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Abstract 

The documentation in the academic field is an aspect 

not considered important in a general manner. It 

might be as a result of the difficulty involved to find 

places and time for this activities. But, in some cases 

it also may be linked to the believe that it can infringe 

somebody's rights.  

 

 

However nowadays there are a great amount of 

schools at a national level that give documentary 

evidences long time ago, because it carries benefits 

for all the members who belong to the educational 

community. As for "El Martinet", in Ripollet, 

Barcelona, they understand the documentation as an 

essential task for teaching, as well as one of the basic 

main idea of their educational project. 

 

In this essay, it is shown the representation of this 

documentation for this centre, and, in particular, of 

how this project comes true in this community for 

children in "El Martinet”. 

 

Key words: Documentation, Documentation as an 

aesthetic, politics and ethical strategy, Observation, 

Childhood's languages. 

 

Resum 

La documentació a l’àmbit escolar es un 

aspecte al que, de manera general, no se li atorga 

massa importància. Això pot ser conseqüència de la 

dificultat que implica trobar espais i temps per a que 

aquesta pugui ser possible però en alguns casos 

també pot anar lligada a la creença de què, la 

documentació, pot vulnerar els drets de qualcú.  

 

No obstant, actualment hi ha un bon grapat 

d’escoles a nivell nacional que si documenten i 

algunes d’elles des de ja fa algun temps perquè 

aquesta comporta beneficis per a tots els membres 

de la comunitat educativa. En el cas d’ “El Martinet” 

a Ripollet, Barcelona, entenen la documentació com 

a una part imprescindible de la tasca docent i com 

un dels eixos fonamentals del seu projecte educatiu.  

 

En aquest treball es presenta una mostra del 

que representa la documentació per a aquest centre 

i, més concretament, de com es fa realitat aquest fet 

a la comunitat de petits d’ “El Martinet”.  

 

Paraules clau: Documentació, Documentació com 

a estratègia Estètica, Política i Ètica, Observació, 

Llenguatges de la infància. 
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Introducció 

   

“El Martinet” és una escola que mostra una imatge d’infància potent i competent en la 

que creu i amb la que es deixa sorprendre dia rere dia, aquesta, és la sensació que vaig sentir 

només entrar al centre. L’escola és un espai d’espais, carregat de personalitat i que narra les 

vivències de les persones que allà habiten, a més a més, fent-ho amb una estètica acurada que 

precisa de persones, temps i espais per aprendre, compartir i crear fins assolir aquesta manera 

de fer sistemàtica que impregna cada racó de l’escola.  

Sense dubte, aquesta primera sensació em va impressionar i em va impactar tant que 

necessitava saber més envers qui  i què feia això possible, com es duia a terme tot aquell 

entramat de documentació diversa, quines bases teòriques fonamentaven aquesta manera de fer, 

entre moltes altres coses.  

A més d’això, havia de realitzar el meu TFG durant el període de pràctiques i la noticia 

de realitzar aquestes en “El Martinet” hem va fer replantejar el tema del meu TFG perquè, pot 

ser, tenia la possibilitat d’aprofundir en qualcun aspecte interessant de la manera de fer d’aquest 

centre i equip. Concretant encara més, en aquell moment ja m’interessaven certes temàtiques 

com l’observació, la documentació, els espais o els processos dels infants .  

Cal esmentar que tot això va ser el desencadenant que hem va fer prendre l’opció 

d’aprofundir en la documentació que es dóna a “El Martinet” i fer-ho des d’una mirada que 

m’ajudés a conèixer alguns aspectes envers el procés de documentació a l’escola, i alhora, 

m’aportés uns referents de qualitat als quals acudir. Tot això cobra més sentit si es té en compte 

que aquesta manera de fer correspon amb les meves creences i amb la meva manera d’entendre 

la documentació a l’escola, una documentació que narra una complexitat,  deixa una petjada, 

dóna a conèixer i reivindica una imatge d’infància competent i amb drets en la que crec 

fermament. 

En base a tot  l’esmentat amb anterioritat, i amb ajuda de les recomanacions de la tutora 

que m’acompanya durant aquest procés, sorgeix un treball d’investigació envers el procés de 

documentació a “El Martinet”. Aquest treball constarà d’una visió general envers el procés de 

documentació a l’escola, en primer lloc, i en segon lloc, d’una mirada més concreta i enfocada 

en els processos de documentació que actualment s’estan duent a terme a la comunitat de petits.  
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Objectius 

 

1. Conèixer alguns aspectes generals envers el procés d’elaboració de la documentació a 

“El Martinet” . 

2. Conèixer quins són els referents teòrics que sustenten els processos d’elaboració de la 

documentació a “El Martinet”. 

3. Extreure alguns aspectes essencials sobre el procés de documentació a “El Martinet” 

centrant la mirada en el projecte de documentació d’enguany i seguint un dels processos 

d’elaboració de documentació que actualment hi ha en marxa a la comunitat de petits.  

  



6 
 

Metodologia 
 

Introducció  

Cal esmentar que compto amb la vivència compartida amb el grup de mestres implicats 

en aquesta experiència durant un període perllongat de temps. La possibilitat de compartir el 

dia a dia del centre amb l’equip i les persones que allà habiten ha estat tot un privilegi i a 

possibilitat una infinitat d’ocasions informals de las que extreure informació variada envers el 

procés de creació de la documentació a la comunitat de petits i, en alguns casos, de tot el centre.  

 

Algunes de les eines de recollida de dades seleccionades tenen a veure amb la manera 

de mirar i fer de l’equip de la comunitat de petits, per tant, la meva manera d’observar i 

d’investigar els processos dels mestres en l’elaboració de documentació és semblant a la forma 

en què ho fan ells/es amb els processos d’aprenentatge dels infants. Aquesta forma de 

mimetitzar-me amb la seva manera de fer contribueix a que pugui tenir una visió més propera 

d’allò que és fa i em possibilita posar en pràctica alguns aspectes que considero imprescindibles 

en un mestre i que tenen a veure amb la manera d’observar i documentar els processos 

d’aprenentatge, com fer brillar a l’altre des del respecte, com poder mostrar tenint en compte 

què abans cal saber mirar i saber anar més enllà per arribar a veure.  

  

Dades envers el procés d’elaboració 

 En un primer moment va ser difícil centrar la mirada en algun aspecte de la 

documentació en concret perquè hi havia molts elements interessants per aprofundir-hi en la 

manera de fer del centre i l’equip. No obstant, tenia clar que era interesant centrar-se en alguna 

cosa que em donés l’opció de veure a l’equip en acció, d’extreure idees sobre el procés 

d’elaboració que m’ajudessin a entendre com es feia possible tot això i fer-ho a la comunitat de 

la que formava part com a practicant.  

 

D’aquest punt va sorgir l’idea de fer un seguiment d’alguna documentació en concret 

perquè d’aquesta manera podria aconseguir els objectius que em plantejava però, encara així, 

sorgien noves opcions perquè podia fer el seguiment de formes molt diverses, seguiment del 

mestre documentador o seguiment del material, per exemple. Finalment vaig decidir centrar-

me en materials concrets que s’elaboraven enguany i en els aspectes que havien portat a l’equip 

fins a aquest punt.  

 

Un dels inconvenients amb el que em vaig trobar és què era difícil trobar temps de trobada 

amb les mestres de l’equip de documentació perquè tenien horaris molt ajustats de feina, per 
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tant, vaig decidir fer el seguiment d’una documentació només. A més, vaig trobar convenient 

que la documentació que seguís fos elaborada per la meva tutora de pràctiques (Meritxell 

Fontanet) perquè estava a prop d’ella sempre i compartíem moltes estones per tant, podria fer 

un millor seguiment.  

  

 Una vegada això calia pensar en quins aspectes voldria centrar-me, és a dir, què hauria 

de mirar i demanar per tal d’aconseguir els objectius que em marcava amb aquest treball i quina 

seria la millor manera de fer-ho. Després d’algun temps tenia clar que per donar-li un sentit a 

totes les dades concretes hauria d’investigar també sobre aspectes de caràcter més general per 

així poder contextualitzar les dades més específiques. Això em va portar a voler saber envers 

aspectes més generals de la documentació a “El Martinet” i sobre les planificacions de 

producció de documentació que l’equip de la comunitat de petits estava portant a terme en 

aquell moment i que sustentaven el projecte de documentació del que faria el seguiment.  

 

 A continuació vaig preparar una entrevista per a realitzar-li a na Meritxell amb preguntes 

de caràcter més general i d’altres més concretes, les darreres tenien a veure amb la seva tasca 

de documentadora i també amb un dels projectes de documentació que ella treia endavant. Una 

vegada preparada li vaig mostrar a na Txell i es va oferir a contestar les preguntes en quant 

tinguéssim una estona. Finalment l’entrevista es va fer en dues parts, per temps i extensió, i va 

ser gravada en àudio. D’aquestes entrevistes vaig poder extreure molta informació perquè va 

ser una estona agradable on na Txell contestava a les preguntes però també enriquia la trobada 

quan aportava allò que ella trobava oportú o quan destacava alguna cosa per la seva importància.  

 

 A més d’això, he anat assistint a totes les reunions de la comissió de documentació, 

gravant en audio aquestes o prenen notes del que parlava l’equip durant les sessions. Aquestes 

es duien a terme una vegada a la setmana i eren les trobades “formals” ja què sovint aprofitaven 

altres estones sense infants per a documentació i jo també hi era present.  

 

Una altra font d’informació important són els documents que na Txell m’ha anat 

proporcionant, es tracta de diferents tipus de material d’on extreure informació sobre el procés 

de planificació dels projectes de documentació d’aquest curs. Aquests són els documents interns 

que han anat elaborant les mestres durant la planificació del pla de treball envers la 

documentació d’enguany.  

 

A més a més el centre compta amb molt de material teòric envers la documentació, per 

tant, he pogut consultar i tenir a l’abast totes aquestes lectures i llibres de referència per ells/es.   
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Desenvolupament del treball 

A. Fonamentació teòrica. 

1. Introducció. 

Conceptualització de la documentació 

Per començar, i com ho fan molts dels autors que s’endinsen en el concepte de 

documentació, trob convenient mencionar el significat de les paraules documentat i 

indocumentat, per així poder reflexionar envers els sentits d’aquests dos conceptes. Jo m’he 

centrar en les definicions del diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, més concretament, en 

las de l’edició número 23 publicada al 2014. En primer lloc definiré el concepte documentar 

per posteriorment definir el seu antagonista.  

a. Documentat/da.  

(Del participi de documentar) 

1. adj. Dit d'un memorial, d'una petició, etc.: Acompanyat dels documents necessa-

ris. 

2. adj. Dit d'una persona: Que posseeix notícies o proves sobre un assumpte. 

 

b. Indocumentat/da. 

1. adj. Dit d'una persona: Que no porta el document oficial amb el qual pot 

identificar-se, o que manca d'ell. 

2. adj. Que no té prova autèntica o testimoniatge vàlid. 

3. adj. Dit d'una persona: Sense arrelament ni respectabilitat.  

4. adj. Ignorant, inculte. 

 

Quan es profunditza en el significat d’aquests dos conceptes un se’n adona de la 

importància que té documentar els processos educatius, com també es documenta en altres 

disciplines, per conèixer-se i conèixer, deixar petjada, contar una història, per a reafirmar una 

identitat, crear cultura, revisar i reflexionar envers processos, per compartir i dignificar la 

imatge d’infància, destacar els seus drets, entre moltes altres coses. En cas contrari, es cauria 

en la desconeixença per falta de declaracions i dades i en la carència d’arrels pel tancament i 

l’opacitat, això, suposaria una situació perjudicial pel qualsevol comunitat educativa i centre, 
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1. Frase pronunciada per Loris Malaguzzi al seminari “rivolto agli educatori svedesi 2º”. Aquesta va ser anotada 

per Alfredo Hoyuelos perquè va assistir a aquest seminari. Aquest ho fa saber a un dels seus llibres envers la 

pedagogia del italià (L’ESTÈTICA DEL PENSAMENT I OBRA PEDAGÒGICA DE LORIS MALAGUZZI).  

2. Idees estretes dels llibres d’Alfredo Hoyuelos envers la pedagogia de Malaguzzi, la ètica, la estètica i la política 

del pensament i l’obra pedagògica de Loris Malaguzzi. 

 

siguin quines siguin les seves característiques.  I és què, tal i com sostenia Malaguzzi, un 

documentador nat, “allò que no es veu no existeix” (Hoyuelos, 2007, p.8).  

 

Segons les aportacions d’Alfredo Hoyuelos envers la pedagogia de Malaguzzi,  per a 

aquest pedagog italià, “una escola que no documenta perd el temps”. ˡ Això va més enllà d’una 

obsessió crònica per documentar i s’utilitza com a eina ètica, política i estètica per a acompanyar 

els processos d’aprenentatge dels infants d’una manera molt ajustada i coherent i, d’aquesta 

manera, aconsegueixen dotar de gran qualitat les seves intervencions i propostes.  

 

2. Desenvolupament del tema. 

En aquest apartat, i per a confeccionar una estructura coherent de les diferents idees o 

referencies teòriques envers la documentació a les que aniré fent al·lusió que pugui facilitar la 

comprensió del conjunt, aniré mencionant algunes idees² envers la documentació com a 

estratègia ètica, política i estètica en aquest ordre i amb seccions pròpies. Posteriorment, 

introduiré altres visions, idees o aspectes rellevants d’altres autors o autores dins cadascun 

d’aquests tres blocs. Cal esmentar que aquests llibres són alguns dels referents teòrics d’ El 

Martinet en quant a la documentació, entre altres, i també en quant a altres qüestions 

pedagògiques. 

 

La documentació com a estratègia ètica 

Un dels aspectes més importants de la documentació és arribar a emprar-la com a 

estratègia ètica, així com ho feia Malaguzzi. Aquesta és la forma de donar-li veu a la infància 

i, així, retornar a la societat una imatge d’infància potent, capaç i amb drets sovint vulnerats. 

Els documents, són una prova que dignifica la feina dels infants, dóna valor a la seva activitat i 

deixa memòria dels seus processos. Mitjançant aquests, es fa escoltar la veu de la infància sovint 

difícil d’escoltar. A més a més, és una forma d’apertura i transparència a la ciutat de la que 

forma part, als seus ciutadans i a tots els membres de la comunitat educativa.  

 

Aquesta apertura, transparència i manera de mostrar a la infància i les seves veus, possibilita 

alhora la confecció d’una identitat d’escola i d’educació infantil determinada (Hoyuelos, 2009).  
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a. Pedagogia de l’escolta. 

L’escolta en l’escola es podria definir com la manera que té l’adult de mirar, d’escoltar i de 

reconèixer que fa i necessita l’infant en cada moment durant els seus processos d’aprenentatge.  

Però la pedagogia de l’escolta va més enllà, es tracta d’una forma concreta de fer que té en 

compte l’escolta però que persegueix alguna cosa més que desxifrar missatges.  

 

Per a Hoyuelos (2007), per exemple, l’escolta es una acció que serveix per mantenir-se 

meravellat, sorprès, reflexiu i alegre. La sorpresa alhora, és una altra capacitat, la d’esperar allò 

que és inesperat i allò què és imprevist, aquesta capacitat, serà el resultat de l’existència d’una 

pedagogia de l’escolta i una documentació planificada. 

 

D’aquesta forma cada dia es mira amb una visió renovada i pura, però igual d’atenta, 

respectuosa i meravellada. Per això, aquest autor parla d’un trencament quan parla d’escolta, jo 

li diré destrucció, que ens ha de remoure des de les entranyes i ha de buidar-nos dels prejudicis 

i etiquetes per a tornar a construir de nou de la forma més fidedigna, amb l’actitud més oberta 

i comprensiva possible i amb una contemplació de l’altre basada en la confiança i en 

l’estimació. 

  

Però si anem més enllà de la figura del adult, pedagog o mestre que escolta, “l’escolta és 

podria definir com la capacitat i necessitat d’escoltar, de recollir, d’organitzar i de comprendre 

el que la intel·ligència dels infants i dels adults produeix en el context d’escola” (Altimir, 2010, 

p. 35). 

 

Per tant, no es tracta d’una mera recepció de sons i fonemes i de la interpretació d’aquest 

missatge explicitat sinó que s’ha de cercar la creació d’un clima receptiu que capturi amb tots 

els sentits, fins i tot allò implícit. Precisament aquest clima receptiu i preocupat per conèixer i 

escoltar fomenta alhora una actitud receptiva en tots i cadascuns dels agents implicats en 

l’escola ja siguin professionals, famílies o infants. L’esmentat amb anterioritat precisa i implica 

una mentalitat comunicativa  oberta que escolta i interpreta missatges sense jutjar-los però que 

si  tracta de donar-los un sentit per legitimar-los (Altimir, 2010).  

 



11 
 

“D’aquest clima, d’aquesta actitud, en neix un estil en la relació que l’adult i l’infant estableixen 

a l’interior de l’escola. És el que podríem anomenar pedagogia de l’escolta” (Altimir, 2010, p. 

37). 

 

a.1. Afinar la mirada. 

Afinar la mirada es podria definir com l’habilitat de saber dirigir la mirada durant 

l’acompanyament de qualsevol procés d’aprenentatge per a destriar els moments veritablement 

importants en el desenvolupament integral d’aquell individu. La documentació precisa 

d’aquesta habilitat per a aconseguir fer pública una imatge d’infància ajustada i respectuosa. 

No obstant, la documentació pot arribar a ser una eina molt adient per a saber apreciar i captar 

moments i per tant, per a anar afinant la mirada.  És a dir, mitjançant la documentació podem 

anar nodrint la nostra mirada, ens permet distanciar-nos, arrodonir en qualcun aspecte, 

compartir-la i per tant, enriquir-la. D’aquesta forma s’entenen més fidelment els processos, 

accions, desitjos, sentiments i vivències dels infants i se’ls i dóna visibilitat d’una forma molt 

respectuosa. Perquè cal tenir en compte que “quan documentam som constructors de les vides 

dels infants” (Dahlberg, Moss i Pence, 2005, p. 234). 

 

Per això és important tenir en compte que la mirada que es té envers la infància, el captar 

uns moments  i no uns altres, la manera en què dirigim i centram la nostra mirada, a que se li 

dóna o no importància, determinarà posteriorment la forma en què es selecciona allò que és vol 

fer visible i allò que es passa per alt, per tant, això definirà la manera en què finalment es mostra 

a l’infant, és a dir, la imatge que tenim d’ell i que es decideix fer pública.  

  

Per a alguns autors, la documentació és un procés de visualització de l’altre, per tant, el 

mestre o pedagog selecciona i construeix en base a allò que considera valuós per a donar-li 

visibilitat. Aquestes afirmacions mostren un compromís ètic lligat al tipus de mirada que es té 

envers l’infant i que desembocaran finalment en una manera de documentar concreta que també 

es pot entendre com a estratègia política per la forma en què se li dóna visibilitat a la voluntat 

d’un grup de persones determinat (G. Dahlberg, Peter Moss, Alan Pence, 2010). 

 

b. Els 100 llenguatges de la infància i els drets dels infants. 

Per tant, per a reivindicar els drets de la infància cal fer un préstec de la veu dels seus cent 

llenguatges, tal i com afirma Hoyuelos (2009) en base al pensament de Malaguzzi. Capturar 
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aquests cent llenguatges té a veure amb el tipus d’escolta que es realitza, Hoyuelos parla de cent 

tipus d’escolta diferent destinats i predisposats a capturar els cent llenguatges dels infants. 

Aquesta consciència i manera d’escoltar a la infància fa sorgir una documentació que es 

converteix en una mena de narració documentada de l’educació i els processos d’uns infants, 

de la sensibilitat d’uns adults que acompanyen i d’una ciutat que ho reconeix.  

 

En relació amb aquesta manera de mirar i mostrar respectuosa, Meritxell Bonàs (2006) 

afirma, a un dels seus articles, que una de les raons principals per les que pensa que caldria 

documentar a les escoles és perquè creu que els infants són productors infatigables de 

meravelles i sent la necessitat de fer pública la imatge d’infant potent que ella percep. Ella parla 

de documentar per a fer brillar a l’altre i ho entén com un acte d’amor recíproc on un enriqueix 

a l’altre. 

  

En la mateixa línia A. Hoyuelos (2007) defensa que l’escolta de qualitat i que es fa servir 

de tots els sentits permet, precisament, reconèixer els diversos llenguatges de la infància, i 

mitjançant aquesta i l’observació es pot teixir una documentació que li permet cobrir la 

necessitat personal de deixar constància d’aquells moments, extraordinaris o no, però que no 

deixen petjada, és a dir, que no generen productes visibles i acaben desapareixent com alguna 

cosa irrellevant. Per tant, aquest autor entén la documentació com a  una eina ètica que li permet 

amplificar els llenguatges de la infància per fer arribar-los a tothom i per tal d’explicitar o deixar 

constància de les seves necessitats i fent visible alhora molts dels seus drets, drets que sovint es 

vulneren o no són entesos com a rellevants. 

 

Altamir també li atorga molta importància a l’escolta i l’entén com a eina imprescindible 

per a documentar. Per a aquest, “creure en una imatge d’infant capaç, potent, protagonista dels 

seus aprenentatges requereix –casi exigeix- crear contextos on siguin possibles els espais per a 

l’observació, per a comprendre com construeixen els infants aquest coneixement. [...] d’aquest 

exercici neix una documentació que, tant al moment de fer-se com al de llegir-se, ha enviat una 

imatge d’infant que demana i reivindica amb força ser escoltada i ser millor compresa” (D. 

Altimir, 2010, p.35).  

 

Aquestes afirmacions evidencien la complexitat que implica el ser fidel a allò que ens diu 

la infància, donar-li un sentit per a arribar comprendre-ho, accions necessàries per fer-ho arribar 

i comprendre als altres, en definitiva, per mostrar-ho amb respecte i en coherència amb els drets 
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de qualsevol infant. A més a més, també ens ajuda a ser coherents amb un mateix i amb allò 

que es defensa i es creu, per tant, ens permet fer pública la nostra imatge d’infància, reivindicar 

els drets més vulnerats o les veus més silenciades.  

 

La documentació com a estratègia política 

En aquesta secció mencionaré com es pot fer servir la documentació com a estratègia 

política. Si ens basem en Malaguzzi, és tractaria d’entendre-la com a eina reflexiva, crítica i 

constructora d’una cultura de l’educació, de la democràcia i de la ciutadania, en definitiva, un 

espai públic on habita, es troba i participa un conjunt de la societat alhora que narra, o mostra, 

una imatge de la ciutat i per a la pròpia ciutat. En el cas d’ “El Martinet” aquesta visió s’estén , 

fins i tot, de forma nacional.   

 

La documentació pot oferir, tant a adults com a infants, moments autèntics de 

democràcia. Una democràcia que té el seu origen en el reconeixement, la visualització i 

l’acceptació de la diferència que alhora, sorgeix d’una actitud de diàleg. És una qüestió de 

valors i d'ètica (Rinaldi, 1994). Això vol dir establir ponts de relació, participació i diàleg real 

entre tota la comunitat educativa, d’aquesta manera es van establint vincles d’on emergeix la 

confiança. Alguna cosa semblant a una ètica de la trobada que permet ocasions reals de 

democràcia, de llibertat d’expressió, de confluència d’idees, de punts de vista, de maneres 

d’entendre, etc. 

 

Dahlberg, Pence i Moss (2010)  també defensa la documentació com a eina 

imprescindible per a la creació d’una pràctica reflexiva i democràtica. Per a aquesta, la 

documentació pedagògica contribueix a que pugui existir un veritable projecte democràtic a les 

institucions per a la primera infància dins un projecte democràtic més ample perquè hi 

participen moltes persones i, mitjançant aquesta, es fan escoltar moltes veus i històries, això, 

implica una disposició positiva enfront la participació, el diàleg, la reflexió, el compromís i la 

confrontació d’idees, entre altres. No obstant, aquesta autora també destaca les ombres de la 

documentació. Aquest grup d’autors sostenen que la documentació pedagògica també es pot 

entendre com a “empresa perillosa” perquè conté implicacions i conseqüències socials i 

polítiques alhora que contenen predisposicions teòriques que conformen una construcció de 

coneixement, i la producció i disposició de coneixement és també producció i disposició de 

poder. 
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Per tant, la documentació pedagògica serveix per donar visibilitat i veu a un grup de 

persones que forma part d’un col·lectiu concret i organitzat de forma democràtica, es una 

manera de fer-los partícips i entendre’ls com a subjectes polítics actius. A més a més, cal no 

obviar el fet de què l’educació i l’escola són elements fonamentals de la transformació social i 

per tant, la documentació també pot ser entesa com a una eina privilegiada per a presentar 

informació en base a dades reals, per a practicar la transparència, per a reflexionar críticament 

envers la situació politicoeducativa, etc.  

 

“Per apropar les escoles al concepte d’organització política, és imprescindible definir-

les com espais públics que pretenen recuperar la idea de democràcia crítica i de comunitat [...] 

Per espai públic entenc, com ja feia Hannah Arendt, un conjunt concret de condicions 

d’aprenentatge al que les persones acudeixen per parlar, participar en un diàleg, per compartir 

les seves històries i lluites junts i dins una relacions socials que enforteixin las possibilitats 

d’una ciutadania activa” (Giroux, 1993, p. 201).  

 

Per aquest motiu sorgeix el Centre de Documentació i Investigació Educativa al 1986, 

actualment gestionat per la societat Reggio Children, aquest centre s’inaugurà amb la intenció 

de recollir i sistematitzar les documentacions particulars de cada escola amb l’objectiu de poder 

intercanviar-les i nodrir-se d’altres experiències i mirades. Al centre també s’organitzen 

congressos, formacions, seminaris, etc. Allà també es poden trobar una biblioteca, una 

videoteca, diapoteca, hemeroteca i una arxiu de les documentacions fotogràfiques (Hoyuelos, 

2013).  

 

La documentació com a estratègia estètica 

L’estratègia estètica de la documentació tal i com l’entenia Loris Malaguzzi, faria 

referència a la forma artística que adquireixen les documentacions que es produeixen. Cal 

dissenyar les documentacions per a tota la comunitat, curant l’estètica i renunciant així als 

estereotipus infantils perquè, allò que és sensible pels ulls dels adults també ho és pels ulls dels 

infants. Per tant, la recerca de la bellesa s’ha d’entendre com a conducta natural de la nostra 

espècie, capaç de ser produïda i apreciada també pels infants. Per acabar, cal esmentar que la 

documentació s’ha d’elaborar tenint en compte la calidesa, la tendresa i l’habitabilitat que han 

de tenir els espais educatius i alhora, ha de ser evocadora, suggeridora i bella. Per tant, la 

documentació sempre ha de cercar una harmonia estètica entre els elements que la composen i 

l’espai del que formarà part.   
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Però aquesta estratègia no és basa només en la forma artística que adquireixen els 

productes, sinó que va més enllà, educar suposa desenvolupar les capacitats narratives de la 

seducció estètica (Hoyuelos, 2013, p.194). Per tant, suposa i implica tots els aspectes i habilitats 

que es posen en joc en l’elaboració de qualsevol documentació d’alta qualitat, tant en forma 

com en contingut.  

 

 Aquest seria un dels principis estètics estrets de la pedagogia de Malaguzzi, per a 

complir amb aquest principi, Loris emprava la documentació per a deixar constància de la veu 

i els diferents medis d’expressió de la infància.  

 

A continuació mencionaré alguns aspectes que tenen a veure amb la documentació com 

a estratègia estètica, aquests, donen una visió dels eixos que composen aquesta manera 

d’entendre la documentació, és a dir, les clau per a fer-la servir com a eina estètica.  

 

La Documentació no és Observació 

Cal destacar que són molts els professionals implicats en la ensenyança que destaquen i 

matisen aquesta diferencia entre observar i documentar per tant, trob convenient esmentar les 

diferencies entre una acció i l’altra. No obstant, encara que siguin accions diferents, una es posa 

al servei de l’altre ja què documentar no podria ser possible sense l’observació i el material 

extret d’aquesta i alhora, l’observació no seria igual sense la documentació perquè  aquesta ja 

no es podria nodrir de les documentacions i dels processos reflexius i interpretatius que implica 

elaborar-les.   

 

D. Altimir (2010) proposa precisament un procés cíclic que engloba ambdues accions i 

alguna més perquè les considera indivisibles i entén que existeix una força entre elles que es 

retroalimenta.  Aquest posiciona l’escolta en primer terme, seguida de la observació que ha de 

ser sotmesa a una interpretació posterior que donarà com a fruit la documentació. Per a aquest 

autor l’escolta es posa a la disposició de l’observació i cap de les dues són accions passives i 

tampoc neutres ni objectives, la subjectivitat forma part de la realitat observada, de l’escolta 

que es realitza i que està carregada d’interpretacions que donen com a fruit l’exposició d’un 

esdeveniment que es construeix amb els infants i va més enllà d’una mera descripció. 
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Hoyuelos també destaca aquesta diferencia perquè per a ell,  documentar implica anar 

més enllà, és interpretar per poder establir vincles entre els pensaments i els seus significats 

possibles. Ell parla d’una intersubjectivitat que ajuda a ampliar els horitzons. Aquest sosté que 

la documentació estableix una relació entre el pensament i el significat, ampliant el nombre 

d’interpretacions possibles, sempre reinterpretables i destaca la importància de realitzar els 

anàlisis dels processos de forma grupal per així no caure en el subjectivisme i crear veritables 

processos d’intersubjectivitat. També destaca, citant a Dilthey, que explicar no és comprendre, 

és a dir, encara que expliquem successos això no implica comprendre’ls i proposa comprendre 

abans d’explicar alguna cosa. Sembla que és la manera més apropiada de fer-se comprendre 

pels altres i anar afinant la mirada, Alfredo destaca que crear alguna cosa comprensible per als 

altres fa que allò sigui evident per a un mateix (A. Hoyuelos, 2013).  

 

Dahlberg i companys, també sostenen que la documentació pedagògica és diferent a 

l’observació de l’infant perquè ambdues tenen objectius diferents, encara que el material extret 

de les observacions és imprescindible per a l’elaboració de les documentacions (G. Dahlberg et 

al., 2010).   

 

Registres de recollida de dades: de l’observació a la documentació 

Cal esmentar que el registre fotogràfic, entre altres tipus de registres realitzats amb 

tecnologies cada vegada més sofisticades, facilita aquesta transició entre l’observar i el 

documentar, perquè proporciona una prova irrefutable d’un moment carregat de significat que 

pot ser recuperat, compartit, contrastat, rellegit, etc. Per tant, això ens hauria de fer reflexionar 

envers la potència d’aquests tipus de registres i sobre la necessitat de saber dominar aspectes 

tècnics (tals com enfocar, enquadrar, seleccionar, decidir...) segons el cas, per a finalment, 

poder realitzar una documentació eficaçment comunicadora.  

 

a. Documentació com a narració. 

Aquesta és la forma d’entendre la documentació com a narració que va més enllà de la 

descripció d’allò que s’ha observat o que va més enllà de la reafirmació d’algun succés, per 

tant, la documentació no és observació. La documentació ha de tenir l’objectiu de veure i 

comprendre millor allò que succeeix a les situacions d’aprenentatge, el tractament pedagògic 

que és fa  a aquestes situacions i les intervencions dels adults i no l’objectiu de descriure realitats 

objectives, per aquest motiu, els autors parlen de subjectivitat, d’interpretacions variades i 
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compartides i d’una actitud de reflexió constant envers la tasca pedagògica. A continuació i en 

estreta relació amb aquest subapartat explicaré la documentació entesa com a una eina de 

reflexió i interpretació. 

b. Documentació com a eina de reflexió i  interpretació. 

Com destaca Mara Davoli cal tenir en compte que “per documentar s’ha d’observar i 

observar vol dir sobretot, conèixer. [...] No obstant, no es tracta d’un coneixement abstracte; es 

tracta d’una emoció del coneixement que conté tota la nostra subjectivitat, les nostres 

expectatives, hipòtesi i les nostres teories de referència, de la qual nosaltres també som 

contingut” (2010, p.15).   

 

La cita anterior té a veure amb aquesta manera d’entendre la documentació com una 

estratègia privilegiada per a interpretar i fer hipòtesi, per tant, és una eina que ens permet la 

recerca de significats i ens ajuda a comprendre el que estem recollint i observant i també el que 

fan els infants amb la intenció de cercar el per què d’aquesta realitat. A més a més, ens aporta 

informació de nosaltres mateixos, de com pensam, de què diem  o de què fem. 

 

Per tant, al documentar es posen en marxa tot un conjunt d’habilitats del pensament que ens 

fan participar activament en les experiències que narram, és a dir, les documentacions estan 

dotades de l’essència de qui documenta. Per aquest motiu alguns autors sostenen que es tracta 

d’una co-construcció participant, una manera de fer visible a l’altre, però que no és neutral, sinó 

que va carregada d’actes d’interpretació, dels nostres valors, sentiments, desitjos, etc. Per tant, 

la documentació ens parla de com hem construït als infants, de com un mateix és construeix 

com a pedagog i de com entén la pràctica (G. Dahlberg et al., 2010).   

 

En la mateixa línia, Meritxell Bonàs (2006) també destaca aquesta manera de veure en la 

documentació una possibilitat d’interpretar, conèixer, comprendre, etc. Aquesta compara al 

mestre que documenta amb un escriptor, perquè per a aquesta autora la documentació no és 

observació i per tant, cal mirar i captar als infants amb alguna cosa més que una mera descripció 

objectiva, sinó que, aquesta, ha d’estar carregada de subjectivitat, de l’ètica i la mirada dels que 

la realitzen i ha de tenir l’objectiu d’entendre els processos, relacions i símbols dels infants 

perquè, per a M. Bonàs, els infants sempre mostren el seu afany per conèixer, i a això hem de 

posar especial escolta. Una escolta de l’altre que estigui lligada a  l’escolta d’un mateix i que 
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vagi carregada de les nostres interpretacions, mogudes alhora per les connexions que ordenen 

el nostre pensament. 

 

Quan es fa aquesta activitat d’interpretació s’arriba casi inevitablement a una actitud de 

reflexió sistemàtica i ben fonamentada. Per tant, documentar, és cercar significats, interpretar, 

compartir, rellegir, entre altres, i aquestes són accions o habilitats que ens porten a desenvolupar 

una actitud de reflexió que possibilita alhora el tornar a mirar i el ressorgiment de noves 

interpretacions i significacions.  

 

“És més fàcil que un caragol deixi petjades del seu propi camí o de la seva feina que una 

escola o un mestre deixi petjada escrita del seu camí, procés o de la pròpia feina” (A. Hoyuelos, 

2013. p.195). Entendre així la documentació és entendre-la com a eina de coneixença i reflexió 

envers la pròpia tasca que contribueix alhora a millorar qualitativament les oportunitats 

d’aprenentatge que oferim als infants. 

 

 A més de l’esmentat amb anterioritat Hoyuelos (2013) ens alerta de què, a pesar de tot els 

aspectes positius que comporta entendre la documentació com a eina de reflexió i interpretació, 

aquesta ha de comptar necessàriament amb una confiança recíproca entre tots els implicats de 

la comunitat educativa perquè, es possible que aquesta manera de fer pugui ser entesa com a 

negativa, poc seriosa, experimental o que vulnera els drets de les persones implicades.   

 

Si pensam, per tant, què és més que evident que les documentacions no són objectives sinó, 

subjectives, perquè han d’anar acompanyades d’interpretacions que donin significats a la 

vivència dels infants, i alhora aquestes, ens ajuden a reflexionar i tornar a rellegir i interpretar, 

hem de pensar també que aquesta activitat és molt més rica al compartir-la amb l’equip que no 

pas de forma individual. 

 

Per això, la documentació també aporta als docents la possibilitat d’interaccionar amb ells 

mateixos/es, pensar relacions entre causes i significats i també ampliar el número 

d’interpretacions possibles envers les diferents formes de construir el coneixement que tenen 

els infants, com una mena de “metainterpretació”. Això és una ocasió excepcional per a 

reflexionar o com diuen a Reggio, per a ricognizione. Doncs la documentació és una estratègia 

que possibilita posar en marxa una pedagogia de la metacognició, pedagogia que reflexiona de 
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3. Aspectes extrets d’un article de la revista Guix (número 39, setembre-octubre 2007), a l’apartat “Recursos 

para la práctica”, escrit per Pilartxo Iturgaiz. Aquesta parla de “projectes de documentació”  o l’avaluació 

d’aquests. Els projectes consten de finalitats, d’un guió i d’un disseny, i que mitjançant això, la documen-

tació va avençant. 

forma sistemàtica i possibilita l’indagar noves opcions i realitzar millores amb una base sòlida, 

de manera individual i compartida (A. Hoyuelos, 2010).  

 

En aquesta línia V. Vecchi i C. Rinaldi defensen que “la documentació es converteix en una 

zona de desenvolupament proper en la que col·loquem la nostra imatge d’infància per fer-la 

pública” (Hoyuelos, 2013, p. 207).  Per tant, aquestes també l’entenen com a un moment 

privilegiat per a prendre distància, compartir, discutir, per a ampliar la nostra visió i en 

definitiva, per a crear un procés d’interpretacions creuades i variades que fan possible la 

relectura dels processos d’aprenentatge dels infants. 

 

Meritxell Bonàs també destaca el fet de què la documentació fa que es trobin punts de vista 

diversos que aporten riquesa i fan créixer el projecte, es ampliar el ventall de possibilitats, 

d’interpretacions, de mirades, etc.  

 

3. Tancament.  

Avaluació de la documentació 

Un aspecte que no cal obviar, i que encaixa molt bé a aquest apartat de cloenda, és el de 

l’avaluació de la documentació perquè, aquesta, ens farà reflexionar sobre si es compleixen o 

no els objectius plantejats i sobre si es donen o no les condicions anteriorment esmentades 

perquè, pel contrari, la tasca no haurà estat tan profitosa com podria o no haurà representat res 

pels individus involucrats en aquesta quedant en una mera recollida d’informació i això, cal 

evidenciar-ho. Per això, citaré alguns aspectes³ clau per a l’avaluació de qualsevol tipus de 

documentació. 

 

 L’avaluació de la documentació implica tornar a revisar els elements que conformen 

aquest projecte inicial. Per això, ens recomana revisar tres aspectes crucials; Primer, a qui anava 

adreçada la documentació i quin era l’objectiu global. En aquest cas es revisarien aspectes com 

el format, llegibilitat, flexibilitat de la documentació, alçada i accessibilitat, espai i temps, 

contingut i claredat d’aquest, coherència entre text i imatges, entre altres. Segon, que preteníem 

documentar. Per tant, caldria revisar si la documentació representa, o no, el que volíem contar, 

l’activitat o vida a l’escola, els processos dels infants, l’experiència d’un grup determinat, etc. 

I tercer, el significat de la documentació finalment produïda. Cal tenir en compte els aspectes 

tècnics perquè també influeixen en la significativitat  de la documentació i plantejar-se si 
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aquesta dóna noves claus interpretatives, si es llegeix la infància, les seves necessitats i 

interessos, les seves potencialitats i si es llegeix també les famílies i els professionals, si es 

reconeixen valors nous que pot ser no es contemplaven.  

 

Documentació com avaluació 

Després de tot l’esmentat amb anterioritat és interesant considerar la documentació 

també com a instrument que ajuda a fer una valoració real, continuada i global envers els 

processos d’aprenentatge dels infants, és a dir, coma  eina d’avaluació. Encara que aquesta 

estigui carregada de subjectivitat això no representaria un obstacle per a poder-la emprar com 

a un instrument més d’avaluació. 

 

Cal destacar que les observacions són objectives però parlar d‘avaluació, tal com passa 

amb la documentació, és parlar d’alguna cosa subjectiva. Altimir també destaca aquesta realitat. 

Per tant, la construcció del coneixement no es pot interpretar de forma objectiva, de fet, encara 

que s’intenta és molt difícil perquè cada manera d’entendre l’ensenyança i l’aprenentatge 

configurarà una forma diferent d’entendre l’avaluació. La realitat és què cada equip educatiu 

amb allò que creu, defensa i és, crea uns objectius pedagògics determinats que es consideraran 

essencials i que per tant, caldrà observar i avaluar per a ajustar les intervencions i/o 

l’acompanyament. 

 

Per tant, tenint en compte que l’avaluació també està sotmesa a interpretacions i la nostra 

subjectivitat, seria lògic tenir en compte la documentació com a font d’informació per a 

l’avaluació, i a més a més, possibilitaria el compartir-la amb els infants, famílies i companys, 

facilitant així la comprensió de les potencialitats i la cultura de la infància (D. Altimir, 2010). 

 

Documentació com a eina d’autoavaluació 

Tal i com he presentat la documentació a aquest apartat teòric, aquesta es pot convertir 

en una eina d’avaluació constant de la nostra tasca. La documentació pot ser entesa també com 

a una eina d’autoevaluació, és a dir, una manera de fer-nos conscients del nostre aprenentatge i 

procés, d’avaluar la nostra mirada i escolta, el nostre acompanyament, les nostres relacions, 

vincles, propostes, interpretacions, reflexions o avaluacions, entre moltes altres coses.  
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Altimir (2010) sosté alguna cosa similar quan explica la documentació com a eina que 

li permet l’autoformació permanent, tornar-se el dret de ser el protagonista del seu propi 

aprenentatge i ser el constructor d’una imatge pròpia d’infància i d’infant.  

 

El “ressonar” de la documentació 

Abans de tancar, i a pesar d’haver mencionat anteriorment com repercuteix la 

documentació a tots els implicats d’una comunitat educativa, trob convenient fer una aturada 

en cadascuna de les figures implicades per així, poder destacar de forma sintetitzada els aspectes 

més rellevants i acabar de perfilar-los.   

 

El ressonar de la documentació pels docents; 

La documentació aporta als docents l’oportunitat de recollir processos, d’elaborar 

hipòtesi, de parlar amb imatges i de construir una certa cultura de la infància que 

requereix alhora l’escolta afinada d’aquests, matisant dos tipus d’escolta, la de l’altre 

però també la d’ell mateix perquè aquesta parlarà de com és, què pensa i com ordena 

tots aquests pensaments. La documentació hi retorna al mestre una imatge de com és la 

seva quotidianitat i li fa conscient d’aquesta, alhora que li serveix com a eina 

privilegiada de recerca i d’investigació (M. Bonàs, 2006).  

 

A més, aquesta implica la necessitat de saber escoltar els seus cent llenguatges i de tenir 

la creativitat per a mostrar-los al món, reivindicant així els drets i potencialitats de la 

infància (Hoyuelos, 2013).  

 

El ressonar de la documentació pels infants; 

Na M. Bonàs (2006) en recorda que la documentació forma part de l’escolta de l’altre i 

que aquesta escolta plasmada en forma de documentació li permet a l’infant prendre 

consciència del procés i de l’historia que està vivint, cal esmentar que fer-se conscient 

és la primera passa per arribar a entendre’s i poder també comprometre’s. També 

destaca que és una forma de reconèixer i apreciar el seu afany per conèixer. 

 

Per tant, la documentació aporta als infants “la possibilitat d’autovalorar-se i és una 

forma de conèixer i reconèixer, una forma de trobar sentit a la seva actuació, una 

possibilitat per poder reflexionar, li atorga una memòria de si mateix i el dret a no ser 

exclòs d’una única interpretació” (Hoyuelos, 2007, p.9).   
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El ressonar de la documentació per a les famílies; 

La documentació ofereix a les famílies l’oportunitat de veure les paraules, d’observar 

els processos i de conèixer millor al seu fill o filla en un context en el qual, sense aquesta, 

no seria possible tal coneixença. Mitjançant aquesta se’ls hi fa partícips dels 

esdeveniments de l’escola i se’ls hi brinda l’oportunitat d’opinar, compartir i debatre 

(Hoyuelos, 2007). 

 

És a dir, les famílies troben en la documentació declaracions i informació envers el 

projecte educatiu de l’escola i això contribueix a que hi hagi una major transparència i 

una comprensió més profunda de la manera de fer del equip. Les famílies poden 

contrastar d’aquesta manera si allò que és diu està en coherència amb allò que finalment 

es fa, és a dir, si reflexa el seu dia a dia a l’escola. 

 

A més d’entendre’s la documentació com a una font important de coneixement envers 

el que passa en l’escola i com a un element que els hi possibilita formar part d’un conjunt 

en que hi són pel seu fill o filla, les documentacions també possibiliten altres aspectes. 

Per exemple que les famílies puguin descobrir noves dimensions, dimensions lligades 

al respecte i al valor que requereix el desenvolupament integral del seu fill o filla. Això 

deriva en un respecte profund cap a la seva manera de fer i conèixer, de decidir, etc. 

Sovint és una manera de descobrir-se a ells/es mateixos observant al seu infant (M. 

Bonàs, 2006). 

 

Per acabar, voldria destacar un escrit d’Alfredo que resumeix, sota el meu punt de vista, d’una 

manera excel·lent l’essència de la documentació: 

 

En la documentació s’estableixen  relacions creatives i coherents entre els ideals teòrics 

i la pràctica educativa; entre la nostra declaració de principis i la nostra actuació; entre 

els nostres desitjos i els dels altres, i entre la nostra pròpia comprensió i la dels altres. A 

través de la documentació, es desvetlla una escola que vol argumentar la seva feina més 

enllà de les paraules, una escola que pensa, que reflexiona, que aprèn mentre camina; 

una institució docent que sap establir discussió pública, capaç d’escoltar i de dialogar 

amb democràcia, construint processos de confiança recíproca.   

 
Alfredo Hoyuelos (2007, p.9) 
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B. Treball de camp. 

Com he esmentat a la introducció d’aquest projecte d’investigació i, fent una petita sín-

tesi, “El Martinet” és un espai, d’espais, carregat de personalitat i que narra les vivències de les 

persones que allà habiten. Entrar a aquest centre és conèixer una escola que mostra una imatge 

d’infància potent i competent, en la que creu i amb la que es deixa sorprendre dia rere dia. Això, 

es fa visible mitjançant els diferents tipus de documentació que elabora el centre. Produccions 

documentals amb una estètica acurada que precisa de persones, temps i espais per aprendre, 

compartir i crear fins assolir aquesta manera de fer sistemàtica que impregna cada racó de l’es-

cola.  

 

A continuació, i en base als objectius d’aquest projecte, aniré exposant algunes idees 

extretes de la informació recopilada durant el procés d’investigació i que fan possible tot l’an-

terior. La meva intenció és, en primer lloc, mostrar alguns aspectes clau, i de caràcter general, 

perquè precisament són els que possibiliten i donen com a fruit aquesta extraordinària manera 

de documentar. En segon lloc, destacar factors més concrets i en relació amb la planificació 

d’enguany, curs 2014-15, sobre l’elaboració de documentació a la comunitat de petits. I per 

acabar, explicar alguns aspectes extrets del seguiment d’un procés d’elaboració de documenta-

ció concret. 

  

Els tres punts anteriors, alguns de caràcter més general i d’altres més específics, poden pro-

porcionar algunes clau i aspectes a tenir en compte en qualsevol projecte o procés d'elaboració 

de documentació. Per tant, aquets podrien servir de referent, com una base ferma d’on començar 

un camí, pels qui es proposen elaborar una documentació rica, estètica, coherent i amb sentit 

 

a. Eixos vertebradors de la documentació a “El Martinet”. 

El Martinet és una escola amb una escolta, una mirada i una sensibilitat de i cap a la infància 

molt respectuosa, atenta, curiosa i ajustada, entre altres possibles adjectius. Si anem encara més 

enllà, aquesta, també és una escola declarada, és a dir, una escola que narra, transparent i oberta.  

 

Les característiques anteriors són fruit de moltes condicions concretes alhora, no obstant, 

una de les més importants és precisament entendre la documentació com a l'estratègia més adi-

ent i encertada per a narrar, interpretar i reflexionar, actituds o habilitats imprescindibles en la 
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figura de mestre que s’exerceix en aquesta escola. Per aquest motiu, la documentació a El Mar-

tinet forma part d’un dels eixos fonamentals del seu projecte educatiu i és entesa com a una part 

imprescindible de la tasca docent.  

 

A continuació, esmentaré què significa entendre la documentació com a eina o estratègia 

narrativa, interpretativa, reflexiva, i també avaluadora, per als mestres d’ El Martinet.  

 

 La documentació com a estratègia de narració és emprar aquesta com un ins-

trument que permet a l’equip l’exposició sistemàtica dels processos dels infants 

i de les experiències viscudes per les persones que allà habiten durant el seu dia 

a dia a l’escola. Per això, fan servir una manera de narrar que possibilita als 

mestres anar més allà de lo descriptiu i de la presentació objectiva d’evidències, 

fent alguna cosa més que deixar constància d’un fet, esdeveniment o vivència 

particular i elaborant documentacions que deixen constància del que ha repre-

sentat i representa l’experiència per a totes les persones implicades. Tot això 

dóna com a fruit tot un entramat de tipus de documentacions diverses i dirigides 

a diferents agents de la comunitat educativa que configuren una visió de la es-

cola, del que allà succeeix i de com és viscut per tots i totes que roman fora i 

dins de l’escola i hi hagi o no hi hagi gent habitant-la,  és a dir, les documenta-

cions creen una “segona pell” (Hoyuelos, 2013, p.198) que forma part de l’espai, 

però que alhora és capaç de travessar els murs de formigó del centre, i que narra 

de forma entenedora l’essència de l’escola i del que allà es viu. Hem recorda al 

concepte “d’autorepresentació” plantejat per Ceppi y Zini (1998, p.25) i que fa-

ria referencia a la capacitat que té cada espai (amb documentacions, materials, 

disposició del mobiliari, etc.) per a narrar el conjunt d’eleccions, de referències, 

de preferències i de realitats que composen el clima i l’ambient de l’escola, tal 

com passa a un holograma. A les figues 1, 2, 3 i 4 aportaré una petita mostra 

d’aquesta forma de narrar, d’aquesta “segona pell” que impregna cada racó d’ 

“El Martinet” i que fa vibrar a tots el que coneixen l’escola. Hem centraré en la 

comunitat de petits. 
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Figura 1. Fotografies passadís i zones de trànsit. 
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Figura 2. Fotografies passadís i zones de trànsit. 

Nota: Aquestes són documentacions que recullen diferents creacions dels infants i són elaborades per a ells. 

Figura 3. Alguns exemples dels “Mira què he fet!”. 
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Figura 4. Exemples de documentacions fixes als espais de referència.  
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 La documentació com a estratègia d'interpretació per a l’equip d’aquesta escola 

és entendre-la com una eina que permet recollir els moments que es consideren 

rellevants per dotar-los d'un significat.  És una manera d'allunyar-se de la situa-

ció en qüestió per tornar-hi a entrar posteriorment i donar resposta al perquè 

d'allò, què succeeix, perquè passa o perquè és important. Al tractar de resoldre 

aquests interrogants es dota de significats i de subjectivitats l'experiència dels 

infants, i també la de les famílies, fent visible allò què és important i què, si algú 

no hi repara, és com si no hagués passat i deixa d'existir. El centrar la mirada i 

endinsar-se d'aquesta manera permet tornar a mirar i també tornar a mirar-se, 

revisar que era allò que es pensava i donar l'opció de què puguin anar sorgint 

nous significats. A més a més, les interpretacions han de ser compartides perquè 

aquest creuar interpretacions permet enriquir la visió envers qualsevol fenomen 

i obre un ventall de noves possibilitats a tots els que comparteixen la seva sub-

jectivitat i reben la dels altres.  Aquesta es converteix en una activitat on tothom 

aporta la seva i on es té en compte la veu de totes les persones. 

 

“Llavors donar com una interpretació a “algo” que ja ens queda molt lluny és molt difícil! I 

clar, per donar força al que fan... (fa una petita pausa) de fet és com la importància de fer alguna 

documentació perquè és donar-li la força i la importància que això té en aquest moment, perquè 

si no és quedar-se en el “bueno” fan això, tenen tres anys i fan això...i ja està! I de cara a famílies 

i a tots és molt diferent si tu pots donar-li una força des d’una interpretació... [...] llavors és què 

això porta implicacions per tot... quan prepares una reunió de pares, pots aprofundir molt més, 

com encares les relacions amb les famílies, de quina manera fas visible el que fan els nens, de 

quina manera els hi mostres o no... Jo crec que aquests anys amb el dibuix, jo crec que “el mira 

que he fet” primer, aquell que els hi vaig donar...trobo que ha donat molta força!! I que les 

famílies... el fet de què les famílies parlessin tant sobre el dibuix, i de la manera que vàrem 

parlar, jo no m’he l’havia trobat mai!!! Llavors crec que és “algo” que és va com creant con-

juntament, lo que tu estàs veient pots fer-l’hi veure també a ells, però si tu tampoc ho veus, pues 

allò queda invisible, ja no existeix...”. 

Txell Fontanet 

 

 La documentació com a estratègia de reflexió i d’avaluació a El Martinet estaria 

íntimament lligada a l’idea d’entendre aquesta com a una eina imprescindible 

d’interpretació perquè, donar sentit a alguna cosa, es la primera passa cap a la 
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creació d’hipòtesis i ens permet arribar a unes certes conclusions. No obstant, 

aquesta manera d’entendre la documentació va més enllà de veure-la com a un 

recurs d’interpretació perquè es comprèn com a un instrument que es posa a 

disposició de les inquietuds pedagògiques de l’equip educatiu i que els hi serveix 

per a qüestionar, revisar i endinsar-se en els eixos del seu projecte educatiu, en 

allò que diuen que són i allò que finalment fan. A més a més, els hi proporciona 

la possibilitat de reflexionar i investigar envers els processos d’aprenentatge dels 

infants amb la intenció de comprendre cada vegada millor com construeixen 

aquests el coneixement i de quines condicions precisen. Això possibilita que el 

seu acompanyament i les oportunitats que ofereixen als seus alumnes siguin cada 

vegada més coherents i encertades perquè es nodreixen constantment d’aquesta 

actitud reflexiva, d’aquest pensar i pensar-se de manera continuada.  

 

“[...] quina força li dones tu com a mestre, perquè el que fan els petits, com més petits són, crec 

que més difícil de saber que fan, com i perquè ho fan, jo crec que com més grans són els 

nens...trobo que és més comprensible el que fan, si uns nens de grans tenen el projecte de que 

volen fer un conte i el volen enquadernar, tot això és molt més proper als adults que no pas un 

nen quan està jugant amb sorra. [...] el mateix m’ha passat amb el dibuix! (referint-se a un altra 

documentació que duu en marxa). Jo trobo que un dibuix a 5 anys és molt més fàcilment valo-

rable per tots els adult que un de tres anys....un gargot de tres anys pots quedar-te com... “bueno 

així ho fan perquè tenen 3 anys!” però... però no veure-li quina és la força que té això en aquest 

moment, quina importància, quin procés estan fent en aquest moment, quina diferència hi ha 

entre un gargot i no un altre...”. 

Txell Fontanet 

 

Tot l’esmentat amb anterioritat es sustenta d’uns referents teòrics abundants i variats, i 

en els que es basa aquest propi projecte d’investigació, per tant, a l’apartat de fonamentació 

tòrica i a les referències bibliogràfiques he pogut aportar una mostra dels referents que sustenten 

la manera de documentar a “El Martinet”. No obstant, cal esmentar que la manera de fer de 

Malaguzzi i de les escoles del nord d’Itàlia és un referent clau en aquesta escola, en quant a la 

documentació però també en altres aspectes.  

 

 Com la documentació té molta importància a “El Martinet” aquests compten amb un 

despatx de documentació, un lloc per a totes les comissions de totes les comunitats on poder 
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reunir-se, compartir, reflexionar, projectar, cercar, etc. I on es guarden moltes documentacions 

i referents teòrics envers aquesta, però on també es poden trobar llibres, articles i treballs sobre 

qualsevol tema pedagògic o educatiu. És evident que tenir un espai amb aquestes característi-

ques no garanteix ni facilita l’elaboració de projectes de documentació, és a dir, no és una mena 

de fàbrica de construcció de documentació, però si dóna una visió, dins del conjunt, de fins a 

quin punt és important la documentació per aquest centre. És a dir, tenen un espai de documen-

tació perquè necessiten tenir un espai que els hi faciliti portar a terme una activitat que consi-

deren essencial, però la realitat és què tenen qualsevol espai del centre, o de fora d’aquest, per 

posar-s’hi a fer-ho i, a més d’això, tenen estones de temps destinades única i exclusivament per 

a aquesta tasca, encara així, el temps passa molt ràpid i s’han de fer moltes coses, per això, 

aquests cerquen temps d’on sigui per a la documentació, tant dins com fora de l’horari lectiu.  

 

 

  

Figura 5. Fotografia del despatx de documentació. 
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No obstant, a més de temps i espais, tenen interès per la documentació pedagògica, la 

entenen com a una eina imprescindible a les escoles i es preocupen per aprendre envers aquesta 

formant-se de formes diverses. A vegades les formacions són individuals, mitjançant cursos de 

fotografia, cursos i conferencies envers documentació, etc. I altres aprenentatges es fan en grup, 

gràcies les comissions de documentació i la feina que treuen endavant. Aquestes dos formes 

d’aprendre tenen una cosa en comú, i és què, tant una com l’altra és transmesa posteriorment a 

la comunitat fent que els seus aprenentatges puguin arribar als companys i al contrari, és a dir, 

com una actitud de compartir i nodrir-se dels aprenentatges que fan uns i altres, sigui el tema 

que sigui en el que s’endinsin. A més a més, també fan formacions compartides per totes les 

comunitats, és a dir, aquestes són per a tothom. Durant els 11 anys d’escola s’han anat fent 

formacions diverses i que van en consonància amb les necessitats de l’equip educatiu de tot el 

centre, han fet de pedagogia sistèmica o de llengua, entre altres coses, i una d’aquestes forma-

cions va ser envers la documentació. Cal esmentar que aquestes formacions a vegades es fan a 

llarg termini i poden durar un parell d’anys, per exemple.  

Figura 6. Fotografia del despatx de documentació. 
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Un altre aspecte a destacar en quant a formació és què també existeixen altres tipus de 

formacions més espontànies, com les que sorgeixen de les visites d’Alfredo Hoyuelos a l’es-

cola. Aquest, per exemple, sempre proposa projectes d’observació que permeten a l’equip en-

dinsar-se en col·lectivitat en algun aspecte que volen fer visible per a reflexionar. Aquests pro-

jectes sempre finalitzen amb el plantejament d’una producció de documentació d’algun tipus 

envers l’experiència i amb el material extret d’aquesta.  

 

 A més de tot l’esmentat amb anterioritat hi ha un altre aspecte importantíssim que fa 

possible aquesta forma tan especial de documentar i sense el qual es faria difícil aquesta tasca, 

aquest és l’organització, l’organització de l’equip, de les comissions i de cadascun dels docents 

que formen part d’aquestes. Les comissions són diferents agrupacions compostes per mestres, 

i en alguns casos famílies, de cada comunitat i que s’encarreguen de coses diverses com del 

jardí, del material, de les sortides, etc. Hi ha moltes coses a fer i no tothom pot estar ocupat en 

la mateixa cosa. Per això mateix la documentació té una comissió pròpia que es va renovant 

any rere any i de la que forment part els qui així ho decideixen. Per tant, com passa a altres 

comissions, els mestres tenen l’opció d’elecció en quant als seus compromisos amb la comuni-

tat i poden triar segons les seves inquietuds i necessitats, és a dir, cap persona esta obligada a 

formar part de la comissió ni a comprometre’s per a treure  endavant un projecte de documen-

tació. Encara així, les comissions pensen en projectes de documentació que puguin fer partícips 

a tots els companys de la comunitat molt freqüentment perquè amb aquests tota la comunitat es 

pot nodrir, com és el cas dels “mira què he fet”, un recull envers les produccions dels infants, i 

pels infants, que fan totes les mestres de la comunitat de petits de manera sistemàtica, o com el 

projecte de “diàlegs entrecreuats”, un projecte que va tenir un any de duració, on a partir d’una 

observació es teixia tot un entramat interpretatiu amb tots els components de la comunitat edu-

cativa, mestres, famílies i infants, és a dir, una oportunitat perquè la documentació parles de les 

interpretacions, reflexions i impressions de tothom.  

 

 

 

 

  

Figura 7. Fotografia dels “Mira que he fet!”, fulletons de documentació. 
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Figura 8. Fotografia de la documentació “Diàlegs entrecreuats”. 

Nota: La primera fotografia es la carpeta on es guardava cada relat mentre s’anava elaborant, la del costat, és el 

recull que es feia públic amb totes les histories plegades.   
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Cal esmentar que l’equip no s’organitza només per comunitats amb el fi de documentar sinó 

que sovint els projectes que plantegen precisen de mestres de tota l’escola i per tant, es creen 

comissions de documentació addicionals a les de cada comunitat i amb mestres de totes elles. 

És una manera de compartir i construir amb altres comunitats, alhora que permet l’assoliment 

de projectes de documentació més amplis i exigents i contribueix a donar sentit i coherència 

estètica a tot el que es documenta a “El Martinet”, per tant, és una manera d’aprendre junts i de 

poder compartir amb la resta de companys de cada comunitat l’experiència viscuda i els apre-

nentatges fets. Alguns exemples són la producció dels llibres de documentació o la preparació 

de les exposicions de l’entrada de l’escola perquè sempre es fan amb comissions formades per 

mestres de totes les comunitats (petits-mitjans-grans).   

 

b. Planificació de la producció de documentació a la comunitat de petits d’ El Martinet pel 

curs 2014-15.  

A continuació, farem un petit recorregut pel que ha estat projectat i pensat, en quant a ela-

boració de documentació a la comunitat de petits, mitjançant una síntesi del seu pla d’actuació 

per enguany al volant d’aquesta. D’aquesta manera, obtindrem una visió general de com s’ha 

dut a terme aquesta planificació en qüestió i de la manera d’actuar de l’equip al moment d’en-

gegar i tirar endavant una proposta de documentació com aquesta.  

 

No obstant, abans de començar a aprofundir en alguns aspectes d’aquest procés de planifi-

cació, citaré alguns factors o circumstàncies a tenir en compte abans d’enllestir qualsevol tipus 

de proposta de documentació; 

 

-  Quin serà l’equip educatiu amb el que es comptarà aquest any? Cal tenir en compte 

que els equips de mestres es renoven sovint per causes burocràtiques, per tant, cal fer 

un anàlisi de la situació de l’equip i de quines possibilitats reals de documentar tenen en 

cada moment. Si es donés el cas de què molts de docents fossin nous a l’escola, per 

exemple, s’hauria de deixar temps a aquest per a conèixer l’escola, l’ambient i el que 

allà ocorre abans de posar-s’hi a fer una documentació de segons quin tipus. Per tant, 

en un cas com aquest la comissió de documentació haurà de proposar projectes de do-

cumentació coherents amb les circumstancies i assequibles per a tothom. Això implica 

deixar per més envant projectes que pot ser volien emprendre i deixar de banda algunes 

inquietuds per a seleccionar unes altres.   

 



35 
 

- On es troba l’equip i a on voldria arribar? És a dir, en quin punt es va quedar l’equip 

l’any passat en quant a la documentació, quines inquietuds, temes o necessitats es varen 

plantejar i quines es poden reprendre segons les circumstancies d’enguany.   

 

Proposta de documentació curs 2014-15 de la comunitat de petits 

Primera reunió formal d’enguany  

 A la primera reunió de la comissió de documentació, enguany formada per Olga Ro-

mera, Noemí Trullols, Dora Garmendia, Carolina Vilchez i Meritxell  Fontanet, l’equip va apro-

fitar per analitzar la situació i les condicions que es presentaven per aquest curs, a més a més, 

també aportaren algunes idees sorgides a anys anteriors i que no es varen poder dur a terme per 

alguna circumstància. Cal esmentar que un dels projectes de documentació que millor encai-

xava en aquest moment, i tot l’equip estava d’acord en quant a això, era el d’elaborar documen-

tacions fixes que parlessin d’allò que passava a cada espai perquè, al curs passat, s’havien mo-

dificat molts d’espais i materials i l’equip trobava que les documentacions ja no s’ajustaven al 

que passava a la comunitat ni tampoc als aspectes en els que l’equip havia avençat pedagògica-

ment.  

Na Txell, portava preparat un document on es recollien casi tots els temes que havien 

pensat documentar durant els darrers anys, algunes propostes d’accions que els hi caldria fer 

abans de posar-s’hi a planificar o elaborar qualsevol documentació i tot en base a aquesta ne-

cessitat de documentar els espais mitjançant plafons fixos.  

Totes aquestes “accions prèvies” tenien a veure amb l’anàlisi dels espais i de les docu-

mentacions que hi havia en aquests, a nivell de tot el centre. Una vegada fet això, també calia 

revisar els temes seleccionats per a documentar. Els temes en aquest moment eren; acomiada-

ment i rebudes, l’aigua, les relacions, acollir a l’altre, construir, sensacions, mirades, reptes 

motrius, el cos, el moviment, explorar objectes, la imitació, “fer igual” i “què hi ha a dins?”.  

L’idea de l’equip és què aquests temes, anessin en consonància amb les idees redactades 

a un dels seus documents de funcionament intern, “què és clau a la comunitat de petits?”, 

d’aquesta manera, l’equip pensava que les documentacions els hi serien profitoses no només 

per narrar, sinó també per a reflexionar i fer avençar a l’equip en la investigació d’allò que 

consideren clau en l’etapa que acompanyen. Alguns d’aquest aspectes clau en els que els petits 

estan ocupats dels 3 als 6 anys i per tant, allò essencial per aquests i pel seu desenvolupament 
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segons les observacions de l’equip és; establir vincles de confiança amb adults i altres infants, 

les adaptacions, el joc simbòlic o representatiu, trobar petites coses, compartir secrets, el con-

tacte sensorial amb el món, l’exploració d’objectes, el joc motriu, l’encontre amb l’altre (rela-

cions entre infants), mirar a l’altre i imitar, construir, inventar i crear, l’expressió personal 

lligada al gest, a l’acció i al llenguatge oral, escoltar histories i mirar o llegir contes.  

Posteriorment calia veure en quin espai de l’escola encaixaven totes aquestes narracions, 

és a dir, havien de cercar els espais on posar les documentacions fixes en base als temes que 

finalment fossin seleccionats com els més a apropiats (tant per a narrar com per a avençar el les 

clau de l’etapa).  

Al final d’aquesta primera reunió i en base a tot l’esmentat anteriorment l’equip va ar-

ribar a les conclusions que es presenten a la Taula 1;  

 

Aspectes clau On Succeixen?  

On anirien les documentacions? 

EL JOC SIMBÒLIC Micoespai amb nines. 

IDENTITAT/ DESCOBRIR-SE Disfresses (al passadís o a un microespai amb teles).  

SENSORIALITAT Espai de la farina i la sorra. 

CONSTRUCCIONS A l’espai de les construccions i als microespais de 

construcció. 

EXPLORAR OBJECTES Amb elements naturals (espai natura o microespai 

Pistoia). 

CREACIÓ D’OBJECTES A l’espai dels invents. 

EL DIBUIX/GARGOTS/ FER IGUAL Taller o cavallets. 

TRESSORS A LA MÀ/ PETITES SORPRESES Calaixos o espai de la natura. 

QUÈ FAN ELS INFANTS A LES TAULES DE 

LLUM? Imatges, produccions, frases...  

Sala taules de llum (taller). 

EXTERIOR ?? 

AFECTIU (conflictes, acollir a l’altre, “fent 

igual”, mirades...) 

??  

 

Nota: L’equip també és proposava afegir noves observacions i recollir el material necessari per a poder 

documentar tots els punts del document de “què és clau a la comunitat de petits?”.  

Taula 1. Documentacions possibles en base a allò què és clau a la comunitat. 
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Pla de treball; documentacions 2014-15  

Primer pla d’actuació  

 Posteriorment, i quan ja havien fet varies trobades, l’equip va elaborar un altre document 

on es tenia en compta les conclusions a les que havien arribat durant aquestes primeres reunions 

i on poguessin especificar les actuacions que caldria fer a partir del punt on es trobaven.  Com 

a pluja d’idees varen sorgir les següents tasques que presentaré de forma sintetitzada. 

- Endinsar-se en el document de “que és clau a petits” afegir coses, cercar referents teòrics 

i compartir-ho amb coordinació. 

 

- Reunir totes les documentacions fixes per a passar-les a paper i en un format més reduït 

i diferent amb la intenció de poder mostrar-les a les famílies d’una forma més tranquil·la 

i compartida.  

**Aquest punt era important per a l’equip perquè s’havien adonat que les documentacions fixes 

no arribaven a les famílies així com l’equip s’ho plantejava. Això era totalment comprensible 

per elles perquè pensen que hi ha molts de moments on les famílies estan al centre però que 

aquestes estones estan precisament per estar amb i pels seus fills i filles i  no per posar-s’hi a 

llegir o mirar documentacions.  

 

- Anar fent un recull per a cada història i plafó amb fotografies dels infants, de coses fetes 

per ells, frases, creacions, situacions individuals i en grup, etc. 

 

- Cercar una manera col·lectiva d’organitzar tot el material recollit. 

 

- Revisar les histories que ja s’han documentat per si hi hagués material profitós per tornar 

a entrar-hi. 

 

- Fer un recull escrit de totes les documentacions que hi ha al centre (es va proposar fer-

ho en grup per espais i que cada mestre de cada espai s’encarregués de fer el recull de 

documentacions del seu espai de referència). 

 

- Destriar quines eren les documentacions que tenien més properes, decidides i de las que 

ja hi havia suficientment material per a elaborar-les. De les documentacions que estaven 
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manco pensades i per tant més llunyanes per decidir si es projectaven o es deixaven per 

més endavant.  

 

- Tenir en compte que cada persona es faria càrrec d’un tema o plafó segons preferències 

i material recollit i que aquesta persona mateixa s’hauria de comprometre també a com-

partir el seu procés, a acompanyar el dels altres i a escriure als documents interns totes 

aquelles reflexions, interpretacions o descobertes noves envers el tema en qüestió 

(aquests documents són “què és clau”, “què hauria de haver fet un infant a la comunitat” 

i “document de la intervenció”). 

 

- Tenir en compte que la documentació els hi havia de permetre anar més enllà en el que 

feien a l’escola per tant, els hi calia; a) lligar teoria amb la pràctica (i això implica cerca 

autors, rellegir textos i referents teòrics, etc.), b) realitzar possibles reflexions envers els 

espais, els materials i d’idoneïtat o no d’aquests, c) dissenyar els plafons i escriure els 

“capítols” que composaran el recull que s’entregarà a famílies i infants, d) tenir en 

compte que l’elaboració de la documentació els hi permetia tenir més informació per a 

l’avaluació del processos dels seus alumnes.   

 

A partir d’aquest pla d’actuació l’equip és va començar a mobilitzar, d’aquesta mobilització 

varen anar sorgint més documents on es concretaven i confeccionaven les feines pendents i 

especificades a aquesta primera planificació. Per tant, varen anar duent a terme les actuacions 

amb les que s’havien compromès i en un període de temps curt l’equip ja tenia clar quines eren 

les documentacions que és proposaven fer per enguany i qui s’encarregaria de fer-les. Al co-

mençar el procés d’elaboració de les documentacions les trobades eren per compartir aquestes 

amb la resta de l’equip o per revisar en quin punt es trobaven i que quedava per fer.  

A continuació exposaré les dades més significatives envers aquest darrer procés per així 

donar una visió de com es va concretar finalment la planificació de la documentació d’aquest 

any.  

Després de fer un “inventari” de les documentacions que hi havia a cada espai i de revisar 

els documents interns, ampliar-los, cercar els referents que els sustenten i fer un recull consis-

tent al qual poder acudir alhora d’elaborar les documentacions, l’equip concreta els aspectes 

que faltarien per documentar, com recollir el material de manera unificada, quin temes podrien 

documentar-se aquest any (també una llista de coses a documentar per cada edat) i com podrien 
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quedar les documentacions segons cada espai. A més d’això també concreten amb quines do-

cumentacions es compromet cadascuna.  

- Què havien de reunir de cada tema. L’equip va fer un llistat dels aspectes que calia 

recollir; referències bibliogràfiques, fotos en una carpeta, plafó, escrit sobre la interven-

ció (què pot ser, perquè, què podem fer, observacions sobre allò fet, sobre l’espai o el 

material, etc.). 

 

- Quins temes podrien fer aquest any; tresors a la mà, mirar el que fa l’altre, autonomia, 

contacte sensorial, exploració d’objectes, contes, construcció, fer igual, acollir a l’altre, 

la sorpresa, la curiositat, imitació (jo igual que tu), el cos s’adapta a l’espai i soledats 

ocupades (moments individuals però carregats d’aprenentatges). També es proposen fer 

una llista de temes per edats per així veure què és vol contar de cada edat i per no repetir 

o deixar fora aspectes importants.   

 

 

ALS 3 ANYS ALS 4 ANYS ALS 5 ANYS 

Acomiadar-se 

Rebudes 

Rituals 

Autonomia 

Gargots 

Traç-moviment 

Complicitats 

Acollir a l’altre 

Lo sensorial 

Tresors a la mà 

Contes 

Explorar objectes 

Contes 

Imitar 

L’aigua 

Mirades i complicitats 

El joc simbòlic 

El joc motriu 

L’expressió personal ? 

Identitat (mirall, disfresses) 

Amagatalls 

Els afectes i emocions 

Recorreguts ? 

Inventar 

Composar 

Construir 

La bellesa 

Les mans 

Els dibuix 

Les lletres 

Construcció  

Projectes compartits 

 Reptes motrius (arbres) 

Els conflictes 

Nota: Això no representa que aquesta agrupació sigui l’única possible ni que aquestes circumstàncies passin 

només a infants de 3, de 4 o de 5 anys, sinó que té molt a veure amb les observacions sistemàtiques d’aquest 

grup de mestres, envers infants de 3 a 6 anys, i amb les conclusions que elles extreuen sobre el que veuen 

fer als infants de manera reiterada. És a dir, a tres anys, l’equip veu amb molta força l’exploració sensorial 

entre les activitats espontànies dels infants, no obstant, això no vol dir que els de cinc anys no realitzin joc 

sensorial el que passa és què s’ocupen de moltes altres coses.  

Taula 2. Històries i temes agrupats per edats i que les mestres voldrien mostrar a les 
documentacions. 
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- Com podrien quedar les documentacions segons l’espai i quines documentacions es 

compromet a fer cada membre de la comissió;  A la Taula 3 presentaré algunes dades 

que es basen en un altre document que l’equip va elaborar durant el procés de la plani-

ficació de la documentació de plafons d’enguany. En aquesta graella apareixen tots els 

espais interiors del centre, les documentacions fixes que hi ha més les que hi haurien de 

ser (les que han d’elaborar) en cada espai i el nom de la persona que elaborarà els pla-

fons. L’organització té a veure amb qui està com a referent en cada espai durant aquest 

curs, és a dir, la que està a l’espai de la sorra, s’encarregaria de documentar aquest espai 

i així successivament.  

 

 

ESPAIS  Què hi cabria? 

Farina (Carolina Vilzchez) Sensorialitat: exploració sensorial. 

Gargot: “La memòria orgànica”. 

Construccions: Vicenç Arnaiz . 

Acomiadar-se (a sobre del radiador). 

Rituals (sobre el moble de les botes). 

Acollir a l’altre (al microespai de trobada). 

 

Sorra (Txell Fontanet) Gargot: “Quant el moviment deixa em-

premta”. 

**Sensorialitat: El sentit del tacte. 

Les construccions. 

Torres (construir-destruir). 

Els tresors. 

La platja (hi cap?). 

Autonomia. 

 

Construccions (Olga Romera) Construir. 

Construcció: el cos el relació amb les cons-

truccions. 

Exploració d’objectes (microespai de Pis-

toia): “La Jirafa”, “Con las Manos y los 

Ojos”. 

Amagatalls. 

El joc simbòlic. 

Complicitats i vincles (a l’entrada)  

. 

Paper (Noemí Trullols) Mirar el que fa l’altre. 

Acollir a l’altre. 

Creació (amb paper). 

Les mans. 

 

Taula 3.  Espais, documentació d’aquests espais i mestre que s’encarrega de treure-la endavant. 
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Natura (Txell Fontanet) Mans a la natura 

Les mans: al fang (“Pallasma”). 

El plaer del dibuix (al voltant d’un dibuix). 

Jugant amb les lletres. 

 

Invents Projectes de construccions en grup (revisar 

l’escrit de Diana que està a la farina). 

Lletres. 

Invents i creacions. 

 

Passadís  Contes. “Jirafa”: “Niños, imágenes y pala-

bras”. 

L’aigua. 

Reptes motrius. 

Identitat lligada a les disfresses i al mirall. 

“Jirafa”: “Jugando con uno mismo”, “Jue-

gos del disfraz”... 

Recorreguts: “el andar como práctica es-

tética”. 

Amagar-se (deixar la doc. sobre les cai-

xes?). 

Secrets (textos de converses d’infants de 5 

anys).  

 

Taller (Noemí Trullols) Fer igual. 

Jo dintre teu (taula de llum). 

Dibuixos dels infants de cases, persones 

flors. 

Treball del cos (Dora) Recerca i revisió de material per a docu-

mentar en un altre moment. 

Llum i ombra - 
Nota: La documentació que apareix en color verd és la que es presenta a l’apartat posterior i de la que 

s’ha fet el seguiment del procés d’elaboració.  

 Cal destacar, abans de concloure amb aquest apartat, que aquesta és només una aproxi-

mació sintetitzada del procés pel que passa l’equip a l’hora d’elaborar la planificació dels pro-

jectes de documentació que volen fer al llarg del curs. Aquesta planificació dels projectes de 

documentació és una activitat necessària que cal sempre fer, no obstant això, l’equip ho planteja 

d’una forma flexible, on sempre està l’opció de replantejar-se propostes, d’anar modificant els 

projectes segons avencen aquests i les persones implicades el ells, i on es plantegen objectius a 

llarg termini per així anar fent al ritme que dictin les circumstàncies sense frustrar-se. D’aquesta 
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manera també és té l’opció de deixar de costat alguns projectes durant un temps, ocupar-se en 

altres coses i, poder-los reprendre més envant.  

c. Seguiment de la construcció d’una documentació per a l’Espai de la Sorra.  

Primerament, exposaré algunes dades envers el procés d’elaboració d’una de les documen-

tacions projectades per a l’espai de la sorra però abans, faré una petita descripció d’alguns as-

pectes de l’espai que possibiliti una major comprensió de les dades presentades. 

 

 

 

 Aquest és un dels espais de referència del centre i enguany és l’espai de referència d’un dels 

grups de 3 anys i d’una de les mestres de l’equip i tutora del grup, na Meritxell Fontanet. Com 

na Txell té enguany com a referència l’ “Espai de la Sorra” s’encarrega de treure endavant les 

documentacions projectades per aquest.  

 

Figura 9. Fotografies envers l’espai de la Sorra.  
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  Aquest curs, i com s’especifica a l’apartat anterior, s’havien pensat diverses documen-

tacions per a l’ “Espai de la Sorra” i cadascuna d’aquestes es proposava com a documentació 

fixa d’un dels seus microespais. 

 

Els microespais són petits espais d’espais que ofereixen als infants diferents tipus de 

propostes en un mateix lloc, al de “La Sorra” poden construir, trobar espais per a la intimitat, 

fer joc simbòlic i joc heurístic, dibuixar, disfressar-se, guardar tresors i petites coses, canviar-

se, mirar contes, descansar i també l’exploració sensorial.  

 

La documentació de la que presentaré les dades i per tant, de la que es fa el seguiment 

d’elaboració, és la documentació fixa destinada al microespai de “La Sorra”. Aquest possibilita 

l’exploració sensorial i proporciona als infants una gran quantitat d’elements naturals com 

sorra, petxines, estels de mar, fustes, troncs, etc. És un microespai amb molta força que identi-

fica a l’espai sencer, farcit de propostes, per això se li dóna el nom d’ “Espai de la Sorra” a tot 

l’espai de referència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La documentació que apareix damunt del radiador “Que ve l’onada!” serà substituïda per la docu-

mentació que s’ha elaborat enguany per a aquest microespai.  

Figura 10. Fotografia del microespai de la sorra.  
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A continuació faré una petita descripció dels aspectes més rellevants envers l’elaboració 

de la documentació pel microespai de la sorra. Es tracta de documentacions fixes, per tant, es 

confecciona un plafó, que finalment serà un tríptic, envers l’exploració sensorial i que anirà 

col·locat a una de les parets del microespai. Aquest tríptic, es basa en el material recollit de les 

observacions d’allò que passa en aquest microespai. Cal esmentar que a l’annex es mostren 

evidencies del procés d’elaboració del plafó, també del disseny, dels fragments de text i de les 

imatges que finalment composaran el plafó.  Aquest plafó té el títol de “ mirant amb la pell”. 

Objectius de la documentació 

Cal tenir en compte que sempre hi ha uns objectius implícits en l’elaboració de qualsevol 

tipus de documentació i que pel simple fet d’elaborar-la ja s’estan portant a terme com per 

exemple, el mostrar una imatge d’infància concreta amb unes certes característiques, potencia-

litats, necessitats i drets, entre altres.  

 

No obstant, també es configuren objectius més “intencionals” és a dir, aquests que s’ex-

pliciten per les persones implicades en l’elaboració  de la documentació i que es pretenen assolir 

mitjançat aquest procés.  

 

En aquest cas els objectius explícits eren; 

- Aprofundir en el joc sensorial per a poder donar-li sentit a allò que fan els infants durant 

aquest.  

- Generar interpretacions que els ajudessin a trobar significats, generar hipòtesis o ex-

treure conclusions envers l’exploració sensorial dels infants i sobre la importància que 

li donaven a això elles. 

- Donar visibilitat i importància a l’activitat sensorial i lliure dels infants.  

 

“Tornar a mirar més, també necessitàvem mirar molt quines accions feien allà i tenir com molt 

clar el què....què és el fan allà? Perquè clar tu els veus, estan a la sorra si els hi agrada molt, o 

a la farina,  els hi agrada molt... si omplen, buiden, transvasen, però dius però per què? I per 

això després com la necessitat de llegir de buscar la teoria, perquè arriba un punt que...com 

interpretes allò que fan? Dius si ho fan, si ho fan a tot arreu, ja però per què? Què...què estan 

fent? Què busquen? Per què ho fan tots els nens?... Com veure quin és el sentit i què fan amb 

el joc sensorial. Jo trobo que a principi de curs, ho sabem que els nens fan joc sensorial però 

ens faltaven... ens faltava saber més coses. I trobo que ara em avançat en bastantes coses. [...] I 
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llavors és què això porta implicacions per tot... quan prepares una reunió de pares, pots apro-

fundir molt més, com encares les relacions amb les famílies, de quina manera fas visible el que 

fan els nens, de quina manera els hi mostres o no...” 

Meritxell Fontanet 

Format i disseny de la documentació 

És important tenir present i de forma clara on anirà la documentació fixa i quina mida 

haurà de tenir aquesta. No obstant, s’han de fer revisions constants del projecte i aquest pot anar 

variant segons el caràcter que vagi agafant la documentació. Per tant es pot dir que format i 

disseny són aspectes que es projecten de forma flexible perquè la seva evolució anirà en estreta 

consonància amb altres aspectes de la documentació com per exemple la selecció de les imatges 

o amb allò que finalment es voldrà comunicar en aquesta.  

 

En aquest cas, la nova documentació va ser pensada per ocupar el mateix espai que 

l’antiga, no obstant, el projecte va agafar formes diverses. Primer era un sol plafó, com l’ante-

rior, però immediatament després de posar les fotografies plegades el plafó va passar a ser un 

tríptic de tres quadrats perquè les fotos que s’havien seleccionat lligaven millor per separat que 

en seqüencia o una rere l’altre i, a més, l’espai ho permetia. Posteriorment es va plantejar can-

viar el color d’una de les parts del tríptic i així aprofitar per a explicar o narrar alguna cosa 

diferent del que deien les dos restants, cosa que finalment no és va dur a terme, més endavant 

es varen canviar les mesures del tríptic a un format més rectangular, en part a causa de la mo-

dificació d’algunes imatges i una vegada seleccionades les imatges definitives i haver trobat les 

mesures indicades per al tríptic no es varen haver de fer moltes més modificacions de format i 

disseny, al manco dels aspectes més importants com el color, la mida o el format del plafó.  

 

“primer era  un sol plafó! [...]Quan fas un sol plafó les fotos han de...la llum de les fotos ha de 

lligar, perquè si no queda fatal, com ara aquest queda fatal! Són molt diferents les fotos de 

l’Àlex que hi ha un contrast molt gran entre llum i ombra i és la força de la foto!!... a aquestes 

que són poc contrastades (senyala les altres tres amb un color més fred) no queden bé![...] Un 

dels dies que vàrem poder compartir-la el que vàrem parlar és... de les fotografies, de quines si 

o quines no, pot ser? Si que em vàrem dir que aquesta era amb flash, a mi aquesta foto m’agra-

dava molt, no és meva, és d’altres anys, però a mi m’agradava molt aquesta foto i l’Olga va dir 

que estava feta amb flash i que trobava que no lligava amb l’altra.” 

Meritxell Fontanet 
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Selecció d’imatges i elaboració del text 

Encara que la selecció de les imatges i l’elaboració del text són dos components dife-

rents de l’elaboració de la documentació ambdós estan estretament lligats. Podríem dir que 

aquests components han de “dialogar” en el sentit que un s’ha de posar al servei de l’altre i al 

contrari. Les imatges han de permetre anar al text i el text, alhora, tornar a les imatges, conver-

tint-se en una mena de procés cíclic que permet que imatges i text vagin en consonància i a més 

es complementin enviant així un missatge entenedor i amb molta força.  

 

Un altre aspecte a tenir en compte és què sovint la documentació parteix d’unes imatges 

que ens diuen que aquesta cosa ha de ser narrada, però també pot ser que aquesta sorgeixi del 

desig de contar alguna cosa important a la qual se li ha d’atorgar la importància que mereix.  

 

En aquest cas varen confluir tots els aspectes esmentats anteriorment. En primer lloc 

existia el desig de voler narrar envers l’espai per la magnitud d’aprenentatges que allà es pen-

sava que ocorrien. I en segon lloc, existia tot un recull de material extret de les observacions de 

les mestres sobre el que allà succeïa i que semblava que havia de ser mostrat (imatges de Nixe 

dibuixant amb la sorra a la taula de llum i d’Àlex a les safates explorant la sorra) . Aquest 

material eren diverses fotografies que capturaven moments dels infants explorant amb la sorra 

i amb tots els seus sentits. Aquestes imatges havien de sortir perquè es podien destacar molts 

d’aspectes que interpretar i en els que reflexionar-hi i perquè elles per si mateixes narraven més 

que mil paraules.  

 

“jo trobo que lo molt xulo quan fas plafons o alguna documentació, igual que quan escrius un 

text, es anar-hi treballant amb molt temps, si tens molt temps...hi pots anar elaborant, reelaborat, 

repensant, tornant mirant... és fantàstic! Fer-ho de pressa i corrents, és una altra cosa! Que a les 

escoles moltes vegades anem així però, si t’ho pots agafar com amb temps i....fas, ho deixes, al 

cap de dos setmanes tornes a obrir aquell document ho mires i a veure quina sensació et dóna, 

fas un text, el deixes, a la setmana següent te’l tornes a llegir com si et llegeixis de nou i a veure 

quina sensació tens, et llegeixes un llibre, tornes a mirar allò, o sigui, poder fer un procés així 

trobo que és molt xulo i desprès ensenyar-ho i depèn del que et diuen perquè uns dies veus 

altres coses... i clar... és lo xulo”. 

Meritxell Fontanet 
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Aspectes tècnics; eines d’edició 

Cal esmentar que quantes més eines d’edició digital es disposen i es saben fer servir més 

qualitat estètica pot adquirir la documentació que s’elabora. No obstant, no disposar d’aquestes 

eines tampoc suposa no poder elaborar una documentació de qualitat, sobretot si es tenen ganes 

de treure un projecte de documentació cap endavant. Cal destacar que a El Martinet es va co-

mençar a documentar mitjançant el Word i les seves primeres documentacions, també llibres, 

estaven fetes amb Word fins que es varen reelaborar amb un altre programa i fins que l’equip 

va disposar d’un bon programa d’edició i va aprendre a emprar-ho. No obstant, l’equip compta 

amb documentacions d’excel·lent qualitat estètica, i també de contingut, molt abans de saber 

fer servir cap programa d’edició d’imatges digital. Això, és un aspecte que destaca el fet de què 

és importat fer servir programes d’edició perquè agilitza el procés i dóna moltes més opcions 

de disseny i format, no obstant, aquest fet no determina el que es pugui acabar elaborant una 

documentació de gran qualitat, es facin servir programes professionals o no.  

 

A més d’això, cal destacar que l’equip s’interessa per la fotografia, i darrerament també 

la filmació, i fa temps que els mestres inverteixen temps i esforç per aprendre a emprar les 

càmeres de fotografia, i en alguns casos de vídeo, perquè les entenen com a una eina impres-

cindible per a recollir experiències i observar. Posteriorment, tot aquest material es converteix 

en la matèria prima de la documentació. Cal esmentar que aquesta conscienciació i interès per 

aquest tipus de tècniques de registre els hi fa capturar els moments d’una manera especial i en 

el cas del registre fotogràfic,  moltes de les fotografies són exquisides.  

 

En aquest cas, na Meritxell és una de les persones que va engegar l’edició de la docu-

mentació amb programes més especialitats, juntament amb la Noemí, una mestra que també 

forma part de la comissió de documentació de la comunitat de petits. Aquestes varen trobar 

oportú cercar eines que els hi permetessin elaborar les documentacions d’una forma més fàcil i 

professional, un objectiu que es plantejaven molts de mestres a nivell de tot el centre. Finalment 

trobaren el Adobe InDesign CS5 i decidiren encarregar-se d’aprendre a emprar-ho durant un 

estiu, amb la intenció de, posteriorment, poder elaborar un tutorial escrit per a que la resta de 

companys de totes les comunitats també poguessin aprendre a fer-ho servir. Per tant, aquesta 

documentació s’ha elaborat amb un programa que coneixen i fan servir des de fa només dos 

anys aproximadament.  
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“Vàrem fer un tutorial l’any passat perquè veiem que el Word era... i ho fèiem tot el Word!!! 

Clar! Era com que volíem fer coses de disseny però que amb aquell material.... que no...  o sigui 

que l’any passat va ser va! Ens hem de posar en això! (es refereix a l’Adobe InDesign CS5) I 

va estar bé...va ser molt diferent! [...] Primer li vaig demanar al meu fill... (hem fa una mirada 

de complicitat) li vaig pagar! (riu) Li vaig pagar... -20 euros si hem comences a explicar el 

programa aquest!!!- perquè al principi és què... no l’agafes per enlloc!! Tu saps 4 coses i clar 

ell en dos tardes se’l va mirar, sol, 20 euros... i... em va explicar les primeres coses!! Llavors 

quan saps 4 coses ja pots anar fent... I després ja vàrem anar mirant amb la Noemí en tutorials, 

vàrem anar fent aquest document....Pot ser era pel Nadal eh! perquè se que estàvem de vacances 

i ens ho anàvem enviant. Primer vàrem mirar això i vàrem dir primer ho mirem, fem....busquem 

quines són les coses més importants que nosaltres necessitem i ho escrivim perquè tothom ho 

tingui més fàcil! Perquè l’idea era per a l’exposició i el recull (darrer llibre)... A part de que 

després ens serviria per tot el que féssim... I sobretot, llavors, el vàrem passar a gent de l’expo-

sició. A l’exposició no se quants eren... 7 o 8! Llavors tothom es va col·locar el InDesign i ja 

vàrem dir que els plafons aquells tothom els treballava amb InDesign, i si que...uns quants dies 

ho vàrem parlar i amb el tutorial aquell pues...la gent de l’exposició el va fer i després la gent 

de l’exposició pues ho va explicar a altra gent de la comunitat....” 

Meritxell Fontanet 
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C. Conclusions i Reflexions finals. 

En aquest apartat exposaré algunes reflexions pròpies envers les dades recollides durant 

l’elaboració del projecte d’investigació, encara que, aquestes, no és basen només en dades 

objectives, sinó que tenen una forta càrrega vivencial que nodreix inevitablement les meves 

interpretacions.  

 

Això ha estat possible perquè, afortunadament, he pogut formar part del dia a dia de la 

comunitat de petits d’ El Martinet i, el poder experimentar en primera persona com es fa 

possible un projecte i escola com aquesta, et porta a ampliar horitzons i a entendre que, 

efectivament, teòrica i pràctica poden anar en consonància.  

No obstant això, aquest projecte d’investigació no pretén ser un manual o guia de la 

documentació de qualitat, no cerca mostrar una forma única de documentar, ni tampoc un punt 

concret al que arribar en la documentació pedagògica, sinó que dóna unes pinzellades sobre una 

experiència concreta i real de documentació en un context en el qual, aquesta, ocupa un lloc 

molt important per les implicacions positives que pot aportar a mestres, infants, famílies i al 

context del que forma part i perquè mou, agita i deixa petjada de la tasca docent, dels processos 

dels infants i de les vivències de la comunitat al dia a dia de l’escola. Per això, els equips de 

mestres de les diferents comunitats tenen en compte la documentació com a una estratègia més 

i fan d’aquesta manera possible tot un entramat de formes de documentar que van nodrint a la 

comunitat educativa.  

 

En el meu cas, a pesar d’haver-me centrat en un procés concret d’elaboració 

(l’elaboració de la documentació envers l’exploració sensorial a la sorra) i en un tipus 

determinat de documentació (les documentacions fixes), he pogut conèixer de prop el que 

implica posar en marxa un projecte de documentació, he pogut endinsar-me en un determinat 

tipus de documentació i entendre les avantatges, i també els inconvenients, que comporta fer 

una documentació d’aquest tipus, i alhora, també he pogut viure processos de documentació 

paral·lels, conèixer altres formes de documentar i també diferents tipus de documentació.  

Més endavant exposaré per punts alguns dels aspectes que, sota el meu punt de vista, entren en 

joc a l’hora de posar en marxa qualsevol procés d’elaboració d’una documentació, o que , al 

manco, s’haurien de tenir presents. Per tant, ara em centraré en matisar algunes de les 

afirmacions anteriors.    
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Com he esmentat amb anterioritat pens que les documentacions fixes tenen “avantatges” 

i “desavantatges” i aquestes tenen a veure amb la incidència que acaben tenint aquestes en la 

comunitat. És a dir, aquestes documentacions els hi són de gran utilitat als mestres perquè els 

hi retornen una imatge de la seva mirada, de la seva escolta cap a la infància, de la seva manera 

de fer i entendre l’educació i alhora, els hi proporcionen estones per compartir, per debatre i 

interpretar, estones privilegiades per anar creixent professionalment, tant de manera individual 

com col·lectiva, i per anar fent cada vegada més sòlid i coherent el seu projecte. Aquestes, 

també es converteixen en estones que els hi permeten reflexionar-se, repensar-se i mirar-se des 

d’una visió crítica. Això, com és evident, ho considero una avantatja.  No obstant, sembla que 

no acaben d’arribar significativament a les famílies i aquesta, és la qüestió que trobo 

desfavorable. L’equip ha reflexionat envers aquest tema i s’ha adonat de la situació fins al punt 

d’arribar a proposar-se fer reculls de les documentacions fixes per poder accedir a elles d’una 

manera més tranquil·la, és a dir, poder-les llegir i/o mirar a un context que faciliti l’endinsar-se 

en la lectura i comprensió d’aquestes. Les hipòtesis sobre el desencadenant d’aquesta situació 

estan relacionades amb les estones en què les famílies habiten l’escola amb més intensitat, que 

és durant les rebudes i els acomiadaments, i és què, aquest és un moment on s’aprofita per parlar 

amb altres famílies, amb els mestres i on l’objectiu principal d’aquestes és acomiadar-se dels 

seus fills/es.  Per tant, és comprensible que no siguin moments per aturar-se a llegir les 

documentacions fixes amb profunditat. 

 

Un altre aspecte que he destacat és la vivència alhora de molts processos d’elaboració 

de documentació diferents que s’entrellacen formant un entramat molt complet de formes i tipus 

de documentació. El centrar-me en un procés en concret no ha fet que passes per alt la resta 

d’elaboracions de documentacions que l’equip ha anat fent durant el meu període 

d’investigació. Algunes d’aquestes documentacions són llibres, exposicions, plafons fixos, 

fulletons desplegables o fulletons de produccions, reculls de produccions, àlbums pels 

microespais amb produccions, reculls d’històries, moments i produccions per a les reunions 

amb famílies, entre molts altres tipus. Aquesta varietat de documentacions i formes de fer-ho 

per a mi són una mostra de la manera en què l’equip aconsegueix arribar a diferents agents de 

la comunitat educativa, elaborant algunes destinades als infants, com ara els fulletons amb 

algunes de les seves produccions, altres dirigides a les famílies, com els reculls per a les 

reunions, a més de les que s’elaboren i serveixen per a nodrir a l’equip, com els plafons fixos.  
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En definitiva, El Martinet fa de la documentació una cosa habitual a la tasca docent i 

quotidiana a la escola. El centre compta amb un despatx de documentació on es guarden moltes 

de les documentacions que s’han anat fent al llarg dels anys, cosa que mostra la infinitat de 

maneres de documentar que es  poden inventar i alhora narren un procés molt bonic que deixa 

veure una evolució en la forma de documentar.  

 

Encara que el meu projecte d’investigació no tingués el propòsit de ser un manual envers 

la documentació si pretén servir, al manco a mi, com a eina d’aprenentatge i reflexió envers 

aquesta i per tant, caldria extreure algunes premisses de les que poder partir i algunes actituds 

favorables o possibilitadores de documentacions de gran qualitat, no només estètica o centrada 

en el resultat, sinó també present al procés d’elaborar-la, per tot el que implica.   

 

El endinsar-me en el procés ha contribuït a que pogués valorar la importància què pot 

tenir documentar o no fer-ho, a que valorés les estratègies, actituds  i “gràcies” que es posen en 

joc a l’hora d’elaborar una documentació en un context privilegiat com el d’ El Martinet.  

 

A continuació aniré esmentat per punts alguns dels aspectes apressos i que considero 

necessaris a qualsevol procés d’elaboració d’una documentació, d’aquesta forma, podré 

aprofundir encara més al esmicolar les dades en parts amb força rellevància i deixaré alhora 

una petita llavor, que pot ser germini, per a totes aquelles persones que puguin accedir a aquest 

treball i que estiguin interessats/des en documentar o arribar a fer-ho.  

ASPECTES APRESSOS 

Aspectes envers els que he pogut reflexionat 

Observació: la mirada i l’escolta 

A “El Martinet” es tracten coses petites i ordinàries que es converteixen en 

extraordinàries (A.L Galardini, 2000), és a dir, fan visible i donen sentit a aquestes petites coses 

del dia a dia que passen sense adonar-nos però que també tenen molta importància i narren 

aspectes del desenvolupament integral dels infant, encara que no siguin moments excepcionals, 

i això, no es feina fàcil.  

 

Sota el meu punt de vista sempre serà més fàcil contar allò més extraordinari o grandiós 

que no pas saber apreciar els petits moments, aquestes petites coses, que a pesar de ser petites 

ens van col·locant en el món i van fent que sigui possible el nostre desenvolupament integral. 

Aquesta mirada i forma d’observar contribueix a desenvolupar un sentit crític envers allò que 
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es selecciona, es carrega de significat i es presenta i per tant, permet anar desenvolupant una 

consciència envers allò que es veu, es diu i es fa, i  també envers la importància de la recerca 

contínua d’un mateix, com a mestre, i envers els processos d’aprenentatge de la infància.  

 

Objectius de la documentació: vinculats a la mirada i l’escolta 

Els objectius de la documentació poden ser diferents en cada cas i alhora això pot influir 

en altres aspectes com en el tipus de documentació que finalment s’elaborarà per a arribar a 

assolir aquests objectius inicials. Per tant, una documentació pot tenir l’objectiu de descriure el 

que succeeix a un espai, de narrar històries significatives per a les persones d’una certa 

comunitat, també de fer que l’equip s’endinsi en un tema en el que ho vol fer perquè necessita 

saber més i profunditzar-hi, entre altres. No obstant, hi ha objectius que estan presents a totes 

les documentacions i aquests tenen a veure amb allò que els mestres és proposen mostrar de la 

infància, és a dir, l’objectiu de mostrar una imatge d’infància concreta sempre hi és.  

 

A més d’això, cal tenir en compte que quan més petits són els infants, més difícil pot 

resultar interpretar el per què de les seves accions i/o processos i saber donar-li importància a 

aquestes. Per tant, la feina de donar a conèixer i reivindicar els processos d’un infant capaç i de 

tres anys, pot ser més complex que fer-ho amb un infant més major, perquè a l’adult li resulta 

més fàcil entendre el perquè de les accions dels infants més grans ja què no s’allunyen tant del 

món dels adults.   

 

També cal destacar que un altre objectiu present a totes les documentacions és voler 

donar visibilitat als processos d’aprenentatge dels infants per poder atorgar a aquests la 

importància que mereixen perquè si no, es pot caure en donar visibilitat a allò que fan els infants 

mitjançant papers i papers que queden arxivats per una banda i un altre, i que, possiblement, 

només aporten informació dels resultats. Per tant, d’aquesta forma no és deixa constància de 

cap procés, de cap conquesta, de cap aprenentatge, ni del que implica o ha implicat arribar a 

segons quin estadi. Aquesta forma de donar visibilitat a la infància amb la documentació, està 

alhora lligada a la voluntat de voler obrir l’escola perquè tothom pugui fer-s’hi partícip, per 

tant, un altre objectiu present a totes les documentacions seria el cercar confeccionar una escola 

transparent, oberta i que narra.  
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Format i disseny 

El format i el disseny es confeccionen a partir del contingut d’allò que es vol narrar i del 

tipus de documentació que es vol elaborar, que connecta alhora, amb el tipus de destinataris als 

qui va dirigida aquesta. A més d’això, si la documentació és fixa o mòbil s’hauran de tenir en 

compte altres aspectes, com l’espai on anirà col·locada, en el cas de la fixa, o quina facilitat de 

manipulació i transport ha de tenir, en el cas de la mòbil.  

 

Per tant, cal destacar que aquesta estreta relació amb el contingut pot arribar a alterar el 

format i el disseny inicial de qualsevol documentació durant el procés. Color, mida, format i 

mida de textos i imatges van canviant així com és va confeccionant la documentació, no obstant, 

aquests canvis no són arbitraris sinó que són fruit de reflexions en grup o pròpies, de qui 

s’encarrega d’editar-la, o de proves amb diferents formats, mesures, colors, imatges, etc. 

Aquestes reflexions i comprovacions van fent que es descartin certes opcions de format i 

disseny i que s’aposti per unes altres.  

 

Selecció d’imatges i elaboració del text 

El text i les imatges han d’anar en estreta consonància i han de transmetre el mateix 

missatge. Quan això succeeix, és dóna a lloc un procés cíclic que permet anar de les imatges a 

allò que volem dir. Llavors, es crea un diàleg bidireccional que ens permet ajustar el contingut 

escrit amb el visual per, d’aquesta manera, donar més força al que es pretén narrar.   

 

Aquest, seria l’aspecte a tenir en compte principalment ja que, una imatge pot explicar 

molt més que les paraules i alhora, les paraules, acompanyen a les imatges per explicar les coses 

que no es veuen a simple vista. A més d’això, és freqüent que les imatges aportin dades 

inexplicables mitjançant les paraules, és per això que les dues es complementen fins a crear un 

diàleg en estreta consonància on una es posa a la disposició de l’altre i a la inversa.  

 

Cal esmentar que una documentació pot partir (iniciar-se) tant d’un text com d’unes 

imatges. Per tant, allò què és important és, en primer lloc, saber quina documentació es vol fer 

i què es vol mostrar o narrar en aquesta perquè, després d’això, sempre cal cercar entre el 

material extret de les observacions (documents, imatges, anotacions i altres) i en aquest punt 

partim del que trobem més suggeridor i del que s’ajusta més a allò que volem mostrar, per tant, 

es pot començar a treballar a partir d’una imatge o d’una seqüència però també a partir d’una 

cita o d’un petit escrit personal. 
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Compartir amb la comunitat 

Un dels aspectes més importants de la documentació és el poder crear estones i espais 

durant el procés d’elaboració d’aquesta per a compartir-la, mostrar-la, analitzar-la, interpretar-

la, etc. De fet, un dels objectius principals d’elaborar documentacions seria precisament 

l’ocasionar aquestes estones de trobades entre professionals.  Els processos de documentació 

que es comparteixen són molt més rics perquè compten amb les aportacions de tot l’equip i amb 

això, també fan créixer el projecte compartit i anar avançant o profunditzant en molts d’aspectes 

pedagògics.  

 

Formació del professorat 

 Sota el meu punt de vista, un aspecte molt important de la documentació és el de la 

formació i l’interès permanent del professorat per aquesta. Cal tenir en compte que aquesta no 

s’ha d’entendre com a una formació que comença i s’acaba, és a dir, de la que s’aprèn el 

necessari per a poder documentar així com caldria. 

 

La formació s’ha d’entendre com a un aspecte essencial per anar millorant en dita tasca, 

com passa amb altres, i per anar dominant o fent nostres les diferents habilitats que es posen en 

marxa a l’hora de documentar. I és què, fan falta moltes capacitats que no estan només 

relacionades amb la coneixença de certes teories i autors, sinó que també tenen a veure amb la 

importància pedagògica que li anem atorgant a aquesta tasca així com anem coneixent la teoria. 

A més a més, s’han de dominar algunes tècniques sobre fotografia i disseny per saber posar-les 

a disposició de la nostra creativitat, cercant sempre una estètica concreta. 

 

 No obstant això, penso que el domini de recursos tècnics i la coneixença d’autors i teories 

de referència tampoc garanteix la producció d’una documentació de qualitat perquè trobo que 

la qualitat no ha de quedar-se en la estètica, sinó que ha d’arribar al contingut, i el contingut, 

esta determinat per la imatge d’infància que es mostra finalment. Pens que cal tenir-ho sempre 

en compta.  

 

Ambient d’investigació no intrusiu 

La documentació implica observació, escolta i la utilització de diferents tipus d’eines de 

recollida de dades que permetin capturar diferents moments, per tant, això conforma un 

entramat d’accions quotidianes que donen lloc a un ambient d’investigació i recerca, una mena 

de laboratori de l’aprenentatge. Un projecte com el d’ “El Martinet” no podria existir sense un 
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ambient com aquest de recerca i investigació constant i de fet, és una de les eines fonamentals 

per a comprendre la infància i saber acompanyar-la en cada cas. No obstant, aquest ambient no 

ha de ser intrusiu ni ha de inferir en els processos i els quefers dels infants en el seu dia a dia, 

per tant, això inclou una feina d’adequació de les intervencions com a “mestres que 

investiguen” que cerquen i que han de fer-ho des del respecte i amb la comprensió i complicitat 

de tota la comunitat educativa que no ha d’entendre aquestes accions com alguna cosa negativa 

o lesiva pels infants i pel seu aprenentatge o com una violació dels drets d’alguna persona, o 

grup de persones, en qüestió.  

A continuació, un altre aspecte que voldria destacar és què no totes les persones d’un 

equip educatiu han d’estar interessades en la documentació. Hi ha molts tipus d’interessos, de 

gustos, de preocupacions, de destreses, en definitiva, hi ha molt de tipus de persones. Precisa-

ment aquesta varietat i diferencia ha de ser valorada com a una font de riquesa i matisos perquè, 

a més, no podem estar tots ocupats en el mateix assumpte. Per això crec que l’ideal seria què hi 

pugui haver temps i espais per a la documentació pedagògica a les escoles i per a que als docents 

als qui l’interessi documentar puguin fer-ho, d’aquesta manera, s’enriqueix a la resta de l’equip 

educatiu que, a pesar de no elaborar documentació, se’ls hi fa partícips d’aquest procés ja què, 

documentar, implica crear estones per a compartir, reflexionar, acordar, acompanyar, projectar, 

entre altres. Sota el meu punt de vista aquesta manera d’entendre la documentació fa còmplice 

a tota la comunitat, arriba a cada docent, a cada família i a cada infant amb una infinitat de 

formes i fa que els docents que la promouen, des d’aquesta postura oberta, flexible i “voluntà-

ria” (perquè les estones de compartir i reflexionar són per a tothom), encoratgin sense adonar-

se’n a altres companys, de la mateixa comunitat educativa, o no i/o de la mateixa província, o 

d’altres.  
 

Per acabar m’agradaria tancar aquest apartat amb una idea o reflexió una mica utòpica 

i, sota el meu punt de vista, ideal per a concloure amb el meu projecte d’investigació perquè 

deixa oberta una nova finestra a la qual poder apropar-se a mirar més endavant.  Us imagineu 

que a les escoles pogués haver una figura que exercís el paper d’observador i documentador 

d’allò que succeeix i que no pot ser capturat pels mestres? Aquesta idea utòpica no és nova 

perquè, per exemple, a les escoles del nord d’Itàlia (Reggio) existeix una figura semblant a la 

que anomenen “atelier”, o com passa a les escoles de Pamplona, on Alfredo Hoyuelos exerceix 

una figura d’observador/documentador similar. Es tractaria de poder tenir una figura a les es-

coles que s’encarregués de documentar des d’una mirada diferent a la de mestra, és a dir, des 
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d’una mirada interna, propera i participant, perquè formaria part de la comunitat i perquè pro-

vocaria molts processos de reflexió, fins al punt de convertint-se en l’ “epicentre” i l’estratègia 

de moltes de les reflexions i avenços de l’equip educatiu, però alhora també des d’una mirada 

externa i més llunyana perquè podria recollir i seguir moltes situacions que a les mestres se’ls 

hi escapen, com processos de mestres amb infants, de famílies, mestres i infants i de moltes 

altres situacions del dia a dia.  
 

Una possible organització, sota el meu punt de vista excepcional, seria la que fa servir 

n’Alfredo quan visita alguna escola, com al cas d’ “El Martinet”. Primerament aquest observa 

i també s’assabenta de les preocupacions de l’equip, dels assumptes en els quals l’equip prete-

nen endinsar-se o de les històries que passen entre les persones que habiten l’escola (infants-

famílies-mestres), entre altres. Posteriorment l’equip fa una trobada on es decideix un tema en 

qual aprofundir i llavors aquest s’organitza per a dur a terme les observacions. Seguidament, fa 

un recull de les observacions més rellevants del dia i reuneix a tot l’equip educatiu per reflexi-

onar envers les histories, moments o estones observades. Aquesta manera d’observar i reflexi-

onar envers el material que prepara n’Alfredo els hi ha mostrat realitats que havien passat per 

alt i per tant, han pogut confeccionar noves formes d’acompanyar més ajustades, a més a més, 

aquests processos són documentats posteriorment i per tant, es reviu el procés per així arrodonir 

i treure-li el màxim de profit a l’experiència.  
 

El tenir una figura com aquesta a les escoles possibilitaria posar en marxa una infinitat 

de processos de reflexió i anàlisi que farien avançar a l’equip, els hi ajudaria a situar-se en 

moments on pot ser estiguin “perduts”, faria que el projecte i que allò que s’escriu i es diu anés 

en coherència amb allò que finalment es fa, ampliaria la mirada dels mestres de l’equip 

enriquint-la per haver de posar-se en situacions que els hi fan qüestionar les seves 

interpretacions i subjectivitats i, mostraria i reivindicaria, alhora, una imatge d’infància potent 

i amb drets, entre altres moltes coses.   Per acabar voldria citar unes paraules d’en David Altimir 

que connecten molt bé amb aquesta darrera idea que he exposat.  

 

Creer en una imagen de niño/niña capaz, potente, protagonista de sus aprendizajes 

requiere- casi exige- crear contextos donde sean posibles espacios de observació. Para 

comprender cómo construyen los niños este conocimiento (...) Los elementos que se 

recogen de la observación se leen y se ordenan para facilitar su lectura: se interpretan. 

(...) De ese ejercicio nace una documentación que, tanto en el momento de hacerse como 

en el de leerse, habrá enviado una imagen de niño/niña que pide y reivindica con fuerza 

ser escuchada para ser major comprendida. 
David Altimir (2010, p.35) 
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Annex 

 

a)Taules figures i gràfics. 

Figures 

Figura 1. Fotografies passadís i zones de trànsit. 

Figura 2. Fotografies passadís i zones de trànsit. 

Figura 3. Alguns exemples dels “Mira què he fet!”. 

Figura 4. Exemples de documentacions fixes als espais de referència. 

Figura 5. Fotografia del despatx de documentació. 

Figura 6. Fotografia del despatx de documentació. 

Figura 7. Fotografia dels “Mira que he fet!”, fulletons de documentació. 

Figura 8. Diàlegs entrecreuats”. 

Figura 9. Fotografies envers l’espai de la Sorra.  

Figura 10. Fotografia del microespai de la sorra. 

 

Taules 

Taula 1. Documentacions possibles en base a allò què és clau a la comunitat. 

Taula 2. Històries i temes agrupats per edats i que les mestres voldrien mostrar a les documen-

tacions. 

Taula 3. Espais, documentació d’aquests espais i mestre que s’encarrega de treure-la endavant. 
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b) Mostra del contingut i forma final de la documentació per a l’espai de la 

sorra. 

b.1) Algunes imatges envers el material durant el seu procés d’elaboració i l’evolució 

del projecte. 

 

 Primer disseny rellevant 
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Darrer disseny abans del definitiu 
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Nota: Aquestes fotografies es varen seleccionar per la importància dels moments però es varen 
descartar per estar fetes amb flash (creant ombres i llum diferent a la de les altres fotografies), per estar 
mal enfocades, pel color predominant en aquestes (gama de grisos com el plafó), per seleccionar altres 
tipus de plans (com els de detall, en aquest cas de mans) o perquè finalment es varen acabar 
seleccionant altres moments pel que deien les imatges sobre aquests.   
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Nota: Aquestes fotografies es varen descartar perquè el blau del jersei acaparava tota l’atenció i era un 
color que acabava saturant al mirar amb atenció el plafó.  
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  b.2) Imatges del plafó  de la sensorialitat pel microespai de la sorra. 

Nota: A aquesta imatge apareixen els esborranys a paper d’alguns dels plafons que s’estaven elaborant en-

guany. Abans d’enviar el disseny a la impremta les mestres ho imprimeixen a paper d’aquesta manera els 

poden penjar durant un temps a un lloc visible de la sala de mestres per així poder-ho observar, tornar-ho a 

mirar i assegurar-se de que tot esta correcte abans d’imprimir el definitiu.  
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Nota: Aquesta és la secció de l’esquerra del tríptic (plafó) amb les fotografies i text definitiu 

del plafó.  
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Nota: Aquesta és la secció central del tríptic (plafó) amb les fotografies i text definitiu del 

plafó. 
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Nota: Aquesta és la tercera i darrera part del tríptic (plafó) amb les fotografies i text definitiu 

del plafó. 


