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La Sisena Jornada Marta Mata es va celebrar el dissabte 23 de novembre del
2013, amb 165 persones inscrites. De les sis jornades que s’han fet fins ara, és
la que més participants ha tingut.
La presidenta de la Fundació Marta Mata Garriga, M. Assumpta Baig, va donar
la benvinguda a tothom. Heus aquí el text del seu parlament.

Introducció
M. Assumpta Baig
Cada any, i és el sisè, se celebra a Cal Mata de Saifores la Jornada Marta
Mata, en la qual es parla d’un pedagog i les seves actuacions envers els drets
dels infants.
Marta Mata va néixer el 22 de juny del 1926 i va morir el 27 de juny del 2006. En
aquests 80 anys de vida, va ser mestra de mestres, política i penedesenca, i va
treballar incansablement en la formació dels mestres per aconseguir una bona
educació dels infants i col·laborar en fer efectius els seus drets. Com que el 20
de novembre se celebra l’aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant, que
es va aprovar l’any 1989, la jornada es fa sempre un dissabte d’aquest mes.
Estem reunits a la casa que Marta Mata va convertir en fundació pedagògica i
cultural, i a la qual va donar el nom de la seva mare Àngels Garriga de Mata.
Ara, quan fa més de 7 anys que Marta Mata ens va deixar, se li ha canviat el
nom pel de Fundació Marta Mata Garriga.
La FMMG té entre els seus objectius l’impuls de l’educació, tant a l’escola com
al temps de lleure, i la difusió del coneixement de la vida i l’obra d’aquestes
dues mestres: Marta Mata i Àngels Garriga. Per subsistir i continuar treballant
en la línia que ella va iniciar, la FMMG compta amb el suport d’algunes
administracions, cada any més reduïda.
Cal Mata, que és la seu de la Fundació és també una Casa de Colònies.
L’entitat responsable del funcionament de la casa i de les colònies és
Descoberta, que actua d’acord amb el Patronat i el Consell de la FMMG.
La Fundació organitza activitats pedagògiques per a mestres, educadors de
lleure i persones interessades en l’educació, edita llibres de diferents tipus,
difon la trajectòria de Marta Mata i Àngels Garriga, deixa en préstec l’exposició
itinerant sobre Marta Mata, recull material pedagògic de mitjan segle XX, etc.
Un dels llibres publicats recentment, i editat per EUMO Editorial en la col·lecció
Textos pedagògics, aplega un recull de part dels articles i conferències de
Marta Mata. La selecció ha estat feta pel patronat de la FMMG. A la pàgina 293
hi ha el text que va escriure per encàrrec de la Universitat de Santiago de
Compostel·la la tardor del 2004, amb el títol L’educació en valors al servei dels
drets de l’infant, nucli central de l’educació.

VI Jornada Marta Mata - Maria Montessori i els Drets de l’Infant

3

Al capítol 9 d’aquest lIibre, En quins valors s’ha d’educar i com, recollint
elements que es van proposar per al debat del Ministerio de Educación, fa
aquestes reflexions:
1. Valor, valors, són allò que val, que serveix per viure humanament.
2. Els drets humans són els que defineixen bàsicament la condició
humana. Entre ells hi ha el dret a l’educació, com a traspàs, recepció i
creació de l’herència humana. Els drets comporten sempre deures, amb
una atribució a aportar en cada cas.
3. Els drets de l’nfant són els que defineixen la condició del menor en el
seu procés cap a la plenitud humana, en el seu procés d’educació. Els
drets de l’infant són, per tant, els que forneixen l’educació del contingut
base, els que donen sentit als deures i drets dels educadors: família,
mestres, ciutadania, poders públics...
Altres reflexions de Marta Mata:
Acabem nosaltres recuperant de mestres i pedagogs el cultiu anticipat i
consegüent dels drets de l’infant definits en la Convenció de 1989.
Què van fer si no això, Friederich Fröbel i Maria Montessori quan van
considerar i cultivar l’infant més petit com a humanitat in fieri als Jardins o
Cases d’infants?
Amb l’exercici de totes les seves capacitats de joc i de treball, d’autodomini,
d’expressió, de silenci, d’atenció, de llenguatge, de cant, de dibuix, de
convivència amb els seus iguals. De contacte amb la natura, de celebració de
la festa, d’exercicis de vida pràctica.
Com han de conèixer els infants el valor de determinades normes si abans no
n’han viscut la necessitat i no les han elaborat?
La FMMG ha organitzat aquesta jornada per conèixer més a fons la pedagoga
Maria Montessori, com es va fer amb Korczak i Freinet, i s’ha volgut
acompanyar la jornada amb una exposició de material Montessori, cedit per
l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Cal ressaltar que la caixa Les lletres
Montessori adaptades a la fonologia catalana, va veure la llum gràcies al treball
del Grup de Lectura de Rosa Sensat, que liderava la Marta Mata. S’ha provat
l’eficàcia d’aquest material no només en ensenyament de la lectura als més
petits, sinó en el tractament de diferents trastorns de llenguatge.
Abans d’acabar aquesta introducció, vull dedicar un record especial a una
persona que ens va deixar avui fa dos anys: Gemma Martín Sirarols, impulsora,
cofundadora, vicepresidenta, directora... i ara presidenta d’honor de la
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. La Gemma havia descrit al seu blog el
treball de Maria Montessori i el seu material didàctic com a eines de
desenvolupament de l’infant. Moltes gràcies.
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La meva relació amb Maria
Montessori i la seva pedagogia
Maria Antònia Canals
Gràcies als equips de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i del patronat de la
Fundació Àngels Garriga per haver-me convidat a aquesta jornada entranyable
que cada any celebrem en memòria de la Marta. Gràcies a tots els que hi heu
vingut. No puc deixar d’emocionar-me cada vegada que torno a aquesta casa,
recordant els primers temps, els intensíssims anys 1965 i posteriors....
M’heu demanat literalment que parli sota aquest títol: “La meva relació amb
Maria Montessori i la seva pedagogia”. És un títol que m’encanta...
He organitzat el que voldria dir-vos en 4 punts, referents a la figura i les idees
fonamentals de la Montessori, intentant relacionar-los amb diferents etapes de
la meva vida professional.

La seva figura, la seva obra i la seva repercussió
Maria Montessori va néixer el 31 d’agost del 1870 a Chiaravalle (Itàlia). Va ser la
primera dona italiana a tenir el títol de Doctora en Medicina el 19 de juliol del 1896.
Un temps va dedicar-se a la recuperació d’infants discapacitats, des del punt de
vista de la medicina, treballant amb els metges francesos Itard i Seguin. En
aquest període va desplegar una intensa activitat: l’any 1898 va ser directora
de l’Institut Ortofònic de Roma i després va dirigir la Scuola Magistrale d’aquest
Institut; va intervenir en el Congrés de Torino que preparava la Conferència per
la Llei Nacional de Protecció de la Infància.
Va defensar els drets dels infants i de la dona en diverses ocasions.
Mentrestant, treballant a fons en l’educació dels seus alumnes discapacitats,
s’anava meravellant de la gran i decisiva influència que en els resultats hi
tenien: tant “la manera de fer” i el tracte personal, com el treball consistent en la
manipulació de materials sensorials.
En l’esmentat congrés de Torino va declarar que el mètode pedagògic és
superior al mèdic per als nens deficients.
Així va anar trobant maneres pròpies de fer, les va anar aplicant i en va obtenir
grans resultats. Anava naixent la seva vocació envers el camp de la Pedagogia,
i finalment va decidir dedicar la seva vida a l’educació dels nens i nenes petits,
en vistes a iniciar una millora general de l’educació.
El 29 de desembre del 1904 va obtenir del Ministero della Pubblica Instruzione
l’habilitació per a treballar en la docència, que va exercir en la càtedra
d’Antropologia de la Universitat de Roma. Mentrestant continuava amb la
creació de nous mètodes d’ensenyament no ja per als nens deficients sinó per
a tots, i va posar mans a l’obra, superant mil dificultats per convèncer de la
seva idea tant els polítics com els industrials. Ella imaginava i volia una escola
diferent, amb equipaments diferents i variats. Enlloc del món no s’havia tingut
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mai una idea semblant del que és una escola. El 6 de gener del 1907 va obrir a
Roma la primera escola al barri de San Lorenzo.
Des de llavors el seu mètode
va tenir un èxit insospitat i es
va escampar per tot el món,
(Europa, Àsia, Amèrica). El
seu llibre Il metodo della
Pedagogia Scientifica ja llavors
va ser traduït a 15 idiomes.
També va organitzar cursos i
congressos per a la formació
de mestres, no únicament a
Itàlia sinó per tot el món.
A Catalunya, on llavors hi havia un gran interès per tot el moviment de l’Escola
Nova, l’any 1914 la Mancomunitat va enviar a Roma dues mestres, i l’Ajuntament
de Barcelona tres, per conèixer el nou mètode i treballar-lo directament amb la
M. Montessori. En tornar, cadascuna va ser directora d’una nova escola.
Aviat es va aconseguir que la mateixa Maria Montessori vingués a
Barcelona, consolidés l’obra de les mestres enviades, i fins i tot s’hi quedés
llargues temporades, arribant a fer de Barcelona la seva segona ciutat durant
algun temps. Podem encara trobar vestigis i constància d’escoles Montessori
a molts llocs de Catalunya. El fet que el 3r. Congrés Internacional, tingués lloc a
Barcelona l’any 1933, i el 17è altre cop aquí son dades que ens donen idea de
la repercussió que va tenir el seu sistema a casa nostra.
Molt aviat M. Montessori va fundar i presidir
associacions, entre les que destaquen el Centre
Internacional d’Estudis Pedagògics a Peruggia
(1950) i l’Associació Internacional Montessori a
Amsterdam, totes dues encara vigents.
Actualment hi ha altres maneres d’interpretar
el seu pensament, crec que encapçalades pels
grups que han sorgit no fa gaire temps als
Estats Units. Maria Montessori va portar el
seu missatge de comprensió i d’amor a la
mainada arreu del món. Va morir el 6 de maig
del 1952 a Holanda, als 81 anys.
Per intentar resumir i honorar la seva gran personalitat citaré encara unes
paraules seves:
“Veig que molts diaris parlen de mi... coses bones i no tan bones - això
no té importància - caldrà oblidar-ho tot!. La meva figura no correrà més
pels diaris, i ningú no gosarà més cantar les meves suposades belleses.
Jo treballaré seriosament! (carta als seus pares)”.

VI Jornada Marta Mata - Maria Montessori i els Drets de l’Infant

6

En parlaven tant, d’ella, que fins i tot el govern italià
va posar la seva efigie en un bitllet

Més que un mètode, una filosofia de l’educació
Les idees de Maria Montessori respecte de l’educació, massa sovint
s’identifiquen amb el seu sistema pràctic o “mètode” és a dir amb una manera
concreta de treballar a la classe, que podríem caracteritzar amb aquests trets:
•
•
•
•
•

treball individual, i de lliure elecció de cada nen
aparellaments i ordenacions de materials per les qualitats sensorials
un mètode analític amb les lletres i els números resseguint-los primer
amb els dits sobre paper de vidre, i passant-los després a la composició
de paraules i al càlcul escrit
un paper important donat als moviments i al ritme
els anomenats exercicis de “vida pràctica”

Altres aspectes concrets de l’ensenyament i també algunes mancances, entre
elles la negació de la pràctica del dibuix lliure.
És cert que tot això, que ella va crear, va ser un mètode en aquell moment molt
ric en innovacions pedagògiques, però va ser molt més que això:
Va afirmar rotundament que el nen és el centre i el protagonista del seu propi
progrés. La tasca del mestre és ser al seu costat quan el necessiti, per trobar
allò que per a ell pot ser un pas endavant i que ell encara no sap formular.
Tots els mètodes que han fet algun impacte en la societat, és perquè són el
resultat d’una filosofia, és a dir d’una manera d’entendre l’educació, nova i
portadora d’alguna riquesa.
Tots estan sotmesos a errors i sobretot necessiten una constant actualització.
Molts es troben lligats a situacions conjunturals però potser no van prou al fons
de l’educació, i això els fa molt vàlids en el seu moment, però al mateix temps
fàcilment caducables. En canvi, en el transcurs de la història de l’art d’educar,
sortosament trobem de tant en tant una figura de gran talla humana, que té una
concepció del fet educatiu tan profunda, que no únicament en resulta un nou
mètode d’aquesta concepció, sinó que ens deixa quelcom molt més important:
un esclat d’idees cabdals sobre l’educació, que van molt més enllà del sistema
concret i dels canvis que aquest haurà de sofrir amb el temps. Són idees
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directrius que no passaran de moda per a aquelles persones que han tingut la
sort de comprendre-les a fons i fer-les seves.
Abans de tot, cal adonar-se que Maria Montessori és una dona apassionada
per la primera infància, és a dir, una dona apassionada pels nens i nenes, i
sobretot pels més petits, i adolorida perquè veu que a l’escola del seu món,
aquests nens i nenes no són ben considerats com a persones completes, no
són reconeguts amb tota la seva dignitat. I així podem veure com les primeres
característiques dels infants que ella es complau a destacar es formulen en
forma de reivindicació d’uns drets, i són com un clam a la llibertat dels nens,
conseqüència immediata del fet que ells i elles son sers vius.
Una cita seva:
“La

llibertat no pot existir en cap lloc on s’ofegui alguna cosa, sinó només allí
on es consenti una expressió infinita de la vida”.
Ella veu els infants no pas com a éssers disminuïts, o com a projectes de futurs
adults, cosa que fins i tot ara a vegades pensem, sense adonar-nos-en, sinó
com a persones completes, amb plenes facultats, i portadores d’un enorme
potencial a desenvolupar.
Per això contempla els nens i les nenes no com a éssers passius, sinó
plenament actius i caminant sempre vers la seva autonomia, fins al punt que
podríem dir que tota la seva concepció de l’escola gira entorn d’aquest eix:
Un bon educador creu, per damunt de tot, que els infants són els primers
interessats en progressar i són feliços sempre que constaten que ho fan.

La M. Antònia Canals fent pedagogia montessoriana, als anys 60.
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No es tracta doncs d’ensenyar-los coses que les persones grans sabem i ells
no, sinó de proporcionar-los situacions, mitjans i activitats concretes perquè ells
desenvolupin les seves capacitats
És en aquest sentit que m’atreveixo a dir que la millor part de la gran aportació
de Maria Montessori al món de l’educació ha estat la seva manera d’entendre
alguns aspectes concrets a la llum d’aquesta convicció essencial:
•
•
•
•
•
•

la singularitat de cada nen i nena, tant pel que fa a llur personalitat com
al seu creixement i maduració lògica
l’objectiu prioritari d’acompanyar cada alumne a adquirir la plenitud de la
seva autonomia
el coneixement i gairebé instint, per part del mestre, d’allò que necessita
cadascun per anar madurant a cada moment
aconseguir par part de tots i totes el respecte envers el treball dels
altres, i el saber tenir cura del material emprat, ja que és de tots
saber que la tasca d’educadors consisteix més a escoltar que a parlar
I finalment, saber que els infants sempre són inesperats, i com més petits
més ens sorprendran (naturalment, a condició que ens hi fixem). Sovint
van a parar on nosaltres no esperàvem, i són capaços d’arribar molt més
lluny d’allò que podíem haver previst. Sempre els hem d’anar descobrint.

Per això són ells els qui ens ensenyen constantment la nostra tasca
d’educadors. I probablement per això aquesta tasca és tan apassionant.
Vull reforçar aquesta idea amb una cita de la Marta Mata, que m’encanta:
En pedagogia no es poden demostrar moltes tesis, perquè hi ha un factor
diferent de tot....la sorpresa. Cada criatura és una sorpresa. I pot engegar a
rodar qualsevol teoria.
A tot això cal afegir-hi una extraordinària concepció de l’escola com a espai de
vida, amb unes grans exigències de canvis en les seves característiques
ambientals: taules de diferents mides i formes, armaris oberts, poms de les
portes a l’alçada dels infants de 3 anys, lavabos a la seva mida, per la qual
cosa es va ‘barallar’ amb els fabricants...
Crec que la manera que té la
Montessori d’enfocar tots aquests
punts és
molt més interessant
que qualssevol de les seves
innovacions en el camp d’unes
metodologies concretes, les quals
avui poden resultar-nos més o
menys discutibles. Efectivament,
aquests aspectes bàsics són més
interessants i van molt més enllà
del mètode (tot i que aquest sigui
més conegut) ja que es refereixen
a l’essència de l’educació. I
justament això és el que avui continua essent per a nosaltres un problema urgent.
VI Jornada Marta Mata - Maria Montessori i els Drets de l’Infant

9

Com m’ha arribat i influenciat el pensament Montessori durant
tota la meva vida docent
1. Influència remota abans de néixer i en la primera infància
L’àvia Antònia va ser mestra a Camprodon durant 20 anys.
El meu pare, enginyer, també havia estat mestre i havia treballat amb Artur
Martorell. Les dues ties Dolors i Francesca van ser mestres d’escoles
municipals a Barcelona, i la Dolors Canals va ser una de les que van anar a
Roma el 1914, enviada per l’Ajuntament de Barcelona. Alguns deien que era
una alumna predilecta de la Montessori. Jo puc donar fer de la ‘viceversa’. La
tia anomenava amb devoció la Montessori i li deia ‘la Doctora’.

Amb l’àvia Antònia, a Barcelona el 1932

Dolors Canals

L’escola de la tia, - i meva, nostra- va ser La casa dels nens. La meva mare
era mestra Montessori, però llavors no exercia. Aquests fets, són una primera
influència que se’m prepara de lluny?
En el III congrés Montessori esmentat, a Barcelona l’any 1933, jo encara no
tenia 3 anys, però a casa teníem una foto, (ara perduda) que acreditava que jo
vaig estar ‘a la falda’ de la Montessori. La Marta Mata sovint m’ho recordava...
Podria ser que m’hagués traspassat alguna cosa, en seure a la falda? O,
almenys, que aquest fet influeixi en la meva simpatia incondicional per ella? I
no és pas poca cosa.
Abans de la guerra vaig anar molt poc a l’escola, per malaltia. El primer any de
la guerra és el meu any bo de parvulari. En recordo moltes coses: la Srta. Júlia
Grau, amiga de debò, que sempre es quedava en un racó i que sabia tot el que
fèiem cadascú de nosaltres, i ens instava perquè ho féssim sols; els berenars:
servir la taula sense que caigui l’aigua, l’exercici del ‘silenci’, les marxes al
compàs del piano, encara sense fonògraf, els granets de colors (el 8 és groc) i
aquells negres i grisos...
Dominava l’adquisició de l’autonomia personal, una de les passions de la Marta
Mata.
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2. Un temor sense referència explícita, però sí implícita
A Lloret de Mar, durant la guerra civil, vaig anar a una escola que per mi no
tenia cap crèdit. M’havien posat amb els petits perquè era baixeta.
La tia Dolors, a casa, va ser la meva verdadera mestra, en una edat tan
important (1r curs) i va quedar-me clar que una cosa és anar a escola, i una
altra aprendre de veritat.

El primer any de post-guerra vaig poder tornar a la meva escola: La Casa dels
nens, amb la senyoreta dels més grans, que tenien 7 anys.
Aquell primer any després de la guerra, tots estàvem trasbalsats, i el meu
paper en el món era fer de germana gran i ajudar a sobreviure.
Però jo tenia l’orgull d’anar a l’escola Montessori!
Als 9 anys, per fer l’ingrés de batxillerat, vaig entrar al col·legi de monges de
Jesús Maria, on la mare havia trobat feina de mestra. És com un gran parèntesi
en la meva vida.
Però jo ja tenia una seguretat en què era l’autèntica llibertat. Penso en
l’important paper de la família, la mare i les ties, que feia que això m’anés
creixent.
D’aquest període no en tinc fotos que expliquin la meva mentalitat Montessori
subjacent. Sé que al col·legi, la majoria de dijous a la tarda que era festa,
estava castigada per ‘mala conducta’. Els adults no sabien que jo afirmava la
meva llibertat, i ni sospitaven la gran necessitat que tenia de fer-ho. Les ties i la
mare no em renyaven per això. Si no haguessin tingut una ànima
montessoriana... ,i les monges un cor bondadós, com hauria acabat?
Del fet de no haver volgut llegir la Divina Comedia, com em demanaven a
classe de literatura –no l’he llegida mai- jo en dic un ‘atac d’autonomia’ diguemne montessoriana. Crec que aquest fet, juntament amb les inclinacions de
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l’adolescència, marquen un període meu, i culminen amb la decisió i obstinació
d’estudiar matemàtiques, contra la voluntat de la família.
La tia Dolors deuria pensar que era llàstima que no hagués tirat per mestra....
Però jo en aquesta edat tenia dues passions: una, per les matemàtiques, i tot
seguit d’haver entrat a la UB vaig començar amb la segona, per la muntanya.
Però, ben aviat a la Universitat hi ha dos fets en què torna a sortir l’iceberg de
la meva simpatia pel Montessori.. No són fets a fotografiar; més aviat són
diverses ràfegues subtils i una de forta. En faré un comentari.
D’una manera o d’una altra, sempre ressorgeix el gust per la Pedagogia.
Què va trontollar-me per dins quan un dels millors professors ni tant sols
s’adonava que no podíem sentir-lo? Quin era el principi sòlid que ara tornava a
interrogar-me fortament? Quina la incoherència inacceptable?
Aquests moments de dubte positiu em van fer més efecte del que jo mateixa
em creia, i em vaig prometre a mi mateixa que mai més no tornaria a la
Universitat. Promesa inútil, d’altra banda, ja que encara ara hi soc.
3. El missatge de Maria Montessori irromp en la meva vida amb M. Teresa
Codina
Els tres primers anys d’ensenyament a l’Institut Maragall, al Virtèlia i al Liceu
Francès, jo no era gaire feliç amb la feina...
I un bon dia em busca la M. Teresa m’engresca amb aquesta idea: els joves
tenim la missió de refer la bona escola que existia a Catalunya abans de la
guerra civil!. Senzillament fantàstic.!
Ella vol començar una escola diferent, ha parlat amb la meva tia Dolors i vol
encarregar-me la responsabilitat del Parvulari, i de preparar en el mètode
Montessori un equip de mestres.
Com devia semblar-me de meravellós aquest projecte, per fer-me deixar, sense
cap dubte una feina molt bona i llençar-me a la millor aventura possible?
L’escola em va apassionar... Vaig formular-me tots aquells principis de Maria
Montessori que abans he esmentat; la M. Teresa, creia en el Montessori; havia
decidit fer-lo. La Marta, que llavors vivia aquí a Saifores venia poc, perquè tenia
cura de la seva mare malalta, però hi era present i la vaig descobrir des del
principi. Doncs, jo no volia ser pas menys...
En fi, no puc pas explicar el que per mi va ser Talitha: hi vaig aprendre a
treballar en equip, pensant seriosament en tots el detalls que es referien als
nens i les nenes. Jo mateixa abans de dir que sí a la M. Teresa, li vaig posar
com a condició que faríem dibuix lliure (cosa que la M. Montessori no
cultivava... i que jo creia fonamental... ). Senzillament, hi vaig aprendre a ser
mestra.
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Moments de treball a la natura

I ben aviat ja vaig haver de donar una mena de “curset” d’una forma
improvisada per explicar “el montessori” a mestres de fora, conegudes de la
Marta i la M Teresa, que s’hi interessaven. I un gran etcètera.... llarguíssim.
Aquest va ser l’inici de la meva època d’or montessoriana.
Sovint anàvem a casa de l’Alexandre Galí, amb qui teníem el goig de compartir
molts dissabtes a la tarda. Ell beneïa tot el que fèiem i rectificava el que calia.
En general era contrari a alguns aspectes montessorians, però ens animava
sempre a tirar endavant.
Jo intentava pair aquestes coses, però no
em lligaven ben bé a dins meu... Per què
al Sr. Galí no li agradava el Montessori?
Aquests interrogants, si són seriosos, són
el nostre vertader aprenen-tatge a fer de
mestres.
Jo
encara
en
tinc
d’interrogants... Déu me’ls conservi!
Penso que és allò que Piaget en diu “un
desequilibri cognitiu”, font dels avenços...
Els veritables savis sempre han pensat
que mai no som massa vells per
aprendre.
El 1962, me’n vaig a obrir una escola
nova per als immigrants, molt nombrosos
i mal atesos, al barri de Verdum. I puc dir
ben alt que si allí vaig poder fer alguna
cosa pels nens i nenes, i no vaig arribar a
deixar-hi la pell, va ser gràcies a la meva
formació montessoriana.
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Al mateix temps, hi vaig viure un procés lent, pensat, i segur, de dubtes i
correccions del montessori, molt fructífer i crec que realment constructiu,
perquè vaig fer canvis importants, que encara avui continuo al GAMAR, però
per cadascun d’ells hi ha hagut una reflexió profunda.
He après, sobretot, que no es pot dir NO a una cosa que abans era, ni Sí,
sense haver arribat a les seves arrels.
4. El meu procés de revisió d’algunes activitats montessori lligat a les
matemàtiques i la formació de mestres
Tots sabeu que l’octubre del 1965 vàrem començar Rosa Sensat: Marta Mata,
Enric Lluch, Maria Teresa Codina, Pere Darder, Anna M. Roig, Jordi Cots i jo
mateixa.Ens podeu veure en aquesta fotgrafia.

D’esquerra a dreta: Enric Lluch, M. Teresa Codina, Anna M. Roig, Jordi Cots,
Pere Darder, Marta Mata i M. Antònia Canals

A la 1a Escola d’Estiu jo no hi vaig fer matemàtiques sinó Montessori. Hi vaig
proposar portar els ‘meus nens’, de l’escola Ton i Guida. La Marta ho va
acceptar, i hi vam portar també les seves taules i cadires de classe perquè era
molt important que es sentissin ambientats com a casa seva.
Un dia la Marta va dir-me: “Tu ets responsable d’allò que fem de matemàtiques a
aquesta casa”. Un altre dia, l’Eduard Bonet em va portar, entusiasmat, un material
perfecte per a l’aprenentatge matemàtica. els blocs lògics. Em va encomanar
aquest entusiasme, perquè el vaig trobar molt interessant. Volia anar-ho a explicar
a la tia Dolors, però tenia molta por que em digués que no era un material adient,
perquè no tractava les dificultats d’una en una, tal com deia la Doctora Montessori.
Finalment hi vaig anar, perquè per a mi era molt important l’opinió de la tia, i
convençuda que em diria que de cap manera es podia fer servir aquell material.
Doncs bé, amb gran sorpresa, vaig sentir que era fantàstic i que calia utilitzar-lo de
seguida. Vaig respirar alleujada, perquè estàvem d’acord.
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La revisió de cada aspecte del montessori
m’ha portat a estar d’acord amb el més
fonamental: educació sensorial, ordenacions,
moviment , etc...i a estar en desacord amb la
manera clàssica de treballar els nombres, la
geometria, els problemes, i altres detalls.
Crec que he arribat a comprendre la raó del
Sr. Galí....

La M. Antònia i la Marta, en complicitat

5. Com aprofitar avui el missatge de Maria Montessori?
Per fer-ho, ens hem de plantejar algunes preguntes:
•
•
•
•
•

Estem prou convençuts que són els nens qui ens ensenyaran més?
Estem prou convençuts del gran potencial d’aprenentatge i de vida que
tenen els infants?
Som capaços de promoure el seu desenvolupament i autonomia més
que no pas el nostre èxit i el nostre propi projecte educatiu?
Desvetllem en els nens i nenes el desig de fer-se grans, d’esforçar-se
per aconseguir-ho, i el goig legítim de superar-se, de descobrir i
d’avançar?
Rebutgem els mitjans, que sempre n’hi haurà, que estan més d’acord
amb la nostra societat, però no responen a allò que realment pensem?

Penso que si arribéssim a posar en pràctica no pas les activitats concretes,
sinó els trets fonamentals del pensament de Maria Montessori, tindríem una
educació molt propera a la que necessitem per al nostre món d’avui i de demà.
No eduquem els nostres fills per al món d’avui. Aquest ja no existirà quan
ells seran grans. Per això prioritàriament hem d’ ajudar-los a cultivar les
seves facultats de creació i d’adaptació
Maria Montessori: La ment absorbent de l’infant. Edit. EUMO
Però, sincerament també he de dir que crec que encara n’estem molt lluny. A
vegades, sembla com si penséssim que aquest discurs educatiu ja no és actual
ni tan urgent. Però em temo que el que passa és que en el fons continuem
convençuts que nosaltres ho sabem tot, que als nens el que els toca només és
‘aprendre’, i que a nosaltres ens interessa obtenir resultats ràpids i prou visibles
per acontentar els pares, els inspectors, i els governants.
VI Jornada Marta Mata - Maria Montessori i els Drets de l’Infant
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Ho justifiquem dient que ha passat de moda, però la conseqüència immediata
és que, gairebé sense adonar-nos-en, acabem treballant a partir de fitxes
escrites, la qual cosa, de passada, és molt més còmode.
Ens dol molt constatar que actualment en el món de l’educació a casa nostra,
trobem realment vigents alguns principis que, tot i que es recolzen en un
discurs pedagògic suposadament modern, encara estan molt lluny d’arribar als
plantejaments que van moure Maria Montessori fa més d’un segle.
Envers el mètode pedagògic de Maria Montessori i les seves maneres
concretes d'ensenyar, avui podem escoltar i també formular diverses crítiques
prou vàlides. Jo mateixa n'he fet sovint sobre les mares, però ara no és el
moment de tornar-hi. Crec que avui dia, al mateix temps que anem descobrint
noves idees i incorporant noves tècniques, continua essent molt important per a
tots nosaltres recordar l'obra dels grans pedagogs, no solament com a història,
sinó com a lliçó viva, actual i eficaç.
Reflexionant en els seus trets fonamentals, aprendrem moltes coses que
encara ens falten. Perquè encara a tots ens cal aprofundir en què signifiquen
per a nosaltres els nens i nenes, en què vol dir l'educació, i en quines
exigències té tot això per a les nostres escoles i per la nostra vida personal i
col·lectiva.
Recordem encara unes paraules de la gran educadora que avui ens ha
acompanyat:
La societat ha construït murs i barreres. La nova educació ha de destruir-los i
mostrar un horitzó lliure. La nova educació és una revolució. Una revolució no
violenta.
Si triomfa, les revolucions violentes esdevindran impossibles.

Al terrat de Saifores amb un grup de mestres
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La Panera dels Tresors
Pepa Òdena
Presentem una proposta d’activitat per a nadons ideada per Elinor
Goldschmied, mestra i assistent social anglesa (Gloucester 15-12-1910 /
Londres 28-2-2009). Una proposta que, tot i no formar part del mètode
Montessori, incorporem a la Jornada perquè considerem que d’alguna manera
complementa, per la banda baixa (primer any de vida), el ventall d’edat en què
M. Montessori va iniciar l’aplicació del seu mètode (pàrvuls 2 anys), i sobretot
perquè els principis de la proposta són molt pròxims, gairebé coincidents, amb
els principis montessorians.
Es basa en:
• l’educació dels sentits com a fonament de l’educació de la persona
• considerar l’entorn proper com a element essencial d’activitat per als
infants
• l’aprenentatge a través de la pròpia acció de l’infant amb la intervenció
indirecta de l’adult.
Com a complement de la presentació es projecten algunes seqüències del
vídeo La Panera dels Tresors ¹.

Quina és la proposta?
Oferir als infants d’entre 5 i 12 mesos, en l’etapa en què encara no es
desplacen per ells mateixos, una munió d'objectes, diferents i únics, presentats
en un contenidor –sòlid, estable i de parets baixes per facilitar l'accés al seu
contingut- una panera de vímet, per exemple. Objectes diversos i en quantitat
abundant, més d’un centenar, lliures d’elements perillosos perquè no puguin
causar danys, mantinguts higiènics i en bon estat.

1

TERE M AJEM, PEPA ÒDENA. La panera dels tresors. Barcelona, 2005. A. M. Rosa Sensat. Col. Temes
d’Infància, DVD -2. http://bit.ly/1l6B73v
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La panera dels tresors. Quin tipus d'objectes?
Moltes són sens dubte les coses que atrauen la curiositat dels nadons, però
n’hi ha unes més apropiades que altres per enriquir els òrgans dels sentits i la
xarxa del cervell en formació. Oferim objectes que no són considerats com a
joguines. Alguns provenen de la natura -vegetal, mineral o animal- d’altres són
estris de la vida diària, però tots ells són susceptibles de presentar diversitat de
textura, forma, duresa, pes, volum, mida, gust, color, brillantor... és a dir, amb
característiques diferents, qualitats contrastades, que cobreixen una àmplia
varietat de materials: metall, vidre, ceràmica, goma, cuir, palla, paper, cartró,
teixits, fusta... materials capaços de despertar en el nen el seu interès
exploratori i d’oferir-li el plaer de descobertes noves i inesperades. Es
recomana evitar objectes de plàstic, perquè és un material poc variat
qualitativament i sempre present en la nostra vida quotidiana.

Amb quina finalitat?
La idea central de la Panera dels Tresors és la d’apropar als nadons el món
dels objectes, posar al seu abast la riquesa, la varietat i la bellesa que tenim en
el nostre entorn en el període de la vida en el qual els nens encara no es
desplacen autònomament i no poden arribar-hi. Amb aquests objectes han de
poder fer tot tipus d'exploracions i de descobertes, utilitzant els cinc sentits,
quan ja tenen la capacitat d'agafar i de manipular, i poden sacsejar, colpejar,
llançar, llepar, mossegar, olorar... En aquest període evolutiu el nadó té un gran
interès per la pròpia acció i pels resultats que d’ella n’obté, té una curiositat
enorme per tot allò que és nou. Amb l’exploració aconsegueix la informació i el
coneixement més acurat de les propietats dels objectes.

Quines són les raons subjacents en la proposta?
En l’ésser humà els sentits són els canals bàsics per a l'entrada d'informació; el
cervell, el teixit nerviós en el seu conjunt, és el responsable de rebre i organitzar
aquesta informació. Ja des del començament de la seva formació intrauterina, les
neurones que componen el cervell estan en una activitat frenètica i constant.
Després del naixement, amb la informació rebuda a través dels sentits, les
neurones connecten les unes amb les altres molt ràpidament, i estableixen una
xarxa de circuits que creixen a una velocitat de vertigen gràcies als estímuls
sensorials rebuts. Aquesta xarxa neuronal activa es converteix en la base i en el
punt de partida de l’activitat intel·lectual, emocional, motora i en definitiva en el
desenvolupament global de l’infant. Els primers mesos de vida extrauterina
constitueixen una etapa fonamental per la quantitat i qualitat de les connexions
que es duen a terme. El cervell, només si rep els estímuls apropiats de l'entorn,
podrà desenvolupar les capacitats que s’estableixen durant el període de gestació.

El paper de l'adult
La recollida i selecció del contingut de la panera és el treball previ i
imprescindible de la persona adulta, que amb la seva selecció determina el
resultat de l'oferta. Una selecció d’objectes que ha de ser rica, variada,
interessant i motivadora de l'activitat del nen. Per aquest motiu, perquè és l'obra
d'un o diversos adults, cada panera és única, no n’hi ha mai dues d’iguals!
VI Jornada Marta Mata - Maria Montessori i els Drets de l’Infant
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Durant l'activitat dels infants amb la panera la persona adulta hi és present per
donar seguretat, però no ha d’intervenir ni voler estimular l’activitat infantil,
qualsevol intervenció és una interferència, només cal estar atent i amb un gest
d'aprovació, una mirada o un somriure, acollir la satisfacció que l'infant
expressa en les seves descobertes.
El manteniment i renovació periòdica del material és responsabilitat dels adults,
que han de fer-ho amb imaginació, i amb la sensibilitat i entusiasme necessaris
per estimular la curiositat i l’interès dels nens.

Què educa la Panera dels Tresors?
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Realça el coneixement de les múltiples qualitats físiques dels objectes.
Cada objecte que l’infant agafa i explora li aporta la possibilitat de respondre
a una hipotètica pregunta: què és això?
Ofereix una àmplia gamma d'experiències i d’estímuls sensorials: tacte,
gust, olfacte, oïda, vista, i consciència del propi moviment. Els sentits li
proporcionen una informació que es tradueix en una activitat interna de
pensament, llenguatge, construcció de coneixements...
Desvetlla l’interès i la curiositat de l'infant, conduint-lo a explorar.
Promou la capacitat de concentració i d’atenció.
Desenvolupa la capacitat de prendre decisions. D’entre les diverses opcions
que li aporta la interessant i variada oferta, el nen ha de triar en cada
moment què agafa, i per tant aprèn a decidir una qüestió que l’afecta
directament.
Fa possible establir comparació entre les coses, i per tant té l’oportunitat de
trobar semblances i diferències entre elles.
Permet treballar amb el ritme de cada infant i durant el temps que necessita.
Educa el sentit estètic, el gust per les coses belles, que es filtra en la ment
de l'infant a partir de l’acurada selecció de materials preparats pels adults.
Educa la sociabilitat, perquè ofereix la possibilitat d’establir contacte amb
altres infants que es troben en la mateixa situació. L’observació mútua i la
imitació dels altres enriqueixen el ventall d’accions de cadascú.

Pensa i tria...
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Les caixes, una font d'inspiració
Balbina Tantiñà i Andreu Cardo
Escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer

Introducció
Des de fa anys, la nostra escola porta a terme un projecte basat en la ciència i
en la matemàtica. Els canvis, el plantejament i la filosofia d'aquest projecte
tenen com a eix central els alumnes i el que és millor per a ells.
La ciència i la matemàtica són els eixos vertebradors a partir dels quals es
desenvolupen les altres àrees del currículum, de forma global i interdisciplinar.
A l'escola, no hi ha fragmentació horària ni fragmentació dels aprenentatges en
àrees concretes.
S'han escollit aquestes dues matèries (la ciència i la matemàtica) com a eixos
vertebradors del projecte per dos motius:
•

Per mantenir i fomentar la capacitat innata que tenen els nens i
nenes d'investigar. Des del moment de néixer, de manera natural i
innata, els nens i nenes investiguen per descobrir el món que els
envolta. Es tracta de fomentar i potenciar aquesta capacitat.

•

Per ajudar a adquirir un pensament crític. Estem immersos en un món
que canvia de forma ràpida i constant. Hem de procurar que els nostres
alumnes tinguin aquest esperit crític que els ajudi a comprendre millor el
món que ens envolta i que els ajudi a interactuar en aquest món
mantenint un esperit investigador, emprenedor i amb ganes de saber el
per què de les coses.

El nostre sistema organitzatiu té les seves arrels a l'escola rural. Anys enrere,
a l'escola hi havia pocs mestres i pocs alumnes. Llavors, els alumnes no
s'agrupaven per cursos sinó que estaven barrejats. En una escola petita els
nens i nenes s'agrupen principalment en funció dels seus interessos. Aquesta
forma de treballar s'ha anat mantenint en la mesura del possible, fins i tot ara
que l'escola ha anat creixent.
Nosaltres tenim els nens agrupats per cicles, dins d'un mateix cicle l'alumnat
comparteix uns espais que són comuns. Tenim 3 grups a educació infantil on
hi ha nens i nenes de 3, 4 i 5 anys. A primària hi ha un grup d'alumnes de
primer i segon, un grup de tercer i quart i un grup de cinquè i sisè.
Els mestres especialistes intervenen en els cicles i adapten la seva àrea als
treballs d'investigació que s'hi porten a terme.
Els entorns que tenim a l'escola ens ajuden a portar a terme aquest
projecte: sovint sortim i trobem motius d'estudi. O bé un estudi determinat el
podem contemplar in situ.
El treball es sustenta en la llibertat de poder escollir temes i propostes de
treball. Com que els treballs són diversos, en els cicles els nens i nenes han de
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treballar amb autonomia perquè el mestre pugui anar atenent les demandes
d'altres grups. A la vegada aquesta autonomia requereix responsabilitat,
compromís en les propostes que escullen. El treball d'investigació requereix
exigència i rigor.
El paper de les noves tecnologies és important, perquè estan en la vida diària
dels nens i nenes a fora de l'escola. Utilitzem totes les eines tecnològiques de
les que disposem de forma significativa i funcional. Aquestes tecnologies estan
a disposició dels alumnes com a una eina més i aprenen a utilitzar-les en funció
de les necessitats que hi ha en cada moment, adaptant-les al nivell dels
alumnes que les utilitzen.

Les Caixes d'Investigació
Els projectes d'investigació neixen, quasi sempre, dels interessos i les
motivacions que manifesten els alumnes. A partir d'aquests interessos els
alumnes s'agrupen de forma natural i en grups que, no només són heterogenis
sinó que només duren mentre el projecte que els uneix es porta a terme. En
acabar el projecte, el grup es dissol, i els integrants del projecte s'uneixen a
d'altres alumnes per començar un altre projecte.
Sempre que és possible, els materials i la documentació que els alumnes
necessiten per portar a terme un projecte s'organitzen i es centralitzen en
caixes. Aquestes caixes aglutinen el material del projecte en concret i faciliten
la mobilitat de tot el necessari. Malauradament a l'escola tenim un greu
problema d'espai i les caixes no només serveixen per centralitzar sinó que
també són útils per endreçar, recollir i faciliten enormement el treball en
qualsevol racó de l'escola. L'escola ha doblat la matrícula en 4 anys. Hem
passat de tenir 90 alumnes a 180.
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És fonamental escoltar bé el que els alumnes ens comuniquen que volen
saber, hem de descobrir què és el que els motiva. Els alumnes més grans
són capaços de manifestar els seus interessos de forma verbal, els més petits,
però, no ho fan així i és fonamental que els mestres tinguin una gran capacitat
d'observació i disposin de molts materials i recursos que puguin encuriosir i
engrescar els alumnes.
Les propostes que s'inclouen a les caixes estan pensades concretament
pel grup de nens i nenes que les demanen, adequant així amb més
precisió els continguts de les investigacions a les característiques i els
interessos concrets del grup d'alumnes.
Intentem que els materials que formen les caixes siguin diversos, sorprenents i
motivadors. Les propostes que s'hi inclouen han de ser adequades als alumnes
i han de facilitar i possibilitar l'aprenentatge.
Sense aprenentatge ni les caixes ni el propi projecte d'investigació
tindrien sentit. Els aprenentatges que realitzen els alumnes a través de les
caixes d'investigació són integrats. No hi ha parcel·lació d'àrees. Es procura i
es vetlla perquè els continguts de totes les àrees siguin presents en totes les
caixes.

Què podem trobar a les caixes?
Es procura que a totes les caixes hi hagi material manipulatiu que convidi i
engresqui els alumnes a realitzar experiments. Experiments que s'encadenen
per tal que es pugui dur a terme un treball d'observació i de manipulació. A
partir de l'experimentació els alumnes podran extreure conclusions sobre els
fets observables, construir models que els ajudin a comprendre, entendre i
explicar fets i processos complexos. I, al mateix temps, que els convidin i ajudin
a fer generalitzacions sobre els fets observats. A partir de tot aquest procés
l'alumne podrà extreure conclusions d'allò que ha experimentat i après.
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Per poder realitzar un treball d'aquest tipus, l'escola ha de disposar d'una
gran quantitat de material. Material manipulatiu i també material bibliogràfic
que pugui ajudar i donar suport als alumnes en el procés d'aprenentatge. En
aquest tipus de treball és molt important el tractament de l'error. L'error és
important: els nens i nenes s'han d'equivocar molt a l'escola. L'error és una font
d'aprenentatge. Sense error no hi ha aprenentatge. Els nens han de
comprendre que l'error no és un fracàs. És millor que s'equivoquin que no pas
que no facin res per por a equivocar-se. L'error ofereix una gran oportunitat de
reflexió i d'anàlisi i de construcció d’aprenentatges.
Tot i que els treballs d'investigació es realitzen en petits grups, creiem
que l'aprenentatge és un procés personal i individual. En aquest sentit, els
alumnes fan un informe sobre el treball d'investigació que porten a terme de
forma totalment individual. Aquest informe recull les observacions, els resultats,
les generalitzacions i les conclusions de la seva investigació. Al cicle superior
aquests treballs els fan principalment amb l'ajuda dels ordinadors (incloent, text,
fotografia, so, etc.). Els alumnes més petits recullen les observacions que han
fet i el procès del treball per escrit, amb ajuda de dibuixos, fotografies,
esquemes, etc. La correcció dels treballs es fa de forma totalment
personalitzada, alumne per alumne. Durant el procés de correcció es comenten
amb cada un les observacions que ha volgut plasmar per escrit, es corregeixen
possibles errors, es revisa l'estructura del text, etc. Es procura que els alumnes
escriguin, en la mesura del possible i tenint en compte les seves possibilitats,
en les tres llengües que es treballen a l'escola. En qualsevol dels treballs que
es duen a terme, el més important no són el resultats sinó el procés que
cada alumne ha seguit per arribar a obtenir aquests resultats.
El rol del mestre en un treball d'aquest tipus és molt important. El mestre no és
aquell individu que té el coneixement i que el transmet. Dins el nostre projecte
el mestre és un facilitador, un organitzador i un guia dels aprenentatges que
realitzen els alumnes. En ocasions, també és un membre més del grup i
com a tal realitza descobertes i construeix aprenentatges juntament amb
els alumnes.
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Campaments per a aprendre. Fem
campaments!
Fabian Mohedano
Tres consideracions abans d’entrar en matèria. La primera, gràcies a la
Fundació Marta Mata Garriga per convidar-me a compartir aquesta jornada
amb vosaltres. La segona, quin millor lloc per recordar avui la Gemma Martín,
directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, fundadora del Moviment Laic i
Progressista i primera funcionària europea en temes de joventut a Estrasburg al
Consell d’Europa, quin millor lloc per fer-ho i quin tema: campaments. La
Gemma Martin va ser escolta i va assumir altes cotes de responsabilitat al
moviment guia. Vagi per endavant, com a tercera consideració, que fa deu anys
que no participo en un campament i que segurament entre el públic hi ha gent
molt més capacitada per parlar sobre la realitat actual dels campaments.
Quan l’Assumpta Baig, presidenta de la Fundació Marta Mata, em va proposar
participar a la VI Jornada per parlar sobre campaments, vaig pensar en quin
tipus de campaments parlava exactament. De trobades internacionals per
aprendre idiomes? D’estrades multi-aventura? D’espais vacacionals amb oferta
sòcio-cultural? De camps de treball? No, imaginava que feia referència als
campaments associatius, com a culminació d’un viatge, com a final d’un
trajecte, com a clímax d’un programa pedagògic trimestral o anual, com a
instrument d’eclosió d’un grup constituït i permanent. Parlem d’un campament
democràtic diferenciat d’altres propostes més consumistes a la natura.
Els campaments, com a procés final de l’activitat educativa reforcen el
programa progressiu:
1. El progrés personal, el caràcter iniciàtic, el compromís d’adhesió,
constitueixen una palanca excepcional d’implicació total.
2. La rutina positiva que aporta l’organització educativa, per exemple la
gimnàstica del matí, els serveis de cuina, neteja, etc., són instruments
excepcionals.
3. El desenvolupament del marc simbòlic (la màgia, l’atractiu de les
activitats, l’aventura, la fantasia, la imaginació).
4. El caràcter democràtic i la responsabilitat personal.
5. L’autodisciplina, el treball en equip i l’esforç personal i col·lectiu.
6. L’autoavalució, l’avaluació dels companys i dels educadors...
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En definitiva, els campaments s’emmarcarien en allò que Montessori definia
com a educació mitjançant la llibertat amb un mètode adequat.’.
Però tornem una mica enrere. Parlem de Robert Baden-Powell, un militar amb
una intuïció pedagògica extraordinària que va organitzar un campament a l’illa
de Brownsea el 1907. Per què va ser revolucionari en aquell moment i el seu
mètode encara ho continua sent ara? Amb 20 adolescents de diferents
procedències socials, culturals econòmiques, Baden Powell aconseguí tres
objectius:
1. Viure els sentits en profunditat, en contacte amb la natura.
2. Construir la Ciutat a partir de l’autogestió i la convivència.
3. Viatjar amb la imaginació a través de l’aventura.
La referència és Escoltisme per a nois (1908), un llibre escrit per capítols i en el
que Baden-Powell detalla com els escoltes haureu de dominar: coneixement de
la natura, la vida de campanya, la cavalleria, el salvament de vides, la
resistència, el patriotisme.
La fantàstica idea del fundador de l’escoltisme entronca amb l’americà Henry
David Thoreau. El missatge de Thoreau és més vigent que mai a Walden
(1854): La mayoría de los lujos, y muchas de las llamadas comodidades de la
vida, no sólo no son indispensables, sino que resultan verdaderos obstáculos
para la elevación de la humanidad.
Per als infants i joves actuals descobrir la ’prescindibilitat’ és una sorpresa molt
edificant!
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Què busca un infant, adolescent o jove en un campament?
• Alternatives: trencant amb la rutina de la vida quotidiana, allunyat de la
família, de l’escola, de les llargues vacances
• Diversió: amb activitat o sense, fins i tot sota la pluja, compartint amb
els companys
• Acció: és a dir moviment, ritme, aventura
• Aprenentatge: satisfer la seva curiositat, experimentant, innovant.
Bertrand Russell ens diria allò: que el pitjor enemic de l’home és
l’avorriment
• Convivència: des del moment que un se sent membre del grup,
conèixer les normes de funcionament. Sense amenaces ni obligacions,
amb raonaments, arguments, conviccions. Flueix el compromís
individual i col·lectiu a les normes; en definitiva l’autodisciplina
• Reconeixement: esbrinar quin rol ha d’assumir i quina possibilitat té
d’aportar, de formar part d’un grup on es pot desenvolupar la seguretat.
Es tracta de potenciar i sumar les identitats individuals, no de diluir-les.
En termes de Marta Mata, com construïm la Ciutat-campament? No hi
ha un lloc més públic que la natura, ens diria Thoreau
• L’espai l’hem d’organitzar, l’hem de delimitar, cal repartir-lo, distribuir-lo,
normativitzar-lo. Que la natura no ens noti!
• El temps ha de regular-se, cada activitat té el seu moment, la seva
duració, cal vetllar per la puntualitat, la simultaneïtat
• Les normes s’han d’elaborar, cal preveure totes les circumstàncies, cal
recordar que tots som iguals, cal concretar per facilitar, cal cercar el
compromís per respectar-les
• L’organització, les tasques, s’han de distribuir; les decisions s’han de
prendre en aquestes institucions, cal que s’accepti el consens, cal
respectar totes les opinions, les assemblees, etc. En cas de retrocés cal
millorar; en cas d’èxit, ressaltar el paper de cadascú
• El treball en equip per reconduir la individualitat. Davant l’explicitació de
la responsabilitat, sorgeixen els aspectes més elementals de la
personalitat dels seus membres.
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• La igualtat de nois i noies, la coeducació. Davant de manifestació
d’hàbits que distribueixen rols socials d’acord amb el gènere, permet
replantejar tot el sistema per caminar cap a la igualtat de responsabilitats
• Cal que els nois i les noies se sentin habitants de la nova ciutat,
partícips d’un gran projecte i col·laborar-hi amb el seu gra de sorra. La
Ciutat construïda defineix el grup, el representa, li exigeix
• Construir la Ciutat és un joc estimulant, en cap cas innocent. És una
activitat recolzada en uns objectius molt clars que es relacionen amb el
progrés i la maduresa de l’infant, adolescent o jove. Eduquem ciutadans!
• Baden-Powell Una ciutadania indiferent, és, i sempre ha estat, el germen
d’un govern indiferent.

El campament com a activitat revolucionària
L’excursionisme és un fenomen de finals del segle XIX, que incentiva i respon
a l’anhel de conèixer i estimar el patrimoni natural i rural des de l’enyorança
urbana. És un dels precursors a Catalunya de l’escoltisme i l’esplai.
L’escoltisme i també l’esplai neixen en el segle XX i contribueixen a
l’observació i l’estima de la natura a través de les excursions, les rutes, els
campaments. Estimar la natura és una qüestió de cultura i de vivències
satisfactòries.
Ara en ple segle XXI, el campament és una activitat revolucionària: Tot i que
acampar és una de les activitats més antigues de la humanitat, a principis del
segle XXI, davant la innovació tecnològica i la nova societat de la comunicació,
acampar a l’aire lliure sembla una activitat revolucionària, d’insubmissió envers tot.
Sense endolls, electricitat, telèfons, televisió, ordinadors, electrodomèstics,
mobles, llits... ens plantegem essencialment el mateix.
Revaloritzaant la sostenibilitat, revalorem el món. Jordi Pigem. El veritable
benestar no depèn de la contínua acumulació de possessions materials, sinó
de desenvolupar una vida plena de sentit en un context social i cooperatiu i en
harmonia amb un entorn natural que mantingui la seva integritat.
Contra l’addicció a la velocitat de què ens parla Carl Honoré, un campament és
una eina per fer una vida sense preses per ser més feliços.
Un campament ben plantejat és una eina immillorable d’educació en llibertat.
Contrasta amb la llibertat que proporciona la vida quotidiana a un mateix.
Aquest és un temps d’acció, amunt i avall. El temps lliure pràcticament no
existeix, no ha d’existir. Cal reconèixer els nostres límits, de socialització,
d’estima de la natura, d’aventura, d’amistat.
Acabaré acotant algunes tendències, alguns canvis en els darrers anys:
1. Possibilitat de gran preparació i planificació dels campaments. La
formació dels monitors i directors permet tècniques avançades i accés a
bones pràctiques.
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2. La cultura del treball en xarxa a la federació permet organitzar
campaments conjunts amb altres agrupaments o esplais.
3. La normativa restrictiva de l’acampada, que allunya i limita el contacte
amb la natura, ha portat progressivament a un increment de l’ús de
cases de colònies en detriment de l’acampada lliure.
4. Influència del consum a l’hora de programar el tipus d’activitat dels
campaments comercials o multi-aventura.
5. Ús de material didàctic en activitats a la natura (dibuixem o pugem als
arbres?) Potser per influència de l’escola o de l’abundància de l’estat del
benestar dels darrers anys.
6. Perill de penetració de les novíssimes eines d’informació (xarxes socials,
mòbils de darrera generació, etc.) en el desert tecnològic que fins ara ha
estat un campament.
Acabaré amb una frase de Montessori, ningú pot ser lliure a menys que sigui
independent. Esperem que els campaments ajudin el creixement i
l’emancipació d’infants i joves.
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Dóna’m joc
Dolors Bosch i Gemma Torrejón
Institut Pla i Farreras de Sant Cugat
El Dóna’m joc és una eina de formació i aprenentatge en un entorn de
participació i exercitació d’habilitats amb la implicació del treball de les
competències bàsiques proposades pel currículum.
“Per poder donar ens hem de preparar, ens hem de formar i aprendre”.
Les claus són: la participació, el servei, la cooperació i la formació.
Els objectius que es proposen en aquesta activitat són:
•
•
•
•

Proporcionar eines i elements per la formació dels nois i noies
Facilitar-los la inserció personal i social en el marc escolar
Afavorir mecanismes de participació en l’entorn
Ajudar els alumnes a adquirir les competències bàsiques

El projecte Dóna’m joc s’organitza per trimestres

Primer trimestre
Valors en joc
Cooperació
Treball en equip
Iniciativa i responsabilitat
Aprenentges teòrics
Salut i activitat físico-esportiva
Evolució psicológica del joves esportista.
Recursos metodològics en l’ensenyament
de l’activitat física.
Salut (primers auxilis, lesions,
Pràctiques reflexives
(dinàmiques de grup)

Segon i Tercer trimestres
Dinamització dels patis a primària.
Animació
Motivació
Coordinació
Gestió dels conflictes
Cura del material
Gestió del temps
Gestió de l’espai
Estratègies metodològiques
Iniciativa
Presa de decisions
Posada en pràctica dels aprentatges
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Sempre cal fer:
Reflexió sobre l’aprenentatge a partir de l’experiència.
Autoavaluació i coavaluació dels protagonistes.
Seguiment i millora a partir de l’experiència i la reflexió.

Les eines utilitzades són
Mètodes d'autoavaluació i coavaluació per identificar els punts forts i febles.
Dinàmiques reflexives per afavorir l’autoconeixement i per superar dificultats.
Treball de l'assertivitat.
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Maria Montessori, una precursora
dels drets dels infants
Josep González-Agàpito
Com a ciutadà, l’infant ha de ser reconegut en la seva dignitat humana i
respectat com a constructor de l’ésser humà,2 afirmava Maria Montessori.
Enmig d’uns temps de destrucció i dificultats cridava a formar un partit social
del nen dedicat a conquistar i fer respectar els seus drets a cada país.
En un segle que cerca assolir la Declaració Universal dels Drets Humans,
Montessori ens recorda als adults que quan els homes declaren la seva
necessitat de llibertat i independència no han d’oblidar que ells mateixos eren
esclaus durant la seva infantesa. Sempre han de recordar que la seva
personalitat, construïda per un esclau, està plena de defectes i de concepcions
equivocades. Cal que s’adoni que això és l’obstacle més gran en el camí de les
seves aspiracions. No dubtava en afirmar que l’infant era en les nostres
societats el ciutadà oblidat, com escrivia en la carta que el 1947 adreçà als
governs dels països desenvolupats.
Maria Montessori visqué i treballà uns anys a Barcelona. L’estiu del 1936
l’abandonà a causa de l’esclat de la guerra civil. El setembre del mateix any
afirmava: Evitar els conflictes és la tasca dels polítics, però construir la pau és
la feina de l’educació.3 Instava a que el nostre quefer diari no ens faci als pares
i els mestres oblidar de dir al món quina és la pedra angular de l’educació: Tots
som germans. Paraules dites, ben segur, encara commoguda per la violència
que havia viscut a Catalunya a causa de la rebel·lió militar.
La lluita per la igualtat de la
dona, en la qual encara ens
trobem, té en les dones les
seves protagonistes. Però
en el cas dels drets dels
infants som els adults els
que hem d’esdevenir els
seus paladins ja que per si
sols no es poden defensar.
Per això Maria Montessori
ens fa evident que en
aquesta lluita, la qual al cap
i la fi no és més que la lluita
pels interessos dels nens en
contra dels interessos de
l’adult, és l’adult qui ha de convertir-se en el campió de l’infant i assumir la
tasca de defensar-lo. Defensant la seva debilitat contra la seva pròpia força. 4

2

The Theosophist, Maig de 1941, p. 105-111
Intervenció al Congrés per la Pau. Brussel·les 1936.
4
The Theosophist, op. cit.
3
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De fet no és sobrer que recordem que pel que fa als drets humans,l'ètica i la
moral ens sentim hereus de l'obra de Plató i Aristòtil.Tampoc no hem d'oblidar
que aquests grans pensadors no consideraven objecte de les seves reflexions,
ni els esclaus, ni les dones ni els infants, els quals no han vist reconeguts els
seus drets fins fa amb prou feines cent anys
Ara mateix en altres àrees geogràfiques del planeta continuen sent inexistents.
Tampoc ho són, a causa de la seva cultura, entre determinades ètnies i
col·lectius d’immigrants.
El combat pels drets dels infants de Montessori té molt a veure amb la lluita per la
igualtat social i política de la dona. Amb la seva pròpia experiència vital i amb la
seva biografia personal: ella tingué la gosadia i el valor de ser la primera dona que
es matriculà en una facultat de medicina a Itàlia i li calgué afrontar els entrebancs
que li posaren les autoritats acadèmiques, les burles masclistes del professorat i el
buit que li feren els seu condeixebles. Però, gràcies a persones com ella,
valeroses i resistents als embats i al joc brut, les dones sou on sou avui.
Us recomano vivament que cerqueu a Internet la pel·lícula Maria Montessori.
Una vita per i bambini de Gianluca Maria Tavarelli. Us proposo, amigues i
amics mestres, que visioneu aquesta preciosa i punyent sèrie televisiva italiana
a la manera en què Plutarc ens llegà les seves Vides Paral·leles. És a dir,
submergint-nos en una experiència vital d’on podem extreure un ideal de vida i
de persona en els quals poder emmirallar-nos, en uns temps difícils i durs com
els nostres. Ja que aquest és el sentit formatiu que té conèixer la biografia de
persones que emplenaren de sentit la seva existència.
Resseguir l’aventura de vida de Maria Montessori és trobar elements
esperançadors de la capacitat humana de comprometre’s en la transformació
del món que li ha tocat viure. Una aventura vital d’una mestra que aspira a
transformar el món armada amb l’educació i l’amor als infants, que a través de
la fidelitat al saber i a la veritat ens esperona a treballar per la dignitat de la
persona humana i la seva llibertat.

Com era vista la infància en els seus dies?
Montessori mateixa ens fa una descripció d’uns temps i unes condicions que jo
mateix he vist a la meva infantesa: Després de trenta anys d’estudi,
considerem [l’infant] com l’ésser humà oblidat per la societat, i encara més per
aquells mateixos que l’estimen, que li donen i li conserven la vida. Què és
l’infant? És el pertorbador de l’adult cansat per les ocupacions sempre més
urgents que el nen. No hi ha lloc per al nen en un habitatge cada cop més
reduït a la ciutat moderna. No hi ha lloc per a ell als carrers, amb vehicles que
es multipliquen, ni a les voreres. Els adults no tenen temps d’ocupar-se’n, quan
justament aquesta és la tasca més urgent. (...) Heus ací, doncs, la situació de
l’infant que viu a l’hàbitat de l’adult: és un pertorbador que cerca i no troba res
propi; que entra, però és expulsat. La seva situació és doncs la d’un home
mancat de drets cívics i sense ambient apropiat: un marginat social, que tothom
pot tractar sense respecte, insultar, pegar, castigar, exercint un dret rebut de la
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natura: el dret de ser l’adult.5 I així és encara en un bon grapat de cultures que
conviuen entre nosaltres, nouvingudes o d’aquí de tota la vida, on els mestres
hem de ser els defensors dels infants.
Montessori proposa fer espai als nens. És per això que la seva escola serà La
casa dei bambini, la casa dels nens. Un món on els nens exerceixen com a
persones. Un món fet a la mida dels nens. Un camí per fer efectius els drets
dels nens és mirar el món des d’on ells el miren.
D’ençà de Montessori, les escoles tenen mobles a la mida dels nens i hores
d’ara ens sembla normal que els interruptors dels llums de totes les cases
siguin en un lloc abastable pels nens. No era així a casa dels meus pares. Aquí
teniu un simple exemple d’un món on els nens eren invisibles.
Però aquesta casa dels nens és molt més: un entorn especialment
possibilitador per al desplegament i la descoberta de la riquesa del potencial de
cada infant. Una casa per a nens que fa factible el dret del l’infant a una
educació que es correspongui amb les seves necessitats de desenvolupament
físiques i espirituals. L’objectiu final és, com escriu a L’educació i la pau: La
nostra societat ha de reconèixer els drets socials de l’infant i construir, per a ell i
per l’adolescent, un món que li permeti de desenvolupar-se espiritualment6
Per a Maria Montessori una educació veritable ha d’acompanyar el nen
ajudant-lo a treure enfora les seves potencialitats i no encabir cap a dintre i per
força coneixements imposats per l’adult. Per a Montessori el paper de
l’educador i l’educadora és el de desvetllador d’allò que està latent i adormit a
l’interior de l’infant. No pas el simple enquibidor d’informacions. Això és un punt
nuclear en educació.
El que fa correntment l’educació, o això que en diuen educació, és reduir les
potencialitats del nen i la seva expressió, per l’acció de l’adult sobre ell.
L’educació ha de procurar afavorir el ple desenvolupament de la consciència
humana, d’allò que ens fa persones. La relació de respecte a l’altre sorgeix si el
nen es respectat per l’adult.
Hores d’ara els educadors estem abocats a una situació complexa per encarar
aquesta formació de la consciència humana. Si mancats de pautes
axiològiques tot és opinable, com s’educa perquè l’infant esdevingui una
persona de qualitat?
Però en aquesta societat que Bauman ha qualificat de valors líquids, l'educació
ha de ser la materialització de valors, d'objectius de generositat i d'acció cívica
per recuperar el sentit d'humanisme i solidaritat amb què el filòsof polonès veu
que s'han d'afrontar els problemes fonamentals dels temps durs que ens
pertoca viure. Si en els dos o tres segles darrers els nostres avantpassats
enderrocaren formidables murs de desigualtats, hores d'ara ens cal lluitar
contra el fet que el joc d'inclusió/ex-clusió és l' única manera possible de
5

MONTESSORI, M. L'enfant. Ginebra: Gonthier, 1972, p. 7 i 8. També El niño: el secreto de la infancia.
Barcelona: Araluce, 1982.
6
MONTESSORI, M, L’éducation et la paix, Ginebra: Gonthier, 1929, p.51.
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conduir la vida humana en comú i, conseqüentment, l' única forma concebible
que pot adoptar o de la que podem dotar el nostre món compartit.7
Allò que impressiona de Montessori, i amb ella dels mestres i les mestres que
impulsaren l’Escola Activa, és com decideixen canviar un present, que no
comparteixen, per tal de canviar el futur. Un futur que és, justament, el nostre
present. Reclamar els drets dels infants com fa Montessori és un acte
d’indignació i de no acceptació d’allò que es dóna com a normal. Daniel
Hameline defensa, amb raó, que l’educació en definitiva és rebel·lar-se contra
el que ara hi ha en nom del que hauria de ser, malgrat les nostres massa
resistències a escollir el millor del que és pitjor.
Maria Montessori reclamant els drets dels infants, amb tota la seva finezza
italiana, és una insurgent que es rebel·la contra la situació donada, contra allò
que s’accepta acríticament com la normalitat.
A nosaltres, mestres del 2013, ens cal seguir les seves passes i lluitar per
canviar el nostre present. Ser insurgents i rebels, també amb finezza.
En els temps de plom que vivim, als mestres ens pertoca impulsar de nou
aquest partit social (que no polític) de l’infant que proposava Montessori. Car no
ens podem quedar callats i ens pertoca de fer d’advocats dels infants, i clamar
davant la vergonya del que passa al nostre voltant i que palpem a l’escola.
Davant de fets com ara que un de cada quatre menors es troba en risc de
pobresa, que a cada nen li corresponen 15.570€ de deute públic o que el
13,7% de menors de 18 anys viuen en llars amb nivell de pobresa alta, hem de
fer sentir la nostra veu en favor dels drets materials bàsics dels infants.
També com assenyalava Montessori, hem de reclamar aquells drets no
materials dels infants, el que ella anomena el desenvolupament espiritual. És a
dir, allò que un grup d’educadors de casa nostra han definit com quelcom íntim i
personal, el més profund de la persona, a qüestions emocionals, morals i
cognitives: discerniment, creixement moral, sentit ètic en el sentit més ampli (fent
distinció entre el sentiment ètic i les diferents morals específiques que formen
part de les creences). L’espiritualitat es relaciona amb els valors i el creixement
de la persona i determina la seva manera de viure.8 Això demana experimentar
vivències com la relació amb els altres i l’entorn, l’afectivitat o l’emotivitat.
En una societat en què, com s'ha afirmat, vivim valors tous en uns temps durs és
més necessari que mai que els mestres, tot seguint les petges de Maria
Montessori, esdevinguem campions i defensors del desenvolupament
espiritualdels infants. Desenvolupament ofegat per la violència, l'abús, l'omissió o
la pobresa. Aquest i altres factors frenen el creixement del nen com a persona.
La protecció dels drets de l'infant s'ha de fer, doncs, des d'un concepte ampli i
comprensiu de totes les dimensions que els integren. Com ens mostrà
Montessori, el primer dret que tenen els infants és a la seva infància.
7
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