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"La mejor práctica es una buena teoría." Myrtha Hebe Chokler. 
 

 
 
Aquest és un espai on intercanviar lectures que ens hagin agradat, 
emocionat, sorprès, inquietat, de les que haguem après i que volguem 
compartir amb els altres.  
 
Llibres, articles, documents, poemes, vídeos que ens parlin d' educar, de 
nenes i nens, de relacions personals i familiars, d'etapes de creixement i 
desenvolupament, de línees i models educatius, de sabers, de vincles, de 
comunicació, d' amor, de seguretat, de criança, de germans, de gelosia, de 
sentiments, d'emocions, d'afectivitat, de límits, de llibertat, de moviment, de 
pensament, de cos, de necessitats dels infants; i també de pors, de 
dificultats, de prejudicis, de frustracions, de dubtes, de temps, etc.  
Tot allò que ens ajuda a, conèixer i a saber, a enriquir-nos i a créixer, en el 
nostre procés d'aprenentatge com a persones i com a mares, pares i 
familiars de nens i nenes.Tots en creixement constant. 
 
 
Anirem proposant diferents llibres i documents i esperem amb il.lusió rebre 
les vostres impressions, aportacions, recomanacions i demandes! Farem les 
propostes lde mica en mica per tal de poder-les gaudir! Gràcies famílies! 
 
 
Aquesta primera quinzena del mes d' abril us proposem: 
 
Elogi de l'educació lenta. Joan Domènech Francesch . Editorial Graó, 2009. 
 
Aquí deixem un parell de cites del llibre per fer-vos venir ganes!! 
 
"El temps ha de ser ajustat a les necessitats de cada activitat i de cada 
moment. Això seria tot el contrari d'una concepció homogènia del temps. (…) 
Cercar el temps just implica fer-ne un tractament diferent: no homogeni, no 
accelerat per principi, molt ajustat a les necessitats concretes de cada 
moment i de cada context. Cal recuperar la durada específica dels 
esdeveniments." p.49.  
 
" Les relacions entre persones adultes i infants, en tots els moments, s'han 
de viure amb prou temps i amb un ritme respectuós que tingui en compte els 
diferents contextos i les necessitats de cada entorn familiar.  
 
I ell mateix cita en el llibre a Loris Malaguzzi, que diu: " Si la naturaleza ha 
predispuesto que la longitud de la infancia humana sea la más larga ( infinita 
según Tolstoi) es porque sabe cuántos vados tiene que atravesar, cuántos 



senderos debe recorrer, cuántos errores pueden ser corregidos, tanto por 
niños como por adultos, y cuántos prejuicios es necesario superar". p.135. 
 
En quest seguent link us deixem el blog de l' 'autor"Joan Domènech: 
 
http://joandf.blogspot.com.es/ 
 
 
Per qui tingui més curiositat, dins del que s'anomenen els moviments slow, 
us deixem un parell de llibres d'un mateix autor. 
 
Elogio a la lentitud. Un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad. 
Carl Honoré. RBA, 2004. 
Bajo presión. Como educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente. 
Carl Honoré. RBA, 2008. 
 
En el link trobareu una entrevista que li van fer al diari "El pais" a Carl 
Honoré: 
 
http://elpais.com/diario/2008/10/12/eps/1223792813_850215.html  
(Papá dame un respiro ) 
 
 
 
 
	  


