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ewis Carroll ens va presentar una terra me-
ravellosa, la de l’Alícia. En aquest número 
d’Educat, us convidem a caure amb nosal-
tres en el forat del temps: traslladem-nos a 

la nostra infantesa per fer un viatge al passat i retro-
bar el nostre país de les meravelles. Quin plaer tor-
nar a ser menuts i tornar als inicis de l’aprenentatge, 
quina meravella descobrir el món! Cadascú ha cone-
gut el seu país de les meravelles, un món ampli, fan-
tàstic i a vegades surrealista: el país que ens ha fet 
qui som ara.

Quan som infants, conèixer, reconèixer i entendre 
el món que ens envolta sembla una tasca senzilla, 
però si tornem a posar els peus a terra i ens aturem 
uns instants a pensar-hi, ens adonarem que, des del 
moment que neix, el nen aprèn, aprèn i aprèn de 
forma trepidant: aprèn a parlar, a caminar, a menjar, 
a relacionar-se, a llegir, a escriure, a ser autònom, a 
moure’s, a ser curiós, a fer preguntes, etc. La gran 
meravella de tot plegat és que no hi ha una recep-
ta comuna i, tot i que existeixin escales i barems 
(que tendeixen a posar adjectius quantitatius), no 
hi ha cap infant que aprengui de la mateixa manera. 
Les famílies i les institucions educatives acompa-
nyem, sobretot en els primers passos, aquest boom 
d’aprenentatge, el boom de posar nom a les coses, 
de donar respostes... Acompanyem els infants a en-
tendre el seu país meravellós, a aprendre.

Hem de partir del que els nens necessiten? O del 
que els adults volem que aprenguin?

No oblidem que els nens tenen una necessitat im-
periosa de créixer i aprendre. Hem de ser respec-
tuosos i tenir cura a l’hora d’acompanyar-los per tal 
de fer que el seu viatge sigui meravellós.
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