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PRESENTACIÓ
Moltes són les bones pràctiques que cada dia mestres, educadors,
alumnes, famílies... desenvolupen a la ciutat de l’Hospitalet. Algunes
d’elles traspassen els murs del centre educatiu i són conegudes, i
fins i tot replicades, en d’altres contextos educatius. Però realment
són una excepció aquelles que superen la timidesa, la humilitat i la
prudència de l’educador, són escrites en un paper i publicades per
a la seva divulgació.
Per aquesta raó cal agrair al Centre d’Estudis de l’Hospitalet la seva
contribució a vèncer aquesta excepcionalitat amb la col·lecció Josefina Gómez Olivares, dedicada, precisament, a posar en valor les
bones pràctiques educatives que il·lustren l’Hospitalet com aquella
Ciutat Educadora que desitgem.
Amb aquesta ja són set les publicacions d’aquesta col·lecció, centrada
enguany en donar a conèixer algunes de les bones experiències que
es donen a l’educació infantil i que tenen la petita infància de la nostra ciutat com a protagonista en un moment cabdal per a la seva educació, tal com defineix el Pacte Local per a l’Educació de l’Hospitalet:
“La petita infància és una etapa evolutiva clau en la construcció de
les habilitats socials, emocionals i en l’èxit escolar de les persones.
Per aquesta raó, l’educació infantil no solament s’ha de considerar
com una etapa educativa i no pas assistencial, si nó que hauria de
ser considerada com l’etapa més important del sistema educatiu. A
més, afavoreix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cal,
doncs, prestigiar i valorar-la com es mereix i reconèixer la tasca de
les mestres, educadores i tots els professionals que hi intervenen.”
Escoles bressol, espais familiars, biblioteques, centres d’art, esplais,
centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, d’atenció pri-
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mària, de serveis socials... enguany han fet feina plegats per fer realitat aquest llibre. El més important, però és que tots aquests actors treballen junts per fer possible cada any xarxes de criança i
d’educació que potencien la parentalitat positiva a la ciutat i fan d’aquesta etapa una prioritat educativa.
Jaume Graells

Tinent d’alcalde d’Educació de l’Hospitalet

INTRODUCCIÓ
Hem de pensar una escola capaç d’elevar-se
fins al nivell de les nostres nenes i dels nostres nens.
Francesco Tonucci

Teniu a les mans un nou llibre de la col·lecció Josefina Gómez
Olivares i un nou llibre fet de manera col·lectiva, que pretén
donar una visió d’allò que es fa a la nostra ciutat, a l'Hospitalet,
en l'Educació INFANTIL, així, en majúscules, perquè es tracta,
segons totes les persones expertes, de l'etapa de la vida més
important, l'etapa clau per a la formació de la persona adulta, els
anys de la vida on s'aprèn més. En aquest període l’infant es
desenvoluparà més que en tota la resta de la seva vida. L’activitat cerebral en aquest període és més del doble respecte de la
de la resta de la vida.
De vegades tenim massa pressa a fer d'aquesta etapa una etapa
"escolar"..., com diu Francesco Tonucci en el primer capítol d'aquest llibre. Quin luxe que hem tingut de poder comptar amb la
seva col·laboració! Sempre li agrairem. A Finlàndia, per molts el
top ten de l'educació del segle XXI, la primària comença als 7
anys. I Tonucci ens diu: “Un any de més regalat a les coses més
importants, a reforçar els fonaments per després construir amb
seguretat, facilitat i interès”.
Estem convençuts que l'etapa educativa que durant les últimes
dècades s'ha transformat més, s'ha posat més a l'altura dels nens
i de les nenes, encara que no sigui obligatòria, ha estat la que correspon a l'educació infantil, aquella que engloba des dels 0 als 6
anys. I a través de les pàgines d'aquest llibre podreu comprovar
el que estem dient.
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Aquest llibre té tres parts diferenciades. En la primera trobareu una
mena de mapa de recursos d'aquesta etapa, en què es mostra el
que tenim a la ciutat: escoles bressol, escoles d'educació infantil,
espais familiars, biblioteques, ludoteques, esplais, CAP's, serveis de
salut, serveis socials, altres serveis, entitats que treballen per a la
petita infància.
En la segona us exposem unes quantes de les bones pràctiques educatives que es fan a la nostra ciutat. Segur que n'hi ha més, però
creiem que aquestes són unes bones pràctiques. D'escoles bressol
municipals o d'escoles d'iniciativa social, la d'algun espai familiar o
d'escoles d'infantil i primària públiques o concertades. Així com la
bona pràctica que ha suposat la creació de les xarxes 0-6 a diferents districtes de l'Hospitalet. I la de tot el procés que s'ha seguit
a la ciutat per fer el projecte educatiu marc de les escoles bressol.
En la tercera part trobareu opinions, reflexions de diferents persones vinculades amb aquesta etapa educativa. Podem afirmar que
es mostra una gran diversitat de mirades de l'educació infantil.
De mestres de bressol, d'infantil, d'educació especial. De mares i
pares de les associacions de mares i pares, de persones que treballen a serveis socials, en centres de Formació Inicial de mestres d'educació infantil. Una mirada des de serveis com: l'EAP, CDIAP, EAIA.
Des de la Inspecció educativa. Des dels tècnics de la Regidoria d'Educació. Des de tècnics de serveis socials amb el seu acompanyament a les famílies més vulnerables. També la d'El Casalet, el
moviment d'ensenyants de la ciutat. O des del CRP aportant una reflexió d'aquesta etapa des de la pedagogia sistèmica. Des d'entitats
del lleure amb experiències reeixides amb mares adolescents. O des
de les biblioteques, espais on es fa una enorme tasca amb la petita
infància.
La mirada des de l'Esplai, des de l'Observatori de la Infància, des
d'un espai familiar. I la de persones expertes en el món dels contes,
aquesta enorme fàbrica d'afectes, o en el del teatre, la música, l'esport, les matemàtiques o el joc. La sindical per parlar-nos de la conciliació laboral. I la mirada que no podia faltar, la de la medicina,
amb l'aportació d'una pediatra. I també hem volgut comptar amb
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l'opinió del síndic de greuges a través de la seva adjunta per a la infància.
Només des de la globalitat podem tenir una visió polièdrica el més
ajustada possible a la realitat d'aquesta etapa. Tenim la certesa que
s'està fent molta feina i bona feina. Però també tenim el convenciment que encara en resta molta per fer. Confiem que es pugui continuar fent. Les criatures no ens perdonarien que no fos així.
Pep Vallecillos Melgarejo
Enric Roldán Bermejo

