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Els ulls de la mestra,
un mirall per a l'infant

Ai xí, idò, us volem
parlar de qu è és el
reconeixement, per
què és necessa ri e n

En el treball diari a la nostra escoleta (que acull
Infants de O a 3 anys) hem constatat la importància que té per als fillets el reconeixement que l'adult els fa de la seva identitat, accio, descobertes I aprenentatges, del seu creixement I autonomia_ Consideram que aquesta feina diària I
constant ès molt important per al desenvolupament global del fillet. La seva existència I consciència necessita uns ulls que se'l mirin (el mirall
d'uns ulls).

aquestes edats i com
ho treballam.
El fi llet té la necessitat de prendre
possessió de la seva
pròpi a acció. En qualsevol procés d'aprenentatge el fill et i l'adult esta n en d esigualtat d e condicio ns, a causa d e la gran diferència d e p otèn cia qu e ex iste ix entre l'acció de l'adu lt i la del
filler, que pOt traduir l'acció de l'adu lt (amb més

fo rça, .scgl1 rc[:1 t, etc.) en una invasió, en la qual

el fillet sc subo rdina esperan t què ha de fer.
És per això que defensa m l'activitat d e l'infant co m a fo nt d 'aprenentatge. Aqu es ta acti vitat adquireix una rell evà ncia es pecial quan és
el res u ltat d el procés intern del pro pi infa nt,

Vicenç Amaiz, Magdalena Mesquida, EIi Pons I Sandra Pons

fruit del di àleg entre

racció i de la interacció es treuen nous interro-

l'e nto rn i un mateix.
gants, pto postes, id ees, nous camins.
H om només es pot expressar quan hi ha algú
Aquesta rell evànci a
d es apareix qu an l'inque l'escolta. Per això li ca l una co nfia nça en ci
fet que l'adult sempre hi serà quan el necess iti,
fant actua sota les di que no l'abandonarà.
rectrius de l'adul t.
L'infant té capacitat .
d e diàleg amb el medi
Com ho traballam?
(in ves tigació), per ò
A la nostra escola ens hcm adonat que hi ha una
sovint no té p to U maduresa per fer-ho tot so\.
sèric de man eres de conquerir aquesta confiança,
N ecessita un adu lt que doni supOrt a l'activitat
que té com a objecti u que l'i ,úant se senti capaç
in vesti gado ra, heurística, mo triu , i a la fo rmació de la seva id entitat, encar a qu e no m és
de construir la seva pròpia acc i ó~ i no tan so ls
sigui amb la se-va presència.
per complau re l'adult.
La seva existència i consciència necessita un s
A vegades la in èrcia ens duu a gratificar l'acull s que se'l mirin (el mi rall d' uns ulls).
ció del fill et de manera afectiva, pe r exe mp le
E l reconeixement de l'adult aco nsegueix que
amb l'expressió de «mo lt bé! ,,; amb la qual cosa
el fill et prengui consciència d'allò que està fent
el fi ll et no té clar si fa les coses perquè ho vo l
i, en tenir-ne consciència, se n'apropi arà. El sigfer O per aconseguir el vist-i-plau de l'adult, pernificat d el qu e hom fa es construeix en la intequ è no té cap altre tipus de reconeixement sen-
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se haver de caure tampoc en la buidor de l'altre
ex trem, que seria deixar-lo sol sense reco neixement, la qual cosa no és bo na.
Per això, hem cercat altres man eres de
reco nèixe r l'acció del fill et i aquÍ les d escri vim
per si pot servir a algú:

El prin C/pal és l'espna
Co ncedim a l' infant prou temps fin s que acaba
l'acció, mentre ens ci miram. Perquè esperar vol
dir per al fill et que el sentim capaç d e ler-ho, i
així pot aconsegui r la calma suficient per acabarho amb èxit.
L'espera fa desaparèixer els processos d 'a nsietat que són la principal fon t de con fli ctes a l'esco la. Confli cte que es pot donar tant entre un
fillet i un altre, co m aq uell co nfli cte din s un
mateix que es produeix quan es vol fer una cosa
co mplexa o mo ltes coses a la vegada i no es té
prou te mps: aleshores sorgeix la tensió, l'angoixa, q ue obre Ics portes al fra càs. A poc a poc, el
fill et no sc senti rà capaç d 'e mprendre noves
accions.

U na mestra capaç d'esperar és sinònim d'un
fi Uet que ava nça.

La mirada
Amb una mirada ens diem més coses que am b
una llarga expli cació. És un acte de profunda
in timitat en qu è el fillet es pOt sentir imm ensament esco ltat.

Els ulls del mestre han d'escoltar la mirada de
l'infa nt. 1 aquesta mirada no exigeix una qüestió
de temps, si nó calma.

Ei reconeixement lingüístic
D ediquem un mom ent del dia a recordar O
explicar l'acció que el fi llet ha fet (una cosa, una
anècdota) i ens assegurem que cada dia es fa per
a tots (amb paraules, un gest, un conte, etc.).
A més de l'ap renentatge lin güístic qu e Comporta per al fillet, sig nifi ca d escobrir que Ics
seves accions no qu eden en el buit. Tro ben en
l'adult ci se ntim ent d'una co mpetència i d'un
s i~nificat (a través de co ntes, fe nt planificació i
síntes i del que ja hem fet, reco rdant, etc.), i
aquesta és també una forma de simbolitzar, de
fer represe ntació mental.

La veu
A través de petites cxclan13cions i onomatopeies
(so ns d'animal s, xof, nyeu, po rapl of, ritmes,
etc.). Impli ca a la vegada reconèixer l'acció del
fillet i una descripció simbò li ca del que està fent,
deixant clar que entenem el que viu, el que sent,
el que pretén.
P er exemple: al fillet que es vol se ntir capaç
d'imposar-sc i imita un ll eó, amb Ics nostres
excla macio ns J e por fin gida, li deixam clar qu e
s' ha imposar.

Fem el ressò del seu moviment (ti c-tac, Jingdong quan s'en gro nxa). O la producció del so
de l'animalet o el cotxa que ha representat pl àsticament (en un dibuix amb plastilina, etc.).

La s;lllació dins l'espai
L'adult ha de ten ir present la importància que té
la seva situació din s l'espa i, ja sigui b classe, ci
pati, la sala de psico mo tri citat, etc., i per açò ha

de tro bar un lloc que li permeti veure totS els
infants i, a la vegada, o n totS puguin ve ure\.
Aquest fet és molt important, perquè ajuda al fet
que hi hagi una calma ambienta\. L'aJult pot fer
el reconeixement d'allò que fan tots els fillets, el
que sent, expressa, etc., sense ha ver de deixa r al lò
que està fent. T a la vegada pot oferir el reconeixement d'una mirada, un so, un gest, als fill s que
estan enfo ra (<<E li, mira!»).

El gesl
Qualsevol gest té la mateixa força expressiva o
descriptiva qu e una frase, una paraub (gest d'admiració faciaJ, de sorpresa) d'estranyesa, assenya lar). Amb un gest, l'adu lt pot reconèix er
moltíssims aspectes dels infants i no es fan
necessàries les paraules. El gest és prou cbr i el
fillet s'hi sent molt reconegut.

La imitació
E l fet d 'i mitar qualsevo l acc ió d ' in vestigació, de
manipulació, activitat motriu, etc., qu e bci el
fillcr O bé incitar a.J guns companys a fe r-la, també,
apo rta a l'acció del fi ll et un va lor, un signilicat.
fa que el fi llet sc senti reflectit, que entengui all ò
que fa i es vegi des d 'u na altra perspecti va.

El sonniure
El somriure evoca l'afecte i la felicitat, qu e són
sentits que té l'acció de l'infant. D'una bJnda,
conquerir un ll oc privilegiat en lo relació amb els
ah es i, de l'altra, viure amb goig ci domin i de lo
realitat.
El fill et sent el so mrís de la mestra C0111 a sín-
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tesi del des tí final d e l'acc ió . El somriure és un
embolcall de ben estar en qualsevol acció.

La compliàtat
Qualsevol acció que es proposa l'infant pot tenir
el suport de l'adult a través de la complicitat: s'estableix un sentiment pri vat entre el fillet i la mestra, en el qual queda molt clar que l' infant té el
suport de l'adult. El mestre és conscient d 'allò
que pretén l'infant i li ho fa saber deixant molt
clar que és allà per ajudar- lo.
L'acció del fillet s'ha de desenvolupar amb ci
suport del mestre i ser afavorida des de la co mpetència i l'autoritat d'aquest.

La partiàpaàó en l'acció
1:.'/ significat de! que fa !'¡n}Cmt
sovint es construeix en Id imcracció
rl través d 'uns ulls, el mimll d 'to
ms ulls,
que l'ajuden a prendrc 'n consciència.

Aques ta co mplicitat es pot esdeven ir en un
m0 T11cnt en què impliqui una acció conjunta, on
el mestre és coHaborador pel fet que el fillet no
té prou habilitat o perquè no pot fer-ho sol.
La co l·lab oració feta amb se nzillesa té una
gran força de reco neixement.

Una volta us hem exposat aqu ests as pectes,
ca l fe r un petit matís per deixar clar que aqu esta manera d e fer, en la qual el fi llet conquereix
la seva pròpi a acció, no exc lou que en mo lts
mo ments d e la vid a esco lar sigui l' adult qui
gui i l'ac ti vitat d el grup. Però el fi ll et sempre
ha d e poder viure situ acio ns en qu è retrobi la
pròp ia acció: e l d o mini d e si mate ix, la seva
o ri ginalitat.
•
Amb b col·laboració d' t\ n¡:ds I lcrcllci.l i Irl'!ll' 13os.:h.
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