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Al començar el curs 2011-2012 Ginesta comptava amb un equip educador  força veterà i cohesionat i canviava de 

direcció. 

Feia forces cursos que  a l’escola es treballava a partir d’un calendari setmanal distribuït  per àrees curriculars, tot 

programant activitats diàries relacionades amb cada àrea. Tal vegada que s’organitzaven activitats en relació als 

diferents eixos transversals.  

L’equip havia elaborat les unitats didàctiques que es treballaven a l’escola  a partir del currículum d’infantil que ja 

aleshores havia estat substituït pel nou currículum d’infantil  primera etapa (0-3) del 2010. 

La direcció va proposar a l’equip dedicar un temps setmanal  per anar coneixent  el nou currículum  vigent,  a partir de 

les orientacions publicades i així es va anar fent.  

Tal i com anàvem llegint i comentant cada punt del document entravem en debats que ens convidaven a la reflexió.  

Aturar-nos a  reflexionar sobre diverses  qüestions  importants va fer que conceptes i idees que  teníem preconcebudes 

entressin en crisi,  i donessin pas a d’altres de noves. Entre elles el concepte d’infant, d’educació, de la tasca educativa, 

de  la funció de l’escola bressol, de l’actitud i funció de les persones educadores, de la importància de la vida 

quotidiana i la importància de la família ... 

 Així va ser com de mica en mica ens vam anar obrint a la idea de renovació i innovació de la nostra escola . 

El curs 2011-2012 vam  seguir utilitzant la mateixa metodologia que cursos anteriors però mentre tant anàvem 

construint i establint una nova idea d’escola, sense desmerèixer allò que fins aquell moment havíem estat treballant. 

Tant sols volíem  millorar. Volíem oferir una escola de qualitat. 

Vam arribar al consens en alguns punts clau: 
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CONCEPTE D’INFANT 

L’ infant és un subjecte de drets. És un ésser competent en desenvolupament, dotat de capacitats, actiu i creatiu,  

preparat per descobrir les seves possibilitats cognitives, psíquiques, afectives i socials amb l’acompanyament dels 

adults i altres infants que l’envolten. 

Els nens i les nenes desenvolupen les seves capacitats  tot interactuant amb el món que els envolta  i  l’activitat que 

despleguen i experimenten. 

 

L’EDUCACIÓ DELS INFANTS 

L’educació dels infants ha de contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, emocional, social i moral dels 

nens i les nenes, d’una manera globalitzada, afectiva i significativa. 

L’educació ha de permetre que els infants desenvolupin la seva identitat, la capacitat crítica, l’empatia i capacitat de 

decidir, per tal de poder exercir la seva llibertat, tolerància, empatia i solidaritat. 

 

LA FUNCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL  

L’escola bressol és un context educatiu que ofereix als infants acompanyament  en la descoberta de l’entorn i en el 

procés cap a una progressiva autonomia, respectant els diferents ritmes maduratius de cada nen i nena  i evitant la 

sobreestimulació.  

Però no hem d’oblidar que també és un servei per a les famílies que no poden ocupar-se dels seus fills part del dia, a 

causa  de la seva activitat laboral i professional. 
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D’altra banda la bressol ha d’oferir suport a les famílies  en l’educació dels seus fills evitant emetre judicis, ni 

alliçonaments,  respectant la  diversitat cultural i religiosa, les diferents opcions de vida i els diferents models de 

família. Cooperant i compartint per establir una relació de confiança.  

L’escola ha de ser oberta i participativa i ha de convidar a tota la comunitat educativa a implicar-se i expressar-se 

lliurement, fonamentant-se en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua.  

A l’escola bressol els nens i nenes són atesos en les seves necessitats bàsiques, formen  part d’una xarxa de relacions 

on juguen  per aprendre,  essent els veritables  protagonistes del seu aprenentatge, en un ambient amable i segur, 

sentint-se estimats i respectats.  

 

ACTITUD I FUNCIÓ DE LES PERSONES EDUCADORES 

Si en veritat creiem que cada nen i cada nena és protagonista del seu aprenentatge entenem que la funció de les 

educadores no és pas el d’ensenyar res sinó el de planificar i organitzar l’ambient  educatiu i acompanyar els infants en 

la seva activitat a partir de la confiança i el respecte.  

 La persona educadora estableix vincles afectius amb els infants i les famílies.  

La tasca educativa exigeix organitzar i facilitar espais estables on els nens i nenes puguin orientar-se, jugar i explorar 

de manera autònoma, així com d’altres on puguin estar sols o en grup molt reduït .  

Proporcionarà un entorn ric en relacions, oportunitats i reptes que donin resposta als interessos del nens i nenes  i que 

ampliïn i diversifiquin les experiències viscudes en el seu context familiar.  

Cal que l’educadora respecti i aculli les diferències individuals tan en la forma de ser com en els ritmes, estils i 

processos d’aprenentatge, atenent a la diversitat.  



GINESTA, UNA ESCOLA D’AMBIENTS LLIURES.  

                 

 

5 
 

La persona educadora retornarà als infants una imatge positiva de si mateixos i els encoratjarà cap a noves 

experiències.  

La mestra proposarà materials que promoguin la iniciativa i la creativitat i estimulin la curiositat natural dels infants. 

Atendrà  les necessitats de cada infant i a les del grup en les activitats de la vida quotidiana, amb una actitud flexible.  

Oferirà el seu ajut en a l’hora de resoldre conflictes quan per si mateixos no hagin aconseguit resoldre’ls. 

Pensem que cal facilitar que els infants prenguin les seves pròpies decisions, que utilitzin els seus propis recursos, 

gaudeixin dels seus èxits i aprenguin a tolerar la frustració 

L’educadora exercirà l’observació, la verbalització de les accions  i les emocions i  prepararà  la documentació de 

l’activitat diària  de manera sistemàtica i compartirà amb les famílies la tasca educativa portada a terme dins l’escola.  

Creiem de vital importància el caràcter autocrític de la persona educadora i l’afany per formar-se de manera continuada 

enriquint-se professionalment i personalment.   

 

 

 

 

 

 

 



GINESTA, UNA ESCOLA D’AMBIENTS LLIURES.  

                 

 

6 
 

ELS AMBIENTS  

El curs 2015-2016 la nostra  escola bressol es va convertir  en una escola d’ AMBIENTS DE LLIURE CIRCULACIÓ on els 

infants troben el temps i la llibertat per explorar, manipular i expressar-se. Curs a curs hem revisat el projecte i valorat 

el mètode, partint de l’observació sistemàtica dels espais i del joc dels infants i la nostra pràctica educativa. Hem 

comprovat com anaven canviant els interessos dels infants i hem realitzat els canvis necessaris per adequar-nos a ells.   

Cadascuna de les sis  estances de l’escola és referència per a un grup d’infants, i està conduïda per una educadora 

referent.  

Les estances dels més petits (lactants, maternal, i caminants) i el jardí estan organitzades en micro-espais (racons de 

joc)  on se’ls ofereixen diversitat de materials que es van renovant o canviant  segons el seu estat o segons el 

interessos dels nens i nenes.  

Aquests materials estan triats amb cura, en funció de l’edat a qui van destinats i per les possibilitats de joc que 

ofereixen. 

Les tres estances i l’espai exterior que ocupen els grups de grans s’han organitzat en ambients de joc. 

Els ambients són espais diferenciats pensats i preparats pel joc. 

La participació dels infants en els ambients parteix de la lliure circulació entre les estances i el jardí, així com en la 

interrelació i interacció dels diferents grups. 

 Les mestres no dirigeixen ni programen les experiències dels infants. Elles preparen l’ambient pensant en els 

objectius, tenint cura dels objectes i materials usats, dels diferents elements de joc destinats a treballar uns continguts 

concrets, i fan l’acompanyament oferint-los seguretat física i emocional. Preparen l’ambient i el mantenen, col·loquen 

les provocacions que volen presentar i garanteixen l’harmonia i la qualitat del joc. 
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Estem convençudes que els ambients estimulen  la curiositat i espontaneïtat naturals i afavoreixen que els infants 

creixin segurs de si mateixos. Els diferents espais preparats els permeten experimentar amb el món i transformar-lo en 

quelcom que tingui sentit per a ells.  

Els nens i les nenes per jugar  en els ambients han de prendre la important decisió :  on anar.  

Trien lliurement segons els seus interessos i s’autoregulen quan l’espai triat està massa ocupat, havent-se  reduït  molt  

i molt els conflictes dins el grup d’infants.  

Cada matí, al tancar la porta del carrer, s’obren les portes de les aules que donen accés a l’espai exterior, el jardí,  i així 

poden accedir a qualsevol dels quatre ambients preparats: LA CASETA, EL TALLER, l’OBRADOR  I EL JARDÍ. Quan la 

climatologia impedeix el joc a l’exterior  s’afegeix  la sala  gran com un ambient.  
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      LA CASETA   (ESPAI DE JOC SIMBÒLIC) 

                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GINESTA, UNA ESCOLA D’AMBIENTS LLIURES.  

                 

 

9 
 

TALLER  (ESPAI DE LLENGUATGES ) 
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L’OBRADOR   DE SORRA 
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L MENJADOR  I EL DESCANS 

Les situacions de la vida quotidiana ens marquen el ritme del dia a dia ja que estan relacionades amb aquelles necessitats  

biològicament bàsiques pels infants, com el menjar, el descans i les estones de higiene personal. És per això que són fonamentals 

pel creixement i desenvolupament dels infants.  

Són estones plenament educatives en les que cada nen i nena aprèn tota una sèrie de coneixements globalitzats a través de la 

relació que estableix amb l’entorn i els lligams amb les persones que l’acompanyen.   

Són les situacions quotidianes que l’ajuden a construir les seves representacions mentals compartides amb l’adult, li permeten 

anticipar el què vindrà, conèixer les expectatives dipositades en la seva actuació, a prendre la iniciativa i poc a poc anar-se fent 

més autònom. 

Per això totes aquestes situacions diàries i quotidianes cal que siguin viscudes relaxadament, en un ambient plàcid i agradable 

amb l’acompanyament afectiu de l’adult.  

Tant en l’estona del dinar com en la de descans  i la del joc, prevaldrà el valor del respecte a l’Infant i a les seves necessitats i 

interessos.  
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PROJECTES TRANSVERSALS 

 

Tot i que a l’escola es segueix la metodologia dels ambients no s’han deixat de treballar  els diferents projectes 

relacionats amb les festes tradicionals,  amb el llenguatge oral i musical i aquells projectes que es porten a terme amb 

la participació de les famílies, com és el conte i el teatre.  

Aproximadament cada més  les educadores preparen un conte, una audició, treballen els poemes i la dansa, a partir de 

diferents recursos (imatges, titelles, ombres xinesques, audiovisuals, música en viu ...) . 

Es programen aquestes activitats al menys un dia a la setmana. Depenent de l’activitat, és una sola educadora la que 

convida a l’hora del conte o l’audició a la sala d’estar, un cop ha tancat l’ambient del que era responsable.  Escolten el 

conte o l’audició aquells infants que hi senten iterés i la resta pot seguir jugant en els ambients oberts.  

Quan l’activitat preparada  exigeix més d’una educadora es tanquen els ambients necessaris. Procurant que sempre 

quedi algun ambient obert per tal que els infants puguin triar. Generalment el dia destinat a aquestes activitats és els 

divendres i gairebé tots els infants hi volen participar.  

Tanmateix algunes vegades són les famílies les que venen a l’escola per explicar un conte que els infants grans  

escolten a la sala tots junts mentre es manté un ambient obert i els infants dels grups petits ho escolten a la pròpia 

estança. Si bé de mica en mica els grups de grans i petits comparteixen més activitats comuns a la sala. 
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