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Tot pensant a 
l'Educació Infantil.

QUAN començàrem el projecte d’in-
novació de Filosofia a l’escola no ens 
podíem imaginar que esdevingués 
una pràctica tan habitual, condicio-
nant i integradora, alhora.  

Habitual , perquè fer Filosofia a l’E. 
Infantil ha suposat per a les mestres 
i els infants un punt de trobada co-
mú, on l’aprenentatge és interactiu: 
tots aprenem de tots, perquè és una 
cita obligada que es troba a l’horari 
de la seva aula i l’alumnat n’està as-
sabentat, i en tercer lloc, perquè fer 
Filosofia suposa vincular-se cada dia 
més a la seva titella - el drac Puff o 
la fada Filo -.

Condicionant, quan la pràctica filo-
sòfica esdevé no només l’estudi d’un 
conte, la participació en un joc esta-
blert o en un experiment proposat, 
sinó que la metodologia filosòfica pot 
ser emprada en moltes altres situa-
cions i es pot fer extensible a la resta 
d’activitats.

Integradora, perquè integra l’alum-
nat del mateix nivell en una sessió 
setmanal i del mateix cicle en oca-
sions puntuals.  Sens dubte, fer Fi-
losofia per a l’alumnat d’E. Infantil 
suposa interactuar amb la resta dels 
companys i poder-ne extreure un 
profit comú.

La pràctica filosòfica a l’E. Infantil 
del nostre centre comença quan un 
element introductori entra en acció: 
en el nostre cas, la titella - caracte-
ritzada per  un drac anomenat Puff, 
o bé per la fada Filo -; el seu lloc 

és una capsa, ornamentada per a 
l’ocasió, i d’on compareix setmanal-
ment per presentar-nos  quelcom de 
divertit i engrescador.

Vincular la pràctica filosòfica  i fer-
la extensible a algunes activitats del 
currículum suposa poder-la integrar 
en els projectes, en els contes, en 
algunes festes - com la Jaia Quares-
ma- i a l’àrea d’artística.  

La connexió de la Filosofia amb els 
projectes - massais, tuaregs, sioux, 
inuits- ens ha permès ampliar la di-
mensió del seu tractament tant per 
part del projecte en si mateix, com 
per part de la pràctica filosòfica.

A través dels contes, la fada Filo i 
el drac Puff ens han introduït en un 
món imaginari ple de fantasia, on 
l’infant desvetlla tots els seus senti-
ments, les seves pors, els seus dub-
tes... Alguns tractats a partir del Tot 
pensant... contes, d’altres que con-
sideràvem oportuns per al moment i 
la situació.

Les festes populars, celebrades en 
el cicle, també s’han pogut vincular 
a la Filosofia: és el cas de la interac-
ció entre la Jaia Quaresma i la fada 
Filo.  L’una aportava coneixements 
a l’altra sense deixar de banda les 
habilitats de raonament.

L’educació artística també se n’ha 
vist “afectada” pel tractament filo-
sòfic.  La introducció d’un pintor, 
d’una tècnica o simplement d’una 
obra d’art treballada a partir de la 
metodologia filosòfica enriqueix el 
seu tractament i ens dóna l’oportu-
nitat d’experimentar-la des d’un altre 
angle: observant, establint relacions, 
percebre semblances, diferències, 
interpretant i inventant.

Parlar de Filosofia a l’Educació In-
fantil del nostre centre, és contem-
plar el seu tractament des d’una 
visió àmplia, que parteix d’un Tot 
pensant i s’enriqueix de qualsevol 
estímul que pugui ser tractat i valo-
rat des d’un caire filosòfic. 
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