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Aquesta sor?da és el resultat d'un treball comú realitzat dins del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K. El 

resultat va ser coordinat per la Direcció Regional d'Educació Primària i Secundària de Tessàlia 

(Grècia), amb el suport de FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana 

(Itàlia) Coordinador del projecte, Università degli Studi di Firenze (Itàlia), KMOP - Kentro 

Merimnas Oikogenias Kai Paidiou (Grècia), WUSMED - World University Services of the 

Mediterranean i Blue Room Innova?on SL (Espanya), Asocia?a Europanet (Romania), Know and 

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

Objec=u del programa europeu F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

F.R.I.E.N.D.E.S.K. vol dir «Foster Recep?on for Inclusive Educa?onal Needs: 

Desenvolupament del suport educa?u als nens» i és un projecte KA 201 (Associació 

Estratègica per a l'Educació Escolar) que té com a objec?u reduir l'exclusió social dels 

infants de 0 a 6 anys procedents de contextos marginats mitjançant la implementació 

d'un model innovador d'ECEC (Educació i Atenció Primerenca de la Infància). 

Les organitzacions par=cipants del programa europeu F.R.I.E.N.D.E.S.K. 

El projecte reuneix les següents 8 organitzacions associades amb una llarga experiència 

en el camp de la inclusió social i l'educació dels nens perquè proporcionin a les llars 

infan?ls un servei inclusiu i abastador: 

✔ FISM - Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana) a Itàlia, que 

és l'organització coordinadora 

✔ Universita degli Studi di Firenze a Itàlia 

✔ Perifereiaki Diehhynsi Protovathmias & Deherovathmias Ekpayefsis Tesalias a 

Grècia 

✔ Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Payiou a Grècia 

✔ WUSMED - Serveis Universitaris Mundials de la Mediterrània a Espanya 

✔ Blue Room Innova?on SL a Espanya 

✔ Associata Europanet a Romania 

✔ Sdrudzennie Znam I Moga a Bulgària 

L'objec=u del FRIENDESK «Directrius de govern de Hub&Spoke Model» 

Els “Directrius de govern de Hub&Spoke Model” és el 5è Sor?da Intel·lectual del 

programa europeu F.R.I.E.N.D.E.S.K. amb l'objec?u de proporcionar directrius de 

governança per a les en?tats públiques sobre com abordar la pobresa infan?l i 

l'exclusió social a través de mesures com el suport i els beneficis familiars, la cura 

infan?l de qualitat i l’educació de la primera infància. També té com a objec?u fer 

recomanacions sobre polí?ques socials referents als centres assistencials i educa?us 
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per a la inclusió a la primera infància (sistemes administra?us i financers, aspectes 

legals) i així proporcionar un mapa clar del marc d'intervenció. 

L'objec?u és influir a les autoritats per millorar els contextos locals dins de la inclusió 

social dels nens. 

L'impacte esperat i la transferibilitat de les «Directrius de govern de Hub&Spoke 

Model» 

El Sor?da Intel·lectual “Directrius de govern de Hub&Spoke Model” espera garan?r 

l'eficàcia i sostenibilitat de les ac?vitats, col·laboracions i inicia?ves empreses per 

l'ECEC del projecte F.R.I.E.N.D.E.S.K., tenint en compte que la forma en què es dissenya 

i organitza l'ECEC depèn en gran mesura de les autoritats responsables, que poden ser 

ministeris o regions o municipis a nivell local, nacional i internacional. 

Les directrius ?ndran en compte els punts forts i febles dels contextos locals que 

iden?fiquen punts comuns a par?r de l'anàlisi elaborada per l'IO1 basada en l'anàlisi 

compara?va realitzada per explicar els diferents sistemes d'ECEC a nivell nacional i es 

va centrar en una avaluació compara?va sobre els indicadors qualita?us en els 

contextos locals dels països socis involucrats. 

L'impacte només es pot garan?r mitjançant la par?cipació de les parts interessades i 

els guardians d'accés per?nents, mentre que el lliure accés i la lliure disponibilitat de 

les recomanacions als organismes públics es man?ndran fàcilment a disposició de totes 

les parts interessades i es man?ndran per atraure noves aportacions. Hi haurà 

recomanacions als organismes públics de tots els països socis per al seu ús més enllà 

de la durada del projecte. 
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CAPÍTOL 1 - Descripció i explicació de la recopilació de dades de l'informe 

internacional. Explotació dels resultats-enquesta IO1 

Estudis compara.us sobre els sistemes ECEC i la directriu del model Hub & Spoke 

UNITAT 1: GOVERNANÇA 

a. POLÍTIQUES EUROPEES SOBRE COM ABORDAR L'EXCLUSIÓ INFANTIL 

Tots els documents europeus subratllen la importància de considerar l'educació i la 

cura de la primera infància (ECEC) com la «fundació per a l'aprenentatge i el 

desenvolupament al llarg de tota la vida» (EuCom/EACEA/Eurydice, 2019, p. 9). 

A més, la Comissió Europea destaca que «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 a les persones i per a la societat» (EuCom, 2011). 

El pilar europeu de drets socials el 2017 declara que “els nens tenen dret a una 

educació infan?l assequible ia una atenció de bona qualitat”. 

Finalment, però no per això menys important, el Consell Europeu va adoptar el maig 

del 2019 una Recomanació sobre sistemes d'educació i atenció a la primera infància 

d'alta qualitat, per oferir un marc comú sobre el tema de l'educació i la educació 

infan?l a tots els països europeus. 

b. SITUACIÓ ACTUAL DE LES POLÍTIQUES DE LA CEP ALS CINC PAÏSOS — SOCIS 

L'anàlisi de dades d'ECEC als països europeus que van par?cipar a l'enquesta 

FRIENDESK (Itàlia, Espanya, Bulgària, Romania i Grècia) presenta la situació actual de 

l'ECEC als països esmentats.  

Pel que fa a la dimensió de la integració de la polí?ca d'educació i educació infan?l en 

relació amb la provisió per a nens de més de 3 anys, tots els països tenen un nivell 

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

intencional per donar suport al desenvolupament infan?l i preparar-se per a l'escola 

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

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. Als sistemes ECEC amb 
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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. 

Als països on el model és dual, les autoritats locals són responsables de la prestació 

d'assistència sanitària als nens menors de 3 anys, mentre que la disposició d'ECEC per a 

nens de 3 anys o més està sota el control i la responsabilitat del Ministeri d’Educació. 

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). 

UNITAT 2: Accés (garan=a de lloc: dret, assistència obligatòria) 

a. POLÍTIQUES SOBRE COM DONAR SUPORT L'ACCÉS 

La dimensió d’accés és un indicador fonamental per comprendre el nivell de qualitat 

dels serveis educa?us per a nens de 0 a 6 anys. 

El marc de qualitat de la UE per a l'educació i les cures de la primera infància, que 

garanteix 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). 

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. 

Bulgària i Grècia fan obligatòria l'assistència a l'ECEC, mentre Espanya atorga un dret 

legal a un lloc ECEC. 

b. MESURES PER FACILITAR L'ACCÉS A L'ECEC 

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: 

1. Reduccions de tarifes, 

2. Admissió prioritària, 

3. Programa nacional de reducció de la pobresa i exclusió social i de foment de 

la matriculació al sistema ECEC, 

4. Pla nacional per a la integració de les minories i els refugiats preescolars. 
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UNITAT 3: PERSONAL (formació inicial, formació conlnua, desenvolupament 

professional, càrrega de treball) 

La Recomanació del Consell de 2019 sobre els sistemes ECEC d'alta qualitat estableix 

que «per complir 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). 

D’acord amb això, es desprèn clarament que les capacitats del personal són essencials 

per a un servei ECEC de qualitat. 

REQUISITS DE QUALIFICACIÓ 

✔ Aprenentatge primerenc de llengües estrangeres 

✔ Consciència digital 

✔ Alfabe?tzació de lectura 

✔ Raonament numèric i lògic 

✔ Competències cíviques i democrà?ques 

✔ Aprendre a aprendre 

✔ Educació per a la salut 

✔ Competències de cooperació 

✔ Comprensió del món Llenguatge i comunicació Arts expressives i 

desenvolupament de la crea?vitat 

✔ Desenvolupament �sic i moviment 

✔ Desenvolupament emocional, personal i social 

DIRECTRIUS EDUCATIVES 

Pla d'estudis nacional per Ministeri d'Educació Nacional. 

OBJECTIUS 

✔ Desenvolupament de la personalitat del nen 

✔ Desenvolupament de la capacitat d'interactuar amb els altres (infants, adults, 

medi ambient) 

✔ Fomentar l'aprenentatge autònom 

✔ Descobriment de la pròpia iden?tat, un mateix i els altres 

✔ Desenvolupament de l'autoimatge posi?va 
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✔ Adquisició de coneixements, habilitats, habilitats, ac?tuds necessàries per 

ingressar a l'escola i al llarg de la vida 

✔ Coneixement sobre el jo, els altres i el món, moviments, sons, colors, parla i 

paraules 

✔ Llengua i literatura del país d'acollida 

✔ Matemà?ques 

✔ Art, música (creació i expressió) 

✔ Construcció i Tecnologia 

✔ TIC 

✔ Desenvolupament emocional, mental i de moviment 

MÈTODES EDUCATIUS 

✔ Joc lliure i estructurat 

✔ Adults escoltant els nens jugar i fomentant el seu pensament 

✔ Equilibri entre l’aprenentatge grupal i individual 

✔ Ac?vitats basades en les TIC 

✔ Par?cipació dels pares i la família a l'aprenentatge dels nens 

MÈTODES D'AVALUACIÓ 

✔ Avaluació narra?va 

✔ Observació amb resum escrit 

✔ Carteres de nens 

✔ Autoavaluació dels nens 

TRANSICIÓ A L'ESCOLA PRIMÀRIA 

✔ Con?nuïtat entre l'ECEC i l'escola primària 

✔ La mateixa ubicació 

✔ Col·laboració del personal de l'ECEC i del personal de l'escola primària 

✔ Col·laboració entre pares i personal 

✔ Reunions amb els pares sobre el seu paper a la fase de transició 

✔ Traspassar informació sobre el desenvolupament del nen a l'escola primària 

✔ Desenvolupament d'un projecte educa?u comú 

✔ Visites oficials dels nens de l'ECEP a l'escola primària 

 / 11 27



 / 12 27



CAPÍTOL 2 - Accessibilitat i capacitat de percebre la necessitat de cura infan=l 

Com saben les famílies que hi ha programes d'ECEC i se n'assabenten dels beneficis? 

UNITAT 1: CONSCIÈNCIA I CONFIANÇA EN ELS SERVEIS 

El marc incorpora les intervencions individuals a una estructura coherent i global que 

reconeix la importància del seguiment/complementarietat de les intervencions entre 

els diferents socis que treballen cap a un objec?u comú, de manera que totes les parts 

responsables comprenguin els factors i les etapes dels processos superposats que 

afecten l'accés a l'ECEC i ajudin els responsables a coordinar els seus esforços i 

maximitzar-ne l'impacte. 

a. PROFESSIONALS (TEACHERS, PROFESSIONALS DE SALUT, ETC.) 

Els professionals de l’atenció sanitària i dels sistemes d’atenció social van ser 

iden?ficats com a fonts d’informació potencialment eficients sobre els programes de 

ECEC. 

b. PARES DE FAMÍLIA 

Un efecte beneficiós de l'ECEC és permetre que les mares tornin a la feina i, per tant, 

augmen?n els ingressos familiars i fomen?n el desenvolupament econòmic. 

c. COMUNITATS MUNICIPALS I LOCALS 

L'educació i la cura de la primera infància (ECEC) poden tenir efectes beneficiosos 

substancials en el desenvolupament general del nen i l'èxit educa?u per als nens 

d'entorns desafavorits, fet que converteix ECEC en una estratègia poderosa per reduir 

les desigualtats en el desenvolupament infan?l. 

Les campanyes de sensibilització i informació poden ser ú?ls per fomentar la confiança 

en els programes d'ECEC publicant-ne els beneficis, les qualitats, els costos i els 

procediments de registre. 

Les polí?ques públiques que inverteixen a la primera infància són una de les millors 

inversions que es poden fer en capital humà i, sobretot, per a famílies amb estatus 

socioeconòmic i persones vulnerables, immigrants, famílies desafavorides, famílies 

necessitades, nens en risc, famílies pobres . 
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UNITAT 2: ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ 

Les famílies que viuen en condicions financeres di�cils són di�cils d’assolir a través dels 

canals convencionals. En aquest context, una font d'informació i es�mul important són: 

a. ALTRES PARES 

Perquè les famílies reconeguin la seva necessitat de cura infan?l, primer han de saber 

que hi ha programes d'ECEC, així com conèixer-ne els beneficis. Per tant, altres pares 

de la vostra comunitat poden ser una rica font d'informació ú?l sobre els programes 

d'ECEC. 

b. COMUNITATS MUNICIPALS I LOCALS 

Es recomana que u?litzin canals de connexió social i organitzacional per atraure 

famílies desafavorides. 

UNITAT 3: DIVERSITAT A LA CULTURA, LES LLENGÜES I L'ÚS DE LES TECNOLOGIES 

Les opcions de cura infan?l també han de correspondre amb les creences i els valors. 

a. PROFESSORS 

La comunicació en diversos idiomes també és una bona pràc?ca per arribar a les 

famílies immigrants, així com l'ús de tecnologies de la informació, no només per arribar 

a aquestes famílies, sinó també per mantenir-se en contacte després d'inscriure's als 

programes d'ECEC. Això es pot fer compar?nt informació diària sobre els vostres fills. 

b. ALTRES PARES 

Les percepcions nega?ves de la cura infan?l i els rumors sobre la qualitat dolenta dels 

serveis de cura infan?l poden reforçar aquestes creences i són barreres significa?ves 

per a l'ús de l'ECEC. De fet, segons una revisió de les polí?ques públiques familiars de 

31 països europeus, com més gran sigui la qualitat percebuda de l'ECEC en un país, 

menor serà la desigualtat d'accés. 

c. COMUNITATS MUNICIPALS I LOCALS 

Les organitzacions comunitàries poden arribar als nens pe?ts ia les seves famílies al seu 

entorn mitjançant visites domiciliàries de mares de la mateixa cultura, biblioteques 

mòbils o mitjançant intervencions de divulgació de desenvolupament lingüís?c. 

CAPÍTOL 3 - Acceptabilitat i capacitat de cerca 

UNITAT 1: FLEXIBILITAT I PARTICIPACIÓ DELS PARES 
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És important desenvolupar pràc?ques d'acolliment adaptant els serveis a les 

necessitats de les famílies desafavorides i dels immigrants. 

a. SERVEIS PÚBLICS I XARXES SOCIALS 

Els serveis en ells mateixos han de ser acceptables i compa?bles amb les necessitats 

familiars i afavorir interaccions de bona qualitat entre el personal d'ECEC i les famílies. 

El paper de les xarxes socials també és important. Quan les famílies s'assabenten de 

l'obertura de nous espais als programes d'ECEC a través de veïns, col·legues i amics, 

poden tenir una idea millor dels programes d'ECEC que són de millor qualitat o en línia 

amb els seus valors. 

b. BONES INTERACCIONS DE QUALITAT ENTRE ELS SERVEIS DE ECEC & FAMILIES 

Això es pot fer: 

✔ proporcionant al personal capacitació i orientació 

✔ en fer que els pares formin part dels processos de decisió al programa ECEC 

Flexibilitat i amabilitat dels serveis, per exemple, permetent als pares romandre a 

l'habitació amb els fills sempre que ho desitgin o oferint horaris flexibles d'assistència. 

Aquestes pràc?ques permeten als pares l'oportunitat de familiaritzar-se i sen?r-se 

còmodes amb les ru?nes, les ac?vitats i el funcionament d'un ECEC, abans de deixar els 

fills regularment. 

UNITAT 2: SENSIBILITAT CULTURAL 

La sensibilitat cultural i la consciència lingüís?ca són importants per enfor?r la relació 

entre el personal de l'ECEC i les mares immigrants per desenvolupar la confiança. 

a. BONES INTERACCIONS DE QUALITAT ENTRE ELS SERVEIS DE ECEC & FAMILIES 

Això es pot fer: 

✔ proporcionant al personal capacitació i orientació 

✔ en contractar treballadors de cura de nens de grups minoritaris, i que són 

sensibles a les normes culturals de la població en qües?ó, són altres exemples 

de bones pràc?ques, que afavoreixen l'acceptabilitat dels serveis en contextos 

mul?culturals. 

UNITAT 3: AUTONOMIA I SUPORT SOCIAL 

a. SERVEIS PÚBLICS 
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L'exigència de càrregues administra?ves, com ara la necessitat de presentar un 

cer?ficat de naixement, és un obstacle per a la matriculació dels infants procedents 

d'entorns desafavorits. A causa de la indisponiblitat de documents d'iden?tat o del cost 

i la complexitat dels passos per obtenir-los, això pot ser descoratjador per a moltes 

famílies. 

Per superar aquesta barrera, se suggereix acceptar documentació menys formal, com 

ara evidència de residència per demostrar l'elegibilitat per als serveis d'ECEC o una 

carta d'un propietari, algun correu electrònic oficial enviat a un membre de la família o 

la targeta de la biblioteca ( Vesely 2013). 

b. XARXES SOCIALS 

Se sap que els pares que estan aturats tenen menys contactes amb els seus companys, 

estan menys informats i sovint estan en condicions d'esperar que els serveis arribin a 

ells, per això necessiten especialment una millor integració social. 

També poden aprendre sobre els serveis a la comunitat que poden ajudar amb els 

processos de registre. Per tant, les intervencions per augmentar la integració social 

poden tenir un efecte posi?u en les diferents caracterís?ques i etapes del con?nu 

d'accés, com ara conèixer els programes i serveis d'ECEC, afavorir la confiança envers 

l'ECEC i enfor?r les xarxes socials. 
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CAPÍTOL 4 - Disponibilitat, Allotjament i Capacitat d'Abast 

UNITAT 1: NOMBRE SUFICIENT DE TAQUES PER FER DAVANT DE LES DESIGUALTATS 

GEOGRÀFIQUES 

Hi ha inequitat en el nombre d’espais de ECEC disponibles als barris. 

Per tant, el problema de la disponibilitat també és un problema de distribució 

geogràfica dels espais. 

Com a tal, l'augment de l'oferta d'espais ECEC de qualitat als barris –on hi ha menys 

serveis– hauria de ser una prioritat. 

UNITAT 2: CRITERIS SOCIALS 

S'han de tenir en compte els criteris socials següents: 

✔ baixos ingressos 

✔ etnicitat 

✔ situació familiar 

UNITAT 3: LLISTA D'ESPERA EQUITATIVA 

En un context en què la demanda supera l'oferta, la manera com es ges?onen les llistes 

d'espera també pot tenir un impacte en l'accés. 

L'administració per ordre d'arribada pot discriminar indirectament les famílies 

desafavorides que tendeixen a subscriure's a serveis més tard que les famílies més 

privilegiades. 

A més, els pares que tenen condicions de treball menys regulars tenen més dificultats 

per planificar el moment en què necessitaran cura de nens. 

Donar menys pes a criteris com la situació laboral dels pares i la data de registre inicial, 

i més pes a criteris socials com ara baixos ingressos, origen ètnic i situació familiar. 

UNITAT 4: Accés Just INCLÒS A L'AVALUACIÓ DE QUALITAT (basat en CRITERIES LOCAL) 

A més de com es distribueixen els espais, també s'ha suggerit que la manera com 

s'avalua la qualitat del servei pot afectar la disponibilitat d'espais ECEC per a famílies 

desafavorides. En par?cular, se suggereix incloure a l'avaluació de la qualitat del servei, 

un criteri que reflecteix si els serveis són accessibles a una clientela socialment diversa. 
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CAPÍTOL 5 - Assequibilitat i capacitat de pagament 

Els costos dels serveis es veuen directament afectats per les polí?ques públiques i 

fiscals adreçades a les famílies i, naturalment, també influeixen en el grau en què les 

famílies desafavorides u?litzaran els ECEC. 

UNITAT 1: FINANÇAMENT PÚBLIC I GESTIÓ 

a. SERVEIS PÚBLICS 

Les dades disponibles suggereixen que el finançament públic i la ges?ó dels programes 

ECEC afavoreixen una millor uniformitat en la qualitat i la cobertura dels serveis, així 

com reduir la inequitat en l'accés (Organització per a l'Economia (OCDE, 2003). 

No només és important la quan?tat de diners inver?ts pels governs a ECEC per a la 

qualitat del servei i l'equitat d'accés, sinó que encara més important és la manera com 

s'inverteixen aquests diners. 

Els governs que estan a favor del finançament de l'oferta de serveis (xarxes públiques 

d'ECEC) han vist millors resultats que els que afavoreixen deixar l'elecció a les famílies 

(el costat de la demanda) donant-los una quan?tat de diners per cobrir part de els 

costos dels serveis (Bigras et al. A) 2011; Amistós 2013). 

b. POLÍTIQUES FISCALS 

Els costos dels serveis es veuen directament afectats per les polí?ques públiques i 

fiscals adreçades a les famílies i, naturalment, també influeixen en el grau en què les 

famílies desafavorides u?litzaran els ECEC. 

c. POLÍTIQUES FISCALS PER A NOUS IMMIGRANTS 

Es podrien oferir franges de temps lliure per als nens de noves famílies immigrants als 

ECEC. Aquesta pràc?ca no només es va trobar per ajudar amb la familiarització 

progressiva dels serveis d'una manera no restric?va, sinó també per accelerar 

l'aprenentatge dels nens i els seus pares. 

Els esmorzars i aperi?us gratuïts augmenten l'adhesió de les famílies als ECEC (Piche�e 

2013). 

UNITAT 2: POLÍTIQUES PER A LES FAMÍLIES EN MATÈRIA D'ASSISTÈNCIA SOCIAL 
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La quan?tat de diners que els pares han de pagar -per beneficiar-se dels serveis- és un 

factor determinant de l'accés a l'ECEC. 

Fins i tot, una contribució reduïda pot ser massa alta per a alguns pressupostos 

familiars. 

De la mateixa manera, s'ha comprovat que qualsevol reducció de costos ha de ser 

rela?vament significa?va perquè les famílies se n'aprofi?n. 

Els serveis públics gratuïts de ECEC per als beneficiaris d’assistència social poden ser un 

factor de decisió per a les famílies. 
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CAPÍTOL 6 - Idoneïtat i capacitat de par=cipar 

UNITAT 1: COM INVOLUCRAR LES FAMÍLIES 

a. PROGRAMES & PRACTICIES EN LEVEL D'ESCOLA 

Quan els pares estan sa?sfets amb els serveis i els serveis responen a les vostres 

necessitats, l'assistència als ECEC es torna més regular i con�nua. Aquesta regularitat i 

con?nuïtat de l'assistència als ECEC de qualitat és el que cal cercar per obtenir millors 

resultats. Una revisió ha demostrat que les ac?tuds maternes cap a l'ECEC i les seves 

percepcions sobre l'impacte de l'ECEC canvien al llarg del temps. 

Es va trobar que les mares eren més re?cents a deixar els seus fills a cura de l'ECEC al 

principi, però en reconèixer els beneficis posi?us de l'assistència, es van sen?r més 

còmodes amb el temps. 

b. ASSOCIACIONS ENTRE LES ORGANITZACIONS ECEC & COMMUNITY 

L'assistència a l'ECEC també pot servir com a punt focal que afavoreix la integració de 

les mares dins de la comunitat. En aquest context, podrien oferir-se els serveis 

següents: 

Serveis d'integració a l'ocupació 

Cursos d'idiomes associats a ECEC 

Prometre vies per a la integració comunitària. Per això, se suggereix establir 

associacions entre els ECEC i les organitzacions comunitàries que treballen en pro de 

l'alfabe?tzació per oferir serveis als pares als ECEC (Vesely, 2013). 

c. ACCIONS INTERSECTORIALS I DESPRÉS D’ACTIVITATS ESCOLARS 

A més, les accions intersectorials (ECEC, programes extraescolars, pares i comunitats) 

afavoreixen la integració de les famílies immigrants. 

UNITAT 2: COM INVOLUCRAR ELS NENS 

a. PROGRAMES & PRACTICIES EN LEVEL D'ESCOLA 

Les escoles han d'organitzar projectes o/i fer exposicions interac?ves holís?ques en 

diferents camps, com ara “Matemà?ques Experimentals”, “Història Local”, 

“Tecnologia”, TIC en diverses ocasions com un “fes?val de ciències”. En una línia similar, 

els estudiants han de presentar les matemà?ques, la història, les noves tecnologies en 

una perspec?va nova i inusual, per explicar el paper dels experiments en els 
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descobriments matemà?cs o la importància dels monuments locals a 

l'autodescobriment i permetre sen?r-se com a veritables inves?gadors culturals i 

històrics i matemà?cs experimentals. 

Les escoles també poden organitzar una sèrie de projectes -en el context de l’educació 

informal-basats en trencaclosques, qües?onaris, trucs de màgia que involucren 

targetes i quadrats màgics que demostren als estudiants que les matemà?ques, la 

història, les TIC són belles, diver?des, interessants, emocionants i extremadament ú?ls. 

A més, aquests projectes proporcionen diverses aplicacions i connexions a altres 

camps. A més, augmenten la confiança en si mateixos dels estudiants en les pròpies 

habilitats. 

b. ASSOCIACIONS ENTRE LES ORGANITZACIONS ECEC & COMMUNITY 

Col·laboració entre centres ECEC i entorns de gent gran per promoure tant la inclusió 

social. Especialment, les narra?ves dels ancians als infants dels centres ECEC podrien 

ajudar a la interacció amb la societat local. 

c. ACCIONS INTERSECTORIALS I DESPRÉS D’ACTIVITATS ESCOLARS 

Visitar museus, galeries i par?cipar en tallers d'art a centres d'exposicions fomenta la 

crea?vitat espontània dels infants i dóna suport al procediment inclusiu. 

La naturalesa crea?va de les ac?vitats ar�s?ques implementades als museus, galeries i 

tallers d'art ajuden els par?cipants a modelar el seu ego donant suport al procés de 

sublimació, mentre que la seva naturalesa no verbal ofereix possibilitats més àmplies 

d'expressió que la paraula parlada i, per tant, permet als par?cipants expressar-se 

d'una manera més directa i emocional i desenvolupar un llenguatge simbòlic i 

metafòric “nou”. 

Com a formadors, durant la par?cipació dels nens en aquestes ac?vitats ar�s?ques, 

u?litzen les seves competències terapèu?ques, ar�s?ques i d'ensenyament, donen 

suport als nens per desenvolupar l'autoconsciència, per bregar amb experiències 

estressants i traumà?ques, i descobrir-se a si mateixos i al món. 

Especialment en el cas dels estudiants marginats, la connexió amb els altres a través de 

l'art és la manera de treure ordre del caos: sen?ments i impulsos caò?cs a l'interior, 

una massa ver?ginosa de sensacions. 

Al llarg de tot el procés crea?u implementat als espais ar�s?cs, les realitats internes i 

externes es barregen en un nou ésser, perquè els estudiants que pateixen experiències 
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traumà?ques, joves que enfronten diversos desafiaments o que lluiten amb problemes 

relacionats amb l'exclusió o l'ansietat social, puguin desenvolupar les seves habilitats 

cogni?ves i emocionals i ser recolzats mentalment i emocionalment també, ja que 

s'alliberen de la sensació d'aïllament compar?nt impressions i emocions amb els altres. 

(Ioannides E., 2017). 

UNITAT 5: ESPORTS 

La inclusió social dels nens marginats és àmpliament reconeguda com una prioritat a 

nivell internacional pels centres ECEC. Com que la influència de l'esport en aquesta 

missió social ha estat àmpliament debatuda, el desafiament de l'esport ha de ser 

u?litzat quan es tracta de promoure la inclusió social. 

En aquest context, l’impacte d’una inicia?va espor?va de múl?ples parts interessades 

que desenvolupa la inclusió social dels nens socialment vulnerables i els desafiaments 

relacionats de la intervenció a través d’entrevistes en profunditat amb diverses parts 

interessades del programa poden ser molt ú?ls. Se suggereix reforçar els programes 

basats en l'esport per garan?r la inclusió social i maximitzar l'impacte social d'aquestes 

intervencions (D'Angelo, 2021). 

UNITAT 6: APRENENTATGE BASAT EN JOCS 

L’aprenentatge basat en jocs s'ha vist cada cop més com a essencial en molts contextos, 

com a les escoles (per exemple, OCDE, 2017), entorns d'aprenentatge informal (per 

exemple, Huang et al., 2018), aprenentatge en línia (per exemple, Rosen, Wolf, & 

Stoeffler, 2020), entorns militars (per exemple, Swiecki, Ruis, Farrell, & Shaffer, 2020), 

serveis empresarials (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012), i innovacions de màrque?ng 

(Heira? & Siah?ri, 2019),per donar suport al desenvolupament d'habilitats essencials 

dels nens del segle XXI facilitant les interaccions en equip entre nens de diferents 

orígens culturals(Sun et al., 2022). 
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