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Hi ha la paradoxa que, malgrat que la investi-
gació sobre la infància i sobre l’aprenentatge és
més abundant i més rigorosa que mai, aquesta
investigació no arriba a la pràctica a les aules,
on, a manca d’uns principis clars i àmpliament
acceptats, «tot hi val». Així doncs, ens sembla
necessari fer un esforç conjunt per recuperar
les bases d’aquesta etapa a partir de dos tipus
d’investigacions.

La investigació comparada

Quina informació ens aporta conèixer i
aprendre d’altres models? Les comparacions in-
ternacionals ens proporcionen una referència ex-
terna que ens permet analitzar fins a quin punt
el que fem és l’essencial i si el que fem és homo-
logable a les iniciatives de la resta de països.

L’informe Niños pequeños, grandes desa -

fíos, una detallada anàlisi comparativa sobre
l’educació infantil publicat per l’OCDE, afirma:

Els marcs pedagògics sembla que funcionen
millor quan s’enfoquen àmpliament en el des-
envolupament integral i el benestar dels
infants, en lloc de fer-ho en estrets objectius
de coneixements d’aritmètica i alfabetització,
igual com quan són prou flexibles per perme-
tre que el personal experimenti amb enfoca-
ments metodològics i pedagògics distints.
(OCDE, 2003, p. 204)

Un altre estudi comparatiu recent a nivell euro-
peu (EURYDICE, 2009) conclou que els països
nòrdics (Finlàndia, Suècia i Dinamarca) tenen
els models més bons d’educació infantil i, a més
a més, assoleixen els millors resultats en els di-
versos estudis internacionals (PISA, PIRLS, etc.).

Quins trets comparteixen aquests països?
Un enfocament unitari per al període 0-7, una
dependència administrativa de serveis socials
(no en el cas de Suècia), una formació del pro-
fessorat exclusivament universitària i ràtios
considerablement més baixes que les espanyo-
les. En tots, s’hi posposa l’ensenyament acadè-
mic de la lectoescriptura fins als set anys, atès
que s’hi aposta pel que s’ha definit internacio-
nalment com a «pràctiques adequades per al
desenvolupament», en les quals el joc ocupa un
lloc central.

Veiem com, en el nostre país, s’estableixen currículums,
es prenen decisions organitzatives o s’intervé en moltes
aules amb mesures que, moltes vegades, contradiuen
clarament els resultats de la investigació educativa, de la
investigació científica, amb la qual cosa es compromet el
desenvolupament apropiat de nens i nenes. 

Paraules clau: condicions essencials 0-6, recerques comparades, ràtios,
formació professorat, conductes clau, ensenyament-aprenentatge.
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No solament es tracta que les pràctiques
acadèmiques, transmissives i estretes no siguin
eficaces, sinó que aquest tipus de pràctiques
podria ser l’origen del fracàs escolar d’aquelles
criatures que més es beneficiarien d’un ensen-
yament respectuós amb el desenvolupament
infantil.

La investigació longitudinal

Sovint, les decisions educatives no mos-
tren els efectes de manera immediata. Per això,
esdevé també essencial verificar com és l’evo-
lució de les criatures en els anys posteriors al
seu pas per aquesta etapa, segons si aquesta ha
estat viscuda en centres d’un tipus o d’un altre.

Un dels estudis més interessants respecte
a aquesta qüestió és l’ambiciosa investigació
duta a terme per NICHD (2006) des de 1991,

que examina com les diferències entre les fa-
mílies, els infants i les característiques de l’a-
tenció infantil estan relacionades amb el
desenvolupament intel·lectual, emocional i so-
cial dels infants. Per això, han realitzat un se-
guiment de més de mil criatures des dels
primers mesos fins a l’adolescència.

Quines són les conclusions que extreuen
sobre la qualitat? La qualitat té, en primer lloc,
una relació directa amb tres components es-
tructurals: la ràtio entre infant i persona adul-
ta, la mida dels grups i el nivell de formació de
les educadores i els educadors, components
definits per NICHD respecte als estàndards pro-
fessionals recomanats per l’Acadèmia America-
na de Pediatria i per l’Associació Americana per
la Salut Pública (vegeu el quadre 1).

A més a més, la qualitat està relacionada
amb components de procés, el que succeeix
dintre de l’aula entre la persona educadora i
cada infant. Entre ells, un dels predictors més
forts i més consistents del bon desenvolupa-
ment infantil és la interacció positiva amb la
persona educadora, que és definida per les con-
ductes següents:
� Mostra una actitud positiva.
� Manté un contacte físic positiu.
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Els països nòrdics comparteixen una formació del profes-
sorat exclusivament universitària i ràtios considerable-
ment més baixes que les espanyoles. En tots, s’hi pospo-
sa l’ensenyament acadèmic de la lectoescriptura fins als
set anys, atès que s’hi aposta pel que s’ha definit inter-
nacionalment com a «pràctiques adequades per al desen-
volupament», en les quals el joc ocupa un lloc central

Quadre 1. Components estructurals de la qualitat

EDAT RÀTIO INFANTS-ADULT MIDA DELS GRUPS NIVELL DE FORMACIÓ DE LES EDUCADORES
I ELS EDUCADORS

De 6 mesos a 18
mesos

De 18 mesos a 2 anys

De 2 anys a 3 anys

3 infants per 1 educador.

4 infants per 1 educador.

7 infants per 1 educador.

Màxim de 6 infants al
grup.

Màxim de 8 infants al
grup.

Màxim de 14 infants al
grup.

Formació postsecundària reglada que inclogui
dos anys de formació universitària en desen-
volupament infantil, educació infantil o un
camp semblant.



� Respon a vocalitzacions.
� Fa preguntes.
� Parla d’altres maneres, com ara lloar o

animar, ensenyar, explicar o cantar.
� Anima el desenvolupament.
� Llegeix.
� Elimina les interaccions negatives.

La investigació del NICHD mostra que, com més
estàndards estructurals compleixin les situa-
cions educatives de les criatures petites, més
positiva serà la interacció de l’educador. I com
més positiva sigui la interacció de l’educador,
més gran serà la qualitat de la situació educa-
tiva i millors els resultats que assolirà l’infant.
Això ens orienta cap a una individualització de
l’educació que col·loca el focus en cada infant
i en les seves necessitats.

Això ens planteja dues reflexions molt
interessants: d’una banda, que, en qualsevol
context, el professor educador pot fer una
diferència en l’educació del grup amb qui
treballa si la interacció que genera amb
cada criatura és la millor possible, i, d’altra
banda, que, en el nostre cas, les ràtios i la
mida dels grups dificulten clarament aques-
ta interacció.

Sens dubte, el nostre sistema educatiu
ha de fer front a tres grans reptes: difondre
aquestes investigacions, generar investiga-
cions semblants a les esmentades per assesso-
rar una presa de decisions fonamentada i
incorporar les conclusions d’aquestes investi-
gacions en la formació inicial i contínua del
professorat d’infantil.

Una formació que cal actualitzar, tant en
els continguts com en la metodologia d’ense -
nyament, apostant per un enfocament investi-
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gador en el qual es vinculi teoria i pràctica.
Una formació que, tal com recomanen organis-
mes com ara l’OCDE i la UNESCO, no hauria
d’estratificar el professorat del 0-3 i del 3-6,
atès que caldria exigir el màster en tots dos
casos.

Això proporcionaria al professorat eines
per avançar en el seu desenvolupament pro-
fessional, valorar amb actitud crítica l’aplica-
ció o no de determinades metodologies i, en
definitiva, fonamentar adequadament la seva
activitat.

HEM PARLAT DE:
� Finalitats de l’educació infantil.
� Psicologia de l’educació.
� Ensenyament-aprenentatge.
� Investigació descriptiva qualitativa.
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