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Reportatge

L'estimulació infantil primerenca
Treball  de  recerca  realitzat  per  la  Raquel  Ruíz  a 
l'Escola Bressol Municipal L'Espurna.

Com  sabeu  a  segon  curs  de  batxillerat  s'ha  de 

realitzar  un treball de recerca.  Aquest és de tema 

lliure  i  consisteix  en  fer  una  petita  investigació 

sobre un tema prèviament escollit. Normalment els 

temes seleccionats són d'interès propi o que tenen 

relació amb el disseny curricular del  batxillerat. 

En el meu cas, el tema pel qual em vaig decantar 

va ser d'interès personal: la psicologia infantil. La 

hipòtesi que pretenia  demostrar era que: “ si un 

nen/a que rebia una estimulació prèvia, obtindria 

millors resultats en un futur”. 

El  treball  consta  de  diferents  parts,  el  treball 

bibliogràfic i el de camp. El primer es refereix a la 

petita introducció a la Psicologia Infantil i, també,

a la breu explicació dels   diferents estadis    del 

desenvolupament  d'un  infant  durant  les  primeres 

etapes de vida. Aquesta part, és necessària per tal 

d'assolir  un  coneixement  del  tema  i  per  poder 

realitzar i redactar, després, el treball de camp .

El  treball  de  camp  consta  ,també,  de  diferents 

parts. D'una banda hi  ha les proves realitzades a 

l'escola bressol L'Espurna, i de l'altra les enquestes i 

entrevistes realitzades a pares i mestres. 

Les  proves  que  es  varen  realitzar,  abastien 

diferents àmbits del desenvolupament dels infants 

com  ara  el  motriu  i  l'intel·lectual.  Els  resultats 

d'aquestes proves servirien per confirmar o no la 

hipòtesi plantejada.

Moment mentre realitzen una prova a l'escola bressol 

l'espurna de Lliçà d'Amunt

Una altra cosa que ajudaria a esbrinar si la hipòtesi 

era certa o no eren les enquestes i entrevistes fetes 

a  les  mestres  de  l'escola  i  a  diferents  pares. 

Aquestes tractaven sobre si  estaven d'acord o no 

amb l'estimulació primerenca, si n'havien sentit mai 

a parlar, etc. 

Amb tots aquests ingredients  ja se'n podien treure 

conclusions, aquestes van ser les següents: podríem 

afirmar  que  un  nen/a  estimulat  prèviament  pot 

obtenir  uns  millors  resultats  en  un  futur.  Però 

aquesta  estimulació  depèn  de  molts  factors 

diferents,  com ara la  relació  amb els  pares i  els 

germans, l'infant, l'entorn social, etc. En definitiva, 

totes les coses possibles que puguin influir l'infant i 

el seu desenvolupament.    

HN, 30/08/05
En una sóla línea, Franklin Gothic Medium; máximo 16 puntos, centrado.


