
METODOLOGIA PER A LA RECERCA “BEBÉS”
Es  tracta  d’una  recerca-acció  que  es  desenvolupa  en  llars
d’infants  voluntàries. Estan  implicats :  els  professionals  del
terreny, les directores, les coordinadores i els investigadors-
formadors de l’IEDPE.  Las coordinadores  animen i  guien el
treball dels professionals del terreny. 

Fases  principals  del  desenvolupament  de la  recerca en les
llars :

a) Per  començar,  s’organitza  una  reunió  per  precisar  amb
cura el  dispositiu  de sortida,  la  situació que,  par  hipòtesi,
hauria de permetre aconseguir els objectius proposats, és a
dir,  afavorir la comunicació entre infants  de menys de 15
mesos :

  La  organització  de  l’espai  on  els  infants  seran
observats ;

  La tria i la disposició del material proposat ;
  Les formes de disposar els infants sobre el matalàs ;
  Les formes d’actuar i de intervenir dels professionals

que animaran l’activitat.

b) En aquesta mateixa reunió, es prepararà la primera sessió
de  filmació  tot recordant  la  regla  de  sortida:  filmar  una
activitat en continuïtat durant un temps  de 30 à 45 minuts,
en un pla suficientment ample per poder seguir les accions i
els intercanvis dels infants observats :  

  Qui filmarà ?  
  Quins infants es filmaran ?
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 Quin  serà  el  rol  dels  professionals  que  animen  les
sessions filmades ? Quan i com han d’intervenir ?

  Quins  intervals  es  preveuen  entre  les  sessions  de
gravació ?

(La utilització del vídeo es preciosa ja que permet  observar
repetides  vegades  les  mateixes  seqüències,  fet  que
progressivament  aguditza  la  mirada  portada  cap  a   les
activitats dels infants .A més a més, el treball à partir del film
federa els equips ; permet  posar en comú qüestions entorn
del sentit de les accions dels infants.)

c) Després de la filmació els professionals organitzaran una
reunió amb els participants implicats per   veure la pel·lícula
junts,  produint-se així també una auto-evaluació reguladora
de les practiques educatives que s’estan realitzant. Es mirarà
la  pel·lícula  posant-se  com  a  deure   avaluar els  resultats
obtinguts. En el nostre cas, es tracta de verificar si els infants
intercanvien i comuniquen entre ells.

Si  no és el cas,  es procedirà a realitzar  ajustaments  de la
situació proposada per arribar millor als objectius desitjats.

(Procedint  així,  pas  a  pas,  s’arriben  a  organitzar  cada cop
millor  les  condicions pedagògiques propicies  al
desenvolupament de tots els  infants.)

d)   Si, com estava previst, trobem moments on els infants
intercanvien entre ells, es buscarà evidenciar moments on els
intercanvis  entre  infants  s’organitzin  en   seqüències
prolongades.  Es  tracta d’un  encadenament  d’accions  que
formen un tot  significatiu,  on,  à  traves de les  accions que
s’encadenen,  els  infants  desenvolupen  una  mateixa
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preocupació.  Cada  nova  acció  aclareix  el  sentit  de  la
precedent.

(L’existència d’aquestes seqüències prolongades  constitueix,
segons els  treballs  del  CRESAS,  la  prova de que els  infants
estan  ben  compromesos  en  un  procés  interactiu  de
descoberta per comprendre el mon que els envolta. Gràcies a
aquestes   seqüències  prolongades   es  possible  posar  en
evidència les diferents competències des infants).

 La  tasca de  l’equip que veu el film es la de localitzar-hi les
« seqüències  prolongades ».  Anotarem  per  cada  una  la
seva durada (de tal minut a tal minut) i  el  contingut,  el
tema  que  es  desenvolupa  (per  ex.  « De  3’30  à  5’20  els
infants intercanvien  objectes ».)

 Les “seqüències prolongades” s’analitzaran en una reunió
amb  els  animadors  de  la  recerca.   La  tasca  d’aquests
consistirà  en  col·laborar  amb  els  equips  del  terreny  per
poder posar en evidència “la  història” que es desenvolupa
en la seqüència : identificar “el fil vermell”, el tema que els
infants  desenvolupen,  allò  que  necessita  una  observació
atenta de les accions i de les reaccions dels infants. Podem
posar-nos les següents preguntes : quina és la intenció de
l’iniciador dels intercanvis, quina idea té al cap? Quina es la
resposta  de  l’altre  ?  Quin  és  l’objectiu  que  els  infants
persegueixen  durant  tota  la  seqüència  ?  quin  és  el  to
afectiu  :  estan  contents,  és  a  dir,  feliços,  o,  al  contrari,
seriosos i concentrats ?

El desenvolupament de “la història” que els infants presenten
pot tenir interrupcions (degudes a factors diversos), però el
fet que reprenguin i desenvolupin de seguida el mateix tema
prova que “la història” continua.
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Remarquem un fet  important :  identificant  el  “fil  vermell”,
comprenent que una “història” es desenvolupa, a les hores
estarem menys temptats d’intervenir amb els infants, ja que
ens  adonem  que  la  intervenció  podria  interrompre  “la
història”.

(Comprometent-se amb aquesta via s’aprèn progressivament
a comprendre millor el sentit de les accions que s’encadenen
en les seqüències.

Remarquem  igualment  que  en  aquestes  “seqüències
prolongades” trobem les dades principals per l’estudi  de la
comunicació entre bebès.) 

e) Els  micro-anàlisi
Per  poder  contribuir  a  l’estudi  de  l’evolució  de  les
competències comunicatives entre infants de menys de 15
mesos,  procedim  a  fer  micro-anàlisi  d’aquelles  seqüències
que semblen les més riques i les més instructives : es tracta
de transcriure les accions successives dels infants buscant els
lligams entre elles per comprendre millor la construcció de la
seva preocupació central, “la història” que ells desenvolupen.
Aquesta  transcripció  permet  igualment  identificar  les
competències  comunicatives  que  els  infants  manifesten  a
traves de les seves interaccions.

París, gener 2011

MIRA STAMBAK
(traducció AMÈLIA LLORT)
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