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Presentació 

Elena Cano* 

Iniciem aquesta tribuna sobre 
educació infantil en forma de dile
mes com a expressió de la voluntat 
de reflexionar sobre tot el ventall de 
possibles opcions que se'ns obren 
entre dos pols. El terme grec dilem
ma (di, «dos»; lemma, «temes») ex
pressa un argument format per 
dues premisses contraries entre 
elles, de tal manera que la seva re
solució porta en ella mateixa la con
tradicció i, per tant, mai no es pot 
resoldre del tot. És per aixó que 
plantegem dilemes entre eficiéncia 
i equitat, entre la perspectiva assis
tencial i educativa, entre I'educació 
pública i privada, entre professiona
litat i vocacionalitat deis educadors 
i educadores, i entre continuHat i 
canvi en les polítiques educatives 
infantils. 

Acceptem, doncs, les contradic
cions inherents a la nostra feina 
com a educadors i volem prendre 
consciéncia del fet que cada cop 
que apostem per una manera de fer 
desestimem tot un seguit d'opcions 
igualment respectables i potser 
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adients en altres contextos o mo
ments o simplement per a altres 
persones. 

De ben segur, totes les genera
cions han parlat deis canvis respec
te als seus avantpassats, peró ara 
més que mai ens trobem en un mo
ment de canvis continus i accele
rats, Som en una época en la qual 
impera alió efímer, on tots correm 
encara que potser no sabem cap on 
(com diu Séneca, no hi ha vent favo
rable per un vaixell que va a la deri
va). Tal com recull Santos Guerra 
(2000: 25), la cultura imperant es 
caracteritza per I'individualisme exa
cerbat, la competitivitat extrema, 
I'obsessió per I'eficacia, el relativis
me moral, el conformisme social, 1'0-

blit deis desafavorits, la privatització 
de béns i serveis, la neutralització 
del coneixement, I'imperi de les lIeis 
del mercat, el consum diversificat, el 
desenvolupament de les tecnolo
gies de la informació i el pragmatis
me enfront de la ideologia. 

Amb aquesta panoramica, sem
bla que els valors que transmet I'es
cola es distancien progressivament 
deis valors imperants en la societat. 
En aquest context els dilemes es 
fan més evidents. Tot aixó, creiem, 
ens obliga a una reflexió, Per aixó, 
en aquesta época en qué, superats 
els objectius quantitatius deis siste
mes educatius deis pa'isos desen
volupats, s'aposta per la qualitat i 
s'enceten discursos eficientistes, 
volem fer una aturada en el camí i 
rumiar sobre el sentit de I'educació 
infantil. 

I és que en aquest context s'esta 
procedint a revisar I'actual sistema 
educatiu i a proposar reformes de 
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la «Reforma» partint de la hipotesi 
que el curriculum i el model d'esco
la han entrat en crisi (Santos Gue
rra, 2000). Sota aquesta premissa, 
I'escolarització obligatoria co
menga a ser debatuda (Gimeno, 
2000), I'esperit educatiu de I'etapa 
infantil també s'ha vist qüestionat 
(García Garrido, 1998) i fins i tot s'
han adoptat models més propis de 
I'etapa primaria en un afany d'acce
lerar I'aprenentatge enciclopedista 
o de «continguts académics» per 
part deis infants d'educació infantil: 

"Sin duda es en la educación in
fantil en donde la vida afectiva de los 
niños se valora, respeta y educa con 
más mimo y cuidado ( ... ) Ese tipo de 
educación debería prolongarse du
rante el primer ciclo de la educación 
primaria más que al contrario. En 
muchos casos se está produciendo 
una extensión de los objetivos y pau
tas habituales de la educación pri
maria ( ... ) a la educación infantil. 
Esta tendencia a "escolarizar" la 
educación infantil no es bueno que 
se consolide. Es preciso recuperar 
el modo más vital de educar a los ni
ños, en donde la expresión, la músi
ca, el juego, las narraciones y los 
cuentos sean el eje organizador de 
su actividad durante el tiempo que 
están en la escuela» (Marchesi, 
2000: 171). 

Davant aquestes noves propos
tes, I'únic cert és que sabe m poco 
Sabem poc de com aprenen els in
fants i sabe m poc del qué cal fer. 
Així, tots els pa'isos endeguen plans 
d'atenció a la infancia, obren cen
tres d'atenció infantil, allarguen I'es
colarització basica cap «avall» i 
engeguen tot tipus de polítiques 
educatives a voltes absolutament 
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contraries (uns professionalitzen 
mentre altres democratitzen, uns 
descentralitzen mentn, d'altres cen
tralitzen, etc.). Així dcncs, i malgrat 
I'enrenou que compl)rten algunes 
polítiques i/o propostes educatives, 
sabem poc i potser ens cal pensar si 
estem segurs d'allo que fem o si 
hem de tornar a rumiar fins i tot so
bre aquel les assumpc:ions que con
siderem irrefutables. 

Per aixo el to de le. present tribu
na, que té una voluntat basicament 
reflexiva, és optimista i alhora crítico 
Som conscients de tot el que s'ha 
avangat en educació :Jn general i en 
educació infantil en particular i ho 
valorem positivament pero alhora 
volem fer paleses les mancances, 
incongruéncies i inju3tícies que I'e
ducació infantil en el seu conjunt (fi
nangament, accés, practiques edu
catives, organitzaciCi de centres, 
etc.) pateix a I'inici dEll segle XXI. 

Des d'aquesta pl,rspectiva, cal 
agrair a tots els autors i autores I'es
forg dut a terme per posar sobre el 
paper el seu parer sobre els dubtes 
plantejats i fer-ho d'aquesta forma 
tan interessant. Fruit de la nostra 
voluntat ecléctica, s'ha demanat la 
col'laboració de professionals es
pecialistes en dive'ses subarees 
que puguin oferir vsions comple
mentaries i enriquidcores. 

En primer lIoc, s'aborda el sentit 
de I'educació infanti en I'actualitat, 
des del dilema e~ciéncia-equitat, 

que és una constant a I'hora de dis
senyar els sistemes c:e finangament i 
accés als diversos trams educatius. 
A les portes de la Llei sobre Oualitat, 
se'n parla molt, de qualitat, eficacia, 
eficiéncia, pero enenent aquests 



termes -polisémics, sens dubte
des del punt de vista gerencial i!o 
empresarial. Potser és el moment de 
plantejar qué vol dir eficiéncia o qua
litat des de la perspectiva propia
ment educativa (Angulo, 1997) o si 
és possible I'eficiéncia sense I'equi
tat (Murillo et al., 1999), cercant el 
que es podria ano menar la «qualitat 
íntegra» (Seibold, 2000). També cal 
analitzar, al nostre entendre, els trets 
diferencials que suposa una propos
ta de qualitat per a I'etapa infantil 
(Red de atención a la infancia, s/f; 
Zabalza, 1996). Per a tots aquests 
interrogants, en aquest primer apar
tat més genéric es tracten punts 
com ara: situació actual i principals 
reptes a qué s'enfronta I'educació in
fantil; reconsideració del sentit de 
I'etapa d'educació infantil (quins 
nens s'escolaritzen?, per qué?, quin 
tipus de practiques són les impe
rants?, hi ha alternativa?); analisi so
ciopolítica de I'educació infantil per 
assegurar la igualtat d'oportunitats i 
I'equitat o I'educació infantil com a 
mitja d'accés de les dones al món 
del treball. Els reputats professors 
de la Universitat de Wisconsin, Tho
mas Popkewitz i Marianne Bloch, di
buixen les línies per les quals trans
corre I'educació infantil en els nos
tres dies, subratllant alguns deis pe
rills amb qué ens podem trobar. 

En segon Iloc, es pretén una 
analisi comparativa. Per aixo, i sota 
la proposta «Dilema assistencial
educatiu en el context europeu», el 
professor Peter Moss, expert en el 
tema i director de la Thomas Coram 
Research Unit (UK), analitza els 
models en educació infantil, amb 
les implicacions que cada model 
comporta, des de les més acadé-
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miques (a voltes Iligades excessi
vament amb una certa ansietat pel 
rendiment académic i la «producti
vitat») fins a les més lúdiques. Mal
grat que a la Conferencia Mundial 
d'Educació per tots (1990) celebra
da a Jomtien (Tailandia) es va po
sar de manifest la importancia de 
I'educació infantil, aixo no ha reper
cutit significativament, creiem, en 
I'extensió de I'educació infantil als 
pa'lsos en vies de desenvolupa
ment. No obstant aixo, la perspecti
va comparativa ens ha de permetre 
aprendre de les experiéncies deis 
altres i contrastar els avantatges i 
els inconvenients de cada propos
ta, tot establint patrons d'adaptació 
de les polítiques i de les practiques 
i estratégies més reeixides. Potser 
és el moment de dir que el model 
constructivista pot no ser I'únic va
lid, pero al hora és el moment tam
bé de ser cauts i no deixar-nos en
tabanar amb models d'estimulació 
primerenca aplicats arbitrariament 
amb la finalitat d'aconseguir un co
neixement enciclopedista repetitiu 
no gens significatiu. Per aixo ens 
cal una analisi profunda a la qual 
pot contribuir aquest treball com
paratiu que ens ha de portar a 
estudiar des del nou currículum 
d'Anglaterra (http://www.qca.org.uk) 
fins a revisar la nostra propia pro
posta curricular. Per ajudar-nos po
dem recórrer als estudis de I'ATEE 
(http://www.atee.org) o d'Eurydice 
(http://www.eurydice.org), pero, en 
tot cas, el professor Moss dur a ter
me un estudi que mostra les princi
pals característiques deis diversos 
plantejaments amb gran dominio 

La tercera proposta suposa 
anar-nos centrant geograficament 
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en el nostre país i encetar el Dilema 
assistencial-educatiu al nostre país, 
estudiant, entre altres coses, qües
tions com les que segueixen: 10 
anys després de la LOGSE, per qué 
encara l'Administració no garante ix 
prou nombre de places per a tots 
els infants que es vulguin escolarit
zar en I'etapa infantil? Per qué 0-3 
és I'eterna promesa electoral? En 
canvi, per qué a Espanya I'escolarit
zació del segon cicle de I'educació 
infantil és quasi «obligatória» (a la 
practica el 100 % deis infants a p-3 
estan escolaritzats)? Per qué se se
gueix una dinamica tan escolar? On 
queda la flexibilitat curricular? I I'au
tonomia deis centres? Ila Ilibertat de 
crear formes d'atenció alternatives? 
S'esta disminuint la flexibilitat curri
cular en establir avaluacions estan
darditzades per a tots els nens i ne
nes de 4 anys? L'etapa infantil és el 
moment d'establir les bases deis 
aprenentatges instrumentals. Hi ha 
algun límit per a aquesta afirmació? 
Són aquells que més ho necessiten 
(infants en situació de risc), els que 
abans es matriculen a educació in
fantil? Aquesta mena d'interrogants 
són tractats pel professor Zabalza, 
catedratic de la Universitat de San
tiago de Compostel'la, amb un dis
curs engrescador i profundo 

Segons el nostre parer, per com
prendre I'estat de I'educació infantil 
amb tota la seva extensió, hem de 
complementar les analisis sociológi
ca i comparativa amb la perspectiva 
histórica, tot recuperant I'esperit d'al
guns deis principals educadors i les 
seves propostes: Pestalozzi i el seu 
deixeble Frobel amb el material 
didactic, Montessori i la seva se
qüéncia endregada de lIigons i exer-
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cicis sensorials, Decroly i la seva pro
posta globalitzada a partir deis cen
tres d'interés, les gernanes Agazzi i 
la seva aportació d'educació global 
(instrucció-sanitat-fornlació en va
lors), Freinet i les seVDS estratégies i 
técniques per afavori' la comunica
ció en I'ensenyament, Malaguzzi i els 
tallers, Goldschmied i la seva contri
bució de caracter heurístic, etc. La 
recuperació d'un veritable esperit de 
potenciació de les capacitats i els 
valors de cada infant en un marc tan 
canviant com I'actua fara que sor
geixin experiéncies :ilternatives als 
esquemes rígids del :3istema educa
tiu: cooperatives, mOJiments no go
vernamentals amb se:::cions educati
ves, etc. És una possibilitat que 
avancem i que pot ¡,er positiva per 
dinamitzar el món educatiu, que 
sembla ja saturat de cursos de for
mació, d'escrits sobre alió que s'ha 
de fer i, en definitivé, de propostes 
«acabades de descobrir» i models
recepta suposadament innovadors. 

Finalment, des d3 la Universitat 
de Barcelona abord 3m els dos da
rrers dilemes. En :ximer lIoc, el 
Grup d'Educació Infantil reflexiona 
sobre el paper de I'educador infan
til: la seva formació, les demandes 
que se li fan, les condicions en qué 
treballa, etc., tot embolcallat en el 
farcell del dilema professionalitat
vocacionalitat. 

S'aborda el tema de la professio
nalitat deis educadors i educadores 
per considerar-lo un tema no defini
tivament resolI. És una qüestió am
pliament analitzadé, especialment 
des que es reclama el grau de Ili
cenciatura per als estudis de mes
treo Els motius per fm-ho, tal com es 
va recollir a la Reunió Interuniver-



sitaria Estatal de Degans/es i Direc
tors/es de Facultats i Escoles Uni
versitaries amb Estudis de Formació 
de Mestres (13 de novembre de 
1998), semblen obvis: cap adequa
ció tecnica deis nous plans d'estu
dis pot donar res posta satisfactoria 
a la realitat educativa actual ni a la 
formació requerida pels futurs titu
lats, donat el nombre de credits que 
constitueixen la carrega lectiva pro
pia d'una diplomatura. Cal reorien
tar la formació del professorat per 
les noves demandes educatives 
que formula la societat a I'escola i 
per la necessitat d'augmentar el 
prestigi i el reconeixement social de 
la funció educadora del mestre, 
allargant els estudis fins a fer-ne una 
Ilicenciatura. Aixo és ratificat a la IV 
Reunió (30 de novembre i 1 i 2 de 
desembre de 1999), a la qual s'a
corden, entre d'altres accions, la re
collida de signatures, el contacte 
amb els partits polítics i la creació 
d'una comissió nacional de segui
ment del tema. I finalment també ha 
rebut el suport de la declaració deis 
degans de facultats de formació del 
professorat d'universitats catalanes 
davant I'informe Bricall (signada a 
11 d'abril de 2000), que alerta sobre 
el perill d'etiquetar els estudis de 
Magisteri com aquells de caracter 
professional, de 3 anys de durada. 

Per donar consistencia a aques
ta posició, s'estudia I'actual pla 
d'estudis d'educació infantil i la pro
posta del futur pla. L'actual pla dis
posa d'un comput de credits i d'una 
distribució deis mateixos que dóna 
Iloc a disfuncions i fragmentacions 
que poden quedar parcialment co
rregides amb el nou disseny. D'al
tres, pero, continuaran en una situa-
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ció deficitaria, difícil de superar si 
no és amb el pas de diplomatura a 
Ilicenciatura. 

A la vegada, caldria cercar dades 
(Forner, 1993; García, 2000) sobre el 
tipus de població que fa aquests es
tudis i fer una reflexió sobre el grau 
de feminització de la professió, el ni
vell socioeconomic i cultural de les 
famílies (a partir deis sectors profes
sionals i deis estudis deis pares), els 
Ilocs de procedencia, la compatibili
tat treball-estudis o les vies d'accés a 
I'ensenyament. Tot plegat ens ha de 
dur a reflexionar sobre el professorat 
d'educació infantil que volem i com 
podem aconseguir-Io. 

Per tots els motius exposats 
creiem que aquesta tribuna ens pot 
acostar a una aproximació historica, 
sociologica, comparativa i professio
nalitzadora de I'educació infantil, a la 
vegada que ens obre camins de 
prospecció de futur per preveure cap 
a on caminara I'educació infantil en 
el futuro Es reclama, com s'ha vist, un 
professorat amb grau de Ilicenciat i 
que pugui donar res posta a les ne
cessitats de diferents tipus d'infants 
en diversos tipus d'escoles; una ma
jor continuHat entre infantil i primaria 
(vegeu, per exemple, les conclusions 
de les Jornades 3-12: Darder, 2000); 
un augment de places 0-3 (pero que 
no es contaminin del taranna escolar 
d'etapes superiors, especialment si 
s'ubiquen a escoles de 3-12); que 
esdevingui una etapa amb caracter 
educatiu pero que conservi les seves 
peculiaritats evitant les estructures 
organitzatives i el funcionament bu
rocratic d'altres escoles, etc. Totes 
aquestes reclamacions ens han de 
dur a una reflexió serena i rigorosa 
sobre I'educació infantil. 
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Convidem, doncs, a la lectura 
d'aquesta tribuna tots aquells que 
pensen que I'etapa infantil és, edu
cativament, potser la més important 
de la vida i que cerquen formes d'a
tendre i entendre els infants, per 
aconseguir, en definitiva, éssers hu
mans millors que nosaltres. 
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