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A FAVOR DE LA PETITA INFÀNCIA 

Som un grup de reflexió format per professionals de diferents disciplines de la pedagogia i 
la salut. El nostre objectiu és la defensa dels drets de les criatures i pretenem, a través de 
la reflexió, impulsar la millora de l’acompanyament dels infants tant a nivell professional 
com a nivell familiar. 

Les criatures, per a un creixement sa necessiten crear vincles afectius segurs, sòlids i 
estables, donada la gran transcendència que tenen les primeres relacions d’aquestes amb 
les persones referents per garantir una bona salut física, emocional, social i intel·lectual. 
aquest benestar tan sols s’aconsegueix des de la seva família, des de la intimitat, des de 
la individualitat, ja que els vincles afectius que generen seguretat i confiança es creen 
sobretot durant el primer any de vida de l’infant.  

Creiem que ja és hora que, com a mínim durant aquest primer any de vida, les 
criatures estiguin protegides a casa per un o una dels/de les progenitors/es i no per 
una tercera persona. Per al bebè el què ha de ser inamovible és la seva mare/s i/o el seu 
pare/s que ofereixen les mateixes atencions, les mateixes veus, les mateixes mirades, les 
mateixes respostes,.. alhora que un entorn físic estable. Aquesta relació cal anar fiançant-
la ja que és portadora d’equilibri i de seguretat i permetrà ampliar la creació de més 
vincles amb altres persones adultes properes. 

Pensem què, tal i com passa en d’altres països de referència, les criatures petites, com a 
mínim durant el primer any de vida, haurien d'estar amb la seva família, sortir amb la 
família, anar a espais on hi ha d'altres infants amb la família. Aquest fet de ben segur que 
serà gratificant i positiu tant per a les criatures com per als/a les progenitors/es, ja que 
poden sentir-se alleugerits/des de la responsabilitat de la criança, compartint inquietuds i 
sabers amb d'altres famílies i professionals, en aquests espais. 

La societat actual va massa ràpid amb les criatures i no els deixa els temps necessaris 
per copsar la vida. Afegim els nounats a la vida dels adults i no a l'inrevés. 

A la nostra societat hi ha una CULTURA D’INFÀNCIA de baixa qualitat. No pot ser que 
encara estiguem acceptant que les criatures amb quatre mesos, puguin anar a l'escola 
bressol. Qui vetlla per les seves necessitats? No ho podem continuar admetent per què 
no ho estem fent bé. Les criatures, com a persones de ple dret que són dins la nostra 
societat, viuen situacions que no es corresponen amb allò que veritablement necessiten. 
No estem resolent adequadament la nostra responsabilitat cap a elles. 

Dins d'aquesta situació que estem patint de pandèmia per la Covid-19, ens adonem que 
s'estan fent grans esforços per cercar solucions a l’hora de reprendre la vida escolar. Ara 
és el moment de canviar les propostes d’acollida i d’acompanyament els 3 primers anys 
de vida dels infants. 

Aquest és el compromís que proposem i demanem a la societat. Demanem que es 
plantegi una nova forma de tenir cura dels infants petits, encaminat a un futur més 



saludable i a unes relacions més humanes, respectuoses envers els infants, aspecte que 
revertirà en una societat més respectuosa per a tothom.  

Cal que tota persona que estigui a prop de les criatures, entengui la importància que 
mereixen els primers anys de vida per aquestes, un valor tan preuat que no sempre es té 
en compte.  

Considerem que és un bon moment per prendre grans decisions ja que tenir cura dels 
infants els primers anys de vida té un valor incalculable, i per això, posem l’accent en tot 
allò que té de positiu per a les criatures i els/les progenitors/es.   

La nostra proposta pretén, per una banda, que s’adoptin polítiques educatives 
encaminades a què la societat en general modifiqui la seva visió i el seu comportament 
envers la petita infància i els seus drets: no són objectes ni joguines, no són números, són 
persones. 

Per tant, cal que les polítiques apostin per a què un o una dels/de les progenitors/es pugui 
fer-se càrrec del seu fill/a durant el primer any de vida, i que els altres dos anys de vida 
dels infants puguin anar a escoles bressol de qualitat o a altres serveis per a la petita 
infància amb unes ràtios més reduïdes i acompanyats/des per parella educativa, amb un 
temps d’estada màxim de la meitat del temps de vetlla de l’infant en uns entorns de 
qualitat. 

Per tot això cal crear un grup de treball interdisciplinari que puntualitzi i concreti tots els 
aspectes necessaris per a la transformació dels centres per a la petita infància i les seves 
famílies, i alhora, impulsi la millora de la cultura d’infància en general en la societat actual. 

Amb l'esperança que es reflexioni sobre tot el que hem esmentat, demanem que  s'aprofiti 
aquest moment per replantejar i transformar com acull la societat les futures generacions, 
i que es faci un gir a favor de les criatures, tal i com es mereixen. 

El que proposem és un canvi de paradigma que suposi aconseguir el màxim respecte a 
les criatures en la seva entrada a la vida i donar-los-hi un lloc central com a persones de 
ple dret que són. 
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