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Introducció 
Parlar de pobresa , famílies i escola bressol i espais familiars és parlar també de tota 
l’educació, dels infants i les famílies i de quina societat estem en ens estan conformant.  

De seguida ens va al pensament termes i paraules de gran contingut com escola inclusiva, 
polítiques de igualtat, equitat, risc social d’exclusió, ... caure del sistema... Ens adrecem a 
totes les famílies i infants que es mantenen en l’anonimat, que intenten subsistir des de la 
vida anònima. Un anonimat punyent i silenciat. Altres famílies troben en la comunitat el 
poder manifestar que estant en un estat d’exclusió i que necessiten que hi hagi un cop de 
mà perquè per elles mateixes puguin sortir-se’n del cercle on es senten tancades. És un crit 
de dignitat i de valentia ètica i moral.  

En questa ponència en la que hi ha col·laborat mestres d’escola bressol i espais familiar 
volem relatar l’estat actual de la pobresa de la petita infància i de les famílies, d’on parteix i 
quins són els components que la defineixen. Establir els riscos i les dificultats que presenten 
els infants i les famílies i els malestars emocional que generen aquestes situacions. Per 
acabar, fem un resum de les polítiques i accions que s’estan duen a terme, el treball que es 
fa a l’escoles bressol i espais familiars i propostes per en diversos àmbits d’actuació. 
Pensem en aquests nens i nenes i les famílies en risc però també la pedagogia i les nostres 
accions són per a tots els infants que tenim a l’escola i els espais familiars.  

Creiem que quan parlem d’escola bressol i espais familiars també estem parlant de tot el 
sistema educatiu i de com la societat ajuda i fa costat i actua solidàriament. També estem 
convençudes i convençuts que hi ha molta tipologia de pobreses: la dels recursos 
econòmics, energètics, del sistema alienant i excloent i les pobreses culturals, socials i 
emocionals. Però a la fi, la pobresa de recursos és la que alinea més a les persones. 4  
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1. Un punt de partida. Què entenem per pobresa. Diferents tipologies de desigualtat i 
pobresa. Estat actual  
En un moment d’emergència social, és de màxima importància que les famílies, si és la seva 
voluntat, tinguin l’oportunitat de d’accedir a una plaça d’escola bressol pública per als seus 
infants.  

Podríem començar a donar arguments per reforçar aquesta afirmació: assegurar una bona 
alimentació, estar unes hores al dia en un espai on no passar fred, disposar de materials 
adequats de joc, perquè tinguin l’oportunitat d’estar amb altres infants i adults, conèixer 
altres models de relació...  

Però com esmenta Àngels Rabadà, també volem assenyalar un que considerem essencial: 
per ajudar la família a estar enxarxada, a no sentir-se sola. A poder compartir les dificultats i 
incerteses i sentir-se que forma part d’una comunitat malgrat les dificultats.  

L’escola bressol i els espais per a la petita infància ofereixen l’oportunitat de trobar consol i 
recolzament en d’altres persones, a sentir-se valorats, a fer amics o senzillament a establir 
lligams de veïnatge, fer pinya, lluitar per allò comú… Ajudar a salvar l’autoestima d’aquestes 
famílies és el millor que podem fer pels infants. Però perquè això sigui possible, com diu 
Gerardo Echeita, hi ha d’haver una escola forta en valors i un equip que ha pensat i repensat 
els drets humans.  

Ja no estem en la era dels principis (de la caritat), sinó en la del drets.  

Intervenció en polítiques públiques  
- La majoria d’infants viuen en llars que depenen de les rendes generades en el 

mercat de treball, la qual cosa fa que siguin un grup especialment vulnerable als 
canvis que ha comportat la recessió econòmica.  

- El problema de la pobresa infantil no només és responsabilitat de serveis socials.  
- Els serveis socials estan desbordats. 5  
- Les escoles i escoletes s’estan transformant en “espais de protecció pels infants” 

davant la pobresa.  
- Segons Save The Children, s’ha reduït un 22% la inversió per infant a Catalunya.  

Graus de conflictes  
- La pobresa infantil severa augmenta un 23% en dos anys a Catalunya.  
- La pobresa i la desigualtat afecta encara amb més duresa els infants.  
- Els infants amb menys recursos s han empobrit , vegades més que la resta durant la 

crisi.  
- L’augment de la desigualtat té a veure amb: reducció de la renda, estructura i dualitat 

del mercat laboral. És encara més severa si es té en compte les despeses de 
l’habitatge.  

- Les famílies més vulnerables no es beneficien de l’educació al - . Si bé hi ha un gran 
consens a considerar l’educació -3 com la millor inversió per construir equitat, val a 
dir que Catalunya està desaprovant aquesta potencialitat. Efectivament, a Catalunya 
no són les famílies amb més risc de vulnerabilitat les que es beneficien de l’educació 
de 0 a 3 anys: el curs 2013-2014 estaven escolaritzats només un 4% dels infants 
estrangers (tot i que representen el 20% d’aquesta franja d’edat); només un 15% dels 
lls i lles de mares sense estudis (en comparació del 51% dels nens de les mares amb 
estudis superiors); i només un 16% dels lls i lles de mares aturades (en comparació 
del 48% de les mares ocupades). Això és degut, principalment, a la manca d’una 
política pública clarament orientada a la tarificació social que garanteixi que les 
famílies amb menys recursos puguin accedir a les places públiques d’acord amb les 
seves capacitats i gràcies a l’existència de criteris que puguin generar equitat envers 
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determinades famílies i els seus fills i filles en alguns municipis (anys 
d’empadronament, progenitors ocupats, etc.). 6  

L’estat de la qüestió  
a) Nous relats per a la lluita contra la pobresa infantil  

Pau Marí-Klose (Fedaia) ens exposa en Nous relats per a noves polítiques que la gran 
assignatura pendent en la lluita pels drets de la infància vulnerable és construir també un 
relat sobre la importància de les causes, en el sentit de justícia i equitat posant l’accent en 
els Drets dels Infants, que els infants no són els responsables de les situacions socio-
econòmiques i que les situacions de vulnerabilitat afecten al desenvolupament equilibrat de 
la personalitat i el progrés educatiu.  

Una altra causa és l’amenaça a la cohesió social en tant en quan la pobres infantil intervé en 
la reproducció social de desigualtats socials. Per últim en quan els costos econòmics de la 
pobresa infantil tenen repercussions d’eficiència i competitivitat en la societat futura.  

Per tant, cal argumentar accions des de:  

- Drets de la infància: Acceptar els continguts de la Convenció suposa un 
reconeixement implícit de que existeix un interès social en assegurar el benestar 
infantil que depassa l’interès privat de pares o familiar.  

- Intervenir en les primeres etapes del cicle vital, abans que les principals 
conseqüències de la pobresa cristal·litzin, és una estratègia eficient per a corregir la 
desigualtat social i les possibles conseqüències socials que comporta (deteriorament 
de la confiança social, conflicte, violència).  

- L'impacte negatiu de la pobresa sobre la salut infantil (en forma de major incidència 
de baix pes en néixer, major freqüència d'afeccions cròniques o taxes d'accidentalitat 
més altes) repercuteix de manera important sobre la despesa sanitària, tant a curt, 
com a més llarg termini.  

b) Institut de la infància i món urbà. Baròmetre de la infància a Barcelona (març 2016)  

En 1 de cada 5 famílies de Barcelona hi ha infants. Què ens diu el baròmetre sobre com 
viuen? 7  

- Hi ha desigualtats de renda i situacions de privació molt importants entre les famílies 
amb infants de Barcelona.  

- Hi ha dos factors clau de fragilitat econòmica: precarietat i cost excessiu de 
l’habitatge.  

- Hi ha dues condicions en les que cristal·litzen els factors de risc per als infants: 
l’origen dels pares i mares i la monoparentalitat (13%).  

- Hi ha desiguals oportunitats molt marcades a l’hora de gaudir de sortides i colònies 
escolars, activitats extraescolars, vacances fora de casa o espais de trobada amb 
amics i amigues.  

- El clima familiar i la comunicació no està tan condicionat per la desigualtat de renda 
com altres variables i és un espai d’oportunitat.  

En aquesta situació, és planteja un seguit de reflexions:  

- No afavorir la igualtat d’oportunitats en la infància és poc intel·ligent, terriblement 
injust i una vulneració dels drets dels infants.  

- Compte amb focalitzar l’atenció només en l’emergència social. Cal repensar els 
serveis i les pràctiques per transitar de veure els infants com a objectes a protegir a 
considerar-los com a subjectes amb drets i capacitats creixents.  

- Hem d’escoltar els infants, les seves percepcions i interessos. Cal tenir-los en 
compte i prioritzar-los. Les pràctiques professionals que invisibilitzen infants i 
incapaciten les famílies són nocives.  
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- No estem deixant les famílies massa soles i amb pocs suports en aquesta enorme 
tasca social? I, quan mirarem els fills i filles dels altres com “els nostres nanos”?  

c) Estudi sobre la pobresa infantil a la ciutat de Barcelona (2013)  

Els objectius de l’estudi es concreten en mesurar l’abast de la pobresa infantil a la ciutat de 
Barcelona, examinant les particularitats que presenta en l’actualitat aquest fenomen, tenint 
en compte les seves dimensions monetàries i no monetàries i aprofundir en el coneixement 
de les causes de la pobresa infantil a través de l’anàlisi dels seus principals factors 
explicatius. 8  

En síntesi ens aporta:  

- El 20,4% dels menors de 16 anys a la ciutat de Barcelona viuen amb rendes inferiors 
al llindar de pobresa. Malgrat definir-los com a pobres, es tracta en realitat d’infants 
que es troben en una situació de clar desavantatge, en aquest cas econòmic, 
respecte a la resta de persones del seu entorn.  

- Un de cada tres infants residents a Barcelona viu en situació de risc de pobresa o 
exclusió social. Els infants són el grup d’edat més vulnerable de la ciutat pel que fa al 
risc de pobresa relativa. L’1,6% dels infants de la ciutat ( .8 en termes absoluts) 
experimenta al mateix temps pobresa relativa, privació material severa i atur a la llar.  

- Les situacions d’atur entre els membres adults de la llar constitueixen un element 
molt rellevant en l’origen de la pobresa infantil. La destrucció d’ocupació i l’increment 
incessant i vertiginós de l’atur en l’actual context de crisi estaria a l’epicentre de 
l’augment de la pobresa infantil els darrers anys.  

- l’adquisició i/o el manteniment de l’habitatge és un dels factors que expliquen la 
pobresa dels infants de la ciutat de Barcelona en l’actualitat.  

- L’efecte de les prestacions socials en la reducció de la pobresa entre la població 
menor de 16 anys a Barcelona és molt moderat, sobretot en relació amb la població 
de 65 anys i més. Com a conseqüència de la redistribució que es produeix en les 
rendes familiars després de les transferències socials, la població menor de 16 anys 
constitueix el segment de població més desafavorit.  

d) Estudi Desheretats, desigualtat infantil, igualtat d’oportunitats i polítiques públiques 
(Catalunya). Save the Children (febrer 2017)  

Aquest document explora la desigualtat que afecta la infància a Catalunya i s’endinsa en tres 
dimensions concretes: la protecció social, l’habitatge i l’educació.  

- L’augment de la desigualtat a Catalunya és deguda al fet que la població empobrida 
ha vist com els seus ingressos es reduïen de manera desproporcionada en relació 
amb la resta de la població. Mentre que de 2008 a 2015 la renda del primer  

- 9 quintil2 d’ingressos va descendir en un 1%, la de la resta dels quintils es va reduir 
en un 7%. Tant la pobresa com la desigualtat han augmentat especialment entre els 
infants.  

- La desigualtat a Catalunya gairebé no es veu afectada per les transferències socials, 
especialment si analitzem les prestacions a la llar, aquelles que s’haurien de 
dissenyar per protegir els infants i que arriben en molt menys grau a les famílies. 
Només un 14% de la infància catalana rep alguna prestació a la llar.  

- Les despeses d’habitatge són de les més regressives que han d’afrontar front les 
famílies, i s’emporten una porció molt considerable de la renda familiar d’aquells que 
menys tenen: el 58% dels ingressos dels infants del 20% més pobre de la població 
es destina a pagar la casa i les despeses relacionades. a Catalunya, el 73% de la 
infància del primer quintil pateix un sobrecàrrec de les despeses d’habitatge.  

- Malgrat el poder igualador de l’educació, el sistema educatiu català peca d’un seguit 
de debilitats que impedeixen que aquells infants amb més dificultats puguin arribar al 
nivell dels seus companys; encara més, en algunes ocasions, sia per l’augment de la 
despesa de les llars o per la segregació, incrementa la desigualtat. Finançament 
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insuficient de l’educació i nul a l’escola bressol i retallades en polítiques clau per 
l’equitat educativa on en els a anys es desaprofita el seu potencial generador 
d’equitat.  

Davant aquesta situació, es proposa, entre d’altres:  

- Garantir que els infants d’entorns socioeconòmics vulnerables vegin garantit l’accés 
a l’educació de a anys a través de mesures dissenyades en clau d’equitat: sistemes 
de tarificació social i beques, criteris d’accés i campanyes de sensibilització per 
augmentar la demanda en col·lectius desfavorits.  

e) Informe “Perquè la pobresa fa més mal en la infància. Una proposta per considerar els 
impactes”. Palau Macaya (la Caixa). Direcció científica: Jaume Funes.  

En aquest estudi es destaca que l’observació i l’estudi dels impactes de la pobresa sobre els 
infants ha de considerar, per practicar o per evitar, cinc perspectives 10  

- 1 No es pot parlar de la pobresa com a “causa” que produeix uns efectes, com a 
simple variable dins d’un model causal de salut, personal o col·lectiva (malalties 
socials o personals d’origen social).  

- 2 Empobrir té multiplicitat d’efectes interrelacionats que no són uniformes i no afecten 
sempre de la mateixa manera.  

- 3 No existeixen temps o àmbits de la vida de l’infant que siguin més importants que 
d’altres. La pobresa pot afectar a tothom. No hi ha impactes secundaris (no tenir 
afecte és igual d’important que menjar malament).  

- 4 De vegades, la pobresa impacta en la infància perquè primer ha empobrit les 
institucions en les quals transcorre la seva vida. Són efectes d’una pobresa de rebot 
(li va malament l’escola també perquè l’escola no té temps d’aturar-se a descobrir 
què li passa).  

- 5 La pobresa afecta molt més si la persona és a la intempèrie (social, emocional, de 
possibilitat d’accedir als recursos...). Els efectes també tenen a veure amb 
l’existència o no d’estructures de suport i ajuda. La pobresa no afecta igual si, per 
exemple, hi ha un espai de suport que pot complementar o suplir la família que en un 
determinat moment no pot aportar tot el que els seus fills necessiten.  

f) Informe sobre pobresa infantil, setembre del 2012 Síndic de Greuges (Polítiques de 
promoció de l’escolarització pública de zero a tres anys)  

Les polítiques de promoció de l’escolarització de la primera infància són clau a l’hora de 
combatre tant la pobresa infantil com els seus efectes privatius de determinades oportunitats 
socials i educatives dels infants i les seves famílies.  

L’accés dels infants a l’educació infantil de primer cicle redueix l’efecte de determinades 
situacions de precarietat socioeconòmica i socioeducativa pròpies de la pobresa.  

No obstant això, l’educació infantil, lluny d’eliminar les desigualtats educatives, contribueix a 
reproduir-les. És a dir, els infants que pertanyen a famílies amb un capital educatiu més 
elevat, que parteixen a priori d’una situació socioeducativament més favorable per a l’èxit de 
la seva trajectòria escolar, són els que més accedeixen a aquests recursos educatius, els 
que abans es socialitzen i entren en 11 contacte amb la institució escolar. I aquestes 
desigualtats d’accés es produeixen per diversos factors, entre els quals destaquen els 
règims de provisió d’oferta i els costos d’accés.  

g) Síndic de Greuges- Informe sobre els Drets dels Infants (novembre 2016)  

DRETS SOCIALS: DRET A UN NIVELL DE VIDA ADEQUAT. RENDA DE SUFICIÈNCIA 
ECONÒMICA GARANTIDA PER ALS INFANTS  

Nivell de compliment: baix  
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El Síndic ha constatat que al nostre país hi ha nombrosos infants que es troben en una 
situació de vulnerabilitat social que els impedeix d’assolir aquest dret a un nivell de vida 
adequat. Aquesta situació s’explica, entre d’altres, perquè el nivell d’inversió pública en 
infància i en protecció social és baix i poc eficaç. Els ajuts socials, a més, estan destinats al 
conjunt de la família i estan condicionats pel dret subjectiu dels progenitors o adults 
responsables de la unitat familiar, no directament pel dret dels infants.  

En aquesta línia, el Síndic ha recomanat que s’estableixin prestacions regulars i eficaces 
adreçades a infants i adolescents que els donin la màxima cobertura i l’accés a les quals no 
es condicioni a les necessitats dels altres, o també que el dret a un nivell de vida adequat 
dels infants sigui un dret subjectiu exigible davant de les administracions i en seu judicial  

h) Els efectes negatius (segons la F. Pere Tarrès) que comporta aquesta problemàtica 
social:  

- La pobresa de les llars familiars limita les oportunitats dels infants que hi habiten. En 
una llar pobra és més probable trobar condicions socials i/o emocionals que afectin 
negativament el desenvolupament dels menors.  

- La pobresa infantil present suposa un elevat cost econòmic pel futur que cal evitar 
mitjançant polítiques de prevenció. El futur econòmic d’una societat depèn de la seva 
capacitat per aprofitar els actius de què disposa, i el principal actiu de les societats és 
el capital humà de la seva població. En aquest sentit, quan s’aconsegueix que un 
infant en situació d’adversitat tiri endavant, se’n beneficia el nen, però se’n beneficia 
també el conjunt de la societat, actual i futura.  

- La pobresa infantil amenaça la cohesió social de les societats futures; obre fractures 
que després són molt difícils de reparar i que generen fenòmens sociològics 
preocupants. La prevenció és la via per evitar el patiment de la infància i frenar la 
reproducció de les desigualtats socials.  

i) A nivell europeu: Informe “Invertir en la infància. Romper el cicle de las desventajas” 
Comissió Europea, 2014  

- Les taxes de pobresa infantil d Espanya es troben entre les més elevades de la UE. 
La crisi econòmica i financera del període 2008-2013 no ha fet més que agreujar 
unes taxes cròniques d'elevada pobresa infantil.  

- Les polítiques socials a favor de la infància van començar a enlairar a principis de la 
passada dècada. L'I Penia 2006-2009 va ser un pas cap endavant que es va plasmar 
en un creixement de la despesa en prestacions socials No obstant això, tal com hem 
posat de manifest, l'eficàcia d'aquestes polítiques ha estat limitada i desigual.  

- Cal incrementar la despesa social en la lluita contra la pobresa infantil (és necessari 
un pla urgent de lluita contra la pobresa infantil); i reforçar l'enfocament i la pràctica 
en totes les polítiques socials i econòmiques que la inversió en nens és la garantia 
d'un desenvolupament social equilibrat en el futur. 

 

2. Riscos i dificultats emocionals. Imatges de la pobresa. Accions contra la probresa 
des de la primera infància  

Desfer idees preconcebudes i mediatitzades  
Els impactes de la pobresa:  

- Cal deixar clar que la pobresa no és “causa” de res, ni produeix sempre els mateixos 
efectes. No la podem convertir en una variable única que afecta directament i de 
manera uniforme les persones. No provoca insània mental, no produeix delinqüència. 
La pobresa genera situacions inhumanes en les quals apareixeran multiplicitat 
d’efectes, per mancances, per adaptació , per reacció a les mirades dels altres o a 
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les formes de rebre atenció . Les pobreses són diverses i els components de cada 
situació són múltiples.  

- Sovint moltes de les dificultats són el producte de l’exclusió que genera la pobresa i 
no d’ella mateixa. Són els efectes d’estar sol, del “no poder formar part de”, que 
provoquen una manera de considerar socialment la pobresa. És l’exclusió la que 
destrueix i el problema és que ser pobre és tenir una alta probabilitat d’exclusió.  

- No podem deixar de banda les diferències entre nois i noies, la diversitat de 
reaccions condicionades per la realitat de gènere. En situacions econòmiques 
similars, els impactes i les vivències poden ser diferents. Les necessitats, reals o 
construïdes, també compten. No és el mateix no poder comprar un determinat joc 
que no poder pagar una sortida escolar. Les vivències infantils és possible que siguin 
diferents de les adultes davant una mateixa privació.  

- Si considerem els efectes sobre els rendiments escolars dels infants, resulta molt 
simplificador parlar tan sols de l’augment del “fracàs escolar” a causa de la pobresa. 
Més simplificador resulta encara que la resposta, en barris on una part de l’alumnat 
viu en pobresa, sigui proposar mesures de lluita contra “el fracàs escolar”.  

Dificultats emocionals famílies en risc / malestars emocionals  
- “Les famílies es troben amb moltes dificultats. I això ha fet que perdin capacitat de 

recció davant dels problemes”  
- La pobresa implica dificultats per mantenir hàbits de vida saludables en el nen, ja que 

les famílies no poden garantir un lleure actiu o una nutrició equilibrada, per exemple.  
- Però els problemes econòmics també instauren una “dinàmica estressant” en el si 

familiar que, segons Enrubia, es tradueix en un augment de problemes de salut 
mental.  

La pobresa infantil es cola en el dia a dia dels pediatres  
Els professionals constaten l’estrès amb què viuen les famílies i alerten del risc que suposa 
per a la salut mental de nens i adults. Reclamen solucions i més capacitat de decisió en 
l’assistència per pal·liar l’impacte de la crisi.  

Fa temps que han deixat de ser casos aïllats. La majoria de pediatres de la sanitat pública 
atenen cada dia nens i nenes de famílies amb greus dificultats econòmiques. Sovint són les 
mateixes famílies que fins no fa gaire no sabien què era l’atur, apuntaven els fills a 
extraescolars i marxaven fora de vacances. La greu situació econòmica que pateixen molts 
dels seus pacients, sumada a les retallades que s’han aplicat als serveis sanitaris i a 
l’empitjorament de les condicions laborals dels metges està alterant, i molt, la seva pràctica 
diària.  

“Aquesta situació requereix un esforç més gran del pediatre per comunicar-se amb les 
famílies, per detectar casos límit i per reconduir la seva tasca de promoció de la salut”. “Les 
famílies es troben amb moltes dificultats. I això ha fet que perdin capacitat de reacció davant 
dels problemes”, afirma el doctor Manel Enrubia, president de la secció d’atenció primària de 
la Societat Catalana de Pediatria. “Hem fet marxa enrere en molts aspectes que ja teníem 
més o menys solucionats”, assegura aquest especialista.“Algunes famílies que podien anar 
tirant amb ajuts ja no els tenen, i els que tenien feina també l’han perdut o han de treballar 
moltes més hores per poder subsistir”, denuncia. 15  

Les revisions dels infants es fan cada dos anys i sovint constatem que en tan poc temps les 
condicions de vida d’una mateixa família han empitjorat força”, es lamenta Enrubia. La 
pobresa implica dificultats per mantenir hàbits de vida saludables en el nen, ja que les 
famílies no poden garantir un lleure actiu o una nutrició equilibrada, per exemple. Però els 
problemes econòmics també instauren una “dinàmica estressant” en el si familiar que, 
segons Enrubia, es tradueix en un augment de problemes de salut del nen i la nena.  
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També assenyala que “Hi ha molts infants i adolescents que passen moltes hores sols 
perquè els seus pares han de treballar tot el dia”, alerta. Malgrat les dificultats familiars i les 
retallades pressupostàries, els pediatres estan convençuts que podrien millorar força 
l’atenció als infants si disposessin de més capacitat de decisió i d’organització de la pròpia 
feina. El doctor Enrubia destaca que la presència de pediatres en llocs de comandament a 
l’atenció primària és gairebé nul·la i assegura que això dificulta la coordinació amb els 
metges de família i amb els hospitals.  

Marc normatiu i treball en xarxa  
Marc normatiu Llei 14/2010 drets i oportunitats de la infància és una Llei de punt de partida 
que caldrà desenvolupar i estendre. La Generalitat, fruit de les retallades econòmiques i les 
restriccions no l’ha desenvolupat.  

Treballar en xarxa és un objectiu que s’intenta implementar a Catalunya: Berguedà, 
Terrassa, Pallars Sobirà, Barcelona, etc. Però caldrà dotar els projectes i protocols amb més 
recursos materials i humans.   

Jane Waldfogel: “Per reduir les desigualtats, s’ha d’intervenir més en educació 
infantil” 
S’ha demostrat l’eficàcia de les polítiques que fomenten l’aprenentatge dels més menuts.  

Hi ha una sèrie de polítiques que aspiren a fomentar l’aprenentatge dels més menuts: són 
els anomenats programes per a pares i els de preescolarització universal, l’eficàcia dels 
quals ha estat demostrada. Aquest enfocament és important als Estats Units perquè encara 
no tenim un sistema d’educació infantil universal: intentem crear-lo en el segon cicle (de 3 a 
5 anys), al qual ara mateix assisteixen menys del 30% dels infants, però som un dels pocs 
països avançats que encara no tenen aquest sistema, de manera que això continua sent 
una assignatura pendent. D’altra banda, si les famílies tenen problemes econòmics crònics, 
tot plegat influirà en la concentració dels nens i en la seva capacitat per rendir 
adequadament a escola.  

Combatre les desigualtats durant la infància és beneficiós per al futur de la societat.  

James J. Heckman: “Intervenir en el desenvolupament de la primera infància: reduir el 
dèficit, enfortir l’economia” 
Segons J.J. Heckman, la major taxa de retorn en el desenvolupament de la primera infància 
prové de la inversió el més aviat possible, des del naixement fins als cinc anys, a les famílies 
desfavorides. Començant a l'edat de tres o quatre és massa poc i massa tard, ja que no 
reconeix que engendren habilitats de manera complementària i dinàmica. Els esforços s'han 
de centrar en els primers anys de la major eficiència i eficàcia. La millor inversió és en el 
desenvolupament de la primera infància de qualitat des del naixement fins als cinc per als 
nens desfavorits i les seves famílies.  

Totes les famílies estan sota una pressió creixent; famílies desfavorides són tenses fins al 
límit. Ells tenen menys recursos per invertir en el desenvolupament d'hora efectiva. Sense 
recursos, com ara suport psicològic i els programes d'educació de la primera 17 infància, 
molts nens en situació de risc es perdi el creixement del desenvolupament que és la base de 
l'èxit. Ells patiran per la resta de les seves vides, i tots pagarem el preu en majors costos 
socials i la disminució de la fortuna econòmica.  

La inversió directa en el desenvolupament primerenc del nen es complementa amb la 
inversió en els pares i l'entorn familiar. Qualitat de l'educació de la primera infància, des del 
naixement fins als cinc anys, juntament amb xarxes i equips d’atenció primerenca, com per 
exemple, uns programes de visita a la llar per als pares i les mares adolescents, en risc o 
dificultats han demostrat ser eficaços i garanteixen una major inversió social i personal.  
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És necessària la inversió en recursos de desenvolupament per als infants en situació de risc. 
Desenvolupar les seves habilitats cognitives i de caràcters des del naixement fins als cinc 
anys, és quan més es necessita. Així es mantenen els beneficis en el desenvolupament 
primerenc de l'educació efectiva fins a l'edat adulta. Guanyar els ciutadans més capaços, 
productius i valuosos proporciona benestar per a les generacions futures. 18  

 

3. Tractament. Metodologies  

Disseny de polítiques preventives  
El que avui en dia ens proporcionen les polítiques públiques, majoritàriament, són respostes 
reactives centrades en problemes que ja són visibles; no es preocupen d’evitar situacions de 
risc en què es troben molts infants i que els poden avocar a la pobresa infantil i a l’exclusió 
social.  

Garantir places d’escoles bressol i espais familiars per a tots els infants  
Actualment, hi ha un dèficit d'escoles bressol molt elevat. Segons la Fundació Bofill un % 
d’infants no tenen plaça pública i d’aquests infants i famílies, les que tenen menys recursos 
pràcticament no hi poden accedir La demanda de places per part de les famílies supera 
l’oferta de places públiques disponibles, la qual cosa provoca que l’accés a les escoles 
públiques sigui molt limitat. Això suposa un problema afegit per a les famílies amb menys 
recursos, ja que s’ha demostrat que per a les famílies amb més dificultats, sobretot aquelles 
amb un capital social baix, l'accés dels infants a les escoles bressol és una política 
compensatòria molt bona.  

Cal garantir places d'escola bressol i espais familiars públics i de qualitat per a tots els 
infants; cal que esdevingui un dret bàsic de la ciutadania.  

Cal garantir una escola bressol de qualitat establint unes ràtios adequades segons el nivell 
europeu de model de qualitat per a la primera infància.  

Per combatre la pobresa infantil en famílies que es troben en condicions adverses és 
fonamental centrar l’atenció en la primera infància, mitjançant actuacions de prevenció i 
facilitar suport educatiu i emocional a les famílies. Els estils parentals, la implicació de les 
famílies en la societat, la inserció de les famílies en el teixit social, la construcció de vincles 
de les famílies amb altres agents socials, la participació de les famílies a l'escola, etc., 19 
beneficien els infants, tant des d’una perspectiva educativa com de la salut física i 
emocional.  

D’altra banda, una de les dificultats més comuns entre famílies és la conciliació de la vida 
laboral i la criança, dificultat que s’accentua en les llars amb més dificultats econòmiques, on 
les vinculacions precàries amb el mercat de treball són determinants, perquè creen 
problemes econòmics, socials i emocionals. Per evitar aquestes dificultats és imprescindible 
l’aplicació de polítiques que permetin conciliar la vida a la feina i a la llar.  

En general, cal situar les famílies com a element central de recolzament per prevenir 
situacions de risc dels infants i cal identificar les pràctiques que més contribueixen al 
benestar de tota la família.  

La tasca de detecció i ajuda a infants i famílies en edats tan primerenques exigeix algunes 
qüestions que cal posar en relleu:  

- És absolutament decisiva la relació de col·laboració amb les escoles i cada una de 
les tutores dels centres: la capacitat de diàleg àgil i directe, compartir criteris de 
detecció i una gran flexibilitat, tant dels centres com dels EAP, fan que sigui fàcil i 
oportuna o bé farragosa i fora de temps la tasca de detecció, avaluació i articulació 
d’ajudes.  
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- És imprescindible un extremat respecte a la família, que és qui més estima i millor 
coneix el seu infant. La perspectiva professional no pot mai ser una amenaça per al 
benestar i equilibri familiar.  

- L’anàlisi de les característiques i necessitats de les conductes infantils quan els nens 
són tan menuts exigeix una capacitat professional ben específica i qualificada que 
suposa anys d’exigent formació en un àmbit gens freqüent en la pràctica professional 
de l’orientació. La capacitat d’intervenir i ajudar de forma prou qualificada encara és 
més excepcional. No són admissibles els tòpics del «cal estimular» o «hem de ser 
afectuosos» o «la necessitat d’hàbits i límits» o «les mares sobreprotegeixen»..., 
propis dels que 20 acaben d’arribar o dels que es mantenen allunyats de processos 
formatius de l’àmbit de l’educació i psicopatologia perinatal.  

Cal construir estratègies de acollida i de comiat.  

Desenvolupar les competències comunicatives i els canals que permetin una interacció 
constructiva-  

És important mirar cap el futur i tenir estratègies a llarg termini.  

Polítiques integrals vers la petita infància o la família  
Els efectes de la pobresa són molt menors quan existeix una xarxa social de suport, quan es 
pot recórrer a recursos educatius complementaris, quan són accessibles espais d’escolta, 
quan la sortida de la di cultat es pot fer amb acompanyaments professionals propers.  

Hem de treballar per fer de l’escola un espai de satisfacció que compensi infelicitats o, si 
més no, mirar de preservar l’espai escolar de les “contaminacions” emocionals que l’alumne 
viu i a les quals cal donar alguna via de sortida en la vida escolar.  

No podem mesurar tan sols impactes, en abstracte. Hem de mesurar les capacitats o les 
impotències dels sistemes de suport a la infància per donar resposta quan apareixen les 
crisis. El que trobem són infàncies familiarment empobrides a les quals manquen els 
recursos de suport bàsics per esmorteir i superar els impactes de l’empobriment. El que 
trobem és el resultat de la injustícia de la pobresa impactant sobre la infància, sumada a la 
injustícia de no disposar de recursos d’atenció bàsics que s’ocupin de manera habitual de la 
infància.  

Així mateix, es considera imprescindible que siguin taules interdisciplinars, en les que 
participin, tal i com sembla indicar la Llei, els responsables en educació, salut, seguretat, 
treball, joventut i altres àmbits que puguin estar implicats. Som conscients que la millora de 
les condicions de desenvolupament de la petita infància i l’adolescència només es podrà 
aconseguir si treballen tots coordinadament, en la mateixa direcció i sota els mateixos 
criteris. En 21 aquest sentit les Xarxes de professionals per a la Petita Infància són una bona 
pràctica  

Si invertim en infància aconseguirem prevenir problemes socials i fer més productiva i 
competitiva la nostra forc a de treball en l’economia global del coneixement. Això ha de 
permetre assentar sobre bases més sòlides els Estats del benestar.  

Les polítiques de promoció de l’escolarització de la primera infància són clau a l’hora de 
combatre tant la pobresa infantil com els seus efectes privatius de determinades oportunitats 
socials i educatives dels infants i les seves famílies.  

Les escoles bressol són un recurs bàsic de conciliació de la vida laboral i familiar, i de 
promoció de l’ocupació femenina. I pel que fa als mateixos infants, cal tenir present que 
aquest àmbit educatiu contribueix a compensar l’impacte que exerceix el capital cultural i 
econòmic familiar sobre les seves trajectòries escolars posteriors.  

I per fer tot això necessitem una Administració pública que garanteixi els serveis públics. 
Que tingui com a objectiu principal garantir el dret de les persones. Que tingui prevista la 
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creació de més places públiques de bressol, amb unes condicions òptimes de ràtios 
adequades i professionals suficients.  

Una Administració que garanteixi que el dret de l’ infant a una plaça pública està per sobre 
de la situació social i econòmica de la família. Una Administració que supervisi, però 
sobretot doni tranquil·litat als seus professionals per fer la tasca que els hi correspon. Les 
polítiques educatives i d’atenció a la petita infància no es poden mesurar per costos i 
beneficis a curt termini, ni per la seva rendibilitat econòmica.  

Establiment recursos adequats  
Segons Informe “Desheredats” Save The Children, s’estableixen les següents 
recomanacions:  

EDUCACIÓ (0-3):  

- Augmentar la despesa pública en educació i assegurar el blindatge d’aquelles 
partides que contribueixen de manera efectiva a l’equitat educativa: beques, 
educació de 0 a 3 anys i activitats extraescolars...  

- Garantir que els infants d’entorns socioeconòmics vulnerables vegin garantit l’accés 
a l’educació de 0 a 3 anys a través de mesures dissenyades en clau d’equitat: 
sistemes de tarificació social i beques, criteris d’accés i campanyes de sensibilització 
per augmentar la demanda en col·lectius desfavorits.  

PROTECCIÓ SOCIAL  

- Recuperar la Renda Mínima d’inserció com a dret subjectiu. A la vegada, és 
necessari agilitzar tant els tràmits com els terminis de resolució per assegurar que les 
famílies tinguin accés als fons de manera estable i sense interrupcions no motivades.  

- Recuperar la prestació universal per a la criança d’infants de 0 a 3 anys (i de infants 
a 6 anys per a famílies nombroses o monopa- rentals) d’àmbit català suprimida l’any 
2011. Actualment existeix una ajuda per naixement, adopció, tutela o acollida 
condicionada als ingressos de la unitat familiar que es tradueix en un pagament únic 
de 6 € (o 7 € en casos de famílies nombroses o monoparentals) però que depèn de 
la disponibilitat de crèdits pressupostaris.  

HABITATGE:  

- Assegurar mitjançant una dotació econòmica suficient, el compliment de les mesures 
establertes a la Resolució 17/XI del Par- lament de Catalunya en matèria d’habitatge 
per aconseguir que des de l’àmbit autonòmic es despleguen tots els mecanismes 
possibles per garantir el dret a l’habitatge de les famílies en situació de vulnerabilitat, 
especialment per aquelles amb nens i nenes al seu càrrec.  

- Dur a terme una avaluació rigorosa de les necessitats en habitatge de les famílies 
amb renda baixa i amb infants al seu càrrec per augmentar de manera coherent el 
parc d’habitatge social a Catalunya, assegurant que el cost de l’habitatge no 
excedeixi el % dels ingressos de la unitat familiar.  

- Garantir una resposta efectiva, coordinada i immediata de les administracions davant 
les situacions de pobresa energètica de les famílies que evitin situacions de 
desprotecció en matèria d’habitatge o talls en els subministres energètics, segons 
està establert per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i la Llei 23 /2 16, del 2 
de desembre, de me- sures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es 
troben en risc d’exclusió social.  
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Establiment d’acollida i escolta. Una escola bressol i serveis complementaris per a la 
resilència 
Les escoles tornen a ser llocs on donar menjar va més enllà d’un aprenentatge, sinó d’una 
necessitat de supervivència per moltes famílies.  

Intervenir en les primeres etapes del cicle vital, abans que les principals conseqüències de la 
pobresa cristal·litzin, és una estratègia eficient per a corregir la desigualtat social i les 
possibles conseqüències socials que comporta (deteriorament de la confiança a social, 
conflicte, violència)  

El projecte de l’escola bressol i els serveis complementaris tenen un component intrínsec de 
resiliència amb les famílies i els infants. El tracte, el diàleg, l’escolta són trets fonamentals 
d’aquesta resiliència.  

Equips educatius: treball conjunt  
Ens calen equips educatiu que ampliïn i potenciïn la cultura col·laboracionista entre els seus 
membres -cuineres, personal de neteja, mestres...-, i amb les famílies i infants. Totes juntes 
per fer possible el “somni de la inclusió”, que diu Echeita. I un equip que ha de disposar de 
temps condicions per pensar i reflexionar plegats què estan fent, i quina és la millor manera 
d’acompanyar les famílies.  

Comunitat educativa  
Diferents estudis demostres, des de fa anys, per què serveixen les petites comunitats de les 
escoles bressol quan som capaços de crear un clima de “comunitat”. Podríem relatar 
exemples de com la bressol serveix d’espai no només d’acollida i desenvolupament 
preventiu, sinó també de detecció de situacions de risc. És fer presents a les famílies que es 
senten excloses i alienades de la societat.  

En aquesta escola comunitària que treballa en xarxa hem de treballar per l’escolta i la bona 
comunicació entre mestres i famílies. 

És precisament en el tracte diari i personal on s’estableixen les relacions i els vincles i les 
confiances. Si adopten el raonament superflu i pobre, poden tendir molt fàcilment als 
etiquetatges, incomunicacions i incomprensions. Quan no ni ha coneixement i comprensió 
de la vida familiar és molt fàcil tendir a la fiscalització, el menyspreu , a fer retrets i etiquetar 
actituds d’uns i dels altres- L’acceptació de ser com són i dels drets que els són 
imprescindibles ens ajuda com a mestres a obrir portes i establir lligams.  

Una metodologia solidària a l’escola: una acció comuna per a tots i totes: l’acolliment 
i cura dels infants i les famílies 
L’escola és un dels agents socialitzadors per excel·lència, ja que és un entorn on s’obren 
noves possibilitats per l’infant: accés al coneixement cultural curricularment programat i 
organitzat, el contacte continu amb el grup de companys/es, amb les seves aportacions i 
exigències.  

L’escola i els serveis complementaris de la petita infància són un dels factors determinants 
per l’avenç de l’infant en les relacions i habilitats socials i, pot servir com a suport emocional 
per l’infant i ajudar-lo a avançar de manera satisfactòria. És a dir, és un espai el qual ajuda 
al desenvolupament de l’infant i, a més a més, és un nucli reparador per aquests infants que 
han estat en situació de risc o desemparament. El sistema educatiu presenta la funció de 
saber identificar quines són les necessitats i les característiques que presenta la situació 
d’acollida, per tal que els educadors i educadores i les famílies puguin afrontar els reptes i 
treballar junts.  

Hi ha algunes de les estratègies que utilitza l’escola bressol i els serveis complementaris 
per facilitar el procés d’integració de l’infant són:  



 
 
 
BLOC 2 /// DOCENTS I ALTRES TREBALLADORES, EL PRINCIPAL TRESOR DE L’ESCOLA PÚBLICA · Pobresa, 
famílies i mestres a bressol  (Bressol Indignades) 
 
 

13 Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana, 25 de març de 2017 · debateducaciopublica.cat 
 

- Es realitza una integració de l’infant de manera progressiva sempre dins les 
possibilitats. La família ha de preparar aquesta integració conjuntament amb l’escola 
abans de dur a terme l’acolliment. És a dir, que s’han de plantejar el procés d’acollida 
en funció de les necessitats, característiques, nivell i edat de l’infant.  

- Es presenta una actitud flexible. L’escola ha d’acceptar i entendre la fragilitat de la 
situació en la que es troba l’infant valorant les seves individualitats i recercant les 
estratègies i recursos que s’ajustin més a la demanda de la situació.  

- Es realitza una atenció personalitzada. Aquests infants a causa de les seves 
experiències i situacions de problemàtica poden presentar carències o necessitats.  

- L’escola coneix la situació personal de l’infant, en conseqüència els i les mestres i 
l’equip docent necessiten saber perquè actua d’aquella manera per utilitzar els seus 
recursos i intervenir amb coneixença. En tot moment es respecta la privacitat de la 
història personal de l’infant i la família.  

- Es realitza un treball en equip en el que es procura que hi hagi interrelacions entre 
tots els professionals implicats. El treball en equip és un aspecte clau i imprescindible 
en una situació delicada perquè intervenen molts factors, i sinó hi ha una 
comunicació fluïda difícilment la situació millorarà i evolucionarà adequadament. Es 
procura que tots els implicats prenguin part de les decisions sobre l’infant, incloent 
les famílies. L’intercanvi d’informació en base al diàleg i l’escolta constants es realitza 
amb continuïtat per tal que tots puguin valorar l’evolució de l’infant i la família.  

INFORME OPORTUNITATS EDUCATIVES A BARCELONA 2016. L’educació de la 
infància i l’adolescència a la ciutat. informe provisional). INSTITUT INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA  
Recollim els aspectes principals sobre la petita infància:  

PRINCIPALS REPTES DE CIUTAT L’oferta pública no respon suficientment a les 
necessitats de les famílies en aquesta etapa tan important pels seus beneficis educatius i 
socials. Malgrat la cobertura ha anat creixent i actualment 2 de cada 10 infants de la ciutat 
van a escola bressol, només hi accedeixen 6 de cada 10 dels qui ho sol·liciten. 4. L’accés a 
les places públiques de bressol, com a recurs socialment valuós i desitjat i alhora escàs, no 
està suficientment orientat amb criteris d’equitat per assegurar que es prioritza a aquells a 
qui més beneficiaria. Tot i que prop d’1 de cada 3 infants té alguna 26 bonificació, el preu 
públic inicial segueix sent una barrera d’accés per a famílies que no ho sol·liciten perquè no 
en poden sufragar el cost.  

Més de la meitat dels infants de Barcelona no van a l’escola bressol o la llar d’infants i no es 
coneix suficientment els diversos suports públics que reben. Tampoc hi ha suficient 
informació sobre què necessitarien aquests infants per assegurar que tenen entorns 
educatius i estimulants, i les seves famílies per comptar amb acompanyament i espais 
relacionals.  

La necessitat de plantejar una política municipal de primera infància que avanci cap a 
assegurar entorns i oportunitats educatives per als més de 40.000 nadons i infants menors 
de 3 anys de la ciutat i les seves famílies.  

ORIENTACIONS DE POLÍTICA PÚBLICA Ampliació de les places d’escola bressol i espais 
familiars municipals compensant els actuals desequilibris territorials a partir del doble criteri 
de cobertura de la demanda no atesa i també d’allà on hi ha més necessitat social.  

Orientar el servei públic d’escola bressol cap a l’equitat educativa, implementant diverses 
línies d’actuació que estimulin l’accés dels infants d’entorns més desafavorits i, 
posteriorment, avaluar-ne l’impacte:  

- Conèixer el perfil de les famílies que sol·liciten plaça a les escoles bressol així com el 
d’aquelles que finalment l’aconsegueixen.  
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- Revisar el sistema de preus públics i instaurar la tarifació social per facilitar que el 
preu públic inicial no esdevingui una barrera d’accés.  

- Revisar els actuals criteris d’admissió a les escoles bressol per tal que s’orientin a 
afavorir l’equitat (malalties digestives, germans matriculats malgrat cursaran P3.  

- Fomentar la demanda d’escola bressol o d’espais familiars municipals de proximitat 
entre les famílies d’estatus socioeconòmic baix, mitjançant programes d’informació i 
incentiu de la demanda.  

- Actualització i enfortiment de l’actual política municipal d’escoles bressol cap a un 
model de primera infància més integral i amb una oferta més diversificada, flexible i 
adaptat a les diferents necessitats dels nadons i infants i les seves famílies tenint en 
consideració els desequilibris territorials.  

- Valoració de les possibilitats de suport municipal a les iniciatives socials i/o 
comunitàries d’educació i criança, establint condicions i tipus de suports 
(reconeixement, regulació, cessió d’espais, etc.) amb criteris de qualitat i d’equitat.  

 

4. Experiències pràctiques: EBM L’Aqüeducte  
DEBAT 25 DE MARÇ DE 2017  

Infants pobres i/o amb dificultats hi ha a tot arreu. El problema radica en l’alta concentració. 
A tall d’exemple a l’EBM Aqüeducte, de 87 infants:  

- 8 tenen ingressos inferiors a 6 € anuals per unitat familiar, que és el 9 % de la 
població total de l’escola  

- I 6 d’aquests, Serveis Socials ha valorat que tenen condicions socio-familiars greus, 
que és el 70% de la població total de l’escola.  

S'entén per condicions socio-familiars greus, pel que fa a aquests criteris:  

- La dificultat greu per part dels progenitors, tutors o cuidadors per cobrir 
les necessitats bàsiques.  

- La situació de vulnerabilitat del nucli familiar i/o la desatenció del 
menor.  

- La manca de suport del nucli familiar i de la família extensa per poder 
atendre al menor al migdia.  

 

Què necessita un infant per a créixer de manera sana?  

Necessita menjar, acolliment, suficient hores de descans, moviment, atenció 
mèdica,...  

Però què necessita un infant per a créixer emocionalment sa i poder establir bones relacions 
amb els altres?  

Necessita un vincle afectiu sa, segur i continuo amb els adults que s’encarreguen de 
criar-los els primer anys de la seva vida. Quan això falta es genera ansietat i 
desassossec des dels primers mesos. (1)  

Les necessitats bàsiques que es poden resoldre econòmicament, acostumen a estar 
cobertes per administracions i altres entitats. 

La pobresa no és només econòmica, també és laboral, residencial, formativa, sociosanitària 
i relacional.  

Nosaltres ens trobem amb infants que presenten unes conductes ansioses, contradictòries i 
disruptives, expressant-se amb agressivitat, excés d’activitat o amb conductes absortes, 
deambulant pels espais sense engrescar-se en cap de les propostes que oferim.  
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També trobem alguns infants que presenten un tipus de joc, d’aprenentatge per sota de la 
seva edat cronològica, el llenguatge apareix molt més tard i l’etapa sensoriomotriu s’allarga 
fins al final de l’escola bressol, quan ja haurien d’estar en l’etapa pre-operacional on el tipus 
de joc predominat és el simbòlic.(2)  

Les característiques que observem en molts dels infants de l’escola encaixen amb un tipus 
de vincle afectiu desorganitzat (3).  

Com equip, des d’un principi vàrem començar a fer-nos preguntes, el volum d’infants que 
veiem amb gran irritabilitat no l’havíem conegut fins aquells moments. A més, va coincidir 
amb la pujada de ràtios i la disminució d’hores de suport educatiu. Tot plegat ens creava 
incertesa i estres.  

Vam intentar conèixer millor la zona, la població que hi viu, ens vam integrar a la xarxa i vam 
poder constatar que d’altres professionals tenien la mateixa preocupació.  

Vam adonar-nos que ens calia complementar la formació més enllà de la tasca pedagògica. 
Ens adonàvem que l’acompanyament que havíem de fer a les famílies i als infants era molt 
més que l’acompanyament en el seu creixement.  

Ens vam formar en el programa d’habilitats parentals de l’Agencia de Salut Pública de 
Barcelona, vam fer assessorament de criança en famílies nigerianes i de Diversitat cultural i 
intercultural de totes les procedències que hi viuen a la zona. Vam participar i col·laborar en 
les formacions de zona organitzades per l’entitat educa, on es tracten temes com inclusió, 
diversitat, equitat, entorn educa, créixer en la felicitat,..  

Vam elaborar i dur a terme un Projecte d’Acompanyament Familiar, que va funcionar dos 
cursos mentre vàrem tenir una estança buida. Tot i així, continuem fent un acompanyament 
molt individualitzat a les famílies, per exemple: omplir documents, traduir, assessorar cap a 
quins serveis poden adreçar-se, fer préstec de materials (llençols, pitets, tovalloles)... 

D’altra banda s’organitza un espai de trobada que li diem Mima’t, on es fa un treball 
d’acompanyament en grup per mares. Participem en el Projecte l’EIPI a l’escola bressol, que 
s’està duent a terme a les dues EB de la zona. Tots aquests projectes s’han dut i es duen a 
terme gràcies a la implicació i el voluntariat de les professionals.  

En paral·lel dirigim els nostres esforços a replantejar-nos la tasca pedagògica: com fer una 
intervenció amb els infants més personalitzada, més respectuosa i a la recerca d’allò 
essencial. Dissenyem el projecte d’escola de manera molt més flexible i on tenen cabuda i 
protagonisme les famílies:  

- Durant l’adaptació, les estones que surten de les classes les convidem al 
voltant d’un cafè on poden expressar les seves emocions, dubtes, neguits,... 
alhora que coneixen d’altres famílies  

- Les convidem a participar a les activitats diàries  
- Proposem tallers de cuina, d’elaboració de materials..  
- Organitzem tertúlies  

Veiem que anem per bon camí, però ens comporta un desgast terrible. A més de la tasca 
diària i organitzar, en la mesura que es pot, el treball en grups reduïts fem un seguiment molt 
proper a certs infants i coordinacions amb altres serveis (SS, EAIA, CAP, SARA, DAPSY, 
EAPS, EEAEN, Proinfancia,...)  
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Per concloure:  

Pensem que, a banda d’un treball interxarxa molt cohesionat, cal que les 
administracions pertinents tinguin una visió singularitzada de la població que atén 
cada un dels diferents serveis, tenint en compte termes més d’equitat que d’igualtat i 
dotant dels recursos necessaris per a que les escoles puguin “...oferir a cadascun 
dels infants els reptes i els ajuts que necessiten per tal d’aprendre i desenvolupar-se 
de forma harmònica” (4) 

 

Referències:  

(1) Manual d’atenció a nens i nens víctimes de violència de gènera en l’àmbit familiar  
(2) Concepció constructivista de l’aprenentatge. Entre elles les teories de Piaget (1952), 
Vygotsky (1978), Ausbel (1963), Bruner (1960)  
(3) John Bowlby Teoria de l’Aferrament (1969)  
(4) Model educatiu de les escoles bressol de Barcelona 
 

5. Conclusions i propostes  
Conclusions  
Després de totes aquestes reflexions, ja podem parlar de les altres oportunitats que una 
escola bressol ofereix com a pla de xoc per infants en risc social. Alimentació (quan hi ha 
gana), l’escalfor ( quan hi ha pobresa energètica), recolzament a la criança i seguiment del 
desenvolupament de la criatura (quan hi ha estrès a la família degut als problemes 
econòmics, socials...). Un lloc on espais i materials estant pensats per que els infants puguin 
desenvolupar totes les seves capacitats.  

L’escola bressol és l’oportunitat de ser i de fer de moltes infants i moltes famílies, i per tant, 
un dret a l’educació que ha de ser garantit  

Propostes  
a) Polítiques educatives i socials  

- Més inversió en polítiques per a la infància i la família. Retorn del finançament 
públic de l’Escola Bressol, en els pressupostos del Departament 
d’Ensenyament.  

- Rebre, la infància, més prestacions socials.  
- Polítiques socials per a la primera infància. Polítiques preventives. Crear 

entorns de prevenció i xarxa real.  
- Creació de més escoles bressol i espais familiars.  
- Augmentar la despesa pública en educació i  
- Assegurar el blindatge d’aquelles partides que contribueixen de manera 

efectiva a l’equitat educativa: beques, educació de a anys.  
- Recuperar el finançament per a la primera infància.  
- Invertir més en educació de la primera infància i incentivar la participació de 

les famílies  
- Ampliar i dotar a les Xarxes per a la primera infància. Suport integral a les 

famílies.  
- Recuperar el paradigma de les persones.  
- Tarificació social i no penalitzar als infants per les despeses generades per 

impagaments de tributs i multes municipals.  
- Denunciem la manca de subvenció de la quota de famílies de les Llars 

d’Infants de la Generalitat de Catalunya, des de fa anys.  
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b) Treball social i emocional  

- Establiment d’ajuts psicològics públics  
- Establir xarxes comunitàries públiques de suport.  
- Considerar el respecte i la dignitat de les persones com a eixos bàsics de 

l’ètica de la cura i l’acolliment.  
- Els efectes de la pobresa són molt menors quan existeix una xarxa social de 

suport, quan es pot recórrer a recursos educatius complementaris, quan són 
accessibles espais d’escolta, quan la sortida de la dificultat es pot fer amb 
acompanyaments professionals propers.  

c) Treball a les escoles i serveis complementaris  

- Establir un projecte educatiu com a comunitat educativa, pedagògic, social i 
solidari.  

- Establir un codi ètic de bones pràctiques pera l’escola i per als mestres.  
- Establir una veritable escola inclusiva on ningú es senti exclòs o exclosa. 

Establir quotes solidàries per a les sortides escolars. Donar oportunitats per a 
participar, que tots els nens i nenes tinguin l’oportunitat de ser a l’escola i ser 
com són.  

- Establir una pedagogia de l’escolta en el dia a dia, treballant per una bona 
comunicació on puguem establir altres canals per intercanviar els missatges i 
les necessitats pròpies de la vida escolar.  

d) Una proposta de programació per crear un clima de relació comuna entre escola i 
famílies:  

- Crear sinèrgies i lligams perquè els pares i mares puguin participar en la vida 
escolar, segons el seu nivell de compromís: des de donar suport a col·laborar 
amb l’equip i les activitats: experiències del tipus com pares i mares a l’aula.  

- Establir un equip interdisciplinari de professionals de la salut emocional que 
detecti les necessitats, s’ocupi del clima escolar i pugui establir accions de 
mediació.  

- Establir estratègies d’aprenentatge cooperatiu, entre iguals per promoure una 
actitud prosocial que ajudi a resoldre conflictes i gestionar les habilitats 
emocionals.  

 

Annex. Document de propostes i debat per a les jornades bloc 2 
Proposta pel debat  
Comencem per relatar uns casos:  

“Avui ha arribat a l’escola amb unes sabates que se li cauen del peus i és hivern, 
tampoc a portat bolquers”.  

“Una mare arriba a l’escola i plora perquè l’han acomiadat per portar el seu fill a 
urgències amb un atac d’asma”.  

“A vegades infants o bé famílies ens mostren el seu neguit i no sabem què dir o què 
fer. A vegades ens mostren dissimuladament el seu agraïment...i no ho sabem 
valorar”  

Les comunitat educatives, sensibles, van esdevenint també trinxeres humanitàries. Les 
escoles tornen a ser llocs on és important donar de menjar (Vicenç Arnaiz)  
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Un punt de partida: com hem arribat a tot això? Què està passant a la petita infància i 
la família?  
PER APROFUNDIR EN LA DIAGNOSI (Institut Infància i adolescència, 2016)  

L’educació infantil de primer cicle és un recurs escàs i socialment valuós per afavorir 
l’equitat, però no arriba suficientment als infants d’entorns més desafavorits. 

Conèixer com resolen les famílies que no obtenen plaça l’educació primerenca dels seus 
fills/es. Aquest tipus de coneixement resulta imprescindible per gestionar millor l’accés a les 
escoles bressol en condicions d’equitat i conèixer els motius (pedagògics, econòmics, 
culturals,...) i característiques dels públics absents.  

De quina pobresa estem parlant?  

Perquè a la primera infància? A la primera infància és a on es viu doblement la pobresa: 
familiar i per no invertir en la infància. Perquè la infància no és responsable de vulnerabilitat.  

Les polítiques educatives i socials a la primera infància són determinats per lluitar contra la 
pobresa pel fet que intervenim contra les mancances i el desenvolupament de harmònic de 
l’infant  

Perquè les escoles i serveis no atenen a la primera infància en estat d’exclusió: la infància 
invisible.  

Nous relats (Pau Marí-Klose) per intervenir des dels drets, desigualtats i prestacions. Visió 
equitat i econòmica  

Baròmetre infància CIIMU (Estudi Save the Children (2017)  

Empobrir té multiplicitat d’efectes interrelacionats que no són uniformes i no afecten sempre 
de la mateixa manera.Els espais de suport ajuden. 

Informe Síndic Greuges. Les polítiques de promoció de l’escolarització de la primera infància 
són clau a l’hora de combatre tant la pobresa infantil com els seus efectes privatius de 
determinades oportunitats socials i educatives dels infants i les seves famílies. No obstant 
això, l’educació infantil, lluny d’eliminar les desigualtats educatives, contribueix a reproduir-
les perquè no van a escola ni serveis.  

L’escola bressol i els espais per a la petita infància ofereixen l’oportunitat de trobar consol i 
recolzament en d’altres persones, a sentir-se valorats, a fer amics o senzillament a establir 
lligams de veïnatge, fer pinya, lluitar per allò comú.  

Informe de la Comissió Europea denuncia la pobresa a l’Estat i Catalunya  

Riscos i dificultats emocionals  
- “Les famílies es troben amb moltes dificultats. I això ha fet que perdin 

capacitat de reacció davant dels problemes”.  
- La pobresa implica dificultats per mantenir hàbits de vida saludables en el 

nen, ja que les famílies no poden garantir un lleure actiu o una nutrició 
equilibrada, per exemple.  

- Però els problemes econòmics també instauren una “dinàmica estressant” en 
el si familiar que, segons Enrubia, es tradueix en un augment de problemes 
de salut mental.  

Els i les pediatres constaten l’estrès amb què viuen les famílies i alerten del risc que 
suposa per a la salut mental de nens i adults. Reclamen solucions i més capacitat de decisió 
en l’assistència per pal·liar l’impacte de la crisi.  

Marc normatiu Llei 14/2010 drets i oportunitats de la infància és una Llei de punt de partida 
que caldrà desenvolupar i estendre. La Generalitat, fruit de les retallades econòmiques i les 
restriccions no l’ha desenvolupat.  
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JANE WALDFOGEL: “PER REDUIR LES DISEIGUALTATS, S’HA D’INTERVENIR MÉS EN 
EDUCACIÓ INFANTIL S’ha demostrat l’eficàcia de les polítiques que fomenten 
l’aprenentatge dels més menuts.  

Segons J.J. Heckman, la major taxa de retorn en el desenvolupament de la primera infància 
prové de la inversió el més aviat possible, des del naixement fins als cinc anys, a les famílies 
desfavorides. Començant a l'edat de tres o quatre és massa poc i massa tard, ja que no 
reconeix que engendren habilitats de manera complementària i dinàmica. Els esforços s'han 
de centrar en els primers anys de la major eficiència i eficàcia. La millor inversió és en el 
desenvolupament de la primera infància de qualitat des del naixement fins als cinc per als 
nens desfavorits i les seves famílies. 

Polítiques educatives i socials  
- Més inversió en polítiques per a la infància i la família.  
- Rebre, la infància, més prestacions socials.  
- Polítiques socials per a la primera infància. Polítiques preventives.  
- Augmentar la despesa pública en educació i assegurar el blindatge d’aquelles 

partides que contribueixen de manera efectiva a l’equitat educativa: beques, 
educació de a anys.  

- Recuperar el finançament per a la primera infància.  
- Invertir més en educació de la primera infància i incentivar la participació de 

les famílies  
- Tarificació social i no penalitzar als infants per les despeses generades per 

impagaments de tributs i multes municipals.  
- Polítiques ver la universalitat de l’escola bressol, el finançament complet i la 

gratuïtat.  
- Que les famílies amb índex de pobresa tinguin accés a serveis educatius. Fer 

visible a la infància que no es veu.  

 

>> Les retallades a les escoles, serveis educatius, sanitaris, socials i 
psicològics generen pobresa ja que no poden abastar a les persones (no 
assistència, ràtios altes, etc).  
>> Denunciem la manca de subvenció de la quota de famílies de les Llars 
d’Infants de la Generalitat de Catalunya, des de fa 5 anys i el nul finançament 
públic de les Llars d’Infants  

 

Xarxa i comunitat, elements essencials  
- Crear entorns de prevenció i xarxa real.  
- Creació de més escoles bressol i espais familiars.  
- Ampliar i dotar a les Xarxes per a la primera infància. Suport integral a les 

famílies.  
- Recuperar el paradigma de les persones.  

 

Treball social i emocional  
La tipologia de la pobresa i les circumstàncies són molt variades i complexes 
(monoparentalitat, efectes econòmics, habitatge, etc.  

La integració pot tenir diferents vessants: estable, positiva, casuals a l’exclusi o que no es 
superi l’exclusi .  

- Establiment d’ajuts psicològics públics  
- Establir xarxes comunitàries públiques de suport.  
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- Considerar el respecte i la dignitat de les persones com a eixos bàsics de 
l’ètica de la cura i l’acolliment.  

- Els efectes de la pobresa són molt menors quan existeix una xarxa social de 
suport, quan es pot recórrer a recursos educatius complementaris, quan són 
accessibles espais d’escolta, quan la sortida de la dificultat es pot fer amb 
acompanyaments professionals propers.  

- Proposta de creaci d’equips interdisciplinars d’atenci primerenca  
- Polítiques governamentals i municipals vers la societat i la ciutat dels infants.  
- Coneixement per situar on està la primera infància: 40.000 infants de 0 a 3 

anys, infants sense cap servei: serveis de pediatria i socials tenir accés a 
registre i fer accions socials.  

 

Treball a les escoles i serveis complementaris  
- Establir un projecte educatiu com a comunitat educativa, pedagògic, social i 

solidari.  
- Establir un codi ètic de bones pràctiques pera l’escola i per als mestres.  
- Establir una veritable escola inclusiva on ningú es senti exclòs o exclosa. 

Establir quotes solidàries per a les sortides escolars. Donar oportunitats per a 
participar, que tots els nens i nenes tinguin l’oportunitat de ser a l’escola i ser 
com són.  

- Establir a les escoles un treball en equip efectiu i complex.  
- Establir una pedagogia de l’escolta en el dia a dia, treballant per una bona 

comunicació on puguem establir altres canals per intercanviar els missatges i 
les necessitats pròpies de la vida escolar.  

- Formació a mestres sobre el treball amb famílies i la formació emocional i 
comunicativa.  

- Cuidar al mestre pel grau de tensió que està rebent i les dificultats que 
comprèn la relació social amb famílies i  

Les realitats que a vegades es facin veure les accions educatives de 
diferent forma 
- Ens trobem en altes i baixes freqüents. L’assistència escolar a vegades no es 

uniforme. A vegades no sempre porten les coses que es demanen. L’escola 
ha de ser garant?  

- Els processos no són sempre iguals. Cada realitat és un món. Cada vivència 
és única.  

- Hem de tenir cura del llenguatge comunicatiu que fem servir.  
- No sempre un model d’espai familiar és el que es necessita. Caldrà adaptar-

se a la realitat de cada família?  
 

Proposem una EDUCACIÓ que promogui:  

PSICOECOAFECTIVITAT: comprensió del fet que el món afectiu està en constant equilibri 
dinàmic.  

TRANSFORMACIÓ: una nova forma d’entendre les relacions amb un mateix, amb els altres i 
amb el món.  

ESPAIS PROTEGITS: experiències emocionals que propicien que cada persona pugui 
desenvolupar com persona.  

VALORS: flexibilitat; sostenibilitat; gestió emocionalment intel·ligent, ecològica i ètica; 
responsabilitat; respecte; honestedat; senzillesa; excel·lència, creativitat; consciència 
ecosistèmica; coherència i servei a la societat.  
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Per acabar:  

Hem de conèixer el barri on treballem, les famílies, la seva història, cultura, on 
treballen i de què, etc. I fer entrar tot això a l’escola: currículum, projectes, decoració, 
festes... . No per baixar nivells, no per condescendència sinó perquè és la seva 
escola i estem orgullosos dels infants que tenim, les seves famílies, la seva cultura, 
llengua, etc.  

Treballar amb famílies de classe treballadora, nouvingudes, etc. té unes 
determinades dificultats (les classes mitjanes i altes en tenen unes altres) 

Element clau: el que és normal per als/les mestres NO té perquè ser-ho per a TOTES 
les famílies. Com espero que es comportin? Què espero que facin i què no?... Ells/es 
NO són mestres; NO són de classe mitjana; sovint d’altres procedències, ètnies, 
països, ... amb la seva manera i forma.  

Jordi Collet  

Acabem, també, amb unes aportacions de Vicenç Arnaiz 

“Les escoles, les nostres escoletes, no són ja respostes només al dret a l’educació, 
són també territoris de protecció pels infants i famílies a qui se’ls estan negant tots 
els drets, inclòs el de ser vistos”.  

“Hem sabut construir una xarxa d’escoletes com escenaris des dón els infants 
explorin l’univers, ara també necessitam que les escoles i escoletes siguin jardins on 
les famílies trobin oxigen per afrontar l’adversitat i els infants retrobin el dret a mirar 
enfora i aprenguin a donar la mà a tots”. 
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