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L’art de donar llibertat
Col·lecció Viure amb infants

Una guia per acompanyar i protegir el joc i el moviment dels infants

Els infants necessiten moure’s i jugar amb llibertat. I, en 
aquest procés, els adults tenim un paper molt important: 
els hem d’oferir les condicions òptimes perquè tot el seu 
potencial de joc i moviment es pugui desenvolupar amb 
plenitud.

Com hem de posar l’infant, quan encara no pot moure’s 
amb autonomia? Hem de jugar amb ell, o això el fa més 
dependent? Ens hem de preocupar si comença a caminar 
més tard que altres infants? Quins materials de joc són els
més adequats per a cada etapa?

En aquest llibre, basat en centenars de casos reals, l’autora 
ens dona moltes eines sobre el que ella considera tot un art: 
l’art de donar llibertat perquè l’infant pugui desplegar les 
seves habilitats de joc i moviment amb tot el seu potencial.

«Com deu ser viure en aquest món immers dia a dia en l’alegria de 
descobrir que tenim un gran potencial que es va desplegant i que 
l’experiència de la vida és rica, satisfactòria i plena de possibilitats 
interessants que podem investigar? Així és com viuen els infants 
que, a més de sentir-se estimats, segurs, protegits i escoltats en la 
relació amb les seves persones de referència, tenen la possibilitat 
d’experimentar la llibertat de joc i moviment.»
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Sonia Kliass és psicòloga i 
sempre ha treballat en l’àmbit de 
l’educació. Les seves principals 
referències són la visió pikleriana 
i la pedagogia Waldorf. S’ha 
especialitzat en desenvolupament 
infantil dels 0 als 7 anys, que 
és l’etapa que més la fascina. 
Brasilera de naixement, viu a 
Catalunya des del 1992. Té una 
àmplia experiència treballant 
amb infants, i actualment es 
dedica a fer xerrades i cursos 
de formació, atendre consultes i 
oferir assessorament a famílies i 
professionals de l’educació infantil 
a Catalunya i arreu d’Espanya.
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