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Estils comunicatius dels professionals
d'educació infantil
Cristina Elorza

Hi ha qui afirma que educar és un art, que és
fruit de la vocació, que cadascú és com és i que
l'espontaneïtat és la millor eina. Això no obs-
tant, el professorat compromès dedica temps a
analitzar els seus gestos espontanis, les seves
preferències per un tipus determinat d'alum-
nat, la seva reacció davant d'actituds infantils
concretes.

Cada educador, amb la seva manera de
saludar, de proposar una activitat, de tallar una
situació d'abús entre iguals; cada mestra, amb
la seva manera d'acostar-se, amb la seva veu,
amb els seus gestos, amb els llocs que ocupa,
etc., està transmetent una idea d'infància i una
idea d'educació.

Quan es pregunta a les famílies sobre què
és el més important per atendre els menors de
tres anys a l'escola infantil, responen, en una
proporció semblant, que l'alimentació sigui cor -
recta i que el personal sigui afectuós (Baròme-
tre de febrer del CIS, estudi 2.788). 

Tractar les criatures amb respecte, establir
relacions d'estima i detectar elements de risc
que dificultin la integració d'alguna nena o
d'algun nen han esdevingut tasques fonamen-
tals a mesura que la societat ha anat delegant

a l'escola infantil algunes funcions que abans
pertanyien a l'àmbit familiar.

En el mateix estudi del CIS, el 70% de les
persones enquestades afirma que els menors de
tres anys aprenen a l'escola infantil a «relacionar-
se i a conèixer els altres», enfront d'un 15% que
afirma que això ho aprenen millor en la família.

Un pilar fonamental per impulsar el des-
envolupament infantil el componen les destre-
ses de relació i de comunicació. Per facilitar
l'assoliment d'aquestes destreses, el professio-
nal ha de ser conscient del seu propi estil de
comunicació: les seves preferències, els seus
gestos espontanis, aquelles dificultats perso-
nals que poden ser superades mitjançant for-
mació, debat en equip o uns altres recursos.

El segon pilar és l'aprenentatge. Sovint es
diu, en educació infantil, que tots els moments
són educatius, i així ha de ser per assegurar l'èxit
escolar. Així doncs, la comunicació respectuosa
amb l'alumnat ha d'anar acompanyada d'un gran
treball per aconseguir que cap criatura acumuli
retards ni pateixi cap mena de desigualtat.

HEM PARLAT DE:
� Comunicació amb la família.
� Comunicació entre professionals.
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Analitzar l'estil comunicatiu del professorat comporta
acostar-nos a alguna de les claus que fan que la vida
escolar funcioni i que s'hi asseguri l'aprenentatge.
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