
Temps per al diàleg amb l’entorn 
 

Dialogar amb l’entorn com una manera d’aprendre ... 
Dialogar amb l’entorn. Qüestionar-se el món. Intentar entendre la realitat a partir de 
l’intercanvi entre allò que ens envolta i la nostra identitat personal.  
El Nil s’adona per primer cop de l’existència de l’ombra i intenta apropiar-se’n amb les 
mans. Els seus moviments poc destres són preguntes insistents que la tossuda 
realitat es resisteix a respondre d’altra manera que amb la indiferència més absoluta. 
Tot i la seva curta edat, el Nil participa d’un joc d’alternança entre les seves accions i 
les respostes o manca de respostes que va obtenint. 
L’Iris segueix fascinada el moviment de l’aigua atrapada dins les ampolles. La 
possible pregunta inicial, que mai li escoltarem formular en veu alta però que podem 
intuir com un “què passarà si ... “ troba la seva resposta en l’acció. Amb el progressiu 
domini del fenomen, s’obren pas noves qüestions que li suggeriran noves 
intervencions, un procés de regulació constant entre les seves accions intencionades 
i les respostes de la realitat 
La Mar deixa sentir el seu riure espontani per tot el pati. S’ha adonat que pot aturar-
se on vulgui tot baixant pel tobogan, de manera que ara tots els seus companys 
queden retinguts al seu darrera fins que ella decideix moure’s per tornar a permetre 
que el seu cos baixi. Està contenta perquè és conscient que ha après a controlar un 
fenomen.  
L’Èric es concentra en fer una bola amb la sorra fina que ha aconseguit extreure del 
terra del pati i que ha anat barrejant curosament amb aigua fins a aconseguir la 
proporció adequada per a què la barreja esdevingui compacta. És una feina de 
precisió que requereix dels coneixements adquirits amb la pràctica sobre la interacció 
entre els 2 materials, res més que un intercanvi entre la seva capacitat de 
comprensió del món i aquest mateix món. 
Són nens i nenes que s’adonen de fenòmens del nostre entorn, que n’interpreten el 
funcionament, que proven d’intervenir-hi amb una intenció clara de resoldre una 
inquietud, que en valoren la resposta, que tornen a provar. Nens i nens que busquen 
d’entendre el seu món a partir de la pròpia iniciativa i del contacte amb la obstinada 
realitat, que no s’avé a tractes ni es vol cenyir a idees preconcebudes. Nens i nenes 
que dialoguen amb l’entorn com una manera natural d’aprendre a moure-s’hi. És 
l’experimentació dels nens i nenes d’infantil, gens lligada a protocols ni mètodes, però 
absolutament necessària per comprendre el món que vivim.  
 

... aprendre com una manera de dialogar 
Dialogar amb l’entorn com una manera d’aprendre... però aprendre també com una 
manera de dialogar.   
Aprendre com un fenomen social on s’intercanvien maneres de pensar, com un 
diàleg entre punts de vista, un intercanvi en el que el contacte entre la teva i la meva 
manera de pensar, ens porta a modificar ambdues concepcions.  
Un diàleg per descomptat, en sentit ampli, no restringit només a les persones ni 
només a les paraules: diàlegs d’emocions i sentiments, amb idees escrites en llibres, 
amb creacions artístiques d’altres éssers humans, amb un mateix, amb la realitat...  
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Un diàleg per descomptat, plantejat des del respecte a les identitats dels participants, 
en cap cas un interrogatori pre-fixat per qui pretén tenir unilateralment la veritat i 
intenta només canviar la manera de pensar de l’altre... Quantes vegades a l’escola 
ens trobem immersos en processos en què s’intenta “ensenyar” per força conceptes 
que les persones adultes decidim que les nenes i nens, pel simple fet d’haver nascut 
un mateix any, han d’aprendre en aquell precís moment. Una idea molt limitadora, 
buida absolutament de tota la riquesa del diàleg com a eina d’aprenentatge.  
 

Diàleg, aprenentatge... i temps. 
Temps per a prendre contacte amb aquesta realitat que ens envolta, temps per sortir, 
per jugar a l’exterior, per passejar, per recollir tresors, per gaudir  de la companyia, 
per contemplar, .... 
Temps per a deixar que aquesta realitat també penetri dins l’aula, ens provoqui, ens 
interpel·li, ens faci pensar....Temps per a convertir l’ escola infantil en un ambient de 
coneixement, que prepara els espais en relació amb les diverses activitats, amb 
diversitat i riquesa de materials per encoratjar i estimular el comportament dels 
infants ( Giovannini, 2004 )  
Temps per a la provocació. Per fer aparèixer a la cuineta pomes, taronges i codonys 
de debò substituint les inevitablement omnipresents fruites de plàstic, per penjar 
objectes brillants que reflecteixin la llum del sol i capturin la mirada dels infants, per 
sorprendre omplint de material ben pesant algunes de la capses habitualment buides 
de la botiga, per tapar el tub fins ara destapat en les safates de farina, .... 
Temps per provar i pensar i tornar a provar i repensar, per repetir tantes vegades 
com calgui, però no des de l’absurd de la repetició obligatòria i controlada 
externament sinó des de la repetició volguda i personal que cerca fer noves 
comprovacions o trobar nous matisos.  
Temps indispensable perquè els diàlegs no els estableix ningú per un altre i per tant, 
cal deixar canals oberts a l’oportunitat, de manera que cadascú pugui trobar el seu 
moment. Decidir que 20-25 nens i nenes experimentaran amb la xocolata ara i aquí, 
en aquest espai i en aquest temps determinat, és una pretensió absurda. 
Experimentar és un procés personal, i si acabem forçant que tothom faci el mateix 
des de la imposició ( tu també, au vine ! – mentre li agafem les mans per a què 
subjecti i faci el moviment amb la xeringa ) impedirem qualsevol mena de diàleg amb 
l’entorn. Perquè el diàleg és obert, imprevisible i requereix de la participació activa i 
voluntària d’ambdues parts. 
Temps per a intentar representar amb paraules o amb qualsevol altra tipus de 
llenguatge les idees que es van estructurant. 
Un temps recurrent que cal donar generosament perquè som persones diverses que 
tenim pensaments diversos i ritmes i maneres de fer diferents. Perquè hi ha qui en té 
prou amb un pessic i qui necessita tot el pa i més, hi ha qui troba interrogants tot sol i 
qui necessita sentir-se acollida en un grupet, hi ha qui té fins i tot massa decisió 
mentre d’altres no gosarien mai... 
Un temps que per les mestres és un temps actiu que hem de procurar prou 
suggerent. No es tracta de temps per creuar-nos de braços i esperar sense més sinó 
per observar, per intentar entendre el fer incansable dels infants, per inventar nous 
reptes, per crear oportunitats que no obligacions....  
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Un temps que ens cal també per estudiar en nosaltres mateixes quins processos 
mentals seguim i com ens sentim quan abordem un repte.  
 
Les persones adultes també experimentem 
Disposem-nos per un moment a deixar sortir el nostre esperit experimentador, massa 
voltes adormit, i analitzem què passa.  

 
Iguals però diferents. La curiositat com a punt de partida 

Veure aquestes ixa mesura de 

l problema, amb un  “com pot ser?” que ens 

t i per tant, a igual volum, 

 surem més al mar.... 

n que pesés menys !   
, per tant també pesaria menys...  

_... 

dues ( en realitat 3 ) ampolles, plenes en la mate
líquids aparentment iguals, però que evidentment pesen diferent, tal com llegim en la 
balança, és una provocació a pensar.  
I comencem amb el reconeixement de
porta a capbussar-nos en les nostres experiències anteriors i cercar tot allò que 
intuïm que té algun lligam amb el repte plantejat. I el que fem és, en paraules 
pedagògiques,  provocar l’emergència dels coneixements previs. Un seguit de sabers 
que nosaltres, persones adultes, concretem en paraules: 
_ Podria ser aigua amb sal, que fa augmentar la densita
pesaria més ... 
_ Però nosaltres
_ I si fos aigua amb gas ?  
_ Potser les bombolles farie
_ O aigua destil.lada, sense impureses de cap tipus
_ I sabó transparent, deu pesar igual, més o menys que l’aigua ?  
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Uns coneixements previs molt més rics que els que s’aconsegueixen en una sessió 
ontextualitzada a partir d’un “què sabem de ... “ a seques que ha de trobar 
osta en aquell determinat moment perquè així ho demana la mestra. Uns 

nçar a contrastar amb la realitat. Necessitem una mesura 

desc
resp
coneixements previs que no cal transcriure en graelles en forma de dades 
pretesament objectives... que acabin abandonades en un calaix i sense tenir cap 
incidència en el plantejament posterior de la intervenció. Uns coneixements previs 
que ens convé fer aflorar per tal que les alumnes tinguin al cap tot allò que pensen, 
senten o imaginen i ho puguin fer servir des dels inicis per a l’intercanvi i el canvi ( de 
les maneres de pensar ). 
I ara que ja tenim moltes idees, les hipòtesi del llenguatge pedagògic, que es van 
succeint sense ordre i es van reformulant dinàmicament mentre anem pensant i 
compartint, ens cal come
comparable i començar a provar què passa si...  

 
Contrastar les idees amb la realitat 

I provant i comparant, se’ns acumulen al davant els gots plens de líquids 
transparents... i arriba un  i tot nosaltres, perso es 
adultes, ens perdem. Ara  una manera de fer que 

punt que amb tantes proves, fins n
sí que és evident que necessitem

ens permeti mantenir la direcció clara. Ens cal consensuar un procediment, un 
protocol: posem etiquetes i noms a cada got ? com recollim el que ens ha passat a 
cada comparació ? apuntem les comparacions que volem fer abans de començar per 
ordenar-nos les idees ? Una discussió necessària i a la que cal dedicar-hi també tot 
el temps que calgui, perquè replantejar-se quin era l’objectiu i per què estem fent tot 
allò és important i imprescindible i trobar la manera de recordar totes les deduccions 
que anem fent, és fonamental. Si ens emboliquem i acabem actuant per actuar, 
sense cap finalitat, perdem de vista l’experimentació per a donar pas a una 
manipulació sense intenció. I manipular no és experimentar ( Pedreira, 2006 ). 
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I us podria semblar que els nens i nenes de les primeres edats amb la simple 
manipulació en tenen prou.... rotundament no és així. Nens i nenes intervenen en la 

bla que és impossible treure l’entrellat de l’enigma, en què se’ns acaben 

ncetar, que ens aportin l’alegria i el bon humor inherents a una situació 

realitat amb una finalitat al cap des de ben petits: finalitats no explícites, no traduïdes 
a paraules, potser sense massa continuïtat, però amb finalitat. Per tant, a l’escola no 
n’hi ha prou amb buscar materials per tocar sense més, cal proposar situacions que 
afavoreixin el donar sentit a aquesta manipulació fins a convertir-la també en tasca 
cognitiva. 
I, tornant al nostre exemple, necessitem temps per superar els moments de desànim, 
en què sem
els camins de recerca iniciats i encara no hem descobert cap possible solució. Temps 
per a deixar reposar les idees i poder-hi tornar de nou l’endemà, amb el pensament 
fresc, recuperant allò que tenim clar o valorant noves informacions, qui sap si 
obtingudes en comentar-ho a la família, tot mirant algun llibre o fent proves a la cuina 
de casa.  
I necessitem també companys que enriqueixin les nostres idees, que trobin noves 
vies per e
d’aprenentatge, companyes amb qui puguem compartir emocions però potser també  
frustracions.  

 
Compartint idees amb les companyes 

Perquè el procés de recerca no és una experiència “divertida”, que es plantegi com a 
finalitat passar-ho bé a  és poc costós. Ben al 

 les que heu viscut la 

cada moment o fer només allò que
contrari, és una experiència de vegades dura que s’alimenta de la força interna que 
ens mou a treballar persistentment en la recerca de les solucions i que ens permet 
superar les adversitats que hem d’anar afrontant. Res a veure amb la diversió banal, 
molt a veure amb les ganes de saber, l’excitació, l’entusiasme.  
Perquè si l’emoció de buscar una solució és un motor importantíssim per mantenir 
l’esforç en la tasca iniciada, l’emoció de resoldre el repte, i totes
situació la reconeixereu d’immediat, es converteix en un moment d’una gratificació 
extraordinària. Una satisfacció que no es pot obtenir si  trobem la resposta massa 
ràpid o bé si ens arriba des de fora sense implicació. 
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Tenir la resposta mata absolutament l’interès. Si podem saber el contingut de les 
ampolles destapant i olorant ( les del nostre exemple estaven precintades 
intencionadament ), desapareix l’interès per provar, per descobrir, per corroborar o 

: qualitats perceptives en materials semblants però que 

l mateix valuós procés que segueixen els nens i nenes més petits per aconseguir 
onar sentit al món.  

r amb experimentacions on tot ve donat, 

que necessiten reptes a la seva mida, oberts, provocadors, 

r. Perquè no s’aprèn el mateix en la mateixa situació i perquè no s’aprèn 

rebutjar les diverses hipòtesi que poden anar sorgint. Ja no hi ha repte  a afrontar, ja 
no calen camins de recerca.  
I en canvi, ens interessen enormement aquests camins de recerca.  Perquè, al marge 
d’aconseguir la solució, mentre s’explora amb els materials es plantegen 
aprenentatges de gran interès
són diferents ( i l’esforç per intentar explicar amb paraules allò que captem amb els 
sentits ), diferenciació pes - volum, comparació de densitats, l’ús de la balança, les 
estratègies de comparació dos a dos per a ordenar una col·lecció, l’exposició d’idees 
i l’ argumentació, la presa de decisions compartides sobre com procedirem i com 
recordarem allò què anem fent... I tot des de la participació més intensa ( en un grup 
petit totes les veus es poden sentir ), amb la necessitat d’entendre’ns amb els altres i 
amb l’alegria que dóna sentir-se bé prenent part d’un procés gratificant, 
l’aprenentatge. 
 
Els nens i nenes també experimenten 
E
d
Nens i nenes que no hauríem de limita
pautades per algun adult poc observador que només es fixa en allò que NO saben o 
NO poden fer, sinó 
atractius. 
Propostes obertes perquè les persones som diverses i ni partim totes dels mateixos 
sabers ni aprenem el mateix davant les activitats escolars per més controlades que 
intentin se
només a l’escola, sinó que per sort tota la vida és proveïdora d’aprenentatges 
diversos i incontrolats.  

 
bertes perquè les persones somPropostes o  diverses  

Propostes provocadores, que ens ajuden a qüestionar amb mirada inquieta les 
situacions més quotidianes, amb usos creatius dels materials més habituals.  
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Propostes atractives perquè l’estètica també és important. Escollir el material amb 
cura, tenir clara la finalitat i aturar-se a pensar-ne la disposició són factors essencials 
per aconseguir afavorir uns aspectes o altres del fer posterior dels nens i nenes.  

 
Escollir amb cura el material afavoreix (que no condiciona)  

 
Contra el que pugui semblar, i contra el que a vegades sorgeix com una de
múltiples manifestacions no cons cia al canvi en les tertúlies de 

De fet, les decisions finals que prenem les mestres envers l’educació que volem no 
van lligades ni  de recursos 
humans. Essencialment, són una qüestió de convenciment, d’actitud professional, de 

d’aprenentatge, de qüestionar-nos la nostra rela
sobre què és aprendre i com es construeix el
critica envers tot allò que fem i tot allò que deixem de fer a l’escola. 

La plastilina sura? 

 les 
cients de resistèn

mestres, el material és una de les variables menys importants per a poder dur a 
terme el diàleg amb la realitat a les aules. No cal més material que el que conforma 
l’entorn que ens envolta. 

als materials ni als espais, ni als recursos o manca

repensar allò que considerem important en una aula entesa com un espai privilegiat 
ció amb els infants, les nostres idees 

 coneixement, de cultivar una mirada 
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Temps per al diàleg amb l’entorn 

ergir i desenvolupar-se aquesta manera natural de conèixer 

 plantejar-nos la 
continuïtat o el trencament. 
 
Perquè el temps és vida... 
No vull tancar el temps que acabem de compartir a través d’aquestes ratlles sense un 
desig per a tothom, unes gotes de temps tranquil i alhora ric, un temps que 
necessitem com a mestres, però també com a persones  “perquè el temps és vida. I 
la vida és dins del cor...”( Michael Ende, Momo ). 
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Un temps que ens cal per la contemplació de l’entorn que ens envolta, per permetre 
el sorgiment de curiositats, per pensar i compartir el pensament amb els altres, per 
acceptar reptes i respondre a les provocacions, per intervenir amb decisió, per 
emocionar-se amb el desig de saber, ... 
Un temps per a deixar em
en les persones, l’experimentació, sense les imposicions de qui tenim pressa per a 
què els infants trobin les nostres solucions.  
Un temps que les mestres hem de procurar als nens i nenes, però que també hem de 
trobar per a la reflexió personal: temps per reconèixer el valor educatiu dels fets 
quotidians de cada dia, temps per observar i intentar entendre els processos que 
segueixen els infants, temps per qüestionar-nos les nostres iniciatives, temps per 
contrastar amb les companyes les nostres decisions, temps per
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