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Can Associa?on (Bulgària) com a socis. 
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INTRODUCCIÓ  

Aquest informe es desenvolupa en el marc del projecte Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K.: 

Foster Recep=on for Inclusive Educa=onal Needs: Development of Educa=onal 

Support for Kids. 

F.R.I.E.N.D.E.S.K.  és un projecte des?nat a reduir l'exclusió social dels nens de 0 a 6 

anys procedents de contextos marginats a través de la implementació d'un model 

innovador d'ECEC (Educació i Atenció Primerenca de la Infància). Més concretament, el 

projecte té com a objec?u crear i provar un sistema integrat en què mestres, 

educadors, treballadors de la salut i voluntaris puguin treballar junts per proporcionar 

a les llars infan?ls un servei inclusiu i abastador. 

Els objec?us específics són: 

● intervenir en la privació cultural i social dels nens i les famílies que viuen en 

condicions de més precarietat a causa dels baixos ingressos, la immigració 

recent, la pèrdua de treball, l'analfabe?sme, la fragilitat psíquica i la 

marginalitat geogràfica. Els infants i les famílies són els beneficiaris principals 

d'aquest projecte; 

● augmentar les competències professionals dels professors i educadors, experts i 

personal de les escoles, mitjançant metodologies inclusives i enfocaments 

pedagògics; 

● crear una «comunitat educa?va» composta per escoles bressol i escoles 

primàries, serveis de salut, hospitals i associacions i tots els altres actors que 

s'ocupen dels drets dels infants, l'educació i la inclusió social. 

El projecte reuneix vuit organitzacions associades amb una llarga experiència en l'àmbit 

de la inclusió social i l'educació dels nens, amb l'objec?u de crear i provar un sistema 

integrat on els professors i els experts que par?cipen als sistemes ECEC puguin treballar 

junts per proporcionar a les llars infan?ls un servei inclusiu i global. 
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PART I - INFORME DEL PAÍS 

L'educació i la cura de la primera infància (ECEC) en els darrers anys està adquirint un 

paper clau en les polí?ques europees i nacionals. 

Tots els documents europeus subratllen la importància de considerar la CECE com la 

«fundació per a l'aprenentatge permanent i el desenvolupament» (EuCom/EACEA/

Eurydice, 2019, 9). 

La Comissió Europea ens recorda que “garan?r que cada nen ?ngui el millor 

començament possible representa una de les polí?ques més previsores i eficaces que 

un govern o una administració local poden adoptar. Les inversions en salut i en 

desenvolupament cogni?u, emocional i social en els primers anys de vida són les que 

garanteixen el retorn econòmic més gran per als individus i per a la societat” (EuCom, 

2011). Així mateix, el pilar europeu de drets socials el 2017 declara que «els nens tenen 

dret a una educació i cures de la primera infància assequibles de bona qualitat» i el 

Consell, per tal de donar un marc comú sobre el tema de l'ECEC per tots els països 

europeus, va adoptar al maig del 2019 una Recomanació sobre sistemes d'educació i 

atenció a la primera infància d'alta qualitat. 

En aquest capítol es presenten els resultats de l'anàlisi de dades d'ECEC als països socis 

europeus (Itàlia, Espanya, Bulgària, Romania i Grècia) i té com a objec?u presentar la 

situació actual de la CEPE als països esmentats. Els socis espanyols i grecs, dos per cada 

país, van col•laborar junts per elaborar un únic informe nacional. Les dades es van 

recollir gràcies al informe del país, que cada soci va escriure per presentar el sistema 

ECEC a nivell nacional. 

Aquest capítol inclou cinc subcapítols, cada subcapítol està relacionat amb una de les 

cinc dimensions de qualitat emfa?tzades a la Recomanació sobre el Sistema d'Educació 

i Cura de la Primera Infància d'alta qualitat (2019) ia l'informe Eurydice «Dades clau a 

l'educació i l'atenció de la primera infància a Europa» (2019). 

Les cinc dimensions de qualitat són: governança, accés, personal, directrius educa?ves 

i avaluació i seguiment. 
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Panorama general de l'anàlisi de l'informe per país 

 / 9 85



1.1 Governança 
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La dimensió de la governança és un criteri fonamental per comprendre la importància 

de l'ECEC a nivell nacional i el grau d'integració de l'ECEC a les polí?ques i 

reglamentacions. 

Dimensions de la integració polí3ca de la CEPE 

Pel que fa a la dimensió de la integració de les polí?ques d'educació i educació i 

educació infan?l, les diferències només es registren a la provisió per a nens menors de 

3 anys, com s'il•lustra a la xifra següent. 

 

Dimensió de la integració de la polí?ca de la CEPE a la provisió de nens menors de 3 anys 

Mentre que a la provisió per a nens més grans de 3 anys, tots els països tenen un nivell 

igual d'integració, que concep l'ECEC com un «servei amb un component educa?u 

intencional per donar suport al desenvolupament del xilf i preparar-se per a l'escola 

primària (EuCom/ EACEA/Eurydice, 2019, p. 12)». 

Organització de la prestació basada en centres 

La figura mostra els models actuals de ECEC basada al centre. A tots els països socis, 

l'ECEC basada al centre es proporciona en dos ?pus diferents d'entorns dependents de 

l'edat. A Itàlia, Bulgària i Espanya coexisteixen una configuració separada i unitària per 

a tot el rang d'edat. 
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Organització de la prestació basada en centres 

Als sistemes ECEC amb ajustament separat, la transició entre els dos ?pus diferents 

d'ajustaments es porta a terme a l'edat de 3 anys. Només a Grècia la transició té lloc 

més tard, a l'edat de 4 anys. 

Model d'autoritat 

La figura mostra el model d’autoritat a càrrec de la prestació ECEC basada en el centre. 

Als països on hi ha dues autoritats (model dual), les autoritats locals són competents 

per a la prestació d'assistència sanitària als nens menors de 3 anys i el Ministeri 

d'Educació és responsable de la prestació d'atenció als nens de 3 anys o més. Mentre 

que als països on el model és únic, el Ministeri d'Educació és responsable de tota la 

provisió d'ECEC basada en centres (0-3 i 3-6). 

 

Model d'autoritat responsable de la prestació ECEC basada al centre 
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1.2 Accés 
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La dimensió daccés és una dimensió molt important quan parlem de ECEC i cons?tueix 

un indicador fonamental per comprendre el nivell de qualitat dels serveis educa?us per 

a nens de zero a sis anys. 

D'acord amb el marc de qualitat de la UE per a l'educació i les cures de la primera 

infància, garan?r «l'accés a l'ECEC representa un factor de protecció dels nens i 

contribueix al desenvolupament saludable i al seu èxit educa?u» (EuCom/ EACEA/

Eurydice, 2019, p. 43). 

Estructura 

La figura mostra lorganització i lestructura de la provisió de ECEC basada en el centre. 

 

Estructura ECEC de la prestació basada al centre 

La provisió basada en la llar i els cuidadors de nens donen suport a l'oferta de serveis 

d'ECEC a centres per a nens de 0 a 6 anys, especialment a països on no hi ha llocs 

garan?ts i on l'assistència a ECEC no és obligatòria. 
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Par3cipació 

 

Edat a par?r de la qual es garanteix un lloc a l'ECEC 

Garan?r l'accés universal a l'ECEC, Bulgària i Grècia fan obligatòria l'assistència a l'ECEC; 

mentre que Espanya proporciona un dret legal a un lloc ECEC. 

Accés als nens i la família desafavorits 

Tots els països preveuen mesures específiques per facilitar l'accés de les famílies i els 

infants en situacions desafavorides, ja sigui situacions relacionades amb una 

discapacitat, però també de dificultats econòmiques i socials. 

Les principals mesures comunes a tots els països des?nades a facilitar la integració dels 

infants en situacions desafavorides al sistema d'atenció a la infància són les següents: 

● reduccions de tarifes, 

● admissió prioritària, 

● Programa nacional de reducció de la pobresa i exclusió social i de foment de la 

matriculació al sistema ECEC, 

● Pla nacional per a la integració de les minories i els refugiats.  
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1.3 Personal 
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La Recomanació del Consell de 2019 sobre els sistemes ECEC d'alta qualitat estableix 

que «per exercir el seu paper professional en el suport als nens i les seves famílies, el 

personal d'educació i cura de la primera infància requereix habilitats i competències 

complexes, un coneixement profund i comprensió del desenvolupament infan?l i una 

consciència de la pedagogia de la primera infància» (p. 3). Dacord amb això, es desprèn 

clarament que les capacitats del personal són essencials per a un servei ECEC de 

qualitat. 

Requisits de qualificació 

Les xifres següents posen en relleu els nivells mínims de qualificació requerits a ECEC (o 

educació) per conver?r-se en un professional bàsic en entorns d'ECEC basats en centres 

dins d'entorns per a nens menors de tres anys i entorns per a nens més grans de tres 

anys. 

 

For children under the age of 3 
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For children aged 3 and over 

Relació entre el nen i el personal 

 
Nombre mínim i màxim de nens per grup i en un centre datenció als nens menors de 3 anys 

 
Nombre mínim i màxim de nens per grup i en un centre d'atenció als nens més grans de 3 anys 

Italy Romania Bulgaria Greece Spain

20

25

18
15

10

8
12

54

min max

Italy Romania Bulgaria Greece Spain

252223

20

26

10
18

min max
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1.4 Directrius educa=ves 
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Pla pedagogic 

Àrees d'aprenentatge i desenvolupament en entorns ECEC (base a(EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 

157) 

Àrees daprenentatge i 

d e s e n v o l u p a m e n t e n 

entorns ECEC 

Itàlia Romania Bulgària Grècia Espanya

Aprenentatge primerenc de 

llengües estrangeres

X X X

Consciència digital X X X X

Alfabe?tzació de lectura X X X X

Raonament numèric i lògic X X X X X

Competències cíviques i 

democrà?ques

X X X X

Aprendre a aprendre X X X X

Educació per a la salut X X X X X

C o m p e t è n c i e s d e 

cooperació

X X X X

Comprensió del món X X X X X

Habilitats lingüís?ques i de 

comunicació

X X X X X

A r t s e x p r e s s i v e s i 

desenvolupament de la 

crea?vitat

X X X X X

Desenvolupament ~sic i 

moviment

X X X X X

D e s e n v o l u p a m e n t 

emocional, personal i social

X X X X X
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1.5 Avaluació i seguiment 
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Per comprendre millor les dues dimensions de qualitat, estructurals i de procés, 

s'informa de les definicions d'Eurydice (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 121): 

«La qualitat estructural, que es refereix a les condicions marc que donen suport a la 

pràc?ca quo?diana dins dels entorns, s'avalua a través de la verificació del compliment 

a nivell de configuració de les normes o directrius del sistema ECEC sobre: 

● salut i seguretat 

● qualificacions del personal 

● mida de grup o proporció de nens/personal. 

La qualitat del procés es refereix a com l'entorn recolza bé el procés d'aprenentatge. 

Les principals àrees avaluades són: 

● com s'implementa el pla d'estudis (la qualitat i la varietat d'ac?vitats) 

● la qualitat de les interaccions i les relacions entre el personal i els nens (com els 

professionals fomenten el desenvolupament dels nens) 

● què tan bé interactuen els nens entre si». 
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PART II - ENQUESTA DE F.R.I.E.N.D.E.S.K. I DIRECTRIUS DE MODELS DE HUB&SPOKE 

1. Un enfocament de mètodes mixtos: la fase qualita=va 

El producte intel•lectual 1 té com a objec?u analitzar la situació d‟exclusió infan?l i la 

qualitat dels sistemes ECEC a nivell europeu, nacional i local. Després d'una anàlisi 

compara?va que explicava les diferències entre els sistemes ECEC dins dels països 

socis, el Producte Intel•lectual 1 va con?nuar amb una fase qualita?va centrada en la 

recopilació de bones pràc?ques nacionals i locals. 

Com subratlla l'Informe Eurydice (2019) sobre els sistemes d'educació i cura de la 

primera infància a Europa, l'anàlisi de les dimensions clau dels sistemes ECEC explorats 

a 38 països europeus (governança, accés, personal, directrius educa?ves, avaluació i 

seguiment) mostra que els ?pus de serveis d'ECEC i la seva qualitat difereixen a la 

major part d'Europa (Eurydice, 2019). A més, malgrat ser comunament reconegut que 

el personal d'ECEC requereix habilitats i competències complexes, a molts països la 

professió con?nua tenint un perfil i estatus força baixos (Consell de la Unió Europea, 

2019). Segons el disseny del projecte, un mètode mixt (Creswell, 2008; Ellinger, 

Watkins, Marsick, 2009; Teddlie & Tashakkori, 2009) va ser seguit, incloent-hi una 

estratègia exploratòria seqüencial (QUAL-quant). 

Per recopilar dades qualita?ves es va arribar a una mostra de conveniència 

d'educadors per aprofundir en casos ru?naris i incidents crí?cs relacionats amb els 

serveis d'ECEC. Els grups focals i les entrevistes semiestructurades a tes?monis 

privilegiats relacionats amb les bones pràc?ques nacionals i regionals van permetre 

recopilar dades qualita?ves sobre les àrees d'ac?vitats diàries del personal d'ECEC.  

1.1. Iden(ficació de la mostra transnacional de conveniència 

S'ha iden?ficat una mostra de conveniència d'educadors i coordinadors que pertanyen 

al sistema ECEC italià per provar el protocol d'entrevista. La versió finalitzada (vegeu 

l'annex 4) es va proposar als educadors o coordinadors que pertanyen a 4 serveis 

educa?us per país, d'acord amb la proposta del projecte (Figura 1). S'esperava que el 

protocol d'entrevista recopilés dades primàries relacionades amb l'informe Eurydice 

(Figura 2), així com que recopilés una primera base de dades per guiar la definició de la 
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fase quan?ta?va posterior. Una mostra de conveniència de 35 educadors/

coordinadors, és a dir, una mostra d'educadors/coordinadors enquestats als criteris del 

projecte, disposats a par?cipar a l'estudi com a casos instrumentals (Stake, 1995; Yin, 

2009), 

Figura 1 - Criteris d'iden?ficació de bones pràc?ques 

Figura 2 - Àrees de grup focal/protocol d'entrevista 

El quadre representa la composició de la mostra transnacional de conveniència que va 

par?cipar en els grups focals (realitzats exclusivament a Itàlia) i Entrevistes (realitzades 

a tots els països). En total 24 educadors i 10 coordinadors, que treballen a 0-6 centres, 

kindergartners i preescolars, van par?cipar en els grups focals i entrevistes. Bulgària, 

Grècia, Espanya i Romania van recollir 4 entrevistes cadascuna. A Itàlia, però, es van 

celebrar 3 grups focals, amb 17 par?cipants, i 2 entrevistes. Per a cada país, la taula 

indica: els Mètodes (Grup de Focus/Entrevista), el Gènere (Dona/Home), el Paper dels 

Criteris d'iden=ficació de bones pràc=ques

4 serveis educa?us dirigits a nens 0-6, si escau, dirigits altrament 
a nens 0-3 o 3-6

2 situats a la mateixa zona/regió del soci 
2 situat en una zona/regió diferent

Públic o privat

Àrees de grups focals/entrevistes

Orientació educa?va (teories i models, resultats d'aprenentatge i 
desenvolupament)

Criteris d'accés

Mètodes i eines de seguiment i avaluació

Desenvolupament del personal

Enfocament transversal a la inclusió social
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par?cipants (Educador/Coordinador), el Tipus de Servei Educa?u (Kindergarten/

Preschool/0-6), la Meta del Servei Educa?u (0-3/3-6/0-6). 

 

Figura 3 — Mostra de conveniència involucrada en grups focals i entrevistes 

1.2. El procés d'anàlisi qualita(va 

Els textos recollits a través de grups focals i entrevistes van ser analitzats fent servir 

anàlisi de dades qualita?ves i el programari de recerca Atlas.? 8.0. Els textos es van 

carregar en el programari com a documents primaris (pdocs) formats per una unitat 

hermenèu?ca única, una mena de contenidor de pdocs, cites i codis. El procés de 

codificació es va dur a terme mitjançant l'assignació de codis als textos i, a més, 

mitjançant l'agregació en grups de codis per afegir codis que explicarien i 

representarien millor les dimensions inves?gades. 

A través d'aquest procés, la Unitat Hermenèu?ca va generar 117 codis, agregats en 11 

grups de codi a par?r de 611 cites totals, de la manera següent. 

La primera fase de l'anàlisi qualita?va va servir per iden?ficar els grups de codis 

relacionats amb les habilitats professionals dels educadors (habilitats, ac?tud, 

coneixement, models, teories, educació i formació connnua) i les eines que fan servir 

per promoure la inclusió escolar dels nens (accés, disseny, mètodes d’ensenyament i 

aprenentatge inclusius, objec?us d’aprenentatge i desenvolupament, estratègies de 
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seguiment i avaluació). Posteriorment es van iden?ficar codis específics per a cada 

grup de codis. A la columna esquerra de la figura 4, es no?fiquen els esdeveniments. 

La figura 4 conté la llista de grups que van sorgir de l'anàlisi qualita?va (columna núm. 

1) i el nombre de codis iden?ficats per a cada grup (columna núm. 2). El nombre de 

codis canvia de grup a grup. El grup amb més codis és el mètode d'ensenyament i 

aprenentatge inclusiu (amb 24 codis), seguit pel grup de disseny (amb 19 codis). Els 

grups amb el menor nombre de codis (4 codis) són: Estratègies d'accés, coneixement, 

monitoratge i avaluació. 

Figura 4. Grups de codis 

Les taules següents mostren codis agregats als 11 grups de codis i ocurrències per codi. 

La Figura 5 representa el grup d'habilitats amb els codis relacionats. D'acord amb la 

Recomanació del 2006 del Parlament Europeu i del Consell i el Marc Europeu de 

Qualificacions, les capacitats indiquen la capacitat d'aplicar coneixements i u?litzar 

coneixements tècnics per completar tasques i resoldre problemes. Les habilitats es 

descriuen com a cogni?ves (ús del pensament lògic, intuï?u i crea?u) i pràc?ques (que 

GRUPS DE CODIS CODIS

Habilitats 13

Accés 4

Ac?tud 14

Educació i formació connnua 4

Disseny 19

Mètodes d'ensenyament i aprenentatge inclusius 24

Coneixement 4

Objec?us d'aprenentatge i desenvolupament 11

Models 7

Estratègies de seguiment i avaluació 4

Teories 13

És el tot. 117
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impliquen destresa manual i ús de materials i eines). La columna de codis enumera els 

codis que van sorgir de l’anàlisi qualita?va, disposats en ordre descendent. 

Les habilitats més esmentades durant les entrevistes i grups focals són Habilitats 

Relacionals, així com habilitats d'Observació que han ob?ngut respec?vament 32 i 30 

cites. Les habilitats menys anomenades són: Habilitats administra?ves, amb 2 cites, 

habilitats organitza?ves i habilitats de resolució de problemes, ambdues amb només 

una cita. 

Figura 5. Capacitats del grup i codis relacionats 

La Figura 6 descriu el grup Access. D'acord amb el marc de qualitat de la UE per a 

l'educació i les cures de la primera infància, garan?r «l'accés a l'ECEC representa un 

factor de protecció dels nens i contribueix al desenvolupament saludable i al seu èxit 

educa?u» (EuCom/ EACEA/Eurydice, 2019, p. 43). Dins aquest grup, només es van 

iden?ficar 4 codis. El codi amb el nombre més gran de cites és accions de suport 

familiar (12 cites). 

GRUP DE CODIS CODIS

HABILITATS

Habilitats relacionals (32)

Habilitats per a l'observació (30)

Habilitats de comunicació (13)

Habilitats de treball en equip (13)

Enfocament de la creació de xarxes (11)

Ges?ó de grups (9)

Habilitats de reflexió (8)

Crea?vitat (5)

Habilitats de mo?vació (5)

Habilitats de lideratge (4)

Habilitats administra?ves (2)

Habilitats d'organització (1)

Habilitats de resolució de problemes (1)
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Figura 6. Accés de grup i codis relacionats 

La Figura 7 presenta el grup Ac?tuds de codis. L'ap?tud és la predisposició o capacitat 

potencial per dur a terme una ac?vitat específica que es realitza només si troba 

condicions externes i internes favorables a la seva ocurrència. Aquest grup conté 14 

codis. El codi que té més cites és l'educació con?nuada i el desenvolupament 

professional (19 cites). Excepte el codi Be empà?c (amb 9 cites) i el Be flexible (amb 7 

cites), els altres codis han ob?ngut una sèrie de cites entre 3 i 1. 

Figura 7. Ac?tud de grup i codis relacionats 

GRUP DE CODIS CODIS

ACCÉS

Accions de suport a la família (12)

Criteris d'accés: centre de la ciutat (4)

Criteris d'accés (3)

Inclusió social: qües?ó dels responsables de la 
formulació de polí?ques (2)

GRUP DE CODIS CODIS

ACTITUDS

Educació connnua i desenvolupament professional 
(19)

Ser empà?c (9)

Ser flexible (7)

Ser apassionat (3)

Ser pacient (3)

Ser proac?u (3)

Ser posi?u (2)

Perspec?va sistèmica (2)

Ser agent de canvi (1)

Ser responsable (1)

Tecnologia de la Informació (1)

Desenvolupament personal (1)

È?ca professional (1)

Ser resistent (1)
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A la figura 8 es descriu el grup d’Educació i Capacitació Connnua que va sorgir de 

l’anàlisi qualita?va de les dades rela?ves a l’enfocament dedicat al desenvolupament 

del personal. Aquest grup només té 4 codis. El codi amb més cites és el d'Educació 

Connnua Obligatòria (16 cites), mentre que el codi amb el nombre més baix de cites és 

Aprendre a través de l'experiència laboral (1 cita). 

Figura 8. Grup d'Educació i Capacitació Connnua i codis connexos 

El grup Disseny, representat a la Figura 9, és un dels grups a què els par?cipants han fet 

més referències sobre la base de les seves experiències de treball. 19 codis pertanyen a 

aquest grup. Els codis amb les co?tzacions més grans són: Par?cipació de la família 

(30), Eines d'avaluació del desenvolupament dels nens ( 23), Configuració de grups 

(20). 

GRUP DE CODIS CODIS

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
CONTÍNUA

Educació permanent obligatòria (16)

Autoentrenament (3)

Aprenentatge a través de l'experiència laboral (2)

Aprenentatge a través de l'experiència laboral (1)

GRUP DE CODIS CODIS

DISSENY

Par?cipació de la família (30)

Par?cipació de la família (23)

Configuració del grup (20)

Disseny d'ambients (13)

Enfocament centrat en el nen (8)

Col·lecció de necessitats familiars (8)

El nen com a individu (7)

Eines de documentació (6)

Directrius educa?ves proporcionades pel municipi (6)

Disseny i ac?vitats inclusives (5)

El nen com a membre de la comunitat (4)

Disseny basat en l'experiència (4)

Col·lecció de necessitats familiars: absències (3)
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Figura 9. Disseny de grup i codis relacionats 

Durant els grups focals i entrevistes, els par?cipants van referir molts exemples i 

situacions relacionades amb el grup de codis anomenats Mètodes d'Ensenyament i 

Aprenentatge Inclusius. Aquest grup reuneix el nombre més gran de codis (24 codis en 

total) que descriuen mètodes i enfocaments que els educadors u?litzen per fomentar 

la inclusió dels nens i les seves famílies en els serveis educa?us. Els codis amb les 

co?tzacions més altes són: Aprenentatge basat en l'experiència (11), Estratègies 

d'adaptació i transició ( 9), Aprenentatge basat en el joc (8), Baixa atenció a la inclusió 

social (7), Professor com a facilitador de aprenentatge (7). 

Mètodes d'avaluació no formals (3)

Els nens com a co-dissenyadors d'aprenentatge basat 
en l'experiència (2)

Par?cipació dels nens en el procés de documentació 
(2)

Eines de disseny (2)

Ges?ó de l'educació especial (1)

Dimensió contextual dels serveis i mètodes (1)

GRUP DE CODIS CODIS

MÈTODES D'ENSENYAMENT I 
APRENENTATGE INCLUSIUS

Aprenentatge basat en l'experiència (11)

Establiment d'estratègies i estratègies de transició (9)

Aprenentatge basat en el joc (8)

Poca atenció a la inclusió social (7)

Professor com a facilitador d'aprenentatge (7)

Atenció a la inclusió social (6)

Ac?vitats psicomotrius (5)

Enfocament de learning basat en la inves?gació (4)

Enfocament intercultural (4)

Estratègies de reforç posi?u (4)

Educació estè?ca (3)

Enfocament individualitzat (3)

Professor com a dissenyador d'ambient 
d'aprenentatge (3)
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Figura 10. Grup Inclusiu Mètodes d'Ensenyament i Aprenentatge i codis relacionats 

El grup Coneixement de codis (Figura 11) recull només 4 codis, tots amb cites entre 2 i 

1. El Grup de Coneixement és un dels grups a què els par?cipants poques vegades es 

refereixen. 

Figura 11. Coneixement de grup i codis relacionats 

El grup d'Objec?us d'Aprenentatge i Desenvolupament arreplega els resultats dels 

infants d'aprenentatge i desenvolupament esmentats pels educadors. Els objec?us 

d'aprenentatge i desenvolupament que reben més atenció són: Desenvolupament 

sociorelacional (25), habilitats lingüís?ques i comunica?ves (14) i Autonomia i habilitats 

bàsiques (12). 

Mètodes d'ensenyament adapta?us (2)

Inclusió com a enfocament ordinari (2)

Mètodes interac?us d'ensenyament i aprenentatge 
(2)

Mètodes no formals (2)

Ac?vitats de suport a la transició (2)

3-6 aprenentatge basat en la transmissió (1)

Ac?vitats de teatre (1)

Mètodes d'Ensenyament d'Anglès (1)

Mètodes d'Ensenyament de Llenguatge Natural (1)

Aprenentatge basat en projectes (1)

Suzuki aprenent mètodes de música (1)

GRUP DE CODIS CODIS

CONEIXEMENT

Coneixements bàsics en el camp de la psicologia (2)

Coneixements pedagògics (2)

Tècniques d'ensenyament i aprenentatge (2)

Dinàmiques de grup (1)
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Figura 12. Objec?us d'aprenentatge i desenvolupament en grup i codis relacionats 

La Figura 13 conté el grup de Models que els educadors i coordinadors diuen conèixer i 

al que es refereixen en fer les ac?vitats amb els nens, amb referència a models i 

enfocaments educa?us. Els codis que més cites obtenen són: Model Montessori (15), 

Educació a l'aire lliure (7). Altres models esmentats amb co?tzacions més baixes són: 

Model de crea?vitat Munari (2), model de psicomotricitat (2), models de crea?vitat (1), 

model de Froebel (1) i model Walford (1). 

Figura 13. Models de grup i codis relacionats 

El grup d'Estratègies de Monitorització i Avaluació és un dels grups que els educadors i 

els coordinadors esmenten menys durant els grups focals i entrevistes. Només es van 

GRUP DE CODIS CODIS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE & 
DESENVOLUPAMENT

Desenvolupament sociorelacional (25)

Habilitats lingüís?ques i de comunicació (14)

Autonomia i competències bàsiques (12)

Desenvolupament ~sic i moviment (5)

Lectura i Lectura (5)

Desenvolupament sensorial (4)

Coneixements d'idiomes estrangers (3)

Objec?us cogni?us (2)

Resolució de problemes: nens (2)

Seguretat (2)

Habilitats ciennfiques (1)

GRUP DE CODIS CODIS

MODELS

Model Montessori (15)

Educació a l'aire lliure (7)

Model de crea?vitat Munari (2)

Model de psicomotricitat (2)

Models de crea?vitat (1)

Model de Froebel (1)

Model de Walford (1)
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iden?ficar 4 codis amb cites entre 12 i 1. El codi que més cites ha ob?ngut és 

Monitorització interna. Un codi informa que les estratègies de monitorització i 

avaluació són una àrea crí?ca. 

Figura 14. Estratègies de seguiment i avaluació de grups i codis connexos 

La Figura 15 mostra el grup de Teories referit per educadors i coordinadors com a pilar 

del seu treball i u?litzat per guiar i planificar ac?vitats amb nens. El codi amb el 

nombre més gran de cites és la teoria del desenvolupament de Piaget (6). Les teories 

que només obtenen una cita són: Teoria de Bowlby (1), Teories del desenvolupament 

de nens ( 1), teoria de l'experiència de Dewey (1), teoria de Freud (1), teoria de les 

necessitats de Maslow (1) ), antecedents universitaris teòrics de Mismatch (1). 

Figura 15. Teories de grup i codis relacionats 

GRUP DE CODIS CODIS

ESTRATÈGIES DE SEGUIMENT I 
AVALUACIÓ

Eines internes de seguiment i avaluació (12)

Supervisió i avaluació externes (5)

Eines d'autoavaluació del personal (3)

Seguiment i avaluació com a àrea crí?ca (1)

GRUP DE CODIS CODIS

TEORIES

Teoria del desenvolupament de Piaget (6)

Teoria del desenvolupament de Vygotskji (4)

Teoria educa?va de Bruner (3)

Teories construc?ves d'aprenentatge social (3)

Dificultats per recordar teories (3)

Teoria del desenvolupament d'Erikson (2)

Teoria de les intel·ligències múl?ples de Gardner (2)

Teoria de Bowlby (1)

Teories de desenvolupament infan?l (1)

Teoria de l'experiència de Dewey (1)

Teoria de Freud (1)

Teoria de les necessitats de Maslow (1)

Desajustaments teòrics de la universitat-pràc?ca (1)
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2. Un enfocament de mètodes mixtos: la fase quan=ta=va 

Les dades quan?ta?ves es van recollir mitjançant un qües?onari estructurat. L'objec?u 

del qües?onari va ser explorar els coneixements i les competències requerits als 

professionals d'Educació i Cura de la Primera Infància (ECEC) a par?r de la seva pràc?ca 

diària per tal d'implementar un model innovador d'ECEC per reduir l'exclusió social dels 

nens de 0 a 6 anys procedents de contextos marginats. 

El qües?onari va basar-se en l'anàlisi de les dades qualita?ves, que va permetre 

iden?ficar les competències bàsiques i definir els ítems del qües?onari. De fet, el 

qües?onari de F.R.I.E.N.D.E.S.K. abastava tots els coneixements i competències 

esmentats pels 35 educadors/coordinadors que van par?cipar a la fase de grups focals i 

entrevistes (vegeu la figura 1). L'objec?u de l'eina va ser iden?ficar la rellevància de les 

teories i models esmentats, mètodes, estratègies i totes les àrees de coneixement i 

competències, a les pràc?ques diàries dels educadors i explorar el nivell de 

competència percebuda a les mateixes àrees. 

L'eina es va finalitzar el mes d'octubre del 2020 i a finals d'octubre del 2020 es va dur a 

terme una prova prèvia abans d'iniciar l'administració de l'eina. L'equip de la 

Universitat de Florència va demanar als socis que emplenessin el qües?onari i 

anotessin notes i observacions per finalitzar-lo. 

Tot el mes de novembre va estar dedicat a l’administració del qües?onari. 

L'equip d'UniFi va fer una versió general en anglès, i cada soci va ser convidat a 

proporcionar una traducció de la introducció del qües?onari a l'idioma nacional. Per 

arribar a un nombre més gran d'educadors, els qües?onaris també es van traduir al 

català i al grec. 

S'esperava que cada parella involucrés almenys 30 educadors pertanyents a serveis 

educa?us 0-6 (o 3-6 i 0-3). Malauradament, l'emergència pandèmica i la dinàmica de 

stop-and-go que van afectar l'obertura normal dels serveis educa?us van influir en el 

procés d'administració. Tot i això, el qües?onari va ser omplert per 152 educadors i el 

procés d'administració segueix en curs. 
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Figura 1 — Àrees del qües?onari 

2.1. Resultats 

2.1.1. Descripció de la mostra 

 

Gràfic 2 — Qües?onaris per país 

Àrees del qües=onari

Amb referència a la seva pràc?ca 
professional diària, amb quina 
freqüència aplica el següent...? 
Mai — rarament — 
En general — Sovint 

Quant et sents competent en el 
següent...? 
0 (en absolut) — 1 
2-3 (totalment)

Teories i models

Estratègies i ac?vitats (recopilació, disseny, 
seguiment i avaluació de les necessitats)

Resultats d'aprenentatge i desenvolupament

Mètodes d'ensenyament i aprenentatge, 
tècniques, ac?vitats

Estratègies d'accés

Habilitats genèriques

Ac?tuds
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Gràfic 3 — Qües?onaris per país 

 

Figura 4 — Gènere dels demandats 

Països %

Bulgàri
a 10 6,58%

Grècia 38 25,00%

Itàlia 56 36,84%

Roman
ia 31 20,39%

Espany
a 17 11,18%

Total 152 100,00%
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Figura 5 — Gènere dels demandats per país 

 

Figura 6 — Antecedents educa?us 
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Gràfic 7 — Antecedents educa?us per país 

 

Figura 8a – Serveis educa?us representats 
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Gràfic 8b — Serveis educa?us representats per país 
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2.1.2. Teories i models 

 

Figura 9 - Nivell d'aplicació de teories i models 

 

Figura 10 — Nivell de competència percebuda de teories i models 
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Figura 11 — Nivell mitjà de competència percebuda sobre teories i models 

 / 41 85



2.1.3. Estratègies 

 

 Figura 12 — Nivell de par?cipació en el disseny i les estratègies educa?ves 

 

Figura 13 — Nivell de competència percebuda relacionada amb el disseny i les estratègies educa?ves 
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Figura 14 — Nivell mitjà de competència percebuda sobre el disseny i les estratègies educa?ves 
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2.1.4. Resultats d'aprenentatge i desenvolupament 

 

Gràfic 15 - Nivell de par?cipació en la consecució dels resultats de l’aprenentatge i el desenvolupament 

 

Figura 16 — Nivell de competència percebuda per aconseguir els resultats de l'aprenentatge i el 

desenvolupament 
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Gràfic 17 — Nivell mitjà de competència percebuda per aconseguir els resultats de l'aprenentatge i el 

desenvolupament 
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2.1.5. Mètodes i ac?vitats 

 

Figura 18 - Nivell d'aplicació de mètodes i ac?vitats 

 

Figura 19 - Nivell de competència percebuda en mètodes i ac?vitats 
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Figura 20 — Nivell de competència percebuda en mètodes i ac?vitats 
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2.1.6. Educació i formació connnua 

 

Gràfic 21 — Nivell de par?cipació a l'educació i la formació connnues 

 

Figura 22 - Nivell d'importància reconegut a l'educació i la formació con?nuada 
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Gràfic 23 - Nivell mitjà d'importància reconegut per a l'educació i la formació connnues 
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2.1.7. Accés 

 

Figura 24 - Nivell de par?cipació en el procés de definició d’estratègies d’accés 
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Figura 25 - Nivell de competència percebuda en el procés de definició d’estratègies d’accés 

 

Figura 26 - Nivell mitjà de competència percebuda en el procés de definició d’estratègies d’accés 
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2.1.8. Habilitats 

 

Figura 27 - Nivell d'aplicació d'una varietat d'habilitats 

 

Figura 28 - Nivell de competència percebuda d'una varietat d'habilitats 
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Figura 29 - Nivell mitjà de competència percebuda d'una varietat de competències 
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2.1.9. Ac?tuds 

 

Figura 30 - Nivell d'aplicació d'una varietat d'ac?tuds 

 

 / 54 85



Figura 31 - Nivell de competència percebuda d'una varietat d'ac?tuds 

 

Figura 32 - Nivell mitjà de competència percebuda d'una varietat de competències 
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2.2. Cap a IO2: àmbits de competència on treballar 

L'anàlisi de les dades quan?ta?ves i el nivell mitjà de competència percebuda per àrea 

van destacar àrees, coneixements, habilitats i ac?tuds amb una puntuació baixa (‹2) 

(veure figures 33 e 34). Aquestes àrees han de guiar el disseny de IO2. 

Figura 33 — Àrees de coneixement o competència amb puntuació‹ 2 

Àrees Puntuació ‹ 2

Teories i models Dinàmica de grup 
Desenvolupament psicomotor

Estratègies Seguiment i avaluació 
Par?cipació de les parts interessades i procés de 
disseny col·labora?u

Resu l tats d 'aprenentatge i 
desenvolupament

Competències mul?lingües 
Habilitats de ges?ó de riscos

M è t o d e s d ' e n s e n y a m e n t i 
aprenentatge

Mètodes d’aprenentatge intercultural 
Mètodes d’ensenyament de llengües estrangeres

Estratègies d'accés Par?cipació de les parts interessades en la ges?ó del 
servei 
Definició de criteris d’accés

Habilitats genèriques Habilitats de networking 
Habilitats de lideratge
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Figura 34 — Àrees de coneixement o competència amb puntuació‹ 2 per informar IO2 

Àrees de competència Concentreu-vos en àrees de coneixement o 
competència amb puntuació ‹ 2:

1. Coneixement i aplicació de 
teories i models educa?us

DINÀMICA DE GRUP: Models sobre dinàmica de grup i 
ges?ó de grups 
DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR: Models i 
enfocaments del desenvolupament psicomotor

2. Estratègies d’Anàlisi de la 
demanda educa?va

DISSENY: Disseny col·labora?u i implicació de les parts 
interessades i les famílies 
AVALUACIÓ: Serveis educa?us i intervencions 
educa?ves estratègies i eines de seguiment i avaluació 
de la intervenció educa?va

3. Disseny de la intervenció 
basada en resultats específics 
d ’ a p r e n e n t a t g e i 
desenvolupament

A p r e n e n t a t g e I D E S E N V O L U PA M E N T D E 
DESENVOLUPAMENT (per a nens): 
Competències mul?lingües 
Habilitats de ges?ó de riscos

4 . D i n à m i c a r e l a c i o n a l i 
estratègies d'accés

Par?cipació de les parts interessades en la ges?ó del 
servei educa?u 
Par?cipació a la definició de criteris d'accés

5 . M è t o d e s i t è c n i q u e s 
d’ensenyament i aprenentatge

Mètodes interculturals d’ensenyament i aprenentatge 
Mètodes d'ensenyament i aprenentatge de llengües 
estrangeres

6. Ges?ó de l ’organi tzac ió 
educa?va

Creació de xarxes 
Lideratge
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3. Lineaments model Hub&Spoke 

Com es destaca a l'Informe Eurydice sobre les dades clau sobre l'educació i les cures de 

la primera infància a Europa (Comissió Europea/EACEA/Eurydice, 2019), l'educació i 

l'atenció de la primera infància es reconeixen cada cop més com un pilar del procés 

d’aprenentatge permanent. Tot i això, l'anàlisi de les dimensions clau dels sistemes 

ECEC explorats per l'informe a 38 països (governança, accés, dotació de personal, 

directrius educa?ves, avaluació i seguiment) mostra que el nivell de qualitat dels 

serveis és extremadament variable, així com el nivell de formació i qualificació del 

personal docent. De fet, només un terç dels sistemes educa?us europeus requereixen 

que almenys un dels membres del servei ?ngui un perfil alt. A més, com subratlla 

l'informe del 2019 i analitzat, un nivell alt de qualificació es considera essencial durant 

l'etapa preescolar només en un terç dels sistemes ECEC. Per tant, la qües?ó de la 

qualificació del personal con?nua estant al centre dels estudis i el debat sobre la 

qualitat dels sistemes ECEC, així com el tema dels requisits mínims, les normes i les 

estratègies de desenvolupament professional con?nu (CPD ) amb l'objec?u de garan?r 

professionals ben qualificats (Boffo i Frison, 2021). En aquest marc, Hub&Spoke Model 

(H&S) té com a objec?u crear un model de serveis integrats que pugui actuar com a 

centre d'inicia?ves conjuntes i serveis adreçats a famílies de nens en risc d'exclusió 

social. H&S es va planejar ubicar-se en un lloc ~sic estratègic per arribar a una xarxa de 

serveis, professionals, 

El disseny de H&S Model va ser descobert, des del començament del projecte 

F.R.I.E.N.D.E.S.K., cap a un sistema d'educació i cura de la primera infància basat en la 

comunitat i la família, per tal de: 

● contribuir al desenvolupament d'un sistema integrat de serveis 0-6; 

● donar suport a estratègies i oportunitats de desenvolupament professional 

con?nu dirigides a educadors/coordinadors; 

● oferir oportunitats de xarxa, reunió i serveis per a les famílies. 

Coherentment, els principals objec?us del model de H&S que van sorgir de la primera 

fase de recerca són: 
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● fomentar una cultura comuna i difondre l'educació i la cura de la primera 

infància entre la comunitat, les famílies, els serveis educa?us i els educadors 

(Jensen & Iannone, 2018); 

● D) Explorar enfocaments innovadors per al desenvolupament professional 

con?nu en l'educació i l'atenció de la primera infància mitjançant la inves?gació 

d'accions par?cipa?ves i un enfocament basat en la comunitat (Benne�, 2012; 

Boffo, 2020; Boffo, & Frison, 2021; Kelemen , 2020; Lazzari, Picchio, & Balduzzi, 

2015); 

● fomentar vies inclusives per a nens de 0 a 6 anys que millorin el coneixement, 

les capacitats i les ac?tuds dels educadors (Fukkink & van Verseveld, 2020; Van 

Laere, et al., 2019). 

A causa de l'emergència de salut Covid-19, es va revisar l'estructura inicial del Model 

H&S per permetre als educadors i les famílies arribar a l'oferta de F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Els grups focals i les entrevistes (vegeu IO1) es referien sovint al concepte de 

par?cipació familiar centrat en la dimensió metodològica (és a dir, compar?r les 

ac?vitats proposades, els mètodes adoptats, la discussió i l'intercanvi de la 

documentació recopilada) amb la finalitat que les famílies se sen?ssin involucrades 

com a par?cipants ac?us del procés d'aprenentatge i desenvolupament i els avenços 

de 0 a 6 nens. A més, els educadors i coordinadors han esmentat sovint les accions de 

suport a la família, generalment anomenades formes de suport a la criança dels fills o, 

més precisament, formes de suport financer (és a dir, taxes d'inscripció reduïdes), amb 

referència també a estratègies per «no deixar ningú enrere», 

La proposta de H&S se centra en (vegeu el gràfic 1): 

● Ac?vitats integrades de desenvolupament professional dirigides a educadors/

coordinadors per millorar les esferes de coneixement i competència destacades 

per l'estudi F.R.I.E.N.D.E.S.K. (disseny col•labora?u i par?cipació de les parts 

interessades i les famílies; estratègies i instruments de seguiment i avaluació 

del servei educa?u i la intervenció educa?va; mètodes interculturals 

d'ensenyament i aprenentatge) 

● Laboratoris per a famílies i comunitats per millorar les ac?tuds posi?ves dels 

pares cap a: 

o Aspectes educa?us i organitza?us de les ru?nes infan?ls i domiciliàries 
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o Mètodes inclusius i adapta?us 

o Interaccions familiar-educa?va-comunitària 

o L'educació digital i l'ac?tud i l'enfocament dels pares cap a ella. 

 

Figura 1: 0-6 Accions d´Entrenament 

Formació professional d'ECEC 

Les ac?vitats de desenvolupament professional previstes pel Model d'H&S tenen com a 

objec?u augmentar i consolidar als educadors/coordinadors de 0-6 serveis aquelles 

àrees de coneixement i competència que els estudis sectorials i els principals 

documents internacionals i nacionals sobre ECEC consideren fonamentals per garan?r 

la presència de sistemes d’atenció d’alta qualitat i processos educa?us dirigits a la 

primera infància, capaços de promoure, des dels primers anys de vida, un creixement 

proac?u i inclusiu dels nens. 

L'anàlisi de les dades qualita?ves, relacionades amb grups focals i entrevistes abans 

esmentades, va guiar el disseny del qües?onari F.R.I.E.N.D.E.S.K. que abastava tots els 
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coneixements i competències esmentats pels 35 educadors/coordinadors involucrats a 

la fase anterior. L'objec?u de l'eina va ser iden?ficar la rellevància de les teories i 

models, mètodes, estratègies i totes les àrees de coneixement i competències, a les 

pràc?ques diàries dels educadors i explorar, així com el nivell de competència 

percebuda a les mateixes àrees. Tenint en compte els resultats de la inves?gació de 

mètodes mixtos duta a terme a la fase IO1 del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K., l'Spoke 

dedicat a "ECEC Professionals Training" competència amb puntuació < 2"), insis?nt en 

les sis àrees de desenvolupament professional iden?ficades per la matriu "TECO-D 

Pedagogia" (columna "Àrees de Competència"). 

 

Figura 2 — Àrees de competència de F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

En par?cular, la formació té per objecte: 

● formar els professionals de l'ECEC perquè puguin trobar els indicis 

d'incomoditat a les famílies 

● fomentar la difusió d'una cultura europea de formació per als professionals de 

la CEI 

● impulsar el potencial d'aprenentatge de les escoles com a contextos de treball 

(lliscar FISM, 31/01/2022). 
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La formació professional és un curs en línia disponible a la plataforma F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

(h�ps://pla�orm.friendesk.eu/course/friendesk-course/units) i consta de 6 unitats 

d'aprenentatge dividides en 2 subunitats d'aprenentatge: 

Unitat 1 - 1.1 Dinàmica de grup; 1.2 Desenvolupament Psicomotor 

Unitat 2 - 2.1 Par?cipació de tots els actors; 2.2 Avaluació mundial 

Unitat 3 - 3.1 Segon idioma a l'educació preescolar; Habilitats de Ges?ó de 

Riscos 

Unitat 4 - 4.1 Benvingut a ECEC!; 4.2 La xarxa ECEC! 

Unitat 5 - 5.1 Comprendre les cultures dels altres; 5.2 Mètodes educa?us no 

formals per a l'ensenyament de llengües estrangeres 

Unitat 6 - 6.1 Ges?ó de les organitzacions educa?ves 1; 6.2 Ges?ó de l’educació 

Organitzacions 2. 

Cada subunitat està estructurada de la manera següent: 1) competència per 

desenvolupar; 2) ac?vitats d’aprenentatge centrades en les competències; 3) Materials 

d’aprenentatge per donar suport a les ac?vitats d’aprenentatge; 4) Ac?vitat i criteris 

d’autoavaluació. Dins de cada subunitat, hi ha diverses ac?vitats d'aprenentatge, tant 

teòriques (ar?cles, assaigs, fulletons...) com opera?ves (exercicis d'escriptura reflexiva, 

estudis de cas, qües?onaris,...), estretament relacionades amb el perfil professional i 

les ac?vitats de treball dels par?cipants. 

Al final de les subunitats, hi ha dues proves d'autoavaluació: l'ac?vitat d'autoavaluació, 

relacionada amb els con?nguts apresos i com aplicar-los al lloc de treball; els Criteris 

d'Autoavaluació, orientats a avaluar els coneixements i les competències 

desenvolupats. 

Laboratoris de Família 

Dins del marc abans esmentat, el model de H&S se centra en el desenvolupament de 

mesures, ac?vitats i recursos adreçats a educadors, famílies i la comunitat local. 

Per tal de crear una comunitat educa?va que pugui generar inclusió i cura dels infants i 

les seves famílies, el Model H&S centra l'atenció en 4 dimensions més: 

● Aspectes educa?us i organitza?us de les ru?nes infan?ls i domiciliàries 
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● Mètodes inclusius i adapta?us 

● Interaccions familiar-educa?va-comunitària 

● L'educació digital i l'ac?tud i l'enfocament dels pares cap a ella. 

Aquestes dimensions es poden desenvolupar de manera transversal i sinèrgica dins 

dels discursos següents. Els portaveus del model F.R.I.E.N.D.E.S.K. representen els 

centres de competència que poden beneficiar les famílies i els infants en risc d'exclusió 

socioeduca?va. 

1. Salut 

Objec?u: 1) sostenir els educadors i les famílies en la iden?ficació de problemes a l'era 

del desenvolupament; en la iden?ficació d'estratègies comunica?ves/pedagògiques/

relacionals amb els nens, segons la seva incomoditat 2) per prevenir les addiccions en 

els pares i col•laborar per sostenir els nens els pares dels quals pateixen incomoditat o 

addiccions. 

Grup des?natari: famílies i educadors. 

Personal: coordinadors i educadors. Quatre especialistes psicopedagògics amb + 5 anys 

d'experiència en el context escolar (0-6 anys); acreditat i part del registre local de 

professionals; estudis de nivell universitari o experiència laboral rellevant. 

Ac?vitats: 1) escoltar les famílies per entendre les qües?ons relacionades amb els 

nens; 2) oferir un servei psicològic inicial als pares; 3) iden?ficar problemes de 

desenvolupament en nens de 0-6 anys; 3) donar suport als pares a reflexionar sobre 

com parlar/relacionar-se amb els nens A) per mantenir els educadors amb nens amb 

necessitats especials sobre com cooperar amb ells B) per proporcionar als educadors 

eines per construir un ambient de classe posi?u C) per avaluar els casos en què els 

serveis de salut necessiten estar involucrats. 

2. Treball i ocupabilitat 

Objec?u: treballar com a eina d'inclusió social a través de la qual les famílies puguin 

trobar els recursos per viure i florir; treballar com a lloc d'aprenentatge i 

autodesenvolupament i autodeterminació. 

Grup des?natari: les famílies. 

 / 63 85



Personal: agències de treball (1) i agències de formació (1), públiques i privades, 

acreditades i reconegudes per legisladors locals. Aquests han d'oferir cursos de 

formació i serveis de col•locació orientats a l'ocupabilitat. 

Ac?vitats: les famílies són informades per agències de treball/formació que donen 

suport i col•laboren amb F.R.I.E.N.D.E.S.K. sobre les oportunitats de treball i 

capacitació que els poden ajudar a sa?sfer les seves necessitats professionals. Les 

agències estan ~sicament presents a l'HUB amb un dels seus representants de forma 

regular i poden rebre el currículum dels pares (veure annex). 

3. Art i cultura 

Objec?u: educar un o més llenguatge expressiu universal (música,...) per donar als 

nens i les seves famílies les eines per entendre la bellesa 2) per apropar les famílies i els 

nens a les ins?tucions culturals dins de projectes d'educació a la crea?vitat i les arts. 

Grup des?natari: nens i famílies. 

Personal: educadors, coordinadors, personal d'ins?tucions col•laboradores amb una 

funció gerencial perquè puguin decidir sobre els aspectes administra?us (preus) i el 

paper administra?u-organitzacional perquè puguin decidir sobre l'organització de la 

visita de grup (si escau). 

Ac?vitats: 1) Els educadors i coordinadors acorden amb les famílies visites i ac?vitats 

grupals o laboratoris culturals amb nens o amb famílies i nens; 2) Els museus ofereixen 

preus especials a les famílies de nens que formen part de F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

4. Idioma i Comunicació 

Objec?u: resoldre conflictes relacionats amb la manca d’educació, la manca 

d’alfabe?sme i diferents orígens culturals entre educadors i famílies, i nens. 

Grup des?natari: les famílies. 

Personal: educadors, coordinadors i mediadors lingüís?cs i culturals (+1). Un mediador 

cultural és una persona amb antecedents mul?culturals que ha desenvolupat habilitats 

educa?ves o una persona amb estudis lingüís?cs i culturals específics a nivell 

universitari. 

Ac?vitats: reunions ad hoc entre educadors, mediadors lingüís?cs i familiars. 
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5. Habitatge social 

Objec?u: oferir informació sobre opcions d’habitatge quan les famílies no poden 

comprar un lloc o llogar-lo a preu de mercat. Oferir bones condicions de vida als nens 

(calefacció, menjar...). 

Grup des?natari: famílies pobres o de classe mitjana quan els ingressos no els 

permeten llogar o comprar una casa a preus de mercat. 

Personal: especialista en front-desk (1) i municipis (+ 1). Els municipis estan 

representats per la persona de contacte que té tasques administra?ves dins de la 

funció de finançament de les escoles i la vivenda. 

Ac?vitats: Informació: l'especialista a recepció actualitza periòdicament la informació 

rela?va als fons per a habitatges socials i per a l'educació dels nens. La informació 

sobre licitacions i fons, també per a l’assistència a l’escola, es recopila del contacte 

regular amb els municipis. 

En conclusió, el model Hub & Spoke pretén valorar el que va sorgir dels grups focals 

inicials, entrevistes i qües?onaris (IO1), dissenyant una proposta basada en evidència 

per enriquir les competències dels educadors i coordinadors, així com les ofertes de 

serveis a la comunitat, les famílies i els nens. Fins i tot si l'emergència sanitària de 

Covid-19 requeria un canvi rellevant en la proposta inicialment dissenyada, va obligar 

el projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. a fer front als nous desafiaments i problemes que 

enfronten les famílies i els infants i la proposta revisada aquí descrita va seguir aquest 

canvi necessari. 

Per a més informació i detalls, IO1 ofereix la visió general de les dades de recerca 

recopilades i els resultats de la inves?gació. 
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Annex 1 - Consen=ment per a la par=cipació a l'estudi F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Els inves?gadors sol•liciten el seu consen?ment per par?cipar a l'estudi al Projecte 
F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep3on for Inclusive Educa3onal Needs: Development of 
Educa3onal Support for Kids. 
Aquest formulari de consen?ment us demana que perme? als inves?gadors registrar 
l'entrevista i u?litzar els vostres comentaris per millorar la comprensió del tema. 
Inves?gadors: Prof. Vanna Boffo, Prof. Daniela Frison, Prof. Francesca Dello Preite, Dra. 
Le?zia Gamberi, Universitat de Florència 
La par?cipació en aquest estudi és completament voluntària. Tingueu en compte que si 
decidiu par?cipar, podeu decidir no respondre cap pregunta específica. 
Els inves?gadors man?ndran la confidencialitat dels registres o dades de la inves?gació. 
En enviar aquest formulari, esteu indicant que esteu d'acord amb els termes descrits. Si 
teniu alguna pregunta, o voleu una còpia d'aquesta carta de consen?ment, poseu-vos 
en contacte amb daniela.frison@unifi.it i francesca.dellopreite@unifi.it. 
Gràcies per endavant per la vostra par?cipació! 

Concedeixo permís perquè les dades generades a par?r d'aquesta entrevista s'u?litzin 
a les publicacions dels inves?gadors. 

Sí, sí 
No 

Concedeixo permís perquè la sessió d'entrevista sigui enregistrada i guardada amb fins 
de revisió per part dels inves?gadors. 

Sí, sí. 
No 

Atorgo permís perquè els inves?gadors usin cites anònimes de la meva entrevista. 
Sí, sí. 
No 

Si us plau escriviu el vostre nom per indicar l'acord per par?cipar en aquest estudi: 

 / 68 85



Data ________________   Signatura ___________________ 

[Declaració de privadesa] 

Data ________________   Signatura ___________________ 

Gènere

Antecedents 
educa?us

 

Afiliació/funció  

Tipus de Servei 
Educa?u

 

Objec?u del Servei 
Educa?u

 

N. de nens  

N. de Recursos 
Humans
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Annex 2 - Protocol d'entrevista 

Proposta de protocol d´entrevista 

Objec=u: 4 educadors pertanyents a 4 serveis educa=us (0-3 o 3-6 o 0-6), 2 a nivell 
local, 2 a nivell nacional que poden ser reconeguts/explorats com a bones pràc?ques. 

  
Durada: uns 45 minuts. 

Procediment: si és possible, registreu l'entrevista després de la recopilació del 
formulari de consen?ment. Us suggerim que eviteu an?cipar el protocol als 
entrevistats per tal de fomentar la reflexió durant l'entrevista i millorar les respostes 
genuïnes relacionades amb les pràc?ques educa?ves. Després de l'entrevista, us 
agraïm transcriure'l en anglès i enviar-lo a l'equip d'Unifi [per al 10 de juliol]. Gràcies 
per la teva col•laboració! 

Breu presentació del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. i introducció personal ràpida (qui sóc, 
=pus de servei on treballo, objec=u) 

Pregunta d'obertura 
Pensant en les teves pràc?ques diàries en el servei educa?u on treballes, podries 
iden?ficar els punts clau del teu treball relacionats amb el coneixement i les 
competències que el caracteritzen? (per exemple, amb referències a la relació 
educa?va amb els nens, seguiment i avaluació, etc.). 

Enfocament a les directrius educa(ves 
Pel que fa a les directrius educa?ves, iden?fica un conjunt d'àrees d'aprenentatge i 
objec?us de desenvolupament on treballa amb els infants? Podria si us plau oferir-nos 
algun exemple? (per exemple, habilitats de comunicació i llenguatge, alfabe?tzació 
lectora, desenvolupament ~sic...) 
Què passa amb l'àrea específica d'aprenentatge i desenvolupament adreçada a la 
par?cipació de nens i famílies que pateixen ingressos baixos, discapacitat, classe social 

Criteris d'iden=ficació de bones pràc=ques

Objec=u 4 serveis educa?us dirigits a nens 0-6, si escau, 
dirigits altrament a nens 0-3 o 3-6

Ubicació 2 situats a la mateixa zona/regió del soci 
2 situat en una zona/regió diferent

Tipus d'ins=tució Públic o privat
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o condició de minoria ètnica o en general exclusió social, que tenen un impacte directe 
en els èxits d'aprenentatge i el desenvolupament personal? 
Subpreguntes 

● Et refereixes a mètodes i tècniques específiques o estratègies educa?ves? 
Podria si us plau oferir-nos algun exemple? 

● Proporciona o elabora algun document que resumeix/explica les pautes 
educa?ves? Documents interns (per a vostè com a personal) o externs (per als 
pares o la comunitat)? 

Podria esmentar sobretot les dificultats amb què s'enfronta dins aquesta àrea de les 
directrius/enfocaments educa?us sobre el tema de la inclusió social? 

Enfocament a l'accés 
Sobre la base dels criteris d'accés al sistema ECEC del vostre país, com recull les 
necessitats de la comunitat/famílies/infants? Sobretot per donar suport a la inclusió 
social? Segueixes alguna estratègia o ferramenta? 
Com sa?sfà el servei educa?u on treballa aquestes necessitats/sol•licituds? Podria si us 
plau oferir-nos algun exemple? 
Segueix alguna regla/principi sobre l'accés, les necessitats de la comunitat i la inclusió 
social (per exemple, proporcionada pel municipi o qualsevol altra organització 
principal)? Podria si us plau oferir-nos algun exemple? 
Podria esmentar les dificultats amb què s'enfronta a aquesta àrea d'accés, sobretot en 
el tema de la inclusió social? 

Centrar-se en l'avaluació i el seguiment 
Segueix algun mètode d'avaluació o eina per avaluar i monitoritzar la qualitat del 
procés (per exemple, comprovar com s'implementa la proposta educa?va, verificar 
l'eficàcia de les intervencions educa?ves...)? Podria si us plau oferir-nos algun 
exemple? 
Seguireu algun mètode d'avaluació o eines per avaluar i supervisar la qualitat de 
l'estructura (per exemple, salut i seguretat, qualificacions del personal, mides de grup)? 
Podria si us plau oferir-nos algun exemple? 
Podria esmentar les dificultats amb què s'enfronta a aquesta àrea d'accés, sobretot en 
el tema de la inclusió social? 

Enfocament en el desenvolupament del personal 
S'espera que par?cipi en programes d'aprenentatge i formació per a l'educació 
connnua i el desenvolupament professional? Són obligatòries? Qui és a càrrec de 
l'oferta? Podria si us plau oferir-nos algun exemple? 

Centrar-se en els antecedents educa(us 
Pel que fa als temes de què hem parlat, recorda alguna teoria o model relacionat amb 
la seva formació educa?va (per exemple, que hagi estudiat durant la seva escola 
secundària o estudis universitaris)? 

 / 71 85



Pregunta de tancament 
Al final d'aquesta entrevista i referint-se als coneixements i competències que ha 
esmentat al principi, podria intentar esbrinar (per resumir) una mena de llista de 
coneixements i competències que, segons la seva opinió, «u?litza» en el treball diari. 
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Annex 3 - Matriu Teco-D 
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Annex 4 - Qües=onari de F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Benvolgut educador, es?mat mestre, 
Dins del projecte Erasmus+ F.R.I.E.N.D.E.S.K., estem duent a terme un projecte de 
recerca per explorar els coneixements i les competències requerits als professionals 
d'Educació i Cura de la Primera Infància (ECEC) basat en la seva pràc?ca diària per tal 
d'implementar un model innovador d'ECEC per reduir l’exclusió social dels nens de 0 a 
6 anys procedents de contextos marginats. 
F.R.I.E.N.D.E.S.K.: Foster Recep3on for Inclusive Educa3onal Needs: Development of 
Educa3onal Support for Kids és una associació estratègica Erasmus+ en què par?cipen 
inves?gadors i professionals de l'àmbit de l'educació i les cures de la primera infància 
que pertanyen a cinc països: Itàlia, Espanya, Grècia, Romania i Bulgària. Per saber més 
sobre el projecte, visiteu el lloc web del projecteh�ps://www.friendesk.eu/  
Moltes gràcies per acceptar par?cipar en aquesta enquesta. La informació que vostè 
proporciona en aquest qües?onari s'u?litzarà amb finalitats de recerca. No s'u?litzarà 
d'una manera que perme? la iden?ficació de les respostes individuals. Les dades de 
recerca anònimes seran tractades per l'equip de recerca de la Universitat de Florència 
que lidera l'enquesta. 
L'enquesta ha de prendre uns 15 minuts. 
S i ten iu a lguna pregunta sobre l 'enquesta , env ieu-nos un correu 
electrònic:daniela.frison@unifi.i?francesca.dellopreite@unifi.it. Realment apreciem la 
seva contribució. 
Gràcies per endavant per la vostra par?cipació! 
L'equip del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

Gènere ● Home 
● Dona

Antecedents educa?us 
(si us plau, indiqueu el 
ntol més alt) 

● Escola secundària 
● Grau de Llicenciatura 
● Títol de Màster 
● Ph.D. 
● Altres

Si us plau, indiqueu 
l'àrea del vostre ntol 
educa?u més alt (ca. 
educació)
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Servei educa?u on 
treballes

● Servei d'Educació Pública adreçat a nens de 0 
a 3 anys 

● Servei Educa?u Privat adreçat a nens de 0 a 3 
anys 

● Servei Educa?u Privat i Públic dirigit a nens de 
0 a 6 anys 

● Servei d'Educació Pública adreçat a infants de 
3 a 6 anys 

● Servei Educa?u Privat i Públic dirigit a nens de 
3 a 6 anys 

● Servei Educa?u Privat adreçat a nens de 0 a 6 
anys 

● Servei Educa?u Privat adreçat a nens de 3 a 6 
anys 

● Servei d'Educació Pública adreçat a nens de 0 
a 6 anys 

● Altres

Objec?u del Servei 
Educa?u en què està 
treballant

● Nens de 0 a 3 anys 
● Nens de 3 a 6 anys 
● Nens de 0 a 6 anys 
● Nens més grans de 6 anys 
● Altres

N. de nens (si us plau, 
especifiqueu el nombre 
global de nens que 
pertanyen al servei 
educa?u en què està 
treballant)

N. dels nens a qui 
ensenya (si us plau, 
especifiqueu el nombre 
total de nens a qui està 
ensenyant)

Edat dels nens a qui 
ensenya (si us plau, 
especifiqueu l'edat o 
l'interval d'edat)

Anys d'experiència al 
camp

N. de Recursos Humans 
empleats en el servei 
educa?u on treballa
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Amb referència a la seva pràc=ca professional diària, amb quina freqüència 
aplica les teories i els models següents?

Teories i models de desenvolupament 
(Piaget, Vygotskij, Bruner, Erikson...)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Teories i models d'aprenentatge 
(Comportament, Cogni?visme, 
Construc?visme, Teoria de 
l'Aprenentatge Social...)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Models pedagògics i didàc?cs (Frobel, 
Montessori, Walford, Educació a l'aire 
lliure...)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Models de dinàmica de grup (Freud, 
Bion, Lewin, Rogers...)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Models de Desenvolupament 
Psicomotor (Aucouturier...)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Altres

Alguna altra teoria o model a esmentar? Si us plau, especifiqueu: 

Quant et sents competent en les teories i models següents?

Teories i models de desenvolupament 
(Piaget, Vygotskij, Bruner, Erikson...)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Teories i models d'aprenentatge 
(Comportament, Cogni?visme, 
Construc?visme, Teoria de 
l'Aprenentatge Social...)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Models pedagògics i didàc?cs (Frobel, 
Montessori, Walford, Educació a l'aire 
lliure...)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Models de dinàmica de grup (Freud, 
Bion, Lewin, Rogers...)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Models de Desenvolupament 
Psicomotor (Aucouturier...)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Altres
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Amb referència a la seva pràc=ca professional diària, amb quina freqüència 
està involucrat en la definició de:

Estratègies per recollir les necessitats 
de la comunitat (off 2)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Estratègies per recollir les necessitats 
familiars (off 2)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Estratègies per recollir les necessitats 
dels nens (fora 2)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Codiseny d'intervencions i ac?vitats 
amb les parts interessades

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Co-disseny d'intervencions i ac?vitats 
amb la família

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Co-disseny d'intervencions i ac?vitats 
amb nens

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Disseny de mètodes i eines de 
monitorització i avaluació del servei 
intern

•Mai  •rarament  •a  •sovint

U?lització de mètodes i eines de 
supervisió i avaluació dels serveis 
interns

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Ús de mètodes i eines de seguiment i 
avaluació de serveis externs (per 
exemple, proporcionats pel municipi)

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Disseny de mètodes i eines 
d'autoavaluació i avaluació per parells 
del personal

•Mai  •rarament  •a  •sovint

U?lització de mètodes i instruments 
d’autoavaluació i avaluació per parells 
del personal

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Disseny de mètodes i eines de 
documentació pedagògica

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Ús de mètodes i eines de 
documentació pedagògica

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Disseny d'estratègies de transició •Mai  •rarament  •a  •sovint

Altres
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Alguna altra ac=vitat per esmentar? Si us plau, especifiqueu: 

Quant se sent competent en les estratègies/accions següents?

Estratègies per recollir les necessitats 
de la comunitat (off 2)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Estratègies per recollir les necessitats 
familiars (off 2)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Estratègies per recollir les necessitats 
dels nens (fora 2)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Codiseny d'intervencions i ac?vitats 
amb les parts interessades

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Co-disseny d'intervencions i ac?vitats 
amb la família

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Co-disseny d'intervencions i ac?vitats 
amb nens

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Disseny de mètodes i eines de 
monitorització i avaluació del servei 
intern

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

U?lització de mètodes i eines de 
supervisió i avaluació dels serveis 
interns

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Ús de mètodes i eines de seguiment i 
avaluació de serveis externs (per 
exemple, proporcionats pel municipi)

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Disseny de mètodes i eines 
d'autoavaluació i avaluació per parells 
del personal

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

U?lització de mètodes i instruments 
d’autoavaluació i avaluació per parells 
del personal

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Disseny de mètodes i eines de 
documentació pedagògica

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Ús de mètodes i eines de 
documentació pedagògica

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Disseny d'estratègies de transició •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)
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Altres

Amb referència a la seva pràc=ca professional diària amb nens, amb quina 
freqüència treballa per aconseguir els resultats d'aprenentatge i 
desenvolupament següents?

Habilitats sociorelacionals •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats lingüís?ques i de 
comunicació

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats d'autonomia •Mai  •rarament  •a  •sovint

Competències numèriques i 
ciennfiques

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Alfabe?tzació •Mai  •rarament  •a  •sovint

Desenvolupament sensorial-motor •Mai  •rarament  •a  •sovint

Competències mul?lingües •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats psicocogni?ves •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats de ges?ó de riscos •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats de resolució de problemes •Mai  •rarament  •a  •sovint

Altres

Algun altre resultat d’aprenentatge i desenvolupament a esmentar? Si us 
plau, especifiqueu: 

Quant se sent competent per assolir els resultats d'aprenentatge i 
desenvolupament següents?

Habilitats sociorelacionals •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats lingüís?ques i de 
comunicació

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats d'autonomia •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Competències numèriques i 
ciennfiques

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Alfabe?tzació •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)
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Desenvolupament sensorial-motor •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Competències mul?lingües •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats psicocogni?ves •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats de ges?ó de riscos •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats de resolució de problemes •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Altres

Amb referència a la seva pràc=ca professional diària, amb quina freqüència se 
centra en els mètodes i ac=vitats següents?

Mètodes basats en el joc •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes basats en l'art •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes d'animació sociocultural •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes basats en la transmissió •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes basats en el descobriment •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes d’ensenyament adapta?us •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes de desenvolupament de la 
crea?vitat

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes d’ensenyament de llengües 
estrangeres

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes basats en grups •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes d’aprenentatge intercultural •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes inclusius •Mai  •rarament  •a  •sovint

Mètodes d’aprenentatge psicomotor •Mai  •rarament  •a  •sovint

Disseny d´ambients d´aprenentatge •Mai  •rarament  •a  •sovint

Eines d'avaluació dels resultats de 
l'aprenentatge i el desenvolupament 
dels infants

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Altres
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Si heu triat «altres», indiqueu: 

Quant se sent competent en els mètodes i ac=vitats següents?

Mètodes basats en el joc •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes basats en l'art •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes d'animació sociocultural •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes basats en la transmissió •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes basats en el descobriment •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes d’ensenyament adapta?us •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes de desenvolupament de la 
crea?vitat

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes d’ensenyament de llengües 
estrangeres

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes basats en grups •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes d’aprenentatge intercultural •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes inclusius •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Mètodes d’aprenentatge psicomotor •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Disseny d´ambients d´aprenentatge •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Eines d'avaluació dels resultats de 
l'aprenentatge i el desenvolupament 
dels infants

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Altres

Amb referència a la seva feina, amb quina freqüència està involucrat en:

Educació permanent obligatòria •Mai  •rarament  •a  •sovint
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Oportunitats d'autoformació •Mai  •rarament  •a  •sovint

Oportunitats d'aprenentatge a la feina •Mai  •rarament  •a  •sovint

Altres

Alguna altra ac=vitat per esmentar? Si us plau, especifiqueu: 

Quant creu que les ac=vitats següents són importants per a la seva feina?

Educació permanent obligatòria •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Oportunitats d'autoformació •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Oportunitats d'aprenentatge a la 
feina

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Altres

Amb referència a la seva feina, amb quina freqüència està involucrat en:

Definició d’estratègies de suport 
familiar contra l’exclusió social

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Definició de criteris d’accés •Mai  •rarament  •a  •sovint

Par?cipació de la família en la ges?ó 
del servei

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Par?cipació de les parts interessades 
en la ges?ó del servei

•Mai  •rarament  •a  •sovint

Altres

Alguna altra ac=vitat per esmentar? Si us plau, especifiqueu: 

Quant se sent competent en les estratègies/accions següents?

Definició d’estratègies de suport 
familiar contra l’exclusió social

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Definició de criteris d’accés •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Par?cipació de la família en la ges?ó 
del servei

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)
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Par?cipació de les parts interessades 
en la ges?ó del servei

•0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Altres

Amb referència a la seva pràc=ca professional diària, amb quina freqüència 
actua les habilitats següents? (Transversal)

Habilitats sociorelacionals •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats de treball en equip •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats de networking •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats de lideratge •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats d’organització •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats de resolució de problemes •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats d'observació •Mai  •rarament  •a  •sovint

Habilitats reflexives •Mai  •rarament  •a  •sovint

Altres

Alguna altra habilitat per esmentar? Si us plau, especifiqueu: 

Quan sents en posseir les habilitats següents?

Habilitats sociorelacionals •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats de treball en equip •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats de networking •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats de lideratge •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats d’organització •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats de resolució de problemes •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Habilitats d'observació •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)
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Gràcies per la vostra cooperació! 

Habilitats reflexives •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Altres

Amb referència a la seva pràc=ca professional diària, amb quina freqüència 
actua les ac=tuds següents? (Transversal)

Aprèn a aprendre •Mai  •rarament  •a  •sovint

Empa?a •Mai  •rarament  •a  •sovint

Sigues pacient •Mai  •rarament  •a  •sovint

Sigues flexible •Mai  •rarament  •a  •sovint

Sigues apassionat •Mai  •rarament  •a  •sovint

Sigues proac?u •Mai  •rarament  •a  •sovint

Altres

Alguna altra ac=tud a esmentar? Si us plau, especifiqueu: 

Com et sents en posseir les ac=tuds següents?

Aprèn a aprendre •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Empa?a •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Sigues pacient •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Sigues flexible •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Sigues apassionat •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Sigues proac?u •0 (no en absolut)  •1  •2  •3 
(totalment)

Altres
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Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana 
Viale Europa, 206, 50126 Firenze – Italy 
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Correu electrònic: info@fismservizi.net 
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www.friendesk.eu 
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