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CURS D’EXPERTS EN EDUCACIÓ INFANTIL- 1 
 
 
-Pròleg del primer seminari. 
 
Hem començat el curs! Hem tornat a trobar-nos per celebrar una nova festa de 
l’educació1. Moltes cares conegudes i altres moltes noves... sensacional!! 
 
Des de que al mes de setembre encetarem el pla de formació i 
desenvolupament professional AMESTI EDUDCACIÓ del curs 2014/2015 amb 
la realització de les jornades d’educació infantil-20142, tot han sigut regals. 
Infinits regals d’arreu del món, presentats de mil i precioses maneres, però 
sobretot manifestats en vivències, emocions, aprenentatges, vincles, 
creixement, professionalitat, afectes, somriures, sentiments, benestar... i 
paraules. 
 
Sí, paraules... 
Quantes paraules; eminències de les paraules; tantíssimes sabies i 
enriquidores paraules que hem tingut el privilegi d’escoltar, de sentir, de 
compartir i, fins i tot, d’estimar-les. Paraules que estem difonent i portant a 
terme, amb alegria i felicitat. Paraules que hem i ens han regalat 
incondicionalment, i que, alhora, tots plegats, hem regalat al món -a tot el món- 
amb l’esperança, la convicció i la il·lusió de que les va sentir, les va a gaudir i 
va participar d’elles. 
Ho recordes, ho recordeu... És com quan varem sentir les paraules dels nostres 
infants, de la nostra societat, de la natura, dels altres professionals, dels 
estudiants i, per suposat, dels nostres propis cors... I tinguérem passió, i ho 
compartirem amb el món... 
I sabeu, han segut milions de paraules, o tal volta bilions, i totes elles 
increïbles... Són com les estrelles: sempre estan allí, però has de parar-te per 
apreciar-les, per conèixer-les, i has d’aprendre a mirar-les una per una i a totes 
juntes. Sí, com una constel·lació de paraules: cadascuna amb una forma, una 
lluentor i un so especial, però alhora, totes apassionadament unides per un fi 
comú. Així, amb el clima propici, aquestes comencen a connectar amb un 
llenguatge universal, i totes elles juntes creen i conformen la nit més bella i 
magnífica que pugues somniar. 
 
Quina meravella, quin gaudiment, quin infinit cercle de paraules i fets... 
Com els grans cercles anomenats meridians de la Terra, que com sabem no 
separen ni condicionen ni divideixen, si no que integren, vinculen i uneixen el 
món. 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Jaume Martínez Bonafé.; Revista All i Oli; València, 2014. 
2 De 0 a 6 raons i emocions per enriquir la pràctica a l’educació infantil; València, 5 i 6/09/2014. 
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Sabeu, de fet, tantes són les paraules que la qüestió se l’anem a traslladar a 
dos grans amics, mestres i matemàtics, o tal volta ho pugues fer amb el teu 
alumnat: Així, la proposta - investigació consisteix en que si poden fer el càlcul 
de, en només al saló de conferències, quantes paraules hem compartit, 
debatut, interioritzat, après, gaudit i intercanviat des d’aquell dia... 
Quantes voltes arribarem a donar al món? 
 
Així doncs, hem de ser justos amb totes eixes paraules, i amb la resta d’elles 
també. Sí, hem de ser honestament creatius. Per tant, regalem aquest escrit, 
que es desenvolupa com un relat valoratiu, i que amalgama, d’una forma 
original, la narrativa de les paraules i dels fets viscuts amb l’anàlisi reflexiu del 
primer seminari del Curs d’Experts en Educació Infantil- 1. 
 
Dedicat a totes les persones que fem possible aquesta realitat... 
Dedicat a la confiança, l’estima i la incondicionalitat... 
Amb amor, dedicat a tu. 
 
AMESTI EDUCACIÓ 
(4 i 5 d’octubre de 2014) 
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LA INFANTESA, LES EXPERIÈNCIES, L’AMOR, L’EDUCACIÓ I EL 
COMPROMÍS: UN LLENGUATGE UNIVERSAL 
 
 
-Introducció  
                                                        Relat 1: un acomiadament de benvinguda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sonen igual que en La Havana, deia la mestra, mentre el ritme 
d’aquell palpitar universal tornava a sonar... 
Encara que us puc contar que cadascuna, al mateix temps, té la seua 
pròpia melodia, inclòs la seua pròpia fragància... 
-Sí, sonen les ones i notem el seu so, va dir un dels xiquets que, 
bocabadat, no sabia distinguir, si era de la mar o dels seus ulls o de 
les dues coses o d’altres moltes, aquell blau, tan viu i tan dolç, que li 
feia vorer més enllà. Xiquet aquest que, per cert, tanmateix, havia 
segut capaç de sentir aquell fet entre tants sorolls i converses 
entrellaçades... 
I feliç, amb un somriure quasi tan gran com tu, va dir: però sobre tot, 
de veritat, puc sentir-les... i, a més a més, sonen igual que el meu 
cor... 
 
I sembla, pel que va passar a continuació, que hi havia més persones 
que podien sentir-ho, i que de fet, l’havien sentit. Perquè, de sobte, i 
alhora que trencava aquella nova ona com una tendra cançó de tardor, 
la més menuda del grup va agafar alè, i es va llençar sense por... i va 
preguntar: 
-I si totes les ones sonen igual a tots els llocs, distints cors poden 
també sonar igual?... 
 
-Pot ser, si ens parem a escoltar, podrem investigar-ho i tal volta 
descobrir-ho, va comentar emocionada aquella mestra, humil i 
il·lusionada, que es sentia més alumna que mai... 
 
I va sentir córrer l’espai i el temps per les seues venes; i el seu 
sistema limfàtic i les endorfines més elegants de les que disposava 
feien festa al seu interior, quasi igual, com, quan, aquell dia, en que les 
ones sonaven d’una forma històricament particular, es va sentir infant, 
es va sentir persona, es va sentir mestra... 
 



  

 

AMESTI EDUCACIÓ 
G98629173 

amestieducacio.com 
amestieducacio@gmail.com 

 
 
-Primer seminari del Curs d’Experts en Educació Infantil- 1: L’experiència 
Educativa a Reggio Emilia i Pedagogia de la Tendresa 
 
 
 
                                                               Relat 2: hui és un altre dia especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pot ser alguns l’anomenen consciència universal, altres plenitud, altres 
transcendència, o d’altres gaudiment, compromís o forma de vida... però, siga 
com siga el seu nom i vinga d’on vinga la seua arrel, tots ells es defineixen amb 
paraules. Tal volta tinguen una escriptura, una simbologia, un llenguatge o un 
so semblant o tal volta diferent, però tot són paraules, que emet una persona, 
un ésser humà concret. 
 
Per tant això, les paraules -aquestes paraules potents i clau, les paraules 
sàvies que ens ajuden a millorar i aprendre, les paraules humils i sinceres que 
ens fan cosquerelles al cor, que ens accionen apassionadament i que 
equilibren i fonamenten la vida, el desenvolupament i la justícia social- no tenen 
fronteres ni distàncies; les paraules no es poden manipular, ni es poden utilitzar 
il·lícitament, però, tot i això, és cert que tampoc són una “marca enregistrada”. 
 
Llavors, les paraules tenen el poder de transformar, d’ensenyar i de decidir: 
tenen esperit crític, tenen emocions, tenen personalitat, tenen rellevància, 
tenen consciència, tenen dignitat, tenen nom... Igual que tu i que jo. 
Pots jugar amb elles, pots amassar-les, pot viure-les, pots cultivar-les, pots 
experienciar-les... i, per suposat, has de mimar-les, respectar-les i fer-les 
realitat. 
Just en aquest moment les faràs veritablement teues i, sense adonar-te, les 
regalaràs, sense preu, al patrimoni de la humanitat. Així, d’aquesta manera, 
mirant-les als ulls, és com podem aprendre i començar a parlar en aquest 
meravellós llenguatge universal que dóna títol a aquestes paraules de reflexió. 
 
Així doncs, sabem que expressar-se és fins i tot un dret reconegut; també 
coneguem el fet de que per si mateixes les paraules tenen un pes, una història i 
un valor tan gran i tan infinit com mai podrem arribar a conèixer, i, alhora, unes 
magnituds i unes repercussions increïbles de les que, al mateix temps, hem de 
ser conscients per actuar amb honestedat, coherència, respecte i 
responsabilitat. 
 
 
 

A la resta dels carrers propers, aparentment, tot seguia igual, però 
totes les persones que allí estàvem, sabíem que tant personal com 
professionalment, com individual i col·lectivament alguna cosa 
continuava succeint, millorant i enriquint les nostres vides i, per 
tant, també les dels altres, i, per tant, també les de tot el món... 
Això és molt gran... 
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Decidir, fer, estimar, escoltar o aprendre són paraules que es creen d’altres 
paraules, i que a més de tindre la seua immensa importància com a tals, tenen 
la capacitat tant de generar també unes altres noves i riques, com de convertir-
se en realitat, en felicitat i en història present i futura. 
 
Són eixes lletres que, al pentagrama de la vida, composen qualsevol paraula, 
missatge, frase, discurs, enfocament, afecte, decisió o aprenentatge. Com el 
teu o com el meu nom, o com la història d’aquells versos, o com les 
experiències traduïdes en paraules que des d’AMESTI estem tenint el regal de 
compartir, d’escoltar, de vivenciar, de sentir des de ja fa algun temps... 
 
 
                                                       
                                                      Relat 3: Obrir les maletes plenes del viatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Després de tancar la porta, és clar, obrirem unes d’altres. I així ens 
trobarem com a la llar de casa... 
 
En aquell moment, cadascú de nosaltres ja estàvem en llocs diferents, 
però realment ens podíem quasi tocar, ens trobàvem units, recolzats i 
arropats tant per cadascú dels altres com per infinitats de forts vincles 
comuns que totes i tots compartim i ens uneixen. 
 
I així, ens vàrem arreplegar en un espai íntim i acollidor. 
Feia fresqueta; aquesta fresqueta amb aroma mediterrani que et va 
arropant a poc a poc... Quan la llum de la lluna, -que tal volta brille 
igual en algun o en molts o en tots els llocs del món- ens va guiar 
harmònicament i ens va convidar a reflexionar allí. 
Clic!, va sonar dins nostre, quan de sobte l’aigua de la font de l’estany 
va començar a brollar. Totes i tots ens vam mirar i començàrem a 
somriure més encara... 
Sí, efectivament ja estava fosc, encara que la llum de la lluna i 
d’algunes estrelles ens continuaven il·luminant. Tot i això, algú (del 
que no ser dir-te el nom, però sé que s’identifica amb determinades 
paraules que comencen per Creativitat i terminen per Felicitat) va 
agafar una llanterna i davant l’expectació de la resta del grup, va 
enfocar-la al tall d’aigua que eixia, elevant-se majestuós com un nadó 
al nàixer, des de la foscor del llac. 
 
I hem observat, i hem sentit, i hem descobert un gran cercle de colors 
format per les minúscules gotes d’aigua que amb llibertat brollen de la 
font. 
I hem aprés, i hem comprés, i hem viscut... 
I l’hem mirat d’altra manera, d’una forma especial, profunda i tendra i, 
com si d’una dansa es tractara, hem pogut aprendre que aquest 
meravellós cercle es mou amb harmonia i diversitat, i està en continua 
evolució, en constant desenvolupament, alhora, que cada segon creix i 
impregna, enriquint el seu entorn, exponencialment al número de 
gotes que flueixen, participen i s’amalgamen per fer-ho possible. 
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Som gent afortunada. 
Fa hui justament un mes, un nou apassionat mes a les nostres vides, des de 
que l’Associació Educativa AMESTI EDUCACIÓ vam tindre el privilegi i el regal 
de compartir amb grans mestres les jornades d’educació infantil-2014. 
I, així, quasi sense prendre alè, hem tornat a viure aquesta fabulosa sensació. 
Així és: Immersos en un ambient acollidor, reflexiu, professional, respectuós, 
participatiu i d’intercanvi, molts grans mestres aprenent, ensenyant, compartint, 
gaudint... Moltes diferents i diverses paraules, multidireccionals formes 
d’expressar-les... però totes ens han regalat el mateix missatge, totes han 
parlat aquest llenguatge universal al que ens referim... 
 
I parlem d’aquest missatge d’entrega total, de passió incondicional, 
d’aprenentatge continu, d’experiències, de millora i desenvolupament, d’amor, 
de professionalitat, de compromís, d’acció i coherència, de consciència 
pedagògica, de coneixement, de reconeixement, de respecte, d’infantesa, de 
vida... Ens referim a l’essència d’aquestes paraules, a la possibilitat que tens de 
decidir i de fer-ho realitat, a l’ocasió i aprenentatge de fer teues eixes sàvies 
paraules, de compartir-les i gaudir-les, i, així, regalar-les al món. 
Des d’AMESTI EDUCACIÓ ja hem començat... 
 
 
Un viatge inesperat... 
 
 
 
 
 
 
 

-Documentació del bitllet del viatge- 
 
Durant el primer seminari del curs, sense moure’ns de les nostres butaques, 
hem realitzat un viatge de formació professional i d’aprenentatge per la vida 
des de València fins a L’Havana, fent escala en la “bella Itàlia”. 
 
Primera parada: Reggio Emilia. 
La mestra Conxa Delgado i Amo, Güin per als amics -gran professional i amiga, 
i sòcia AMESTI-, ha fet d’extraordinària guia i perfecta transmissora de 
l’experiència pedagògica, educativa, conceptual, comunitària i de vida que hi ha 
en els fonaments i la pràctica real d’aquest model educatiu i social que es 
defineix amb les paraules: Reggio Emilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viatge al fons de l’educació 
Vol núm. 2014.2015 
Passatge: 492014                                                   -Destí: La consciència universal. 
Itinerari: València - Reggio -                                  -Inclou visites per diferents 

   La Havana - València                                models educatius. 
Companyia: AMESTI EDUCACIÓ 
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Així, amb el suport i la col·laboració de la mestra Maite Fuster Pérez, i 
recolzant-se amb exemples reals que es porten a la pràctica actual en diferents 
espais educatius amb infants des dels zero anys, ha aportat i desenvolupat una 
visió profunda, ampla, documentada, metodològica i teòrica, basada en la seua 
ampla experiència personal i professional, i ens ha mostrat i proposat també, 
multitud d’experiències, d’iniciatives, d’aplicacions i de possibilitats pràctiques i 
de funcionament per desenvolupar i portar a terme de diverses maneres en la 
nostra pràctica educativa. 
 
Durant aquesta escala del viatge, i conduits per la nostra fabulosa guia, 
tanmateix hem tingut el gran regal de conèixer una mica més al gran mestre 
Loris Malaguzzi, que, novament, ens ha tornat a recordar la importància del 
rigor professional, de l’organització i la responsabilitat, de la formació 
continuada i la investigació, del plaer d’aprendre i d’ensenyar, de la consciència 
pedagògica i global, del treball comunitari, cooperatiu i honest, del poder de 
l’amor i l’afectivitat, de la publicitat, els drets i la universalitat de l’educació, del 
respecte als ritmes individuals i les seues aportacions al col·lectiu, dels 
compromisos com a mestres, persones i humans respecte als infants, a la 
societat i a l’entorn, del privilegi de ser mestres, i dels reptes en la millora, la 
qualitat i el benestar individual, col·lectiu, social, cultural, etc., basats en 
l’educació i el desenvolupament, que tenim com a ensenyats i aprenents de i 
per la vida, i que des d’AMESTI EDUCACIÓ compartim plenament. 
 
Ja en Pistolla, la mestra i guia de viatge, amb savis i contundents arguments, 
inclús parafrasejant al mestre, ha tingut paraules serioses respecte a l’estètica, 
la motivació, les produccions, les decisions, les “polítiques” educatives, la 
documentació històrica i pedagògica, el benestar i l’expressió individual i 
col·lectiva. 
Així, com si estiguérem entrant a una de les escoles municipals de Pistolla, el 
comité organitzador, ha ambientat el saló on s’ha desenvolupat el monogràfic 
de formació com un autèntic museu educatiu, on làmines fotogràfiques 
descriptives dels continguts del seminari i murals i produccions creades pels 
infants3, recolzaven, donaven valor, acollien, potenciaven, argumentaven i 
documentaven, d’una forma estètica, acollidora, creativa i motivadora, tant el 
model educatiu en el que hem aprofundit com la seua aplicació i realitat 
pràctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Làmines i produccions infantils cedits per Maite Fuster Pérez i AMESTI EDUCACIÓ. 
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                                                               Relat 4: Ei, hem portat regals! 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lidia Turner Martí; Curs AMESTI EDUCACIÓ d’Experts en EI-1; València, 4 d’octubre de 2014. 
**José María Toro Alé; Jornades d’Educació Infantil-2014; València, 6 de setembre de 2014. 
 
 

De sobte va començar a ploure, i, sense paraules, tots i totes 
recordàrem l’aroma intens d’aquelles paraules, d’aquella 
inoblidable convivència, d’aquell intercanvi, d’aquella ensenyança 
de vida i per la vida, d’amor, de desenvolupament i d’experiències 
que ens varen regalar, entre d’altres, dos magnífics mestres com 
són Jaume Martínez Bonafé i José María Toro Alé, fa hui, 
precisament, un mes. 
Tota eixa llum que aparentment minvava de l’energia de la 
llanterna, pareixia com si l’anàvem guanyat nosaltres 
transformada en claredat, creixement, plenitud, col·lectivitat, 
satisfacció i saviesa. I, a més a més, teníem la convicció plena de 
que no només la lluna i les estrelles ens ajudaven i il·luminaven 
amb la seua lluentor, obrint-nos portes i camins, i altres formes de 
mirar la vida, l’educació, la infantesa, la societat, les relacions, les 
decisions, l’evolució, la participació, el desenvolupament, 
l’aprenentatge... I com les gotes d’aigua fluint, la nostra possibilitat 
d’acció, entrega i implicació personal i professional. 
 
-El món ens està fent un somriure, vam pensar emocionats... 
I moguts pel compromís i la responsabilitat, i parlant en el 
llenguatge universal que pot ser ja coneixes, vam preguntar-nos, 
gaudint i aprofundint alhora de les reflexions: som conscients del 
que estem vivint? I del que estem ajudant a crear? I de la 
magnitud de la que som participants actius i protagonistes junt a 
molts altres, amb els que estem establint vincles afectius, 
professionals i de compromís, de millora, treball i d’estratègies 
comunes de dignificació, equilibri, desenvolupament, benestar, 
justícia i felicitat humana? 
La resposta unànime és SÍ. Per això, estem ací. 
 
Buaa!! La llanterna va caure dins de l’estany... I la dificultat es va 
convertir en possibilitat... Perquè no l’havíem vist, però al caure la 
lluminària al fons -i mentre va durar el mecanisme- va il·luminar 
tot un món interior al que estàvem siguent aliens... I així, vàrem 
descobrir plantes aquàtiques, insectes, cullerots i peixos que ens 
estaven acompanyant des del inici... I recordàrem les sàvies 
paraules que ens regalaven grans mestres del cor: “des del 
començament de la vida mai es deixa d’aprendre*” i “mai hem de 
perdre la condició d’alumnes**”   

Continuació a la següent pàgina... 
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                                                        ...continuació relat 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arribada: Aeroport José Martí de La Havana 
 
Ja estàvem allí, després d’un llarg viatge havíem arribat... 
I ens va acollir la millor amfitriona que podíem tindre: la gran mestra Lydia 
Turner Martí. 
Així, de la seua mà, en un altre continent, hem pogut sentir novament parlar en 
aquest llenguatge universal. 
 
 
 
(...) 
 
Pau Aleixandre Barreda. 
 
 
 
  
 

A poc a poc la llanterna es va apagar... 


