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El passat 15 de febrer es va celebrar una sessió participativa que pretén
ser un pont entre la jornada realitzada el novembre de l’any passat i el
que es realitza el pròxim 10 de març.
La dinàmica del seminari tenia l’objectiu de recollir l’opinió i visió dels
diferents agents involucrats en l’educació dels infants i generar debat
entorn a l’etapa i model 0-6 anys.
Amb aquesta finalitat, les participants van ser dividides en tres grups per
tractar tres blocs diferents: universalització i model compartit, el sentit
de l’etapa 0-6 anys (cura i educació) i les condicions del 0-6 anys.
El document que us presentem a continuació recull el debat generat
durant la sessió en cada un d’aquests tres blocs mencionats.
ORGANITZA:

BLOC 1

Universalització - Model compartit

1. Com ens imaginem que ha de ser el model de 0-6 anys?
Les persones participants eren conscients de les dificultats que existeixen per poder avançar cap a
una millora del sistema educatiu en aquesta etapa d’edat. Tot i així, es va posar sobre la taula un
conjunt d’elements indispensables que hauria d’incorporar aquest model 0-6 anys:
Hauria de ser un model universal, que pugui donar resposta a la demanda que hi ha de
places a través d’una oferta suficientment àmplia, tenint en compte les diferents necessitats
del territori català i que pugui aspirar a que sigui un model gratuït per a la ciutadania. En cap
cas es contempla l’obligatorietat de l’etapa.
Aquest model també hauria de ser respectuós, integrador, flexible i inclusiu entorn les
diversitats funcionals, culturals i socials, i garantir l’equitat entre les famílies del territori.
També, hauria de ser un model amb una atenció a la diversitat real i que donés resposta a
les necessitats de cada infant i a les seves condicions.
Respecte com s’ha d’estructurar l’etapa 0-6 anys, una majoria de les persones participants
defensen que hi ha d’haver més connexió entre l’etapa 0-3 i la 3-6 anys i un replantejament del
contingut. Es van plantejar diferents vies per aconseguir-ho:
Més coherència i continuïtat entre l’etapa, que unifiqui els dos cicles sota un mateix marc
pedagògic i evolutiu; i que alhora estigui més integrat dins del projecte educatiu i connectat
amb l’etapa bàsica per assegurar la fluïdesa.
Creació de centres que uneixin els dos cicles, desenvolupant l’etapa 0-6 anys.
Un model amb serveis educatius diversos i la col·laboració amb altres serveis comunitaris,
per donar, entre d’altres coses, suport i acompanyament a les famílies durant els primers
anys de vida i a les diferents realitats i estructures familiars.
La figura de la persona docent. Les participants van defensar la necessitat d’unificar la
formació docent en el marc 0-6 anys, donar un reconeixement professional i social superior a
la persona docent dins d’aquest model, la homogeneïtzació de les condicions de treball i de la
remuneració i, per últim, la reducció de les ràtios d’infants per persona docent.
No hi va haver consens entre les persones participant sobre si realment el model 0-6 anys és la
millor alternativa al model actual. Es va plantejar la possibilitat de l’etapa 1-6 anys, ja que algunes
assistents van considerar com a bona opció la creació d’espais familiars de petita infància o de
criança durant el primer any de vida.
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BLOC 1

Universalització - Model compartit

2. Quines són les potencialitats de tenir un model únic 0-6 anys?
Les potencialitats d’aquest model únic 0-6 anys van resultar ser vàries i destaquen les següents:
El model seria més respectuós amb l’infant, posant-lo al centre del plantejament del
sistema educatiu i tindria en compte el seu procés evolutiu i faria ús de pedagogies
validades, tenint una mirada més àmplia de l’infant. També generaria un major
reconeixement social respecte a la importància del 0-6 anys en el desenvolupament humà.
Aquest model també podria contribuir a “bressolitzar” les etapes escolars P3, P4 i P5,
generant un major compromís amb el moment evolutiu de cada infant, i alhora no avançar
aprenentatges de l’etapa d’educació primària. Donant importància a les cures i les necessitats
de cada infant.
Dotaria el sistema educatiu de més coherència i qualitat, i garantiria una millor continuïtat
metodològica i organitzativa de l’ensenyament en aquestes edats, afavorint la inclusió i el
traspàs dels infants entre etapes educatives.
La conciliació familiar i l’entorn de les famílies també en sortirien beneficiats, en la mesura
en que hi hauria una millor adaptació als infants, i un major suport i acompanyament de les
famílies en aquest procés.
Un altre conjunt de potencialitats del model seria la compartició de recursos comunitaris en
tota l’etapa, la possibilitat d’un replantejament de l’oferta de places segons les necessitats
territorials, i la igualtat dels recursos i condicions de les treballadores dels actuals dos
cicles.
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BLOC 1

Universalització - Model compartit

3. Quins obstacles hi ha per la seva implementació?
Les potencialitats d’aquest model únic 0-6 anys van resultar ser vàries i destaquen les següents:
Les participants van detectar que actualment hi ha grans obstacles per assolir una possible
implementació del model 0-6 anys:
El principal obstacle és l’econòmic, i per tant, està relacionat amb els recursos que es destinen
a l’educació, i en concret, a aquesta etapa educativa. Això provoca, a la vegada, que les ràtios
siguin massa elevades per tal de donar un servei de qualitat als infants; i que hi hagi unes
condicions laborals desiguals entre les professionals.
La gestió del 0-3 des dels ajuntaments i el 3-6 des de la Generalitat significa un obstacle,
ja que els municipis no disposen dels recursos necessaris per tal de donar resposta a les
necessitats dels infants i el seu entorn durant aquesta etapa vital.
El desconeixement de la importància d’aquesta etapa educativa i la falta de suport i
respecte a la docència per part de la societat, que generalment infravalora aquesta professió.
La manca de conciliació laboral-familiar, causada per les llargues jornades laborals que
tendeixen a no respectar a l’infant ni ajuda al desenvolupament familiar.
Les diferències en la formació dels equips educatius també és un obstacle important per
la creació del model 0-6 anys.
Per últim, també es van destacar com obstacles les barreres culturals.
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BLOC 2

El sentit de l’etapa 0-6 anys:
cura i educació

1. Context i elements que ha de tenir la cura
El grup de treball del bloc 2 va començar debatent sobre la concepció de la cura en l’etapa 0-6
anys. Es va consensuar que la cura és quelcom que va més enllà de la relació dels infants entorn a
les aules de les escoles bressol i implica també a les famílies, la comunitat, els professionals de la
salut i a tota la societat en general.
Els elements detectats que hauria d’incorporar la cura i que es van detectar durant la sessió són
els següents:
La incorporació de perfils professionals a les escoles bressol com treballadores socials,
especialistes sanitaris o personal per donar suport psicològic. Totes les participants van
considerar cabdal la incorporació de diferents perfils professionals en les escoles bressol
pensant en una universalització de l’etapa 0-6 anys. En aquest sentit, es considera que
l’acompanyament als nens i a les nenes ha d’anar més enllà de l’aula.
Les figures com les treballadores socials o educadors socials haurien de tenir-se en compte de
cara a configurar el model universal, per tal de poder connectar allò que passa fora de l’aula amb
la mateixa aula. S’identifica la necessitat d’apostar per un treball holístic.
Un treball en xarxa per enfortir la comunitat. Des de la crisi de l’any 2008 es constata una
pèrdua dels serveis d’acompanyament en la primera infància. Es destaca la qualitat minvant
dels serveis pediàtrics, amb un seguiment menys periòdic. Això té conseqüències no només
sobre les famílies, sinó també sobre les professionals de les escoles bressol i sobre la
comunitat.
Es conclou que l’acompanyament als infants no pot recaure només sobre el professorat. En aquest
sentit, s’identifica la necessitat de que la xarxa comunitària sigui més fluida per poder arribar i
atendre amb una major qualitat les necessitats dels infants.
Un exemple evident del treball en xarxa és el paper del lleure com una figura d’acompanyament.
Consideren un actor que s’hauria de potenciar per poder donar una millor resposta a
l’acompanyament dels nens i les nenes fora de l’aula.
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BLOC 2

El sentit de l’etapa 0-6 anys:
cura i educació

La necessitat de generar espais adequats pels infants. Les participants van expressar que les
ciutats no estan pensades pel desenvolupament adequat dels infants. Es considera que hi ha
una manca d’espais naturals i d’esbarjo pels nens i les nenes. De fet, tots els elements que hagi
d’incorporar la cura en un futur han de tenir en compte el desenvolupament dels infants més
enllà de les instal·lacions educatives tradicionals.
Millorar les condicions de treball de les professores. Les professionals de les escoles bressol
són gent molt preparada però que no compten amb els recursos necessaris per poder dur a
terme la seva feina de la manera més adequada. En aquest sentit, elements a incorporar en
relació a la cura són: la reducció de les ràtios d’alumnat, una major visibilitat del seu treball a la
societat i augmentar les dotacions econòmiques.
Generar major implicació de les famílies i amb les famílies. Un dels punts que es
destaquen i que major dissens va generar entre les participants va ser com s’hauria d’implicar
el treball amb les famílies en la cura. En aquest sentit, es va destacar que les famílies es troben
cada dia més soles, la qual cosa dificulta la seva implicació amb l’escola. Per altre banda, també
es va assenyalar que moltes famílies veuen amb reticència les escoles bressol. En aquest
sentit, es ressalta la necessitat de deixar de pensar en les escoles bressol com sistemes
assistencialistes.
Coneixement profund de l’entorn on es treballa per comprendre les necessitats de la
població. Es considera que les professionals han identificat un augment de les necessitats
educatives especials dels nens i les nenes. Un model universal hauria d’incorporar una millor
diagnosi del context social de les escoles bressol per donar una educació amb més qualitat i
una atenció més personalitzada.
En aquest sentit, el debat es va tancar ressaltant la importància de la formació contínua de les
persones professionals que es dediquen a la primera infància, per tal que puguin incorporar noves
metodologies en l’atenció dels infants.
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BLOC 2

El sentit de l’etapa 0-6 anys:
cura i educació

2. Potencialitats d’introduir els elements a la cura
Es van identificar les següents potencialitats d’introduir aquests elements a la cura en un sistema
universal per l’etapa 0-6:
Obrir les portes de l’escola a la comunitat
Personal professional i format per atendre millor a les necessitats de l’alumnat
Considerar l’etapa 0-6 com una etapa única i unida
Potenciar el treball en xarxa a la comunitat representa una oportunitat per integrar els
equipaments de les escoles bressol als barris. En aquest sentit, per portar-ho a terme és necessari
la creació d’espais de vivència i aprenentatge a través de la renaturalització dels espais. Per
treballar en aquesta línia, és important considerar l’etapa 0-6 anys com una etapa única i unida. La
potencialitat d’aquesta consideració unitària permet visibilitzar aquesta etapa educativa a la
societat i donar-li el reconeixement que es mereix.
Millorant les condicions de treball de les professionals i implementant la formació continua té com
a potencial mantenir viva la vocació de les professionals i millorar la seva formació.
Finalment, la incorporació de personal sanitari i treballadores o educadores socials a les escoles
bressol pot donar peu a una millor comprensió de les necessitats dels infants i una millor
coordinació amb les famílies en la criança dels nens i les nenes. Per això és important entendre
que les escoles bressol no representen una delegació de la cura, sinó que la cura s’ha de
compartir.
En aquest punt, les participants a la dinàmica comparteixen àmpliament la idea que la cura i la
criança com elements compartits generaria un canvi de mentalitat que milloraria la conciliació,
fomentaria el treball comunitari i seria un elements clau pel reconeixement social de la tasca de les
escoles bressol.
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BLOC 2

El sentit de l’etapa 0-6 anys:
cura i educació

3. Obstacles d’introduir els elements a la cura
Els obstacles identificats per la incorporació dels elements esmentats al primer apartat
d’aquest bloc a la cura van ser, principalment, tots aquells obstacles que les escoles bressol
i les professionals han de fer front en el seu dia a dia.
El punt que més dissens va generar va ser com les famílies entenen les escoles
bressol. En aquest sentit, i relacionat amb l’apartat anterior, part de les participants
van considerar que la universalització serà un procés complex per les reticències de les
famílies a portar als nens i a les nenes a l’escola bressol. Els arguments principals giren
entorn a factors socioeconòmics.
En aquest sentit es destaca la dificultat que actualment tenen les persones amb menys
recursos per accedir a aquest servei. És per això que la implementació de la
universalització de l’etapa 0-6 anys, pot jugar un paper important en reduir les desigualtats
socioeconòmiques. Per tal de potenciar aquest paper, les participants consideren cabdal
dirigir recursos per portar a terme un acompanyament socioeducatiu a les famílies.
Un aspecte destacat per part de totes les participants és el de les ràtios. Es senyala
que amb les ràtios actuals el sistema universal seria inviable d’implementar.
La poca visibilitat d’aquesta etapa suposa un obstacle per incorporar els elements
identificats al primer apartat, en la mesura en que es considera que no hi ha la visió de
les escoles bressol com a part activa de la societat, sinó que s’entenen com un espai
per delegar la cura dels nens i les nenes.
La diversitat de titulacions existents i la manca d’un currículum unitari, punt
relacionat amb la diferenciació normativa existent entre l’etapa 0-3 i la 0-6 anys.
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BLOC 3

Condicions del 0-6 anys

En el grup 3 es va debatre sobre les condicions de la futura etapa 0-6 anys, partint des de les
necessitats actuals de cada agent (administració pública, escola, família i comunitat) que forma
part de l’àmbit educatiu.

1. Quines premisses s’han de donar per canviar el model?
En una primera instància, ens vam preguntar quines premisses s’han de donar per canviar el
model actual, és a dir, quines condicions necessitem en cada agent per poder transformar el
model actual al futur model educatiu que contemplarà l’etapa de 0-6 anys.
L’administració pública
Es va destacar que el punt de partida clau és la necessitat d’incrementar els recursos, tan
econòmics com humans, per poder desplegar aquesta nova decisió política en l’àmbit
educatiu. Sobretot, en un primer pas, és necessari que hi hagi una diagnosi de la situació
actual per tal de fer una bona proposta del nou model i que es transformi en un marc legislatiu
que permeti guiar a tots els actors que formen part de l’educació cap aquest nou model. En
definitiva, l’administració pública ha de construir els fonaments per la transformació d’aquesta
etapa.
L’etapa 0-6 anys és essencial en l’àmbit educatiu, i això significa que seria necessari que
s’impliquessin a tots els agents que en formen part. Actualment, hi ha una mancança de diàleg
entre les institucions públiques i els agents educatius. Aquests no se senten escoltats ni senten
que tinguin veu en aquest procés de transformació de l’etapa 0-6.
També es va destacar la demanda de crear una estratègica comunicativa pública que ajudi a
donar valor a tota la feina que fan els professionals d’aquesta etapa, els quals creuen que
estan menyspreats per la societat. És necessari crear més consciència educativa real i treballar
activament en favor de l’educació, tant les persones que ja forment part d’aquest àmbit com
les que no.
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Condicions del 0-6 anys

L’escola
Es va fer èmfasi en la diversitat de realitats i necessitats dels diferents centres educatius. En
aquest sentit, s’aposta per un model flexible que permeti adaptar-se a cada realitat. Flexibilitat
des de com són els espais, l’obertura, el calendari, les activitats, etc.
Es considera que els centres educatius han de formar part del procés de canvi de model i
aquests també han de voler involucrar-se. Han de gestionar conjuntament les seves demandes
per poder garantir que els professionals del centre puguin rebre formacions i garantir les
seves condicions laborals que els permeti treballar adequadament en aquesta etapa, l’alumnat
pugui tenir els espais, les titulacions, etc.
Existeix la necessitat de crear sinergies de coordinació i cooperació entre els dos cicles de la
mateixa etapa per evitar futurs obstacles i/o possibles duplicacions dels currículums educatius.
Cal fomentar la cooperació entre docents dels diferents centres educatius, i que aquests
espais de coordinació siguin reconeguts i valorats per l’equip docent i el centre. Tasques de
coordinació i cooperació entre professionals haurien d’estar reconegudes en les jornades
laborals.

La família
Les famílies són un agent molt important en l'àmbit educatiu, i, per tant, és necessària la seva
participació en tot el procés de transformació. Però, a més, en el nou model també s'ha de
donar un paper actiu a les famílies i que aquestes puguin formar part del dia a dia de les seves
filles i fills.
En el nou model seria interessant crear majors complicitats entre els centres i les famílies,
creant espais de reflexió i detecció de necessitats.
Per tal d’aconseguir una major participació de les famílies, també es considera essencial la
implementació d’altres eines que permetin conciliar la vida personal i laboral de les famílies.
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Condicions del 0-6 anys

La comunitat
El nou model hauria d'incloure noves metodologies i recursos. En aquest sentit, és necessari
que dins l'estructura del model s'inclogui el treball en xarxa. En l'actualitat necessitem treballar
de manera conjunta, generant un entorn 360º que doni suport al desenvolupament de l'infant.
Hi ha la necessitat de conèixer quins són els agents que formen part del territori i quins
recursos podem utilitzar per tal de crear un model educatiu més robust.
També es va esmentar que la comunitat ha de tenir present els centres educatius i la resta
d'actors perquè transmetin el valor que té l'etapa i els professionals que en formen part.
A partir d’aquesta primera part de la dinàmica, identificant les diferents premisses que s’han de
donar per a transformar el model, es proposa identificar quines són les potencialitats i obstacles
de canviar el model sense tenir en compte la perspectiva de cada agent. Es decideix identificar
aquests elements sense la visió de cada agent perquè al llarg de la primera part prenem
consciència que els agents estan interrelacionats.
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BLOC 3

2. Potencialitats de canviar el model actual
Motivació i ganes per part de les persones professionals de l’àmbit educatiu.
Sector professional amb responsabilitat i compromís per poder formar part d’aquesta
transformació.
Representa una nova oportunitat per:
Crear nous vincles i relacions entre les administracions públiques, els professionals i els
agents comunitaris.
Treballar per a la cohesió social i l’escola inclusiva.
Crear una escola que respongui a les necessitats de les famílies i amb capacitat d’adaptació
al moviment social.
Revaloritzar el sector.
Crear un model que tingui en compte totes les diversitats.
Ser conscients i reaprofitar totes aquelles xarxes ja preexistents per incorporar-les en el nou
model: educació 360º, seminaris, consell escolar municipal, etc.
Aprofitar l’experiència prèvia i el bagatge que hi ha, tenir-la en compte, i fer-la present durant la
construcció d’aquesta nova etapa.
Possibilitat de redistribuir els recursos econòmics per a totes les etapes.
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3. Obstacles per canviar el model actual
Falta de canals de comunicació i interpel·lació als professionals per fomentar que aquests
tinguin un paper rellevant en la transformació del model.
No hi ha polítiques que garanteixin la conciliació familiar real, i per tant, hi haurà dificultats
perquè les famílies puguin participar activament en els centres educatius.
La diversitat dels centres educatius poden ser un obstacle per implementar segons quina
tipologia d’estructura en la qual es basi el nou model.
La diversitat de visions entre els mateixos professionals de les diferents etapes educatives (0-1,
0-2, 0-3).
La manca de recursos econòmics dificultarà poder implementar alguns aspectes del model.
Manca d’ordenació i planificació educativa.
La situació política actual dificulta els acords de govern i, per tant, la presa de decisions.
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