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Totes les orientacions contempo-

rànies sobre educació matemà-

tica assenyalen la necessitat

d’afavorir l’adquisició de coneixe-

ments matemàtics des de les

primeres edats, ja que qui com-

prengui i pugui usar eficaçment

les matemàtiques tindrà cada ve-

gada més oportunitats i opcions

per determinar el seu futur. 

Així, per exemple, en la declara-

ció conjunta de posició sobre les

matemàtiques a l’educació infantil

feta per l’Associació Nacional per

a l’Educació Infantil i el Consell

Nacional de Professors de Mate-

màtiques dels Estats Units, s’hi

exposa que perquè la competèn-

cia matemàtica dels ciutadans

continuï millorant, cal donar molta

més importància a les primeres

experiències matemàtiques, ja

que la recerca acumulada sobre

les capacitats i l’aprenentatge

dels infants confirma que les ex-

periències dels primers anys de

vida ofereixen resultats consis-

tents. 

La competència matemàtica, in-

diquen, obre les portes a un futur

productiu, mentre que la seva

absència les manté tancades.

Des d’aquest marc, s’insisteix en

el fet que tots els infants haurien

de tenir l’oportunitat i el suport

necessaris per adquirir progres-

sivament coneixements matemà-

tics importants amb profunditat i

comprensió. 

És indiscutible, doncs, que una

educació d’alta qualitat, estimu-

lant i accessible durant els dos

cicles de l’educació infantil (0-3 i

3-6) constitueix el fonament prin-

cipal per al futur aprenentatge de

les matemàtiques més formals.
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No fa gaire temps, en Vicente Fe-

rrer, editor de Media Vaca, deia

que els infants es mereixien els

millors llibres. Nosaltres hi podem

afegir, amb Arianna Squiloni, res-

ponsable de l’editorial A Buen

Paso, que el llibre infantil es troba

entre les poques coses que s’han

de prendre seriosament a la vida.

De vegades, quan mirem un llibre

infantil, solament hi veiem un ins-

trument que ens serveix per desen -

volupar la competència lectora

en les criatures. Això, sens dubte,

és un error. No es tracta d’aprendre

a llegir o d’exercitar la lectura a tra-

vés seu, es tracta més aviat

d’aprendre a ser, de construir(-se).

En aquest sentit, quan, a l’obra El

defensor, Pedro Salinas explicava

la necessitat de fer lectura literària,

entenia que «aprendre a caminar

correctament pel món imaginari en-

senya a no caminar incorrectament

pel món real», de la mateixa ma-

nera s’expressava Jerome Bruner

quan es referia als relats com a

moldejadors de les estructures cog-

nitives i afectives de l’ésser humà.

A través de la lectura d’àlbums,

contes, poemes i obres de teatre,

l’infant va coneixent unes altres

maneres de ser i aprèn a posar-

se imaginativament al «lloc de l’al-

tra persona», ensenyament

primordial en els nostres dies. Pel

que acabem d’exposar, entre al-

tres motius, el llibre infantil ha d’o-

cupar el centre de la nostra

educació. Sens dubte, quan par-

lem de llibres amb el nostre alum-

nat, quan li llegim en veu alta

sense demanar res a canvi, estem

establint les bases d’una formació

de ciutadans lliures i reflexius. I és

que no hi ha res més seriós que

els llibres infantils. 


