero a 
sis anys han de rebre és el primer 
tram del sistema ,~ducatiu. Aixó 
confereix a aquest nivell educatiu 
unes possibilitats c.'organitzar els 
aprenentatges perqué siguin pre
ses en consideració totes les ne
cessitats i els coneixements que fa
ran deis infants uns ciutadans i ciu
tadanes immersos de pie en el pro
cés educatiu. 

Si observe m el que passa al 
nostre voltant més immediat trobem 



que hi ha diferents res postes edu
catives. Hi ha municipis que priorit
zen els centres educatius de quali
tat en contrast amb uns altres muni
cipis que aposten per la quantitat. 
Els primers creuen que és millor 
oferir un servei de qualitat a un grup 
d'infants més o menys redu'it i els 
segons creuen que el servei ha d'a
rribar al nombre més elevat d'in
fants. És evident que al darrere d'a
questes opcions hi ha una opció 
política ben clara. També trobem al
tres opcions que prioritzen i justifi
quen altres models, com ara I'ajuda 
a la mare a través de la informació i 
de més o menys preparació, i que 
sigui ella la que tingui cura del seu 
filio filia durant els primers anys de 
vida. 

Aquest model és evident que té 
algun aspecte positiu pero el cert 
és no es pot privar de I'aspecte so
cialitzador que els infants d'aquesta 
edat han de desenvolupar i que 
sois poden aconseguir amb el tre
ball, la convivencia i el joc col'lectiu 
amb els seus coetanis. 

La nostra preocupació s'estén 
des d'una postura respectuosa per 
a aquelles persones que opten per 
deixar els infants a casa o retardar 
I'entrada deis seus fills i filies a I'es
cola a una visió una mica més críti
ca, ja que creiem que la possibilitat 
d'assistir a un centre educatiu orga
nitzat, amb un projecte educatiu 
ciar i estimulador, i que passa per 
una correcta preparació de qui té la 
corresponsabilitat d'educar els fu
turs ciutadans i ciutadanes, és un 
dret que han de tenir tots els in
fants. Parlem de corresponsabilitat 
per raó que és una responsabilitat 
compartida. No és pot fer una edu-
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cació sense tenir molt en compte 
els pares i mares d'aquests infants. 

Sois amb un compromís bilateral 
I'educació es pot garantir de pie; 
pero sense la possibilitat d'assistir a 
un Iloc escolar, tampoc no es pot fer 
una educació correcta, global, inte
gral i plena de contingut. 

Per tant, en aquest moment tro
bem dues opcions ciares -si es 
desestimen aquelles que actuen 
com a «parquings»-: els infants 
que romanen a casa per una deci
sió familiar o per manca de places 
escolars i els infants que poden 
gaudir d'una plaga escolar en un 
centre educatiu ben organitzat i 
amb un projecte educatiu ciar. 

En aquest últim cas, els centres 
educatius s'agrupen sota diverses 
nomenclatures. Uns adopten el 
nom d'«escoles bressol» mentre 
que d'altres opten pel nom d' «esco
les infantils». Els dos casos tenen 
una visió educativa i els models or
ganitzatius que adopten cadascun 
d'aquests centres responen sovint 
a les necessitats de les famílies. 

En definitiva, cal que tant les ad
ministracions educatives com les 
municipals garanteixin un lIoc per a 
cadascun deis infants que necessi
ten un Iloc escolar. O'aquesta ma
nera, podrem dir que tots els infants 
gaudeixen de la mateixa igualtat 
d'oportunitats. Si volem que I'opció 
individual sigui respectada, cal una 
oferta real i positiva per a tots els in
fants. 

A partir d'aquesta reclamació 
irrenunciable, el fet d'optar per un 
modelo per un altre tindra unes im
plicacions en la formació deis edu-
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cadors que custodiaran, assistiran, 
instruiran, formaran o educaran els 
nens i les nenes. Apostem, en qual
sevol cas, per professionals de I'en
senyament (art. 10 LOGSE) assistits 
per equips interdisciplinaris deis 
ambits de la psicologia, de la medi
cina, de la puericultura, de I'as
sisténcia social, etc. 

Creiem, en darrer terme, que la 
manca d'obligatorietat (article 7.2 
de la LOGSE) d'aquest tipus d'en
senyament su posa, en primer Iloc, 
refermar el context familiar com a 
marc educatiu (en el qual es poden 
aprendre els continguts «curricu
lars» d'aquesta etapa) i en segon 
Iloc, assumir la flexibilitat que ca
racteritza aquesta etapa. Aixo re
percuteix en una major lIibertat del 
professorat, moltes vegades recla
mada, tant pel que fa a la selecció i 
a la distribució de continguts com 
pel que fa a la metodologia o als ho
raris. Malgrat aquestes conseqüén
cies positives, la manca d'obligato
rietat pot implicar també una relati
vització de la consideració educati
va d'aquesta etapa. 

D'altra banda, malgrat aquesta 
suposada flexibilitat, assistim a in
congruéncies i contradiccions en 
les polítiques i practiques educati
ves. Per exemple, atesa la tendén
cia a retre comptes que s'esta im
posant en la nostra societat, I'esco
la, com a servei públic, ha de «de
mostrar» que esta fent alguna cosa 
i també com ho fa. En aquest sentit, 
i dintre de projectes internacionals 
(com els de I'OCDE o els de I'IEA), 
es participa en I'avaluació del ren
diment deis estudiants, entre els 
quals cal esmentar els de 4 anys 
(vegeu Pre-Primary Project de 
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l'IEA).2 Pensem que, aquesta ava
luació és una via indi 'ecta que mar
ca els continguts, retalla I'obertura 
curricular que assenyiala la LOGSE i 
constreny el paper elel professorat 
al de burocrata aplic:ador de curri
cula dissenyats per é.ltres i avaluats 
per altres cap a una regressió que 
considerem claramellt negativa. 

Que es reclama 
al professorat? Aiguns 
apunts des de la I,)erspectiva 
de les famílies 

A banda de les reformes curri
culars, els mestres i les mestres han 
de donar res posta a les demandes 
creixents de les fé mílies. L'argu
ment de la «deixadEisa» i de la de
legació de les unitat, familiars a fa
vor de les escoles, reclamant tas
ques educatives qUE) abans corres
ponien a les famílies és probable
ment fals. El que pm:siblement suc
ceeix és que al IlarlJ del segle XX 
s'ha anat progressar.t en la definició 
del concepte d'infant i ara s'és més 
conscient que mai de les necessi
tats de I'infantesa ccm a etapa pro
pia i diferenciada, i les famílies re
clamen progressivmnent una aten
ció de major qualitat. D'altra banda, 
I'augment de famílil3s monoparen
tals, el creixement de la població 
immigrant o I'estil de vida imperant 
fan que les famílies hagin de sol'lici-

(2) http://www.iea.nl. 



tar més serveis als centres esco
lars, ja des de la llar d'infants i el 
parvulari. 

Per aixó ens cal pensar en els 
professors com a professionals que 
han d'aprendre a donar resposta a 
aquestes noves situacions pel fet 
que quotidianament s'enfronten a 
situacions i a problemes en qué la 
solució ni és «vertadera» ni és «úni
ca», sinó que, en la majoria deles 
ocasions, es tracta de solucions 
«possibles» i «probablement ade
quades» (vet aquí el valor de la 
«técnica pedagógica»: la capacitat 
d'escollir, de manera fonamentada, 
el que és «probablement més ade
quat»). Tot i així, en el moment de 
prendre decisions personals, com 
ara portar els fills a la llar d'infants, 
potser el dubte i el dilema es plan
teja en altres termes: com escollir 
I'escola?, en qué ens hem de fixar?, 
en les instal'lacions?, en el preu? en 
I'acollida?, en el que ens diuen a la 
reunió de pares?, en el que diuen 
els altres pares?, en les nostres im
pressions, sensacions i sospites? El 
perfil de I'educador, del mestre o 
del professional que sera amb els 
nens i nenes, juntament amb el pro
jecte educatiu, és I'aspecte que 
potser preocupa més. El que s'exi
geix i es reclama és que el mestre, 
I'educador o el professor acomplei
xi les condicions següents: 

- Gaudir de salut física i mental, ja 
que la feina amb infants de pre
escolar exigeix una activitat con
tínua i a més el professorat ha 
d'afrontar reaccions múltiples. 

- Comprendre i respectar el nen 
com a persona. 

L'educació infantil 

- Ser responsable i segur de si 
mateix. 

- Actuar dins un marc de tran
quil'litat i respecte. 

- Tenir una certa estabilitat emo
cional que es projecti en les se
ves relacions interpersonals. 

Oferir una imatge agradable, 
neta i cordial. 

Disposar d'una actitud positiva 
davant del canvi i la innovació. 

- Respectar la iniciativa deis nens 
i nenes. 

- Ser sensible per descobrir i 
aprofitar les potencialitats deis 
infants. 

- Valorar la importancia educativa 
de I'etapa infantil. 

- No oblidar que I'educador o I'e
ducadora és un exemple de 
conducta com a persona i com 
a professional en la comunitat. 

Totes aquestes característiques 
creiem que són importants per a 
tots els pares i mares de tots els 
temps i lIocs; per tant, també ho 
haurien de ser per a les escoles, 
mestres i formadors. Els aspectes 
personals són tan importants com 
els professionals perqué es delega 
en una altra persona la responsabi
litat de tenir curar i d'educar els 
nens i nenes de la nostra comunitat. 
El fuster fa servir el martell i la serra, 
el pintor, el pinzell, I'informatic, els 
xips i els cables, peró el mestre i la 
mestra més que cap altre ofici fan 
servir el seu cos, la seva ment, les 
seves habilitats, les seves capaci
tats per educar. Per aixó caldria 
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preservar-los, potenciar-los i ajudar
los, perqué són ells integrament els 
que eduquen. 

Per aquest motiu potser seria bo 
aturar-nos a pensar en les condi
cions i circumstancies en qué el 
professorat exerceix la seva tasca. 
La manca de consideració social i 
professional potser els condueix a 
tenir baixa autoestima professional 
(el fet que es consideri I'etapa 0-3, 
de manera especial, pero també 
I'etapa 3-6, més en relació amb el 
que es fa que no pas en relació 
amb el que es diu, com una etapa 
assistencial, no educativa); la ratio i 
les condicions de treball (manca de 
treball amb especialistes, a'illament 
dins deis centres d'educació infantil 
i primaria, manca de recursos per
sonals i materials, etc.); la manca 
de temps en la feina o les exigén
cies deis pares i mares els poden 
portar a situacions de burn-out,3 
d'estrés professional i, en darrer ter
me, d'abandonament temporal o 
definitiu del sistema educatiu. 

Per aixo, en la formació inicial4 i 
permanent,S tenir present la consi-

(3) A més a més de la classica Masclach, 
C.: Burn-out: the cost of caring. Englewo
od Clifts: Prentice Hall, 1982, i de la co
neguda obra d'Esteve (1987) sobre el 
«malestar docent .. , alguns estudis go
vernamentals insisteixen en aquest tema. 
Vegeu, per exemple, «Estrés en las au
las ... Revista MUFACE, 01/06/2000. 

(4) Com recull Pagés (1998: 331), la forma
ció inicial ha de proporcionar una forma
ció intel'lectual als futurs mestres que 
els permeti aprofundir en la complexitat 
del coneixement, fent servir models ce n
trats en la relació teoria-practica, i que 
els ajudi, en qualsevol cas, afer front a 
situacions noves i canviants. 

(5) En els plan s de formació del curs 1998-
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deració i l'autoimatDe del mestre 
com un aprenent plofessional pot 
ser una solució per rnantenir la qua
litat, pero al mateix temps es fa difí
cil assegurar aquesta formació inte
gral en els professionals de I'edu
cació: són correcte:; els sistemes 
d'avaluació?; i els :;istemes d'en
senyament i d'aprellentatge?; i la 
relació teoria i practica?; i les moda
litats de formació i seguiment? 
Aquestes qüestions no queden re
soltes, pero tot i aixi ens sembla 
que és important recordar i mante
nir la idea que ser rnestre o mestra 
és un art, una profetsió i una voca
ció. Un art, perqué cada grup, cada 
nen, necessita una variació, un 
ajust i una atenció personal, que 
exigeix sensibilitat, f~exibilitat i origi
nalitat. Una profes~ió, perqué els 
educadors han de posseir uns co
neixements disciplinaris, tant de les 
diverses arees curriculars i de les 
didactiques especifiques associa
des com de la psic1Dpedagogia de 
I'alumnat. Han de cl)néixer estraté
gies i metodologies i tenir una clara 
visió del món i del SEiU rol com a do
cents i/o educadors 

Pero, més Iluny de tot aixo, els 
educadors han de:enir la vocació 
necessaria per corr prendre que la 
seva feina contribueix a la formació 
d'una petita persona que ha de fer 
front als seus reptES i aprenentat-

1999 (Departamelll d'Ensenyament. 
2000) s'observa un augment important 
de cursos relaciona' s amb la salut labo
ral del professorat:' control de I'estrés, 
prevenció de conflictes, estils de vida 
saludables, millora de I'autoestima, etc. 



ges, que arriba a I'escola amb ani
ma, cor, ment i esperit disposats a 
rebre-ho tot i a donar-ho tot. De 
cada mestre depen en gran part 
crear les condicions, dins del medi 
escolar i de la seva conjuntura, que 
determinaran com i quant apren 
cada infant -6bviament en funció 
de les seves característiques perso
nals- en tots els aspectes del seu 
desenvolupament: físic, intel'lectual 
i socioemocional. 

No podem passar per alt que al
hora que les famílies fan aquestes 
reclamacions al professorat, el pro
fessorat demana a les famílies la 
seva participació per assegurar un 
procés educatiu coherent entre els 
dos principals ambits educatius de 
I'infant: la llar i I'escola. Considerem 
que determinar conjuntament els 
patrons que han de regir I'aprenen
tatge deis infants és una tasca que 
no pot en cap cas deixar de ser 
conjunta. No obstant aix6, la recla
mació de participació pot ser un ar
gument esgrimit sota discursos di
ferents i fins i tot contradictoris. La 
participació, desitjable en si matei
xa en tant que és expressió d'un 
dret i d'un deure, pot esdevenir 
també una demanda realitzada en 
relació amb la Iliure elecció. Així, 
com adverteix Escudero (1997), el 
discurs de la participació pot tenir 
Iloc en un projecte col'legiat o en un 
projecte de qualitat total. Per aix6, 
reclamem des d'aquestes ratlles 
una reflexió també de les famílies 
per tal que vegin I'escola infantil 
com a quelcom seu, de la qual són 
membres i que han d'ajudar a dina
mitzar més que no pas a prendre 
posicions com a consumidors que 
reclamen certs serveis a una orga-

L'educació infantil 

nització de la qual només se senten 
usuaris. 

La formació del professorat 
d'Educació Infantil 

Per fer front a les noves situa
cions i per adoptar una posició 
d'analisi crítica deis esdeveniments 
actual s i futurs que aportaran canvis 
al sistema educatiu cal, en primer 
lIoc, formació. Actualment tothom 
accepta que el capital huma és I'ac
tiu més important de qualsevol orga
nització i que la formació permanent 
de les persones que componen una 
institució és I'única clau per perme
tre adaptar-nos a un context can
viant i fer front als reptes de futuro 
Aquesta formació ha de focalitzar-se 
en I'etapa infantil (d'aquí la im
portancia, per exemple, deis post
graus d'especialització, que obeei
xen el mandat de la LOGSE segons 
el qual I'educació infantil ha de ser 
atesa per professionals) i alhora ha 
de ser prou amplia per comprendre 
I'abast de les nostres actuacions en 
un marc educatiu general i en una 
societat caracteritzada per la globa
lització i la interdependencia. 

Per aquest moti u ens proposem 
analitzar els plans d'estudis actuals 
per a la formació inicial de mestres 
en educació infantil com també les 
tendencies en formació permanent, 
amb la finalitat de reflexionar sobre 
els punts forts i febles que presen
ten i d'oferir una proposta fonamen
tada de millora. 
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La formació inicial 

FEM UNA MICA O'HISTORIA 

Els orígens de la formació de 
mestres a la ciutat de Barcelona cal 
buscar-los I'any 1847, el mes de 
juny del qual hi fou creada l'Escola 
Normal. L'any 1997 celebrarem, 
doncs, el 150e aniversari de la cre
ació de la primera Escola Normal. 

D'aleshores enga, molts han es
tat els entrebancs i diversos els em
plagaments de l'Escola Normal de 
Barcelona. Un deis assoliments im
portants tingué Iloc el 1970, ja que 
amb I'aprovació de la Llei General 
d'Educació, l'Escola Normal passa 
a denominar-se Escola Universitaria 
de Formació del Professorat, que 
depenia de la Universitat de Barce
lona. 

Aquesta adscripció, confereix al 
títol deis estudis de mestre el rang 
universitari. Pero la Llei també esta
bleix unes especialitats per a 
aquests estudis: Ciencies Huma
nes, Filologia i Ciencies, i és preci
sament en aquest aspecte que des
taca la nostra Universitat, ates que 
ha estat pionera en tot I'estat es
panyol a posar en funcionament, en 
el Pla d'Estudis del 1971, una altra 
especialitat, la d'Educació Preesco
lar, tot i que no estava reconeguda 
en el Decret corresponent del Mi
nisteri d'Educació i Ciencia; uns 
anys més tard i també com a pione
ra, es va posar en funcionament 
I'especialitat d'Educació Especial. 

L'any 1990, I'aplicació de la 
LOGSE (Llei Organica d'Ordenació 
General del Sistema Educatiu) va 
comportar la desaparició de les es-
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pecialitats proposades per la Llei 
del 1970 i va implantar el títol de 
mestre, dividit en e iferents ensen
yaments. El nou pl3. d'estudis del 
1992 per a la formac:ió deis mestres 
pren en consideració els ensenya
ments següents: mestre d'Educació 
Infantil, mestre d'E jucació Prima
ria, mestre de Llen ;¡ües Estrange
res, mestre d'Edu8ació Musical, 
mestre d'Educació Física, mestre 
d'Educació Especial i mestre en 
Audició i LlenguatgEL 

L'any 1998, l'Escola Universitaria 
es va transformar en Facultat de 
Formació del Professorat, segons 
l'Ordre del Consell Executiu de la 
Generalitat de Calalunya, Decret 
120/1998, de 26 dl3 maig (DOGC 
de 2 de juny de 19~)8). En I'actuali
tat la reivindicació del professorat, 
de I'alumnat i del PAS de la Facultat 
es dirigeix cap a la consecució del 
rang de Llicenciatul.a per a I'actual 
Diplomatura de Me:;tre. Aixo supo
saria, a més de I':)btenció d'una 
major valoració social i qualitativa 
deis estudis de mes:re, el pas d'uns 
estudis de primer cicle als d'un en
senyament univer:;itari complet, 
que abastaria els trE:S cicles. 

EL PLA O'ESTUOIS OELI992 

El programa vigElnt deis estudis 
de Formació de M 3stres, cal em
marcar-lo, tal com s'ha dit anterior
ment, en la Reforma del Sistema 
Educatiu de tot I'Estat de I'any 
1992. La Llei de Referencia és la 
LOGSE i d'ella es dmiva el pla d'es
tudis amb els itineraris que corres
ponen a les diferenW titulacions que 
la Llei considera. 



És en aquest sentit que la Facul
tat de Formació del Professorat es 
planteja, com un deis objectius fo
namentals, garantir la formació per
sonal i professional deis futurs mes
tres, i assumeix, també, la respon
sabilitat de donar res posta a les ne
cessitats de formació permanent 
que requereixen els mestres. La re
forma de I'ensenyament introdueix 
un nou sistema de valoració de I'es
tudi: «el crédit». Cada assignatura 
té una equivaléncia en crédits i ca
dascun correspon, quasi sempre, a 
deu hores de classe teórica, practi
ca o el seu equivalent, de les quals, 
almenys 7,5 han de ser presencials. 
La distribució de les matéries en 
I'estructura del pla d'estudis és se
mestral i s'introdueix també la figura 
deis prerequisits, que consisteix a 
tenir superada una assignatura per 
poder matricular-ne una altra. Pel 
que fa a la carrega lectiva, el pla 
d'estudis té un total de 219 crédits 
per a cadascun deis ensenya
ments. Segons la naturalesa de les 
matéries i assignatures, s'establei
xen quatre categories: 

- Matéries troncals: les fixa el Mi
nisteri. Són de caracter obliga
tori per a tot I'alumnat que cursa 
la titulació, independentment de 
I'ensenyament que fa. 

Matéries obligatóriE s: determi
nades Iliurement per cada uni
versitat. Són de caracter obliga
tori dins I'ensenyament corres
ponent. 

Matéries optatives: les determi
na cada Universitat. En el cas 
del magisteri, I'alumnat podra 
escollir les que més li interessin 
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per al seu itinerario L'oferta d'a
quest tipus de matéries és úni
ca i comuna a totes les espe
cialitats; és cert, peró, que hi 
ha moltes d'aquestes assigna
tures que estan més relaciona
des amb uns ensenyaments 
que no pas amb uns altres. A 
més a més, els alumnes que 
cursin les tres assignatures op
tatives de religió poden obtenir 
deis serveis diocesans corres
ponents, un cop acabada la 
carrera, el Diploma de mestre 
de Religió. 

- Crédits de Iliure elecció: repre
senten el 10 % de crédits que 
ha de cursar I'alumnat dins la ti
tulació que ha escollit. En el cas 
del magisteri, I'alumnat ha de 
cursar 22 crédits, que ha de triar 
entre les assignatures ofertes 
per la UB o per altres institu
cions que la UB determini. 

Una especificitat d'aquests nous 
plans és el practicum. Es tracta d'u
na matéria troncal de 32 crédits 
(concentrada, en general, al cinqué 
trimestre) i que esdevé d'una gran 
importancia per a cadascuna de les 
titulacions deis ensenyaments de 
Mestre. Una altra innovació que 
s'ha incorporat a aquesta Diploma
tura és la deis TIC (Tutories d'ltine
raris Curriculars), que tenen com a 
finalitat principal assessorar I'alum
nat en la tria de I'itinerari curricular 
més adient a la titulació que ha es
collit. Inicialment s'han posat en 
practica amb I'alumnat de 1 r curs, 
tot i que la intenció i la voluntat de la 
facultat és ampliar-les a tots els cur
sos de la Diplomatura. 
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EL NOU PLA D'ESTUDIS 

Durant el curs escolar 1998-
1999, es va remodelar el pla d'estu
dis del 1992. El nou pla s'aprova el 
dia 28 d'octubre de 1999 i esta pre
vist que es posi en funcionament el 
curs 2001-2002. Entre les novetats 
que aporta el nou pla en I'itinerari 
d'Educació Infantil, podem desta
car les següents: 

- Es redueix el nombre de credits 
totals de la titulació, que passen 
de 219 a 190 i desapareixen les 
assignatures amb una durada 
inferior a 4,5 credits. 

- Es divideix la materia de practi
cum (32 credits) en dues assig
natures: Practicum 1, amb 5 cre
dits, i Practicum 11, amb 27 crédits. 

- Es creen dues assignatures 
amb una durada anual, de la 
manera següent: 

Les assignatures de Didactica 
general I (4,5 credits), Didactica 
general II (4,5 credits) i Escolaritza
ció d'alumnes amb necessitats 
educatives especials (3 credits) es 
reconverteixen en una única assig
natura, anomenada Didactica ge
neral i atenció a la diversitat, que 
passa a tenir 12 crédits. 

Així mateix, les assignatures se
güents: Psicologia de I'educació 
escolar i de la instrucció (4,5 cre
dits), Diferéncies individuals i inte
gració escolar (6 crédits) i Desen
volupament i contextos en educa
ció (4,5 crédits) esdevenen també 
una sola assignatura, anomenada 
Psicologia de I'educació i atenció a 
la diversitat, de 12 crédits. 
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- Les assignature~; corresponents 
a Llengua catalana I (3 crédits) i 
Llengua catalana II (6 crédits) 
s'integren en unél única assigna
tura anomenada Llengua Cata
lana, de 6 crédit:; 

- Les assignature~: corresponents 
a Didactica de I',axpressió musi
cal I (6 crédits) i Didactica de 
I'expressió musical II (6 crédits) 
esdevenen una sola assignatu
ra, anomenada I/lúsica a I'edu
cació infantil, de 10 crédits. 

- Les assignature~; corresponents 
a Didactica de l'Eixpressió plasti
ca I (7,5 crédits: 1 i Didactica de 
I'expressió plastica II (4,5 cré
dits) s'integren en una única as
signatura anomenada Didactica 
de I'educació visual i plastica, 
de 10 crédits. 

- Les assignature~. corresponents 
a Desenvoluparrent del pensa
ment matematic (6 crédits) i Joc i 
educació matem~tica (6 crédits) 
esdevenen una wla assignatura 
anomenada DE!senvolupament 
del pensament matematic i la 
seva didactica, de 10 crédits. 

- Les assignatures Motricitat i per
cepció (6 crédi:s) i Expressió 
corporal, ritme i habilitats (6 cré
dits) s'integren m una sola as
signatura anomenada Educació 
motriu i la seva cidactica, de 10 
crédits. 

- L'assignatura Didactica de la 
Llengua I passa ,je 7,5 crédits a 
6, mentre que la de Didactica de 
la Llengua II pa~.sa de tenir 4,5 
crédits a tenir-ne 6. 

- L'assignatura cOlresponent a Li
teratura infantil passa de 4,5 
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crédits a 6, mentre que les as
signatures corresponents a Teo
ria i historia de I'educació i a So
ciologia de I'educació passen 
de tenir 6 crédits a tenir-ne 4,5. 

des a I'educació pass a a anome
nar-se Tecnologies de la informa
ció i comunicació aplicades a I'e
ducació i Llengua espanyola rep 
en nom de Llengua castellana. 

- Finalment, hi ha dues assignatu
res que mantenen el nombre de 
crédits (4,5) pero que canvien de 
nom: Noves tecnologies aplica-

A continuació transcrivim els iti
neraris curriculars de I'antic pla i del 
nou pla 

Educació Infantil: Pla d'Estudis Actual 

Codi SE Assignatura Crédits Dept. 

1510003 Coneixement del medi social i cultural 6 DCS 
1590050 Desenvolupament i contextos d'educació 4,5 PEE 
1510084 Desenvolupament del pensament matematic 6 DCEM 
1510121 Literatura infantil 4,5 DLL 
1520176 Llengua espanyola 4,5 FE 
1590094 Noves tecnologies aplicades a I'educació 4,5 DOE 
1590083 Teoria i historia de I'educació 6 THE 
1510014 2 Coneixement del medi natural 6 DCEM 
1520040 2 Didactica de I'expressió plastica I 7,5 DEVP 
1590024 2 Didactica general I 4,5 DOE 
1510095 2 Joc i educació matematica 6 DCEM 
1520154 2 Llengua catalana I 3 FC 
1590061 2 Psicologia de I'educació escolar i de la instrucció 4,5 PEE 
1590072 2 Sociologia de I'educació 6 SOC 
1510025 3 Didactica de I'expressió musical I 6 DEMC 
1590035 3 Didactica general 11 4,5 DOE 
1590002 3 Diferencies individuals i integració escolar 6 PEE 
1520165 3 Llengua catalana 11 FC 

3 Optatives ilo L/iure elecció 12 

1510036 4 Didactica de I'expressió musical 11 6 DEMC 
1510062 4 Didactica de la lIengua I 7,5 DLL 
1590013 4 Escolarització d'alumnes amb NEE 3 DOE 
1510143 4 Investigació educativa 4,5 MIDE 
1510106 4 Motricitat i percepció 6 DEMC 

1590046 4 Organització i gestió del centre escolar 4,5 DOE 

4 Optatives ilo L/iure elecció 6 

1510132 5 Practicum 32 
1510051 6 Didactica de I'expressió plastica 11 4,5 DEVP 
1510073 6 Didactica de la lIengua II 4,5 DLL 
1510110 6 Expressió corporal, ritme i habilitats 6 DEMC 

6 Optatives ilo L/iure elecció 27 
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Educació Infantil: Pla d'Estudis Futur 

'" G> 

'" ... 
'" Matéria Crédits MEC Totals Assignatura Crédits Núm. Afea con. s:::: 

"C 
a. 

Didáctica general 8 ° rñ 
Bases psicopedagógiques de I'educació ~12 Didáctica general i aten ció a la diversitat 12 DOE, PEE a. 

s:::: 
especial 4 ° o 

Psicologia de I'educació i el desenvolupament 12 Psicologia de I'educació i atenció a la diversitat 12 PEE, DOE 11) 
o 

en edat escolar 8 O: 
Organització del centre escolar 4 0,5 4,5 Organització i gestió del centre escolar 4,5 DOE 5' 
Teories i institucions contemporánies de I'ed. 4 0,5 4,5 Teoria i história de I'educació 4,5 THE, S -11) 

Noves tecnologies aplicades a I'educació 4 0,5 4,5 Tecnologies de la informació i comunicació 4,5 DOE, CAP, :::::s 

aplicad es a I'educació LSI == Socio logia de I'educació 4 0,5 4,5 Socio logia de I'educació 4,5 S 
Investigació educativa ° 4,5 4,5 Investigació educativa 4,5 MIDE 
Llengua catalana ° 6 6 Llengua catalana 6 FC 
Llengua castellana ° 4,5 4,5 Llengua castellana 4,5 FE 

Materies propies del titol 
Coneixement del medi natural, social i cultural 6 6 12 Coneixement del medi natural 6 DCE 

Coneixement del medi social i cultural 6 DCS 
Desenvolupament de I'expressió musical i la seva 6 4 10 Música i I'Educació Infantil 10 DEM,M 

didáctica 
Desenvolupament de I'expressió plástica i la seva 6 4 10 Didáctica de I'Educació Plástica i Visual 10 DEP 

didáctica 
Desenvolupament d'habilitats lingü ístiques i la 12 ° 12 Didáctica de la lIengua I 6 DLL 

seva didáctica Didáctica de la lIengua 11 6 DLL 
Desenvolupament del pensament matemátic i la 6 4 10 Desenvolupament del pensament matemátic 10 DM 

seva didáctica i la seva didáctica 
Desenvolupament psicomotor 6 4 10 Educació motriu i la seva didáctica 10 DEC.F 
Literatura infantil 4 2 6 Literatura infantil 6 DLL 
Optativa 1 6 6 6 
Optativa 2 6 6 6 
Lliure elecció 19 

Practicum 32 O 32 Prácticum I 5 2 Arees 
Prácticum 11 27 troncals 

Total 190 22 



La formació permanent 
del professorat d'educació 
infantil 

En plantejar-se la formació per
manent del col'lectiu implicat en I'e
tapa d'Educació Infantil, creiem 
que s'ha de vetllar molt perqué la 
balang.a no es desequilibri a favor 
deis aspectes més vocacionals i 
afectius. Creiem, doncs, que és ne
cessari proposar-se I'objectiu priori
tari, per una banda, no només de 
donar forma a unes demandes con
cretes de formació sinó també de 
fer-ne una analisi per esbrinar les 
auténtiques necessitats d'aquests 
professionals. D'altra banda, el per
feccionament qualitatiu deis mes
tres i de les mestres que atenen les 
primeres edats ha de partir de la re
flexió seriosa sobre la seva practica 
quotidiana. 

Des d'una altra perspectiva, 
creiem que cal que els formadors 
generin un clima d'inter.és, capag 
d'encetar propostes i línies de pro
fessionalització i d'autoexigéncia, 
des d'una perspectiva científica. 
Aixó pot permetre sedimentar no
ves fórmules d'intervenció pedagó
gica i, en conseqüéncia, encaminar 
o esmenar els projectes i les ac
cions en la formació de formadors. 

És fonamental que tots els pro
fessionals vinculats a les primeres 
edats coneguin els plantejaments, 
les pro postes i els projectes vigents 
i de futur del món de l'Educació In
fantil. L'aprofundiment i perfeccio
nament deis coneixements, deis 
métodes de treball, de les estraté-
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gies i deis recursos, com també de 
la reflexió científica que comporta la 
intervenció deis formadors dóna 
Iloc a nous dissenys i realitzacions, 
elements basics per a una innova
ció de qualitat. 

LA FORMACIÓ PERMANENT 

A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Període 1992-1996 

D'uns anys enga, en el període 
comprés entre els cursos acadé
mics 1992 i 1996, s'ha constatat en 
la Formació permanent deis mes
tres i de les mestres d'Educació In
fantil que les demandes de forma
ció, en molts casos, sobrepassen 
els límits del professional que actua 
en solitari i que prioritza només el 
domini d'unes técniques i d'uns mé
todes per ser aplicats a I'aula, i se 
situen en un estadi que implica una 
contextualització i uns processos 
d'analisi i de reflexió crítica ca
pagos de dinamitzar projectes de 
centre i de zona. 

A partir de la implantació de la 
LOGSE es van produir una série de 
prescripcions curriculars i organit
zatives que implicaven necessitats 
diferents, les quals es manifestaven 
en les demandes de formació que 
realitzava el professorat. 

D'altra banda, analitzades 
aquestes demandes de formació 
del professorat d'Educació Infantil 
en actiu, s'intueixen, també, les ne
cessitats de formació que s'insi
nuen en les seves demandes en re
lació amb les capacitats i habilitats 
que es requereixen per ser profes
sionals competents. Aquestes ne-
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cessitats ens proporcionen una in
formació rellevant sobre els aspec
tes de la formació inicial del mestre 
que cal potenciar o millorar. 

Classificant les demandes for
mulades pel col'lectiu d'educadors, 
tot respectant i tenint en compte 
cada un deis cicles que conformen 
l'Etapa d'Educació Infantil, es dibui
xen dos blocs. 

1. Propostes d'activitats de forma
ció formulades com a con se
qüencia de les necessitats plan
tejades pel sistema educatiu. 

2. Demandes que elaborava el 
professorat mateix a partir de 
les necessitats que sentien en 
el desenvolupament docent. 

En relació amb les necessitats 
derivades del sistema, en ambdós 
cicles s'aprecia una remarcable in
cidencia en les demandes referents 
a les estructures de la programació 
i d'avaluació. Aquests aspectes, 
curiosament, havien estat tractats 
en els cursos basics d'aplicació de 
la Reforma i aixó implicava ja un pri
mer nivell de coneixement. Malgrat 
aquest fet, els interessos deis grups 
de mestres giren al voltant de la ca
nalització deis continguts teórics re
buts cap a les própies realitats es
colars, i de dissenyar unitats de 
programació i estrategies d'avalua
ció aptes per ser aplicades en els 
seus contextos educatius. 

Pel que fa a les arees previstes 
en el currículum, els lIenguatges, 
corresponents a l'Area 111, que po
dríem definir com a ambits d'ex
pressió, són els que es prioritzen en 
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relació amb altresdemandes del 
camp del Ilenguatge o de la ma
tematica, que en altres moments re
presentaven el percentatge més 
elevat de sol·licituds. 

Quant a les demandes subjecti
ves del professorat, ,m el 1 r cicle de 
I'etapa, es constater necessitats re
lacionades amb el3 aspectes lú
dics, com també noves fórmules 
metodo/ógiques i r6cursos organit
zatius que permetell optimitzar els 
processos d'ensnnyament-apre
nentatge en contextos ambientals 
adequats. 

En el 2n cicle es ¡Jetecta una no
table inflexió en derlandes de pro
postes d'educació psicomotriu i 
d'implicacions metodo/ógiques ca
paces d'emmarcar I'acció pedagó
gica. L'organització je I'espai -ra
cons i tallers- es presenta en la 
zona alta de les sl)l'licituds, com 
també els projectes de treball i la 
detecció de disfundons i d'estrate
gies de diagnóstic. 

En total s'han ar alitzat un con
junt de més de 10:) activitats de 
formació (cursos, Eeminaris i as
sessoraments a centres) realitzats 
en aquest període. iMés del 70 % 
d'aquestes accions formatives co
rresponen al cicle 3/6, i només un 
30 % escas ha estat realitzat per 
educadors del cicle 0/3. Aquest 
desequilibri s'explica fonamental
ment per la diferent cultura de par
ticipació en programes institucio
nals de FPP que aquests col'lec
tius tenen. 

Les escoles infan:ils a Catalunya 
fa pocs anys que s'han incorporat 
al Departament dTnsenyament i 
malgrat que els col, ectius són ac-



tius i entusiastes encara els queda 
un camí Ilarg per recórrer. 

Una altra dada interessant que 
sorgeix de I'analisi de les deman
des fa referencia al fet que el 60 % 
d'aquestes demandes correspon a 
I'apartat de les propostes institucio
nals, enfront del 40 % del sega n 
bloc. Els mestres i les mestres que 
van assistir a les activitats del pri
mer bloc buscaven respostes als 
requeriments que els feia l'Adminis
tració davant els quals se sentien 
insegurs; i d'aquí la gran afluencia 
de professionals a les activitats que 
orientaven la programació i I'ava
luació, com a criteris generals o mit
janyant arees concretes; en canvi, 
manifestaven poc interes pels te
mes més general s de centre. El se
gon bloc de demandes s'emmarca 
basicament en I'ambit deis recur
sos i deis materials curriculars. 
Constitueix el tipus de formació que 
agrada als mestres al marge de re
formes i canvis. En total són més de 
2.000 professors d'Educació Infantil 
que han passat per aquest progra
ma formatiu en aquests cursos 
academics. 

Període 1996-2000 

Les demandes de formació en 
aquests anys posen en relleu I'evo
lució deis criteris i de les necessi
tats del col'lectiu de professionals 
d'Educació Infantil. S'observa cla
rament una disminució forc;a remar
cable en la demanda de la modali
tat de cursos. 

La cultura de formació perma
nent que es va imposant entre els 
professionals -a partir de les se-
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ves própies reflexions- implica 
una dinamica més participativa i 
més entroncada amb la realitat del 
centre. En conseqüéncia, s'incre
menten el nombre de demandes 
d'assessoraments i es mantenen 
les sol'licituds de seminaris i grups 
de treball i conferencies. En aquest 
període es manifesta una clara pre
ponderancia pel que fa a les de
mandes específiques des deis cen
tres, amb un increment forya es
pectacular en relació amb el pe río
de analitzat anteriorment. Cal fer 
una inflexió rellevant quant a la mo
dalitat «estrella» que ha estat més 
realitzada: els assessoraments. 
Aquests han representat el 65 % de 
totes les altres modalitats de forma
ció. Es detecta una necessitat d'e
laboració deis propis projectes cu
rriculars, com també una reflexió 
seriosa pel que fa a I'estructuració, 
a les estrategies i a la planificació 
detallada de la intervenció didacti
ca a I'aula. 

És remarcable, també, principal
ment per al cicle 3-6 anys, la forta 
demanda relacionada amb I'educa
ció psicomotriu i amb els Ilenguat
ges expressius. 

S'han analitzat un total de 205 
activitats, de les quals un 70 % es 
troben ubicades en el cicle 0-3 
anys. Aquest aspecte inverteix ab
solutament els percentatges pre
sentats en el període 1992-1996 pel 
que fa a les accions formatives en 
el primer cicle d'Educació Infantil. 
Aixó suposa una rapida implicació 
del col'lectiu dedicat a 0-3 anys en 
la cultura de la participació en la 
FPP. 
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Activitats de formació 
de formadors 

Atenent a la propia dinamica del 
col'lectiu de formadors d'Educació 
Infantil, no es pot concebre un pla 
de formació permanent sense tenir 
present que els mateixos formadors 
necessiten una revisió constant de 
plantejaments i una reflexió seriosa 
sobre propostes innovadores. En 
conseqüéncia, doncs, és conve
nient planificar trobades de forma
ció de formadors, de manera que, a 
part deis intercanvis d'experiéncies, 
s'aportin, també, recursos nous i 
técniques adients per a la millora de 
les seves tasques professionals. 

Les tematiques que han repre
sentat les línies d'estudi i de reflexió 
més tractades en els darrers anys, 
han estat: 

- Evidéncies actuals de la forma
ció permanent del professorat 
d'Educació Infantil. 

- Analisi de necessitats de forma
ció. 

Estratégies per a la formació 
permanent. 

Modalitats de formació perma
nent del professorat. 

Recursos i técniques en les mo
dalitats de formació permanent 
del professorat. 

- Reflexions i alternatives practi
ques per a I'etapa d'Educació 
Infantil. 

- Analisi des de la perspectiva de 
cada modalitat de formació, 
curs, seminari, assessoraments 
i grups de treball. 
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- Coincidéncia i/o adequació en
tre objectius de formador i ex
pectatives del gl,up. 

- Relacions interp9rsonals amb el 
formador/a i intergrup. 

- Actitud receptiva o passivitat del 
grupo 

- Adequació de 1'13spai físic on es 
fa la formació. f\1aterials i recur
sos. 

Com es desprél1 facilment deis 
diferents temes I'i 1terés prioritari 
d'aquest col'lectiu ~'estén des de la 
reflexió deis proces30s de formació 
permanent i els sells estadis fins a 
I'analisi i recollida de necessitats i 
de practiques col·12boradores. 

D'altra banda, a:és que les acti
vitats de formació de la majoria deis 
formadors i les ana isis i el contrast 
d'experiéncies deis grups de treball 
s'han anat decantant cap als asses
soraments en el ci:::le 0-3, les de
mandes per a les :;essions de tre
ball s'han projectat basicament per 
al primer cicle d'E jucació Infantil. 
Aquest fet és cohel ent amb les ne
cessitats que s'han generat i amb 
I'increment de les demandes d'acti
vitats que la nostra Universitat, a 
través de I'ICE, tE! encomanades 
per aquest cicle. 

Els interrogants que se'ns plan
tegen en el fet d'ejucar avui i pel 
que fa al coneixernent de l'Educa
ció Infantil que s'esa duent a terme 
avui descansen en el repte que tots 
plegats tenim per r"illorar la forma
ció permanent d aquesta etapa 
educativa. L'objecliu no és homo
genertzar les pautes de forma ció 



sinó establir un conveni teori
copractic que esdevingui el subs
trat de qualsevol intervenció. 

Creiem que els referents que 
han de convertir-se en bastides útils 
per construir el futur s'han d'anar 
elaborant a partir d'analisis i de re
cerques a I'entorn de conceptes in
novadors relatius a la infancia, a I'e
tapa 0-6 anys i als serveis més 
adients. És la finalitat cap a la qual 
tots plegats hem de caminar, per tal 
de millorar seriosament la formació 
permanent d'aquesta etapa en la 
qual estem implicats. 

La formació per a situacions 
diferencials: ha de ser 
diferencial? L'exemple 
de I'escola rural 

En plantejar el tema de la forma
ció del professorat no podem dei
xar de reflexionar si aquesta forma
ció ha de ser de tipus «generalista» 
(com sembla que algunes veus tor
nen a reclamar) o bé si s'ha d'espe
cialitzar de manera primerenca ja 
en la formació inicial. 

La perspectiva que defensem 
és que cal formar el professorat del 
futur per educar qualsevol infant en 
qualsevol situació i context. No 
creiem en una didactica o en una 
organització escolar «especial» per 
a I'educació especial o per a ca
dascun deis ensenyaments (mal
grat que reconeixem la necessitat 
de les didactiques específiques). 
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Més aviat ens decantem per una 
formació inicial amplia, que s'anira 
enriquint i perfilant amb la necessa
ria flexibilitat curricular deis plans 
d'estudis i amb una formació per
manent ja escollida de manera més 
Iligada a la practica i a les necessi
tats formatives sentides per cadas
cun deis mestres i/o deis equips 
docents. 

És per aquest fet que prenem 
I'exemple de I'escola rural com una 
situació diferencial que ens obliga a 
revisar quin ha de ser el paper deis 
professionals de I'educació en es
cenaris menys usuals als viscuts 
com a educands per la majoria de 
nosaltres. Plantejar la situació de 
I'educació deis infants d'edats 
compreses entre els primers mesos 
fins als 5 anys en un context rural no 
és facil des del punt de vista curri
cular i encara ho és menys si tenim 
en compte que I'estructura organit
zativa sociocultural que els envolta 
es troba, en la majoria deis casos, a 
les beceroles del que podria ser 
una proposta assistencial i educati
va basica. 

Projectar una educació infantil 
de qualitat en aquests ambits és un 
repte que cal que tots els membres 
responsables de la formació deis 
més petits assumeixin, de manera 
que garanteixin la igualtat d'oportu
nitats en una part del territori que 
sovint ha estat oblidada pel mateix 
sistema educatiu. 

Quan les mares i els pares deis 
ambits rurals decideixen, per mo
tius diversos, que els seus fills i fi
lies assisteixin a una llar d'infants o 
a una escola perqué puguin rebre 
una educació igualitaria i de quali-
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tat, les preguntes que es plante
gen són múltiples: on haig de por
tar-lo?, perque al poble no hi ha 
llar d'infants, pero és que potser ni 
al municipi ... A quants quilometres 
de casa hauré de desplar;;ar el 
meu filio filia?, quantes hores ens 
passarem tots dos a la carretera?, 
quin personal sera el responsable 
de la seva formació i assisten
cia? ... Actualment, a Catalunya no 
tots els pobles (ni municipis) dis
posen d'una llar d'infants. I en el 
cas que al poble hi hagi una esco
la amb característiques rurals, la 
tendencia és incorporar-hi els 
nens i les nenes quan ja tenen dos 
o tres anys, per motius diversos; 
pero un moti u important i que cal 
ressaltar és el fet que la seva in
clusió a la vida educativa de I'es
cola en garante ix la supervivencia. 
No hem d'oblidar, dones, que els 
nens i les nenes de les escoles ru
rals, com la resta d'infants deis 
ambits urbans, han de deixar I'es
cola de primaria als dotze anys. 
Aquesta circumstancia no afavo
reix la conservació d'aquests cen
tres escolars en els contextos ru
rals ates que el nombre d'alumnes 
disminueix considerablement en 
els cursos superiors. Els infants 
passen a formar part de I'escola o 
de la classe (en el cas d'escoles 
unitaries) i malgrat els esforr;;os 
pedagogics que fan els mestres 
rurals no tots són especialistes en 
aquesta etapa del sistema educa
tiu, i la complexitat i diversitat que 
existeixen de manera natural, en 
aquestes aules sobrepassa, en 
molts casos, la voluntat deis pro
fessionals. Només cal que ens 
imaginem una classe amb nens de 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 anys 
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i un mestre (afortunadament no 
sempre sol, ja quejisposem d'es
pecialistes en altre:; arees del co
neixement que so'/int donen su
port al treball del tutor). Evident
ment, les necessitéts educatives i 
personals són tan dispars que re
alment cal reflexior ar seriosament 
i racionalment sob'e aquestes si
tuacions des de to:s els punts de 
vista: educatius, socials, culturals, 
i polítics, pero sense oblidar que 
és en aquesta diversitat on es tro
ba la vertadera forrlació integral. 

En el cas deis pobles (o munici
pis) que disposen d'una llar d'in
fants, els pares i le~; mares deis in
fants viuen la situació de manera di
ferent, encara que també és com
plexa. La llar d'infarts del poble sol 
estar situada al costat de la mateixa 
escola o a prop, la qual cosa afavo
reix les relacions clels nens entre 
ells i, evidentment, IJna coordinació 
pedagogica entre Eils mestres, su
posant que els professionals que 
atenen els més pe:its sigui n mes
tres, ja que en molt:; casos tampoc 
no són professionals de I'ensenya
ment i fan una funció merament as
sistencial. La presellcia de mestres 
especialistes en acuesta etapa ha 
estat reivindicada 13n moltes oca
sions sense que ha~Ji rebut una res
posta concreta i valida; la formació 
inicial deis mestre~; també ha de 
prendre en conside 'ació la possibi
litat que algunes d'aquestes perso
nes no professional:; puguin optar a 
ser educadors d'ac uests cicles en 
contextos rurals. 

Un altre cas freqüent és que la 
llar d'infants estigui ubicada en un 
poble diferent del loc on es troba 
I'escola; és a dir, cue el poble en 



qüestió disposi d'una escola pero 
no d'una llar. 

Els infants deis pobles ve'ins (o 
del municipi) es desplacen a 
aquesta llar en autocar o en cotxes 
particulars; es tracta majoritaria
ment de centres municipals, com 
en el cas anterior. 

1, per últim, cal destacar el fet 
que algunes zones escolars rurals 
(ZER) disposen d'una o més d'una 
llar al seu abast; pero no són majo
ritaries i la necessitat d'aquestes 
institucions en les nostres ruralies 
és més que justificada. 

Com hem vist, la possibilitat que 
els nens i les nenes d'Educació In
fantil que viuen en ambits rurals ti n
guin accés a una llar d'infants -i, 
fins i tot, a una escola- no esta ga
rantida. Sovint la manca de recur
sos economics i humans provoca 
que els petits s'hagin de desarrelar 
del seu propi entorn i assisteixin a 
centres allunyats de casa seva, on 
els costums, els habits, les rela
cions, els coneguts, els «amics» 
que han anat coneixent alllarg de la 
seva vida canvi'in radicalment i es 
plantegin situacions contradictories 
difícils de comprendre pels infants 
d'aquestes edats. És necessari, per 
a la seva formació integral, que 
aquests petits rebin estímuls diver
sos i variats, que estableixin rela
cions d'amistat amb altres nens i 
nenes de totes les edats, que facin 
la seva propia colla d'amics, que 
coneguin el seu entorn més imme
diat..., pero si tots aquests aspec
tes passen en contextos geogra
fics, socials i culturals diferents deis 
contextos on ells realment viuen, 
¿com integraran aquests infants les 
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seves vivéncies?, ¿com podran va
lorar el seu context per damunt d'al
tres que seran artificials i imposats 
per les necessitats?, ¿com estima
ran el seu poble si no hi con-

. ? vluen .... 

1, per acabar, tal com ja hem co
mentat al comen¡;ament d'aquest 
esbós, és responsabilitat de tots 
que els infants de les zones rurals 
tinguin garantida una educació in
fantil de qualitat en el seu entorn 
més proper. També aquests infants 
formen part de la nostra societat. La 
ruralitat existeix, malgrat que al
guns sectors continu'in pensant que 
ser de poble i anar a una escola de 
poble forma ciutadans de segona 
categoria. 

Partint, dones, de I'assumpció 
que cal donar res posta a les neces
sitats educatives de tots els infants 
independentment de les seves ca
racterístiques personals, economi
ques, geografiques, culturals, etc., 
pero alhora considerant totes 
aquestes especificitats, ¿quin mes
tre d'educació infantil ens cal? 

Recopilant tot el que s'ha anat 
exposant en aquest article, creiem 
que els estudis de mestre, com ja 
s'ha indicat, haurien d'adoptar la 
forma de lIicenciatura i de tenir el 
doble vessant professionalitzador i 
alhora cientificocultural; haurien 
d'integrar teoria i practica (impul
sant les TIC i el practicums); hau
rien d'equilibrar la perspectiva local 
amb la transnacional (prenent en 
consideració la dimensió europea 
de I'educació) i, en darrer terme, 
haurien d'obeir a un enfocament re
flexiu, creatiu i crític deis professio
nals de I'educació, que els portés a 
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aprendre a aprendre i a desenvolu
par els valors fonamentals de la de
claració universal deis drets hu
mans, tot cercant un món més just i 
solidari per a tots els infants. 

Referencies bibliografiques 

BASSEDAs, E. et al.: Aprendre i en
senyar a /'educació infantil. Bar
celona: Graó, 1996. 

BERNAl, M. C.; DEFIS, O. i PUJOl, M. 
A.: L'Educació Infantil: una nova 
etapa. Barcelona: Graó, 1996. 

CARR, W. i KEMMIS, S.: Teoría crítica 
de la enseñanza. La investiga
ción-acción en la formación del 
profesorado. Barcelona: Martí
nez-Roca, 1988. 

COlEN, M. T. i DEFIS, O.: "La forma
ción permanente del profesora
do de educación infantil como 
punto de partida de la formación 
inicial», dins VII Congreso de 
Formación del Profesorado. . 
Saragossa: Asociación Universi
taria de Formación del Profeso
rado, juny 1996. 

DAHlBERG, G.; Moss, P. i PENCE, A.: 
Més enlla de la qualitat. Barcelo
na: A. M. Rosa Sensat, 1999. 

DEFls, O.: "Tasca de I'equip de pro
fessorat», dins Formació basica 
per a la reforma (material forma
tiu). Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Departament d'En
senyament, 1992. 

ElLlon, J.: "La relación entre "com
prender" y "desarrollar" el pen
samiento de los docentes», dins 
PÉREZ GÓMEZ, A. et al. (ed.), De-

230 

sarrollo profesional del docente: 
Política, investigación y prácti
ca. Madrid: Akal, 1992. 

ESCUDERO, J. M.: Diseño y desarrollo 
del currículum er la educación 
secundaria. Barcelona: ICE/Hor
sori,1997. 

GOlDSCHMIED, E. i J¡\CKSON, S.: La 
educación infantil de O a 3 años. 
Madrid: Morata, 2800. 

HARGREAVES, A.: Profesorado, cultu
ra y postmodermdad. Cambian 
los tiempos, cambia el profeso
rado. Madrid, MOlata, 1998. 

HARGREAVES, A.: "NUE!Va profesiona
lidad para una ~orofesión para
dójica", Cuadernos de Pedago
gía. Barcelona. I\JÚm. 290, abril 
2000, pago 58-60. 

HUBERMAN, S.: Cómcl aprenden los 
que enseñan. Ló formación de 
los formadores. Buenos Aires: 
Aique, 1994. 

ICE - Universitat de 3arcelona: Re
cursos i técnique3 en les moda
litats de formació permanent del 
professorat. Jornada de Forma
dorso Programa d'Educació In
fantil. Abril 1997. 

IMBERNóN, F.: La fOlmació perma
nent del professorat. Analisi deis 
formadors de fonnadors. Barce
lona: Barcanova, 1987. 

IMBERNóN, F.: La formación del pro
fesorado. BarCE,lona: Paidós, 
1994a. 

IMBERNóN, F.: La fornación y el de
sarrollo profesior al del profeso
rado. Hacia una nueva cultura 
profesional. Barcelona: Graó, 
1994b. 

IMBERNóN, F.: La fow¡ación y el de
sarrollo profesior'al del profeso
rado. Hacia una nueva cultura 
profesional. Barcelona: Graó, 
1998. 



MUCCHIELLI, R.: La dinámica de los 
grupos. Madrid: Ibérico Euro
pea, 1997. 

PAGÉS, J.: «¿Qué maestro necesita
mos para hacer frente a los retos 
del futuro?», dins RODRiGUEz, A; 
SANZ, E. i SOTOMAYOR, M. V (ed.), 
La formación de los maestros en 
los países de la Unión Europea. 
Madrid: Narcea, 1998, pago 325-
335. 

PLA, M.: Introducción a la educa
ción infantil. Barcelona: Barca
nova, 1994. 

SCHÓN, D. A: La formación de pro
fesionales reflexivos. Barcelona: 
Paidós/MEC, 1992. 

VVAA: «Infancia y sociedad en 

L'educació infantil 

cambio. Un riesgo y un reto», 
dins Seminario Internacional de 
la OMEP. Madrid: SM, 1995. 

ZABALZA, M. A: Calidad en la Edu
cación Infantil. Madrid: Narcea, 
1996. 

Paraules clau 

Educació infantil 

Formació del professorat 

Desenvolupament professional 

231 



Grup d'Educació Infantil 

En este trabajo se analiza la 
propuesta formativa actual 
para maestros de educa
ción infantil, centrada en la 
Universidad de Barcelona, 
así como la evolución y los 
rasgos actuales más carac
terísticos de la formación 
permanente, buscando las 
bases para que los educa
dores y educadoras infanti
les puedan dar respuesta a 
los retos cambiantes de la 
sociedad futura. 
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Abstracts 

Oans ce travail, on analyse 
/'offre de formation actuelle 
pour les instituteurs d'édu
cation maternelle, centrée 
sur l'Université de Barcelo
ne, ainsi que /'évolution et 
les traits actuels les plus 
caractéristiques de la for
matíon permanente, en re
cherchant les bases pour 
que les éducateurs et édu
ca trices maternels puissent 
relever les défis chaque fois 
différents de la société a 
venir. 

This paper analyses the cu
rrent app 'oach to training 
infant tea ~hers at the Uni
versity of Barcelona as well 
as the development and ty
pical feal ~res of continuous 
education. The bases on 
which inf,mt teachers may 
meet the changing needs of 
society ir the future are 
sought. 


	Page 1

