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SOBRE EL TIPUS DE DOCUMENTS
Cada text forma una unitat, es pot llegir separadament (no tenen un ordre
de lectura) i cap no pretén ser un capítol d’un llarg informe. Tots, però,
contenen cites, repeticions i referències encreuades que s’han destacat amb
els enllaços corresponents, de manera que es pugui localitzar on s’explica un
determinat aspecte en profunditat. Com que tenen en comú compartir
l’abordatge d’un aspecte o un altre de la pobresa, hem fet servir colors
diferents en el títol per visualitzar una possible classificació (tot i que es
poden fer moltes altres en funció de diferents criteris) que ajudi a moure’s
entre els textos. Aquesta és la classificació de documents que hem fet
servir:
COLOR DELS
TÍTOLS

PER QUÈ CAL LLEGIR AQUESTS DOCUMENTS. ASPECTE EN COMÚ QUE
COMPARTEIXEN DIFERENTS TEXTOS
Cal llegir si s’ha de fer alguna anàlisi i interpretació de les realitats de la pobresa
Lectures per educar la mirada. Pautes per observar i escoltar. Llegir per no oblidar
com se senten els infants
Lectures que ajuden a planificar i a avaluar els recursos. Serveixen per considerar
com han de ser les respostes
Mirades i atencions que tenen en consideració la globalitat de la persona
Lectures per no posar etiquetes. La salut quan la pobresa envaeix la vida
Escoles de pobres. Com pensar en els impediments que la pobresa posa a ensenyar
i educar
Lectures per situar-se en les impotències familiars. Dificultats i ajudes per fer de
pares i de mares
Les adolescències i altres aspectes oblidats quan es parla de pobresa

Malgrat la independència de cada text, considerem imprescindible llegir
sempre primer de tot el document “INTENTAR VEURE DES DE LA MIRADA
DELS INFANTS”.
La lògica del projecte, en la seva globalitat, es pot descobrir en el document
QUÈ MÉS PODEM DIR SOBRE POBRESA I INFÀNCIA? PER QUÈ HEM PENSAT,
DEBATUT I ESCRIT?
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