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3. ALGUNES BONES PRÀCTIQUES
El nen té cent llenguatges, cent mans, cent pensaments, cent formes de pensar, de jugar i de parlar, cent sempre cent formes d'escoltar, de sorprendre, d'estimar, cent alegries per cantar i entendre.Loris  Malaguzzi 

3.1. ELS HÀBITS.EBM LA CASA DE LA MUNTANYA

Com educadors/es d’infants d’edats primerenques,tenim la responsabilitat d’oferir la millor qualitat educativa, 
que serà la base de futurs aprenentatges.

Des del moment en què l’infant arriba a l’escola bressol, tot el quepassa dins l’escola està pensat per a la millora de la seva autono-mia personal i el seu desenvolupament integral. És per això quel’equip educatiu del centre, juntament amb la direcció, conside-rem vital estipular una manera de fer i treballar que identifiqui lanostra escola. Aquesta tasca no és fruit de la casualitat, sinó quehi ha un treball previ i exhaustiu per part dels educadors i educa-dores, els quals consensuen fer-ho de la mateixa manera, ambmolta cura i respecte cap als infants i pensant sempre en les sevesnecessitats i capacitats.
A l’etapa de l’escola bressol hi ha una sèrie d’aprenentatges que esrealitzen en aquesta franja d’edat, que es relacionen amb les sevesnecessitats bàsiques, com per exemple: aprendre a menjar, apren-dre a rentar-se, adquirir bons hàbits de socialització, etc.
Com a educadors/es d’infants d’edats primerenques, tenim la res-ponsabilitat d’oferir la millor qualitat educativa, que serà la base defuturs aprenentatges. Per això s’ha de tenir present que tots els de-talls són importants i hem de tenir cura a l’hora d’expressar-nos, de
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seure, de moure’ns, de mirar..., ja que som un referent per als nos-tres infants i un exemple a seguir.
A la nostra escola cada any es realitza una programació d’activitatsd’aprenentatge adaptades a cada nivell educatiu, però sempre tenintpresent que les activitats més rellevants són les que estan destina-des a la millora de l’autonomia personal dels infants, per tal que ad-quireixin un desenvolupament integral. Aquestes tasques es realitzentenint en compte el nivell maduratiu de cada infant i respectant elseu ritme; l’educador guia l’alumne sent el seu suport, deixant l’es-pai i la llibertat necessaris perquè sigui l’infant qui evolucioni per ellmateix, però sempre acompanyant-lo en aquest procés. 
Aquestes activitats d’aprenentatge per fomentar l’autonomia quesón la base del dia a dia tant a l’escola bressol com a casa són el queanomenem hàbits. Els hàbits són unes pautes i rutines que ajudenels nens i les nenes a estructurar-se i a orientar-se. L'adquisició delsdiferents hàbits els permet ser més autònoms i autònomes, fa pos-sible que tinguin una convivència positiva amb els altres.
Des de l'escola fomentarem l'aprenentatge dels hàbits en molts mo-ments del dia, ja que considerem que a mesura que els infants vaginassolint els diferents hàbits se sentiran més segurs, tranquils, equi-librats i amb ganes d’aprendre. Observar els seus petits progressosdia a dia i saber-los valorar els és una motivació important i neces-sària per continuar avançant. 
Així doncs, quan parlem d’hàbits d’autonomia, fem referència ales activitats que es realitzen cada dia, de manera estable i nor-malment una mica pautades per la persona adulta. Per tant, sónsituacions que han de tenir un alt contingut educatiu ja que aju-daran l’infant a progressar cap a l’autonomia. L’adquisició d’hà-bits, doncs, és un procés progressiu que es va adquirint al llarg del’etapa d’educació infantil i que permetrà, posteriorment, queaquests hàbits es mantinguin.
Particularment al primer cicle d’educació infantil (des dels primersmesos fins als tres anys), la criatura necessita, per mantenir el seubenestar, tota una sèrie de cures que se centren en aquestes ne-
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cessitats vitals i que són principalment el descans, l’alimentació i laneteja. Igualment, hi ha tota una sèrie de situacions durant la jor-nada escolar que són també molt importants, en el sentit que aju-den a organitzar personalment l’infant i a establir una bona relacióamb els objectes i persones que l’envolten. En aquest sentit fem re-ferència no tan sols als hàbits d’autonomia i higiene sinó també a lessituacions d’entrada i sortida de l’escola, així com als moments d’or-dre i de recollida de l’infant.
L'adquisició d'hàbits i valors en les edats compreses entre 0 i 3 anysestan directament relacionades amb l'inici del desenvolupament dela pròpia autonomia en les diverses rutines de la vida quotidiana.Per tractar aquest tema correctament és indispensable la col·labo-ració de la família. Nosaltres sempre tenim en compte que són moltpetits i que no es pot exigir que facin coses tots sols, però creiem enles seves capacitats i possibilitats i considerem que sí que se'ls potdemanar una certa col·laboració pel que fa a la disponibilitat corpo-ral i la iniciativa pròpia. 
A l’hora de pensar els hàbits bàsics que volem treballar a l’escola,prèviament sempre tenim present les condicions necessàries per ad-quirir-los, que serien: 

- Repetició d’una mateixa conducta al llarg del temps i davant els mateixos estímuls.- Maduresa necessària per realitzar la conducta (depenent del nivell d’edat dels infants i de cada infant com a ésser únic     i individual).- Satisfacció en fer-la.
Una de les coses que prioritzem a la nostra escola, doncs, és el tre-ball dels hàbits. En aquest sentit considerem que és molt impor-tant la imitació (els infants observen constantment l’adult iaprenen d’ell, cal donar sempre exemple). Creiem també queconvé reforçar-los, ja que segons la nostra concepció d’hàbits,aquests no són vàlids simplement plantejats com a objectius aaconseguir. L’adquisició d’hàbits no és un fi, sinó un instrumentper arribar a desenvolupar una actitud davant del món. És per aixòque des de l’escola el nostre objectiu és el de facilitar-ne l’adqui-
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sició, demostrant-los confiança i donant-los responsabilitat per talde fomentar la seva autonomia.
A l’escola treballem bàsicament els hàbits d’autonomia, que pre-tenen aconseguir que l’infant sigui capaç de valdre’s per ell mateixsense necessitat de més ajuda que l'estrictament necessària;aquests poden ser tant els hàbits d’higiene personal i neteja, d’or-dre i treball, de responsabilitat, de sociabilitat i relació, d'alimen-tació i descans...A continuació explicarem molt breument alguns dels hàbits que tre-ballem a l’escola, ja que malauradament no els podem explicar totsni fer-ho acuradament detallant el procés, perquè ens estendríemmassa explicant la bona pràctica; per això només en mostrem algunexemple.

• Higiene abans i després dels àpats
Per tal que els infants vagin adquirint uns bons hàbits d’higiene i ru-tines diàries, l’equip de la nostra escola va establir unes pautes a se-guir segons el nivell maduratiu de cada infant. 
A les aules de nadons i 1 a 2 anys, l’educador/a acompanya cada in-fant de manera individual a la pica (adaptada a la seva alçada) i l’a-juda a rentar-se la cara i les mans amb aigua i sabó, sempre ambexplicacions verbals de cada acció, abans i després de cada àpat; fi-nalitza la rutina eixugant-se les mans i la cara cadascú amb la sevatovallola. A l’aula de nadons es fa el mateix però durant el primer tri-mestre és l’educadora qui hi intervé principalment i, a mesura quepassen els mesos i estan preparats, els fa intervenir i participar enla cura i neteja de mans obrint l’aixeta, facilitant-los el sabó...
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A les aules de 2 a 3 anys, es potencia l’autonomia de cada nen onena i al llarg del curs es va deixant d’oferir aquest suport que esdóna en nivells anteriors, per tal que aconsegueixin l’autonomia ne-cessària per realitzar per ells mateixos aquesta rutina i amb la su-pervisió i l’acompanyament de l’educador/a. És una tasca querealitzen pràcticament sols ja des de l’inici de curs i els permet notan sols tenir cura d’ells mateixos sinó també aprendre a diferenciarles seves pertinences (tovallola). Cal tenir present que a les escolesbressol tot està pensat perquè els infants puguin ser autònoms i tantels mobles de l’aula com els lavabos estan a la seva alçada perquèpuguin fer-ne ús sempre que sigui necessari. Quan ens rentem lesmans, també aprenem a diferenciar quan estem nets o bruts, la im-portància d’anar nets abans de menjar...

Aquest hàbit el treballem abans dels àpats, quan tornem del pati,després de fer una experimentació en què ens embrutem, abans demenjar la fruita a mig matí; així doncs, és una activitat quotidianamés del dia a dia dels infants de la nostra escola
• L’estona dels àpats

El moment del dinar ha de ser un moment de plaer per a l’infant ide relació entre aquest i l’adult de referència: l’infant s’alimenta percréixer, per viure. És un moment que li aporta múltiples aprenen-tatges: 

Algunes bones pràctiques (
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- Neixen pautes socials: és un moment de comunicació  entre adult i infant i entre infants.- Entren en joc molts aprenentatges d’autonomia, com per    exemple dominar la cullera, poder seure a taula tot sol i aprendre a no embrutar-se. - S’aprenen pautes culturals: utilitzar els estris adequats i adaptar-se a les maneres de fer pròpies de la nostra cul-    tura...
És un moment en què les emocions juguen un paper molt impor-tant. Cadascú té una vivència diferent, segons la seva experièn-cia personal i, per tant, una actuació diferent en una mateixasituació. És per aquest motiu que cal el màxim d’organització i nofer ús de la improvisació. Com més aspectes o més situacionstenim previstes i organitzades a l’escola, més còmodes ens sen-tim i més podem gaudir del moment del menjar amb l’infant. Al-hora, aquesta organització i el seguiment d’un ordre ajudenl’infant a anticipar-se a l’acció, a integrar i comprendre el quepassa, i afavoreixen la seva participació.
A la nostra escola atenem cada infant de manera individual aju-dant-los a establir un bon vincle afectiu amb l’educadora. Els na-dons mengen asseguts a la seva falda fins que són capaçosd’aguantar per si mateixos el tronc. 
El fet de donar el dinar a la falda afavoreix el vincle emocionalentre l’adult i l’infant. L’adult està atent al cos de l’infant, que parlade les seves emocions. L’infant sap que pot repercutir en les ac-cions de l’adult i participar de forma activa en aquest moment.S’estableix un veritable diàleg entre tots dos, que afavoreix que eldinar es converteixi en un moment de plaer, de relació i d’apre-nentatge. És important que l’infant comparteixi aquesta activitatamb la mestra de referència, ja que la mestra ha de conèixer bécom és aquest infant i així el moment del dinar resultarà més po-sitiu per a tots (ella coneix de prop els seus interessos, els seusgustos...).
Quan ja són capaços d’aguantar el tronc, seuen a la cadira i se’lsdonen estris per tal que puguin col·laborar en l’hàbit de menjar.



Quan són més grans participen activament en l’hàbit de menjar, l’e-ducadora acompanya i posa paraules a les seves accions. Els infantsgaudeixen comprovant que se’n surten i són capaços de fer-ho. Grà-cies aquestes actuacions contribuïm a afavorir la seva autoestima.
Els infants d’un any des de l’inici de curs comencen a adquirir unaautonomia a l’hora de menjar sols amb ajuda puntual de l’educa-dora. A mesura que avança el curs, els infants col·laboren en ac-cions com portar el seu plat i coberts al carro i llençar les restes alcubell de les escombraries.
També porten el plat servit a taula, tot i que l’educador/a els acom-panya o els ofereix ajuda quan ho demanen o ho veu necessari.
Prèviament a l’hora de dinar, després de rentar-nos les mans, cadadia s’assigna un encarregat per repartir els pitets a cadascú. D’a-questa manera van reconeixent millor els seus companys, identifi-quen els seus objectes personals (en aquest cas els pitets) i sesenten importants i protagonistes de poder ajudar.
Els infants de 2-3 anys participen en totes les activitats explicadesanteriorment en el grup d’1-2 anys, però amb un nivell d’autonomiai destresa molt més madur i segur.
Com a aspecte diferenciador, ja al grup de 2-3 anys tenim l’enca-rregat del dia, que no només reparteix els pitets sinó que tambéva a buscar el carro del menjar a l’entrada de la cuina i el porta al’aula, acompanyat per l’educador/a. D’aquesta manera, els in-fants es familiaritzen amb l’espai on es preparen els àpats i tenenun contacte més directe amb la cuinera i l’auxiliar de cuina. Lestreballadores de la cuina parlen amb ells sobre els aliments, els ex-pliquen el menú del dia i els conviden a portar el carro a l’aula i ex-plicar-ho a la resta de companys.
Els infants de 2-3 anys ja saben menjar sols, agafar bé els co-berts, saben esperar el seu torn, porten i recullen el seu plat de lataula... Gaudeixen de l’hora de dinar compartint aquesta estonaamb els seus companys, sense pràcticament la intervenció de l’e-ducadora. Aquest procés, però, s’aconsegueix amb el temps i amb
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la pràctica diària dels bons hàbits, fent així infants cada dia mésautònoms.
• L’hora del descans

Pels infants, el moment del descans és una necessitat bàsica i ésimportant perquè se sentin bé i puguin desenvolupar altres as-pectes com ara els afectius, els motrius, els cognitius i els socials.El descans té una funció fisiològica i reparadora. Dormir és ne-cessari perquè els infants es recuperin de la fatiga del matí.
És molt important instaurar en la vida diària un equilibri entre ac-tivitat i descans, que serà fonamental per al bon desenvolupamentde l’infant.
Treballar des de l’escola els hàbits de la son representa una bonaoportunitat per establir i reforçar amb el nen o la nena una relacióafectiva que l’ajudarà a madurar, a socialitzar-se i a integrar-se en elmón que l’envolta.
Alhora, la repetició d’aquestes activitats el farà cada dia més au-tònom i, amb el temps, s’acabarà independitzant completamentdels adults.
En el moment previ a anar a descansar, procurem crear un ambientadequat a les aules: 

- Poca lluminositat.- Posem música relaxant. La música tant pot servir per in-troduir la migdiada com per mantenir el so ambiental.- Evitem sorolls forts. En la mesura del possible, intentem que no hi hagi interrupcions en la migdiada ni sorolls no habituals, que poden alterar els nens i nenes i arribar a despertar-los.
A mesura que van acabant de dinar i després de fer les rutinesd’higiene, anem traient les sabates dels nadons, que dormen albressol, i els acompanyem a descansar. Els infants que dormen alllit fan aquest procés sols, amb l’ajuda de l’educador/a.
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Els llits i els bressols estan marcats amb la fotografia de cada in-fant; d’aquesta manera fem possible que cada nen o nena l’identifi-qui i els sigui més fàcil de trobar.
Cadascun dels membres de l’equip educatiu acompanyem els infantsen el moment de dormir, primer amb paraules explicant en cada mo-ment què anem a fer i després amb la nostra presència. És impor-tant que visquin l’hora de la migdiada com una estona de repòs idescans, aturant l’activitat quotidiana i evitant que s’alterin o s’an-goixin.
En aquest moment els infants poden necessitar algun objecte queels ajudi a dormir amb més seguretat i tranquil·litat, sobretot en elmoment de l’adaptació. Poden necessitar un nino, un coixí, unamanteta..., sol ser un objecte que només el necessiten en aquestaestona i se sol anar fent prescindible. Per altra banda, el xumet s’o-fereix al principi, tot respectant cada infant i, progressivament l’ani-rem donant com a opció fins que a final de l’etapa a l’escola es varetirant.
Els ajudem a treure’s les sabates i a estirar-se, els tapem amb elseu llençol i estem en un lloc visible per si ens necessiten i per laseva tranquil·litat, acompanyant-los sempre que cal amb la mà,fent-los carícies o parlant-los perquè se sentin acompanyats.
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A la nostra escola respectem el ritme de cada infant i per això dei-xem que descansin el temps que els calgui, i no els despertem sinóque ho fan per ells mateixos, quan el cos ja ha descansat prou.
Aquest procés el realitzem amb tots els infants de l’escola desprésde dinar i, amb els nadons, sempre que ho creiem adient, ja que alllarg del dia necessiten fer petites migdiades per recuperar-se.

• El canvi de bolquers i control d’esfínters
Durant els primers anys de vida, l’infant construeix la visió de si ma-teix i del món que l’envolta. Crea la seva base emocional, el pilar quel’ajudarà a superar els obstacles i gaudir de la vida.
L’infant, tant en el canvi de bolquers com en el control d’esfínters ésl’absolut protagonista, tant del seu cos, que haurem de respectar,com dels seus sentiments i emocions.
A mesura que va creixent, l’infant, es va fent més conscient del seucos i, per tant, voldrà cada cop ser més independent. El fet de triarel moment i aconseguir aquest control l’ajudarà en el desenvolupa-ment de la seva autoestima i li augmentarà la seguretat en si mateix.
Per tots aquests motius, el canvi de bolquers i el control d’esfíntersesdevenen un moment essencial en la vida dels més petits. Si aju-dem a créixer infants segurs de si mateixos, feliços i respectuosos,construirem una societat més competent i feliç. 
El canvi de bolquers
El canvi de bolquers és un moment molt important de relació ambl’adult, per tant sempre haurem de partir de l’infant, del que ell ne-cessita en cada moment. És important, però, saber també que no-saltres, els adults, som qui hem de posar limitacions i normes, pertal que l’infant  pugui entendre el món que l’envolta. 
A l’escola sempre donem una explicació a l’infant sobre què fem iper què ho fem. Considerem que és molt important anar-li parlant,explicant-li què fem a cada pas i anticipar-li les diferents accions iesdeveniments. Així doncs, abans d’agafar un infant per canviar-li
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el bolquer, sempre l’avisarem, perquè pugui anticipar què passarà acontinuació i això li doni seguretat. Quan anem a canviar el bolquer,l’intentem agafar sempre de manera que ell no perdi mai l’equilibrii que no s’espanti. Sempre millor si l’agafem de cara, que ell enspugui veure. A continuació el deixem sobre el canviador estirat, as-segut o dret, segons el moment maduratiu en què ell es trobi i en laposició que ell millor domini a nivell motriu. Després començarem adesvestir-lo, provant de deixar-lo el més còmode possible, perquè espugui moure en llibertat, i li canviarem el bolquer. És important quetoquem el seu cos de manera respectuosa, amb afecte, amb har-monia i explicant-li tot el que fem i farem..., al cap i a la fi, el queestem tocant és el seu cos i té dret a saber què passa. Els infantsestan acostumats a moure’s tot el dia, d’aquesta manera aprenen aconèixer i dominar el seu cos, caminar i desplaçar-se tot trobant persi mateixos el seu equilibri. Al canviador també hauran de podermoure’s amb la mateixa llibertat que ho farien a terra, i l’adult s’had’adaptar als seus moviments. És més difícil que un infant pari demoure’s que no pas que un adult aprengui a canviar-lo en movi-ment. Per tant, el canvi de bolquers és un moment més de desco-berta de l’infant, en relació amb l’adult que l’acompanya. 
Procurem sempre que l’infant se senti segur i sobretot respectat perl’adult, i el mateix respecte que li tenen, serà el que ell aprendrà atenir pels altres. De mica en mica, l’infant podrà anar ajudant l’adulten el seu propi canvi: aixecant el peu, tombant-se, donant-li la mà,fent ús de la tovalloleta per netejar-se... Des de ben petit l’infantsent la voluntat de fer les coses per ell mateix i l’adult l’anirà acom-panyant en el camí, respectant el seu moment maduratiu i els sevesiniciatives i interessos.
El control d’esfínters
El procés comença a l’escola quan l’infant es treu tot sol el bolquer,sap rentar-se amb l’ajuda de l’educador/a, tira el bolquer a les es-combraries i verbalitza i mostra interès per asseure’s de manera vo-luntària al vàter i se sent còmode i segur fent-ho, o bé quan reconeixque té ganes d’anar al lavabo per ell mateix i durant uns dies conti-nua amb la mateixa actitud i la mestra el veu preparat i motivat pertreure’s el bolquer. 
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Quan arriba el moment maduratiu de cada infant per realitzar elcontrol d’esfínters perquè a l’escola el veiem preparat i l’infant s’as-seu al vàter sense dificultat i fa les seves necessitats fisiològiquesamb èxit, l’educadora parla amb la família i fan una petita trobadaon resolen dubtes, l’educadora els dóna consells i pautes de comajudar l’infant, els explica com ho fem a l’escola i els dóna un petitescrit que els ajudarà a treure el bolquer al seu fill durant el cap desetmana, ja que ja està preparat.
A continuació adjuntem la carta que es dóna a cada família:

Hola pares!Ja m’estic fent gran i necessito la vostra ajuda per apren-dre a anar al vàter tot/a sol/a.Com que vosaltres sou el més important en la meva vida iamb qui més temps comparteixo, l’inici d’aquesta nova ex-periència l’hem de realitzar tots junts a casa el cap de set-mana.A l’escola ja m’han dit que aquest dissabte em traureu elbolquer. És veritat? M’ho podeu tornar a explicar?Jo sé que amb la vostra ajuda tot serà més fàcil i ho podréaconseguir més aviat, però heu d’entendre que al principiserà una mica dur, ja que encara no sabré demanar-ho;per això cal que em poseu al vàter cada 30 minuts i de micaen mica anar allargant el temps.Segurament se m’escaparan alguns pipins i caques, peròserà sense voler (ja que n’estic aprenent), no us enfadeu,si m’ho expliqueu i em canvieu aviat serà més fàcil que hoentengui.També serà més senzill per mi anar al vàter tot/a sol/a sila roba que em poseu és còmoda i fàcil de treure (no emposeu bodi, tirants, petos, cinturons...).Quan aconsegueixi fer pipí i caca al vàter (que seguramentserà aviat), estaré molt content/a si em feliciteu.Durant el dia no portaré bolquer, però a les estones de son(migdiada i a la nit) sí que el necessitaré.Gràcies per ajudar-me a créixer
Equip educatiu EBM La Casa de la Muntanya 
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3.2. UNA EXPERIÈNCIA DE TREBALL INTERGENERACIONALL’ESCOLA BRESSOL NOVA FORTUNY

El tarannà de la nostra escola es basa en la importància de la relació entre infants, famílies, mestres,entitats i, en general, persones que formen el barri.

La nostra petita escola se situa al barri de Collblanc de l'Hospitalet.La seva història va començar fa més de 30 anys, moment en què elbarri va començar a tenir la necessitat de crear equipaments i espaisde qualitat destinats als infants més petits.
Des de llavors, l'escola s'ha anat transformant, adaptant-se a la sevarealitat i aprenent de totes aquestes vivències que han donat lloc al'escola que actualment som: una cooperativa de mestres senseànim de lucre que comparteix el seu projecte amb 61 infants de 0 a3 anys i les seves famílies.
El nostre projecte educatiu se centra en l'infant i en tot el món quel'envolta. Entenent l'infant com una persona competent i capaç, ambunes relacions pròpies i uns interessos concrets.
Una escola oberta, plural i integrada al barri que creix compartintexperiències significatives i enriquidores per tota la comunitat edu-cativa.
El tarannà de la nostra escola es basa en la importància de la re-lació entre infants, famílies, mestres, entitats i, en general, per-sones que formen el barri.
Som una escola que ha anat evolucionant a poc a poc, partint dela necessitat d'aprendre i innovar. 
Fruit d'aquesta necessitat i dins de les iniciatives que durant unsquants anys han anat sorgint, l'escola es planteja nous projectesi reptes que volen donar continuïtat a l'esperit d'aprenentatge iservei que forma part de la filosofia de vida de les mestres que laformen.



Amb aquesta perspectiva s'engega un projecte conjunt amb la Re-sidència Companys Socials Collblanc amb l'objectiu que infants i avistinguin l'oportunitat de construir una experiència d'aprenentatge-servei que ofereixi la possibilitat d'aprendre, interactuar i compartirtasques i resultats.
Així doncs, les mestres i les educadores de la Residència vam pen-sar que cada any podríem realitzar una activitat on petits i gransparticipin i construeixin una part de la decoració de l'escola i aixípoder tenir un bocí de tot allò que els avis i àvies ens ensenyen i ensaporten penjat a les parets.
Inicialment vam pensar la decoració de l'estació que volíem decorar,i es va acordar la part de decoració que faria cada grup, adaptant-nos a les capacitats de cada un i els coneixements i habilitats que ca-dascú podia aportar.
Amb les idees clares comencem a treballar de valent!
Els més petits, entenent com a petites personetes els que s'acostenmés al 0, s'encarreguen de la part que dominen millor i que elsagrada més: pintar amb diferents textures, pintar amb diversos ma-terials, enganxar i esquinçar papers... experimentant i gaudint detotes les sensacions.
Un cop finalitzada la nostra feina de la decoració, anem d'excursió ala Residència per demanar als avis i àvies que amb els seus conei-xements i destreses facin del nostre treball unes obres d'art moltmés especials i espectaculars. 
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Així doncs, els més grans, entenent com a grans personetes els ques'acosten més al 100, en canvi, s'encarreguen d'allò que millor se'lsdóna també: retallar, cosir, construir, donar forma, planxar... vivint iesforçant-se en cada petit detall.

I per fi arriba el moment, després d'uns quants dies de feina; elsavis i àvies es posen en camí i xino-xano arriben a la nostra escolaper ensenyar-nos amb molta il·lusió el resultat i explicar-nos comho han aconseguit.
Les cares dels infants mostren il·lusió i alegria davant de tot allò queels avis i àvies ens ensenyen i ens porten. 
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Durant uns quants dies hem anat treballant conjuntament i arapodem gaudir tots plegats del resultat, només ens cal mirar amunti veure per sobre dels nostres caps totes les obres d'art que han for-mat part del projecte. El resultat d'un treball intergeneracional queper a tothom ha estat molt gratificant. 

Mirant els petits penjolls com es mouen amb el vent, només ens veal cap un pensament espontani: quina sort poder viure aquest mo-ment!!!
Els infants han aportat l'alegria, la il·lusió i la mirada innocent quenomés ells poden fer, sense oblidar-nos del seu art abstracte!!!
I els avis i àvies ho han enriquit tot amb la seva paciència, la sevaexperiència i els seus records i vivències, posant el marc a l'art abs-tracte dels més petits!!!
Tots aquests sentiments i emocions sorgeixen quan infants i avissumen les seves capacitats i caminen plegats cap a un destí comú:la felicitat!!!

Equip de mestres de l'Escola Bressol Nova Fortuny
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3.3. LA FAMÍLIA A L’ESCOLAESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA DELS ARBRES

Cada família és portadora de la seva cultura, de la seva manera d’entendre l’educació i les relacions personals.Aquesta diversitat aporta una gran riquesa al context cultural i cal recollir-la i atendre-la, perquè totes i tots es puguin sentir identificats amb el projecte.
Sílvia Palou, psicòloga i mestra d’educació infantil

L’Ajuntament de l’Hospitalet, en un context de revisió dels serveis d'aten-ció a la infància, impulsa una experiència pilot amb la finalitat de prestaratenció, assessorament i ser punt de referència per a famílies. L’objectiuera promoure una nova forma de suport a les famílies amb infants petits pertal de millorar l'atenció a la infància a partir d'un model integral i participa-tiu de treball. 
L'any 2001, l'Ajuntament de l'Hospitalet crea el Negociat d'Atenció a les Fa-mílies amb l'objectiu de promoure diferents programes de suport familiar.Aquest fet va impulsar una nova organització, diversificant l'oferta de pro-jectes i potenciant el treball amb la xarxa social, sanitària i educativa; po-sant en marxa tres nous projectes: Ja tenim un fill, Espai de respir i Espaifamiliar. 
L'any 2004, a la Casa dels Arbres s'inicia una nova etapa amb la creació delCentre integral d'Atenció a la petita infància, format per l'Escola Bressol i elsserveis de suport a la família i a la petita infància.
El centre integral neix com un centre innovador amb la finalitat d'ampliar l'o-ferta de suport a les famílies amb infants petits, oferint un ventall de ser-veis integrals per a la petita infància i tenint en compte l'atenció, l'educació,la salut, la socialització i l'oci, per tal d'atendre les diferents necessitats.
Aquest primer projecte d’escola bressol municipal es va construir en unaplanta baixa de l’Avinguda Carrilet, del barri de Santa Eulàlia del DistricteIII de la ciutat.
Inicialment oferia 61 places d’escola bressol (una aula de nadons, una d’in-fants d’1-2 anys i dues d’infants de 2-3 anys) i 40 places per als grups d’es-pai nadó, espai familiar i espai respir. Cinc anys després, la crisi econòmica
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i la demanda de places d’escola bressol va determinar que l’Ajuntament de-cidís no continuar amb el Projecte Integral, convertint els espais del projectemés socials en una aula més a l’escola, per a infants d’1-2 anys. D’aquestamanera l’escola bressol, des de llavors, ofereix 74 places.
Del projecte inicial d’Espai Integral, cal destacar molt especialment queels espais eren diferenciats i els equips treballaven autònomament; peròla vocació i amor dels diferents professionals envers la petita infància vapossibilitar realitzar programes comuns i reflexions entre els equips quevan enriquir tots dos projectes. 
La família i els seus drets i deures envers els seus fills i filles va ser un delsaspectes més destacables en les reflexions comunes. L’espai nadó i l’es-pai familiar es caracteritzaven per la presència de les famílies durant total’activitat. El fet de compartir espais físics de l’edifici va fer possible queles dues direccions haguessin de reflexionar sobre com incloure aquestesfamílies en els espais de l’escola bressol i les funcions que tenien en tots els espais compartits.
A partir d’aquestes reflexions, l’equip de professionals de l’escola va co-mençar a incloure aquests aspectes en el projecte. Fins al moment, les fa-mílies participaven i col·laboraven en allò que s’establia des de l’escola.Però la concepció de la família va modificar-ne el sentit, oferint-los que hipoguessin participar des de la seva necessitat i inquietud i no només desde la necessitat de l’escola.
La família
Tots els infants pertanyen a un sistema familiar, amb una cultura i manera defer determinada. Cada sistema familiar és únic i distint, amb unes inquietudsi necessitats concretes que el caracteritzen i el diferencien de la resta.
Per això, cal veure que l’Infant no ve sol a l'escola bressol, sinó que part delseu sistema és portat i representat per ell. I és llavors quan podem entendremolts dels esdeveniments, accions, maneres de fer, símptomes, disfuncionsi/o desordres, que emergeixen en els diferents grups de nens i nenes.
I amb això es fa evident que cal tenir molt presents el sistema familiar decada infant si volem ser reconegudes en el procés de criança i educació delsseus fills i filles, creant ponts de diàleg i de reconeixement. 
Només des d'aquesta mirada àmplia s'inclou i no s'exclou, s'integra i no esfragmenta, s'entén i no es jutja, es reconcilia i no es margina, s'ordena i noes desordena. Només així aconseguim que cada cosa i cada un ocupi el lloc
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que li pertany i que hi hagi un veritable equilibri entre el donar i el prendre,equilibrant també les relacions. 
Per això des de la nostra escola:

- Donem molta importància a activitats encaminades a la for-mació global de les persones, al sentit de pertinença a l’escola bressol de tots els implicats en l’acte educatiu, donant molt valor als elements relacionals de l’educació. Un centre educa-tiu és una xarxa de vincles i la seva evolució i bona dinàmica ve donada per la inclusió de tots els implicats i la claredat de la funció i el lloc de cadascú.
- Potenciem la relació amb les famílies, augmentant la implica-ció en l’educació dels seus fills i filles i establint línies conjun-tes d’actuació.
- Potenciem la funció de la tutoria individual com a element que aglutina infants i mestres i manté la relació amb les famílies, ja que l’educadora referent parlarà amb la família en nom de l’escola bressol i de l’equip docent. 

Per això entenem que els pares i mares són el motor de creixement i des-envolupament dels seus fills i filles. L’equip coneix l’engranatge d’aquestmotor i el respecta i vetlla perquè aquest infant trobi, amb la seva histò-ria individual, el seu lloc a l’escola. 



L’equip respecta les decisions de la família i busca estratègies per acom-panyar-la en aquest procés de criança i educació. La relació amb les fa-mílies és personalitzada, respectant el procés de cada infant i de cadafamília i creant la necessitat de coordinar i articular els esforços educatiusen els dos contextos de desenvolupament més importants en la vida delnen o de la nena.
D’altra banda, els pares i mares s’involucren en l’organització i projectede l’escola sentint-se valorats com a tals i creant entre tots (professionalsi família) una línia educativa de qualitat. Tenim en compte les seves ne-cessitats, inquietuds, reflexions i opinions; creem espais d’intercanvi onla seva veu és escoltada. Creem espais on de manera constructiva ensacompanyen en les nostres decisions com a professionals tant en el pro-jecte educatiu com en l’organització del centre. 
D’aquesta manera respectem la família amb tot el seu valor i la impli-quem en el centre, i per tant en la seva responsabilitat com a tal.
Participació de les famílies
Per aconseguir la col·laboració necessària entre famílies i escola vetllemperquè les relacions que es mantenen estiguin basades en la cordialitat,el respecte i la confiança mútua.
La relació amb les famílies no es basa necessàriament en l’amistat, sinóen la cordialitat, la professionalitat i la responsabilitat compartida perpares i equip docent, que ofereix als infants un context educatiu i de des-envolupament.
La funció de l’escola bressol no és la de suplència de la família, ni la de lapersona educadora la de “fer de mare o de pare” per delegació o substi-tució. Des de l’escola s’han clarificat funcions i rols de cadascú, posant demanifest les diferències entre la responsabilitat de la família i la dels i lesprofessionals, tot reconeixent la tasca educativa que duen a terme tant lafamília com l’escola.
Es respecten i s’acullen els diferents valors familiars, es coneixen i s’ac-cepten les diverses pràctiques educatives, no per limitar-se a aquestespràctiques sinó per, a partir del que és conegut i familiar per a l’infant,ampliar les seves experiències incorporant nous aspectes i vivències.
Per afavorir la confiança mútua, les educadores tenim cura que els paresi mares se sentin competents en la seva tasca, plantejant dubtes i inte-rrogants i creant espais d’intercanvi, formació i reflexió.
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Respecte de la seva participació, hem de tenir en compte que sense elscanals de comunicació clars, els fòrums de participació són insuficients.Participar significa “ser part”, i només participant, els pares i les marespoden “ser” i “sentir-se part” de l’escola. 
L’escola bressol esdevé un fòrum de diàleg i participació, dotant-se d’es-tructures en les quals les famílies i l’equip expliciten les seves postures iles seves finalitats, intercanviant punts de vista, compartint... En defini-tiva, estant a l’escolta de la cultura i valors de l’altre, reconeixent-lo coma interlocutor.
Les formes en què concretem els canals de participació des de l’escola esdefineixen a partir de la creació d’espais d’intercanvi i debat, de col·labo-ració i de cooperació, en definitiva, de participar braç a braç en la vidacol·lectiva del centre per tal de discutir i compartir el projecte educatiu ivetllar per la qualitat educativa del centre.
Entre d’altres els articulem entorn de:

- Participació de la quotidianitat de l’escola bressol: presència a l’aula, col·laboració en l’organització de propostes, tallers d’ar-  ranjament de materials...- La definició dels canals de comunicació entre les famílies i l’es-cola: entrades i sortides de l’escola, llibreta diària, correu elec-trònic i telèfon...
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- L’organització d’espais d’intercanvi entre famílies i escola: en-trevistes individuals, reunions de grup...- L’organització i realització d’espais de reflexió i intercanvi entre famílies i professionals externs: tertúlies, xerrades, tallers...- Participació i col·laboració en propostes extraordinàries, orga-nitzades des de l’escola o des de les famílies: celebració de festes populars, sortides...- Participació en el consell escolar com a representants de les fa- mílies pel que fa a la presa de decisions o aprovació de pro-postes que afecten tota la comunitat.- Reunions d’àmbit general, relacionades amb el projecte edu-catiu i/o la gestió del centre, les normes que el regeixen, l’o-ganització d’activitats o la consecució de millores per a la llar i per a la qualitat de l’educació.- AMPA, o entitat que agrupa els pares i mares de l’escola.
La presència a l’escola
Per tot l’equip, la participació de la quotidianitat de les famílies a l’escola ésl’aspecte més rellevant del nostre projecte envers els infants i les famílies.
La presència de les famílies en el nostre dia a dia ens ajuda a créixerparal·lelament. La possibilitat que les famílies puguin ser i estar a l’escolafacilita la comunicació i la confiança en les educadores i professionals;però alhora es creen espais d’intercanvi i reflexió sobre tot allò que suc-ceeix al seu voltant. 
L’experiència i el saber fer de les famílies permet a l’equip plantejar-sedubtes, i la formació i experiència dels professionals permet cultura de lainfància a les famílies.
Quan al maig obrim les portes a aquelles famílies interessades a conèixerl’escola per inscriure el seu fill o filla, hi troben mares i pares que ja enformen part i els expliquen el temps que hi passen i tot allò del que podengaudir. Al principi es creen dubtes i inquietuds al voltant d’això, però eltemps d’acolliment permet engranar la idea.
Ja fa temps que l’equip planteja dubtes i cada curs repensem estratègies,però hi ha quatre idees que conceptualitzen la nostra metodologia enversla participació i relació de les famílies:

Totes les famílies participen. Cada una de les famílies de l’escolaha decidit compartir amb l’escola l’educació dels seus fills i filles.Tots els infants de l’escola entren cada matí i surten cada tarda
1.
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amb la seva família del seu espai. Totes les famílies es comuni-quen amb l’equip durant l’estada a l’escola... Per tant, totes lesfamílies formen part d’aquest procés. 
És fonamental que cadascú desenvolupi el seu rol i les sevesfuncions: família i educadora, respectant el rol i funcions de l’al-tre. Respectar això és fonamental per crear una bona interacciói comunicació fluïda, generosa...
Assolir sentir-se còmode com a professional amb la presènciade les famílies, valorant les seves funcions i aportacions.
Saber que mares, pares i educadores tenim un mateix objectiu:acompanyar els infants en el seu procés de desenvolupamentintegral, des del seu benestar. 

Amb aquestes idees, l’equip acollim les famílies. Tenim sempre obertes lesportes de casa nostra. No hi ha un màxim de temps per ser-hi. Cada fa-mília organitza la seva estada en funció de les seves necessitats, inquie-tuds i possibilitats. 

Els nens i nenes distingeixen sense dificultat el rol de cadascú. Reconei-xen i diferencien les educadores i les famílies, i les seves funcions i rols.Demanen ajuda i complicitats diferents, i això enforteix relacions entreels infants i les famílies. Els infants se senten més segurs a l’escola quanels pares i mares hi són presents. Observen les relacions que establimprofessionals i família, i els proporciona benestar quan no hi són.

2.

3.

4.
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Els pares, mares, avis, àvies, tiets, cangurs... a poc a poc van trobant elseu lloc i van modificant la seva manera d’estar. Primer focalitzen total’energia i atenció en el seu infant, però el temps els ajuda a ampliar lamirada i a poc a poc van formant part de la globalitat.
Des de l’escola només establim quatre pautes perquè les famílies hi siguin:

- Utilitzar el telèfon mòbil en espais diferents d’on siguin els infants.- Registrar imatges i seqüències a través de la memòria, sense l’ús de càmera de fotografia o vídeo.- Respectar el so i el silenci dels infants.- Buscar un espai propi, sense envair l’espai dels infants.- Gaudir de cada moment. De vegades és millor aturar l’estada amb els nens i nenes si els adults se senten desbordats o in-quiets. A l’escola també hi ha espai exclusiu per a adults per compartir altres vivències.
Tot i així, la quotidianitat va determinant el rol de les famílies. Des de l’es-cola hem anat vivint processos de canvi envers l’establiment de normes pera les famílies. Marcar límits només provoca malestar i incomoditat tant perals pares i mares, com per a l’equip. La possibilitat de modificar la seva ma-nera d’estar amb els infants ve donada a partir de l’intercanvi de reflexionsi de l’observació del que passa. Hi ha famílies que et demanen consell perser-hi, però d’altres que se senten més segures. La nostra funció és obser-var com cada una es desenvolupa en el seu paper i acompanyar cada fa-mília per tal d’enriquir l’estada de tots a l’escola.
Per finalitzar volem destacar els tres aspectes fonamentals que obser-vem que les famílies assoleixen amb la seva presència a l’escola bressol,ja que el nostre aprenentatge, com a professionals, va molt vinculat alrespecte i valor que la família té per l’infant:

• Hi ha intercanvi i reflexions envers la criança positiva; i per tant, reben suport per entendre el desenvolupament dels seus    fills i filles.• S’estableixen vincles i vies de comunicació entre les famílies i amb l’equip.• Es creen espais de participació i col·laboració entre els pares i mares i amb l’escola.
Equip Educatiu de l'EBM La Casa dels Arbres
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3.4. L’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA CANIGÓ

Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món. 
Proverbi africà

Quan ens van convidar a participar en aquest llibre, vàrem pensarque de bones pràctiques n’existeixen a totes les escoles i ben béno sabíem per on començar. Després vam anar analitzant quinessón aquelles que ens identifiquen més i són les que més endavantus exposarem. Abans, però, intentarem fer una petita pinzelladadels trets més significatius de la nostra escola.
L’escola Canigó és una escola concertada d’una sola línia de 3 a 16anys, creada per una cooperativa de mestres l’any 1981, amb lail·lusió de construir una escola catalana, petita, propera a les fa-mílies, a la gent, al barri, a l’entorn. On tots els membres que enformessin part (famílies, infants, mestres i personal no docent) sel’estimessin i que compartissin aquest mateix objectiu: la felicitatde l’infant i el seu creixement harmònic. 
El punt de partida per contextualitzar els nostres projectes és elconcepte que tenim d’infant, de família i de mestra. 
L’infant és actiu, capaç, ple d’emocions, sentiments, experiències,espontaneïtat, curiositat i amb moltes ganes d’aprendre. S’ex-pressa amb múltiples llenguatges i viu en relació amb ell mateix,els altres i l’entorn. L’infant és el protagonista del seu propi apre-nentatge.
La família és el primer agent socialitzador de l’infant. Cada família tévalors, costums i tradicions diverses. L’escola està oberta a acollir-les, escoltar-les i respectar-les, fent-les sentir des del primer mo-ment agents importants en el procés educatiu dels seus fills.
La mestra acompanya l’infant en la creació del seu propi aprenen-tatge. És una guia que no dóna respostes sinó que provoca pre-



guntes, deixant-li espai perquè s’expressi, respectant i acollint elsdiferents llenguatges que fa servir.
Aquestes són les pràctiques que volem compartir amb vosaltres: larotllana, el mètode global de lectura, els racons, “Sortim al carrer:juguem al parc” i juguem a pensar: ”El bosc de pensar”.
La rotllana
“La conversa com a recurs educatiu”  
La conversa és un dels grans puntals de l’aula. La majoria d’activi-tats dins l’aula s’inicien a partir de la rotllana.

La rotllana és l’escenari on aprenem a vincular-nos i a compartirles petites-grans coses de cada dia que formen part de la vida delgrup. S’hi aboquen emocions, s’hi aprenen habilitats, s’hi mostrenels progressos, s’hi projecta la creativitat, s’hi comparteixen lesdescobertes i s’hi fan créixer els aprenentatges dels diferents llen-guatges dels infants.
L’entrada a l’aula sempre s’inicia amb una rotllana on ens saludemel bon dia i fem les rutines d’aula (assistència, calendari). Desprésés un espai obert on els nens poden expressar lliurement qualsevolvivència que vulguin compartir amb el grup.
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La rotllana també tanca el dia a l’aula i qualsevol activitat que esvol introduir també es fa a partir de la rotllana. És un espai de sig-nificats on la mestra estirarà fils, acompanyarà arguments, desta-carà preguntes, farà de mediadora en els conflictes que es puguinoriginar al llarg del dia.
Ens agrada treballar en rotllana perquè tots som iguals, no hi haprimer ni últim, ens podem mirar als ulls, ens podem moure, enspodem mostrar còmodament les coses. La rotllana afavoreix elsentit de pertinença. És una forma de recollida, s’afavoreix la pro-ximitat, l’atenció.
Mètode global de lectura

Convé que el treball dels infants no sigui una simple còpia; és necessari que sigui realment una expressió del seu pensament.
Ovide Decroly

Seguint amb la nostra línia de respectar el ritme de cada nen i afa-vorir l’aprenentatge significatiu, l’any 1985 vam iniciar l’aprenen-tatge de la lectura mitjançant el mètode global d’Ovide Decroly, enquè el llenguatge viu del nen constitueix la base del material delectura i els infants marquen el seu ritme d‘aprenentatge.
L’escola s’ha mantingut fidel al mètode fins al dia d’avui, tot i en-tenent que no hi ha cap mètode millor que altre i que cal que elmètode s’adapti a l’infant i no l’infant al mètode. 
A parvulari iniciem l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. peròno tenim com objectiu final assolir-la, serà durant el cicle inicialquan els infants, cadascú amb el seu ritme, l’aniran adquirint.
Partim de les experiències de la vida quotidiana per aprendre i ésaixí que iniciem la lectura amb frases escollides democràticamenta l’aula i que són significatives per al grup, partim de la frase coma unitat global de significat per arribar a la paraula, a la síl·laba ial fonema.
Ens agrada treballar d’aquesta manera per aquests motius:
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• El que llegim sempre parteix de l’observació directa i té  un interès motivador per als infants. Vincula la lectura a la vida de l’aula.• Respecta els ritmes individuals.• Possibilita la relació de la lectura i del llenguatge amb la seva vida afectiva.• Potencia la percepció visual, es redueixen les faltes d’or-    tografia i desapareixen les interferències a l’hora d’ajun-tar i separar paraules.• Afavoreix una major comprensió lectora.
Els racons

Jugar per a un nen és la possibilitat de retallar un trosset de món i manipular-lo, sol o acompanyat d’amics, sabent que on no pot arribar ho pot inventar.
Francesco Tonucci

L’any 1987 l’escola estrena un nou edifici, gran, espaiós, amb nousambients i moltes possibilitats d’aprofitament; també aquest anyparticipem en els plans de formació de zona de l’Hospitalet i aques-tes dues variables ens van motivar a realitzar una visita pedagògicaa Reggio Emilia. Allà vam tenir l’oportunitat de conèixer en viu lesexperiències d’aquelles escoles i aquest fet ens va impulsar a fercanvis en els nostres nous espais.
A Reggio Emilia vam aprendre que l’organització de l’aula, els espaisi els materials eren part fonamental dins els processos d’aprenen-tatge dels infants. Un espai acollidor, organitzat segons uns criterisde funcionalitat i estètics, ofereix diferents propostes de joc i de tre-ball, amb un ampli ventall de possibilitats per fer per part de l’Infant.I així va ser com vam començar a donar vida a aquelles noves aules,organitzant-les per espais i tenint cura en tot moment del lloc onhavia d’anar cada element i material; així va ser com vam introduirels racons en la nostra pràctica diària.
Els racons estan distribuïts dins la mateixa aula i són els següents:caseta, metge, titelles, botiga, disfresses, cotxes, construccions, bi-blioteca, jocs, mans i ordinador.
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A P3 i a P4 dediquem dues hores al dia durant 4 dies a la setmana afer racons, i a P5 hi dediquem les mateixes hores però durant 3 dies.
Els nens i nenes són els que trien lliurement el racó on volen anar,a cada racó hi ha una ràtio que cal respectar en tot moment i queacostuma a ser de 2 a 5 infants per racó.
Els racons es constitueixen com a espais per promoure el desen-volupament maduratiu de l’Infant i és mitjançant el joc onellspoden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imagi-nar, compartir, relacionar-se, emocionar-se.
El joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge, allò quel’Infant aprèn a través del joc es transfereix a altres conductes.
Les mestres fem atenció, mirem i escoltem com va el procés i eldesenvolupament de la sessió. Fem de guies, organitzadores i demediadores, però són els infants qui mitjançant el joc construei-xen el seu propi aprenentatge. 
Al finalitzar la sessió fem una petita posada en comú a la rotllanaon compartim les nostres experiències.
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“Sortim al carrer, juguem al parc”
La vida a l’aula s’interromp cada divendres, trenquem el ritme deldia a dia i marxem tot el parvulari al parc públic pròxim a l’escola.Els grups de P4 i P5 hi anem des de l’inici del curs i el grup de P3acostuma a anar-hi cap al mes de novembre/desembre. Aquestaactivitat no és exclusiva de parvulari, durant tota la primària tambéla seguim fent.
Substituïm l’estona d’esbarjo diari al pati per una estona més llargaal parc. La durada d’aquesta activitat acostuma a ser de 90 minuts.
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Els infants i les mestres esperem amb il·lusió aquest moment queens permet seguir interactuant tots plegats amb la llibertat de mo-viments que ens suposa el joc al carrer. 
Anar al parc ens aporta moltes experiències enriquidores:

• Aprenem a circular pel carrer atents, respectant els sen-yals de trànsit, les normes per circular els vianants...   Aquesta activitat ens permet treballar l’educació vial amb   molta naturalitat. • Descobrim l’entorn, el barri, els serveis. El fet d’anar-hi cada setmana ens permet conèixer diferents situacions  quotidianes: la cartera que passa amb el seu correu, l’avi amb crosses que surt a passejar i ens saluda, la mare amb el cotxet, el jardiner que té cura de les plantes del parc i ens dóna consells...• Ens permet observar els canvis a la natura, el cicle dels arbres, les plantes, el fred, la calor...• A l’aula treballem el reciclatge de materials i és la sortida setmanal al parc la que ens permet reciclar directament al contenidor públic els materials acumulats durant la set-mana. • El joc al parc aporta —dins d’unes pautes establertes— autonomia de moviment, explorar lliurement, tenir aven tures, trepitjar les pedres, la sorra, fer forats per desco- brir o amagar tresors, jugar amb les fulles..., ens permet jugar en llibertat.
Juguem a pensar: “El bosc de pensar”
El bosc de pensar és una activitat inclosa dins el projecte filosofia 3-18 que l’escola engegà fa tres cursos amb l’objectiu d’aturar les ru-tines diàries i dedicar un temps a reflexionar, pensar, escoltar,dialogar, sense cap tipus de pressa i amb l’únic objectiu de treballarles habilitats de pensament.
A parvulari hi dediquem una sessió setmanal d’una hora amb miggrup, i el nom té a veure amb la contextualització que fem a l’inici decurs, ja que cada grup crea un petit bosc –tipus mural– on cada in-
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fant s’identificarà amb algun element del bosc i entre tots escolliremunes normes que haurem de respectar durant totes les sessions.
Cada sessió s’inicia amb tots els nens i les nenes reunits al voltantd’una taula presidida per una espelma –tipus led– i una música queconviden a la calma i a començar l’activitat. Un cop asseguts, femuna petita relaxació i ens deixem anar per les propostes, que enaquest cas presentarà la mestra; poden ser des d’una obra d’art,una frase, un dibuix o uns materials diversos i serà a partir d’aquestmoment que els infants començaran a dialogar entre ells.
Acabem la sessió amb un massatge que ens fa un dels companys ifem una petita autoavaluació de la activitat (m’ha agradat, no m’haagradat, estic content, m’he sorprès...).
Amb aquesta activitat fomentem un diàleg obert entre els infants afa-vorint la llibertat d’expressió; enfortim la capacitat reflexiva; ajudemels infants a pensar d’una manera crítica i raonada; i contribuïm alcreixement personal i interpersonal (emocions, interessos, actituds).
El paper de la mestra en aquesta activitat és simplement de mode-radora, afavoridora d’un clima de tranquil·litat i relaxació, amb res-pecte i reconeixement vers les intervencions dels infants.
Totes aquestes pràctiques que us hem exposat formen el dia a dia dela nostra aula i ens ajuden a fer que sentim la nostra escola com unaescola plena de vida.
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Per finalitzar, voldríem agrair a les persones que ens han permès es-criure aquestes línies i a tots els alumnes de la nostra escola i a lesseves famílies, sense les quals la nostra tasca no seria possible.
ESCOLA CANIGÓ





3.5. MERCAT SOLIDARIEBM LA CASA DEL MOLÍ

Ser escola verda significa poder ser una escola sostenible

L’escola bressol municipal la Casa del Molí es va inaugurar el 19 degener de 2007. Està ubicada al carrer Amapoles 41, al barri de Pu-billa Cases–Can Serra. Els barris de Can Serra i de Pubilla Casesse situen al nord-oest de la ciutat. Tenen una superfície de 0,29 km2i 0,62 km2, respectivament. Urbanísticament són barris crescuts du-rant les dècades dels seixanta i els setanta, amb una densitat depoblació força superior a la mitjana de la ciutat.
L’EBM la Casa del Molí forma part de la xarxa municipal d’escolesbressol municipals de l’Hospitalet i se centra a proporcionar els mit-jans, les experiències i les condicions que garanteixin un bon procésde desenvolupament integral de l’infant, és a dir, el desenvolupa-ment de tots els seus potencials, habilitats i destreses físiques,intel·lectuals socials afectives, estètiques, de comunicació, expres-sió, llenguatge..., perquè vagi construint la pròpia autonomia, per-sonalitat i identitat de valors, i també la seva imatge del món i lainteriorització afectiva de les relacions amb ell mateix i amb els ob-jectes i persones que l’envolten. Els aprenentatges dels infants par-teixen d’un clima essencialment lúdic i actiu, per mitjà del joc, queesdevé l’instrument i el canal fonamental que facilita l’assimilació denous continguts. L’objectiu principal de la Casa del Molí és el benes-tar i el desenvolupament saludable i feliç dels infants per sobre dequalsevol altra consideració.
Els infants es distribueixen, seguint unes franges d’edat específiques,en 9 grups. La composició dels grups pot variar segons la demanda.
L’estructura actual de l’escola és:

• 1 grup de 0 a 1 any .................... 8 infants per grup• 4 grups d’1 a 2 anys .................. 13 infants per grup• 4 grups de 2 a 3 anys ................ 20 infants per grupTotal: 140 places.
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El curs 2010-2011 ens vam plantejar la importància i la necessi-tat de formar part del projecte d’escoles verdes a Catalunya. 
El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donarsuport a tots els centres educatius de Catalunya que volen inno-var, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educati-ves que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nousreptes i valors de la sostenibilitat.
I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

• Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).• Promoure la participació i la implicació activa de la co-munitat educativa en la millora de l’entorn.• Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius, tot fent xarxa.
Les Escoles Verdes són un projecte dels Departaments de MediAmbient i Educació en el qual s'integren aquelles escoles que hanelaborat un Pla i unes accions per afavorir una bona actitud davantel medi ambient.
La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediam-bientals per tal d'afavorir una actitud responsable i respectuosaamb el medi natural i el nostre entorn.
Vam iniciar-nos en la primera formació bàsica al poble de Sant Es-teve Sesrovires, a l’escola bressol La Ginesta. 
Tot i constituir un programa extens i acurat, sent una reflexiósobre la sostenibilitat, va representar per a la nostra escola unamolt bona introducció, obtinguda a través de dinàmiques enriqui-dores i del treball.
Hem pogut reflexionar sobre el fet que ser escola verda no és uncanvi radical, és un procés responsable, real i progressiu. No sig-nifica només un sol aspecte sinó que engloba tot aquell gest sos-
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tenible de cara al medi ambient, a les persones i a la pròpia escola.Ser escola verda significa poder ser una escola sostenible.
En un món tan castigat, en un planeta tan mal ferit, és quasi unanecessitat bàsica plantejar-nos que les coses no van bé. Quin mónels espera, als nostres infants? Què estem ensenyant als nostrespetits si convivim en una societat poc respectuosa, inconscient icontaminant? Potser no estem a temps de salvar-ho tot; potser jaestan perduts molts boscos primaris, potser l’escalfament terres-tre ja no es pot aturar, potser els mars i els oceans continuaranmalalts crònicament..., però almenys podem frenar aquest procésletal i autodestructiu, reduir-lo, canviar petites coses, fer que pu-guem respirar l’aire una mica més net, però, sobretot, transmetreals nostres infants la importància vital de respectar el món onviuen perquè sense planeta no només desapareixeran les plantesi els animals: desapareixerem nosaltres mateixos.
Durant aquesta formació vam descobrir, sense haver-nos-ho qües-tionat primerament, que ja portàvem un rodatge significatiu i vamdecidim incorporar una sèries d’accions per ser escola verda:

� Estalvi energètic
� Utilització racional de paper ecològic
� Recollida d’aigua de la pluja
� Recollida selectiva de:• Matèria orgànica• Paper• Plàstics• Tòners i cartutxos d’impressora• Oli usat
� Acostament al món natural per als infants de l’escola, mitjançant:• L’hort escolar• Estació de compostatge• Racons naturals a l’estança, les sales i potenciar el jardí
� Foment de l’educació per a la salut i les dietes saludables:• Consum de fruita natural • Control per una dietista del menú escolar
� Difusió de les activitats relacionades amb el medi ambient
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�  Mercats solidaris
�  Formació continuada per a l’equip
� Col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Després d'un treball de diagnòstic mediambiental del centre i unaanàlisi de la realitat, es va constituir un Comitè Ambiental ques’encarrega cada curs de dissenyar les activitats per al curs i d’e-laborar el Pla d'Actuació del Centre.
Al curs 2011-2012 ens van concedir el Distintiu d'Escola Verda.Això ens compromet a continuar treballant tots els objectius delPAC i establir nous camps d'actuació per tal que aquest eix trans-versal sigui un dels principis educatius bàsics de la nostra escola.L’any 2012, amb l’impacte de la crisi econòmica, s’agreugen les si-tuacions desafavorides de les famílies del nostre centre i detectemque sovint els infants i les famílies no poden comprar roba ade-quada a la temporada.
Ens plategem quina acció podem dur a terme des de l’escola perdonar resposta a aquesta necessitat i sorgeix la idea de fer mer-cats solidaris.
Enviem una circular a les famílies on expliquem què és un mercatsolidari i que consisteix a portar tot allò que ja no necessitin o nosaben on posar-ho però que encara es pot utilitzar, com per exem-ple la roba dels fills o filles que ha quedat petita, joguines en lesquals ja no tenen interès, contes i d’altres objectes infantils i pera adults.
No cal aportar res per endur-se’n alguna cosa, ja que el nostrepropòsit és tenir cura i allargar la vida d’aquests objectes percol·laborar amb el planeta, evitant el consumisme massiu i la pro-ducció innecessària de milers de productes que potser no caldriarenovar. 
En aquest mercat solidari les famílies i els seus fills i filles són elsprotagonistes absoluts, ja que des de l’escola volem fomentar laparticipació d’ambdues parts per a un objectiu comú: l’educaciódels valors.
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Objectius
• Evitar l’impacte ambiental del residus sòlids originats en fabricar els teixits amb què s’elabora la roba.• Posar en pràctica la realitat de les tres “R”: reduir, reutilit-zar i reciclar, reduint la quantitat ingent d’escombraries generada en llençar la roba.• Dur a terme una alternativa solidària alhora que respec-tuosa amb el medi ambient• Reduir la despesa de les famílies en materials com araroba, calçat, material infantil i joguines.• Crear un espai per a les famílies on compartir i participar.• Proporcionar un model als infants i les seves famílies d’ac-ció solidària.

Organització
Durant dues setmanes s’emmagatzema tot el material que han por-tat les famílies i un dia abans es prepara plegant-lo i classificant-loper talles, amb la col·laboració de famílies voluntàries.
Les famílies el mateix dia vénen abans a l’escola per ajudar en elmuntatge de taules i preparar el material, tot exposant-ho per fer-hovisible.
A les 16 h. s’obre el mercat. Tothom pot accedir al jardí i emportar-se tot allò que consideri que li és necessari.



L’excedent s’embossa i es prepara per a la recollida per part de l’ONGGlobal-humanitària que ho recull a l’endemà. 
Si es detecta alguna necessitat que no ha pogut ser satisfeta, es fala demanda a Global-humanitària d’aquest material.
Cada any ha augmentat la participació, tant en l’aportació com en larecollida de material, així com en la implicació de les famílies per ala seva organització.
S’han creat petites “xarxes” independents entre famílies que ja esconeixen i que s’intercanvien els materials, que traspassa en el tempsfins després de la permanència dels infants a l’ebm La Casa del Molí,i que crea amistats dintre i fora de l’escola.
La perspectiva de futur és continuar fent aquest mercat, adaptant-nos a les demandes i establint xarxes solidàries.
Procedirem a fer aquelles modificacions necessàries per a la milloradel procés que anem observant.

Equip Educatiu de l'EBM La Casa del Molí. 
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3.6. LA PSICOMOTRICITATLLAR D’INFANTS EL PASSEIG

El dia que toca sala és un moment màgic, el dia que toca psico s’aixequen contents i el camí a l’escola es més lleuger. 

El Passeig és una Llar pública del Departament d’Ensenyament queva ser inaugurada el curs 1982-83 al barri de Bellvitge, situada alsud de l’Hospitalet, al carrer França 61-69. La creació del centre vaser iniciativa de la Generalitat de Catalunya, fent-se ressò de la rei-vindicació per part del barri; en aquell moment van obrir cinc novesllars d’infants i entre elles hi havia El Passeig. 
El personal de la llar d’infants El Passeig, en el moment de la inau-guració, provenia en gran part de la Guarderia Infantil Tintín, que através de la reivindicació de l’equip i d’un concurs d’oposició vanaconseguir mantenir el lloc de treball. Aquest equip partia de 12anys d’experiència autogestionada, la qual cosa va donar impuls ala nova llar i també s’hi van incorporar nombrosos infants de l’antigallar. Tot això es va aconseguir gràcies de la participació de les famí-lies, del barri, de les seves entitats i de la lluita de la ciutadania, aixícom de les negociacions amb l’Ajuntament i la Generalitat.
Amb el pas del temps van anar marxant part de les persones quehavien arribat a l’escola des de la Tintín i vam entrar altres educa-dores i també una nova direcció del Centre; així, de mica en mica esva anar configurant un nou equip. 
El Passeig sempre ha estat pioner en la iniciació o posada en marxade projectes amb un esperit de recerca i de renovació pedagògica.Alguns d’aquests projectes han estat:

• L’adaptació • La integració de famílies a l’escola • El joc espontani com a element vital: panera, joc descoberta• La integració de la diversitat • El català a l’escola
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• La natura• El joc motriu i la psicomotricitat
De tots els projectes que hem endegat a la llar, volem donar a co-nèixer el que fa referència a la pràctica psicomotriu, un projecte quevam iniciar fa molt de temps i que encara continua vigent, gràcies ala formació i reflexió continuada que ens permet continuar avançant.
La línia de psicomotricitat de la qual partim és la d’en Bernard Au-couturier.
La Pràctica Psicomotriu Aucouturier ens va atrapar per la miradarespectuosa que té envers l’infant, ell és al centre del dispositiu.

La Psicomotricidad es una invitación a comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía motriz,una invitación a comprender el sentido de sus conductas
Bernard Aucouturier (2014)

En la PPA (Pràctica Psicomotriu Aucouturier), tenim en compte laglobalitat en què està immers l’infant entre zero i vuit anys; peraquest motiu, a la sala l’infant pot elaborar aspectes tan vitals comel procés de construcció de la seva identitat, les seves emocions, laseva motricitat, i és a partir de la necessitat de moure’s, del desigd’explorar i d’experimentar, que arribarà a desenvolupar la cons-trucció del seu pensament i de la seva cognició.
El nostre objectiu és que l’infant, a través de l’organització que femde l’espai, del material, del temps de l’activitat, trobi les eines percréixer, per relacionar-se, per comunicar-se i crear.
El nostre acompanyament és a partir del joc espontani, en el quall’infant és el protagonista. 

EL Projecte de Psicomotricitat a la Llar d’infants El Passeig
El curs 91-92 neix el projecte de psicomotricitat al Passeig, arrande la formació de dues persones de l’equip que van incorporar-se a
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la Llar: el curs 1988-89, la Carme López i el 90-91, la Sara Man-chado; totes dues formades a l’Escola d’Expressió i PsicomotricitatCarme Aymerich, escola que va estar vinculada a l’Ajuntament deBarcelona; en l’actualitat la formació en Psicomotricitat es realitza al’AEC (Associació per l’expressió i la comunicació).
El projecte de Psicomotricitat va anar evolucionant a través de l’ob-servació, la reflexió, l’anàlisi i els consegüents canvis que aporten elsanys d’experiència i les inquietuds que també emergien com a equip.
Al llarg dels 7 primers anys vam iniciar l’activitat dues psicomotri-cistes, que ens encarregaríem de portar les sessions de tots elsgrups del Passeig. En les sessions també comptàvem amb la pre-sència de la tutora de cada grup, la qual observava el joc a la sala obé gravava la sessió. A mesura que creixia el projecte, augmentavatambé l’interès de l’equip per formar-se amb l’objectiu de poder por-tar cada educadora la sessió del seu grup.
En un segon moment del projecte, va gestar-se la demanda de for-mació de l’equip, que van fer en dos temps durant dos cursos con-secutius. Aquest assessorament el van fer la Sara i la Carme. Durantaquest temps, una de les psicomotricistes va acompanyar les ses-sions amb l’educadora de cada grup i l’altra va passar a l’aula.
Per nosaltres, l’equip de la llar, després de tot aquest temps partici-pant en les sessions, observant i reflexionant com era el joc a lasala, les respostes que tenien les psicomotricistes davant de dife-rents situacions, de com organitzaven l’espai i el temps..., va arri-bar l’hora, un cop assolida la confiança i la seguretat, d’atrevir-nosa fer que cada grup fos portat per cada tutora com la responsablede dinamitzar la sessió, comptant sempre amb el suport i l’assesso-rament de la Carme i la Sara.
En un tercer moment ens vam constituir com a escola de Pràctiquesde Psicomotricitat, en el cicle 0-3. Els alumnes que inicien les pràc-tiques al centre provenen de la UAB, la UB i de l’AEC.
El dispositiu de pràctiques passa per dos moments, l’acompanyament del’infant a la sala i l’observació del joc amb l’anàlisi posterior de la sessió.
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D’uns anys ençà, les sessions es plantegen amb els mateixos crite-ris i una estructura que a continuació detallem.
Acompanyant els infants en un espai de seguretat i plaer
La psicomotricitat és una activitat basada en el plaer d’actuar, demoure’s, d’expressar els desitjos, de relacionar-se i comunicar-seamb els altres, partint de la llibertat i espontaneïtat dels infants.
La psicomotricista està al costat de l’infant donant-li seguretat, su-port, reconeixement, ànims i felicitant-lo en les seves conquestes.També és qui organitza l’espai, dóna pautes, observa i ajusta lesseves intervencions a les necessitats dels infants.

En un espai privilegiat que ajuda a créixer
A la sala de psicomotricitat, l’infant juga lliurement, s’expressa, esrelaciona, es comunica, explora, prova, conquereix, aconsegueixnoves fites... i de mica en mica arriba a ser conscient del propi cos,de les seves possibilitats i dels propis límits.
Partim d’una organització dels espais i materials, de l’estructura dela sessió i de l’acompanyament que fa l’adult com a suport de laseva evolució.
Els més petitons realitzen l’activitat en la seva estança, on se sen-ten més segurs. Igualment els grups d’un a dos anys ho fan al seuespai habitual, incorporant a l’estança el material, perquè el vaginexplorant i a partir del segon trimestre van a fer l’activitat a la salade psicomotricitat.
Amb uns materials contrastats, organitzats i pensats per...
A la sala hi ha dos tipus de materials, tous i durs. Aquest materialss’organitzen en funció de l’edat, el moment evolutiu i les necessitatsdels infants. 
El material tou: matalassos de diferents dimensions i espessors, coi-xins, rampes, escales, cilindres, túnels, barquetes, peces d’escumade diferents formes geomètriques i mides. 
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El material dur: castell, espatllera, estructura de fusta, banc d’equi-libri, el terra.
Altres materials d’us més concret com: ninos de peluix, pilotes, cor-des, roba, gronxador...
Amb una roba còmoda i flexible que...Els permeti poder moure’s amb llibertat i així afavorir tota menad’accions motrius.
També mitjons antilliscants, per poder adonar-se de l’espai i con-trolar els diferents moviments, evitar possibles cops de peu i tambéprotegir els materials.
Abans de començar l’activitat ens preparem 
En el grup de nadons, els posem els mitjons explicant-los què fem iavançant-los amb la paraula l’activitat que faran a continuació.
En el grup d’un a dos anys, a més a més els demanem la col·labo-ració en la mesura de les seves possibilitats. I també expliquem quèfarem a continuació.
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En el grup de dos a tres anys, la demanda de col·laboració és mésgran, busca a la cistella els seus mitjons, desa les sabates al seulloc i també anticipem amb la paraula l’activitat que es desenvo-luparà.
L’activitat s’organitza en diferents moments.
Segons el moment evolutiu ens trobem amb variants dins de l’es-quema de la sessió:
1. Moment d’entrada. En el grup de nadons, la situació passaper convidar-los a participar en l’activitat que farem a la classe,que prèviament hem condicionat. 
En el grup d’un a dos anys, mentre es fa a la classe, passen a l’es-pai habilitat i quan ho fem a la sala, anem cap allà amb cert ordre,seiem al banc per prendre consciència de l’activitat que anem ainiciar.
En el grup de dos a tres anys, acostumem a baixar a la sala fentun tren i amb cert ordre, ja que han de baixar escales per arribara la sala, seiem al banc, saludem a cada infant i parlem d’aquellsinfants que s’han quedat a casa, d’aquesta manera arriben a sen-tir-se part d’un grup.
A continuació recordem una sèrie de pautes com:

− A la sala venim a jugar i a passar-ho bé− Heu de procurar de no fer-vos mal ni molestar els com-panys− Demanar ajuda sempre que la necessiteu
A continuació accedeixen a l’espai de joc motor.
2. Espai de moviment, on l’infant pren consciència del seu cos,a través de la pròpia acció.
Aquest és segon moment més important de la sessió i el que méstemps necessita.
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Grup de zero a un any

Grup d’un a dos anys

Grup de dos a tres anys
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*Espai del joc simbòlic. A partir dels dos anys i mig o tres, els in-fants acostumen també a iniciar el joc simbòlic fruit de l’exploracióque els duu a pensar en una representació concreta, com per exem-ple l’infant que puja a les estructures de fusta i al cap d’una estonali dóna un altre sentit, ara és una casa.
*Espai de representació, per als més grans hi ha un espai onpodem fer construccions amb fustes o fer un dibuix a la pissarra oen un full gran amb ceres, expressant així les seves vivències.
3. Moment de sortida. En el grup de nadons i en el d’un a dosanys, ens situem en grup i cantem la cançó dels cargols o dels tite-lles per donar per acabada la sessió.
En els grups de dos a tres anys, parlem del que ha passat durant lasessió, fent un exercici i/o cantem una cançó.
Per acabar volem ressaltar com de gratificant ha estat al llarg deltemps l’experiència de fer la psicomotricitat amb infants del primercicle d’educació infantil.
Ha estat un camí difícil en el inicis, estàvem segures d’allò que vo-líem fer, però era important la manera de fer arribar el missatge. Laprimera cosa que havíem de fer va ser la d’explicar a les nostrescompanyes la importància que té la psicomotricitat en les primeresedats, transmetre una metologia i organitzar una temporització ambun calendari per poder gaudir de l’activitat tots els grups de l’escola;ho vam planificar en un dia a la setmana, vam insistir en la impor-tància que tenia fer-la sistemàticament i per últim buscar i confec-cionar els materials que necessitàvem per portar a terme l’activitat.Els primers temps van ser de reflexions i de debatre tot l’equip dela llar, l’espai fins llavors havia tingut la funció de sala multiusos,utilitzada per a activitats puntuals i com a espai d’esbarjo els diesde pluja. 
De mica en mica vam arribar a un acord i vam començar a trans-formar i preparar l’espai, els materials i a organitzar els grups i lessessions.



En aquests primers anys vam aprendre molt; miràvem l’organit-zació de l’espai, la seguretat, les nostres intervencions, la respostadels infants, el rol que cada una de nosaltres portàvem dins la ses-sió (cada sessió la portava una o l’altra psicomotricista); les ses-sions les enregistràvem per després analitzar-les i supervisar lesnostres actuacions.
Paral·lelament vam entrar a formar part d’un grup de treball i re-cerca on fèiem supervisió, que es va crear a l’Hospitalet amb totesles escoles que, com nosaltres, feien psicomotricitat. Aquest grupel coordinava Katty Homar, cofundadora amb Josep Rota de la Psi-comotricitat Aucouturier a l’Escola d’Expressió Carme Aymerich deBarcelona.
En la formació permanent i la supervisió vam poder abordar les pri-meres reflexions i canvis en el nostre treball.

• En el grup dels més petits de l’escola, de zero a un any, vam veure la necessitat de fer l’activitat a la pròpia es-tança habitual.• En els grups d’un a dos anys, els caminants, fer-la durant el primer trimestre també al seu espai habitual i a partir del segon trimestre anar a la sala.• Amb els grans començarien les sessions un cop acabat el període d’adaptació.
Altres qüestions que vam reflexionar a partir de la pràctica van sercom organitzar millor els espais, l’estructura i el temps de sessió perajustar-los a les necessitats de cada grup d’edat.
Per acabar volem compartir la importància que té per als infants d’a-questes edats poder gaudir d’una sala de psicomotricitat, un espaion es garanteixi la seguretat per fer allò que més els agrada, mou-re’s, expressar les seves emocions, gaudir del propi cos, sentir comaconsegueixen de mica en mica noves fites, adonar-se de les sevesincipients habilitats i el seu domini corporal.
La sala és un espai privilegiat on ajudem els infants a créixer, onacompanyem també les angoixes pròpies del moment evolutiu en
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què es troben, un moment que passa per la construcció de la sevapròpia identitat, de fer-se gran, de les novetats i canvis que implicaaixí com també de l’elaboració del procés de separació. 
Tot això implica una organització i unes propostes dels materials ade-quades; també tenir molt present el procés evolutiu a nivell motorper on passen els petits, des de la descoberta del propi cos, del seuincipient moviment, del procés postural, de la conquesta de l’espaiarrossegant-se, gatejant fins a conquerir la verticalitat i la marxa.
Gradualment va adquirint habilitats, coordinació, força..., fins acon-seguir el domini del propi cos.
Totes aquestes maneres tan interessants d’acompanyar s’han detenir en compte a l’hora d’organitzar i assegurar l’espai, perquè aixíl’infant pugui arribar a sentir plaer des del seu propi moviment i lapròpia acció.
Cal tenir present:

• Ajustar l’espai al moment evolutiu del grup.• Proposar un espai segur i alhora que presenti diferents graus de dificultat assumibles.• Un adult que acompanyi i reconegui l’acció de l’infant, que doni seguretat amb la seva presència, que estableixi amb claredat les normes de la sala i que respecti el joc espontani de l’infant.
És a través del joc espontani que l’infant podrà fer aquest recorre-gut i podrà arribar a construir una bona imatge d’ell mateix.
Hem volgut compartit una part de la nostra experiència i el nostrerecorregut en la pràctica psicomotriu; només ens cal afegir que eldia que toca sala, és un moment màgic, el dia que toca psico s’ai-xequen contents i el camí a l’escola és més lleuger. 
Gràcies als meus formadors per acompanyar-me amb les aporta-cions dels seus sabers i per encendre la meva passió per la psico.A Katty, Josep, Iolanda, Anna, José Ángel, Montse, Marta, Pi i Sara.
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Aquest article està dedicat a les nostres companyes: Mercè, Isabel, Teresa,Montse, Rosi, Àngela, Conxi, Isi, Silvia, Sandra, Núria, Cristina..., a Sara,sense ella no hauria estat possible. I a totes les persones que heu arribatmés tard, també formeu part de aquesta experiència.
Anna Closas Martín: És mestra d’educació Infantil i educadora de la Llard’infants El Passeig.
Carme López García: És mestra d’educació Infantil i Psicomotricista; edu-cadora de la Llar d’infants El Passeig; formadora de psicomotricistes d’equipAEC i membre del grup de Recerca d’Educació Psicomotriu de la UAB.
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3.7. L’ESPAI FAMILIAR LLAÇOSCLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS

Les famílies esdevenen el motor del projecte.
Volem garantir els drets i oportunitats dels més petits alhora que volem caminar al costat de les famílies, convidant-les a sentir-se acompanyades en el seu projecte de vida.

Una mica d’història
“Llaços” és un projecte d’intervenció integral a la petita infànciaque neix l’any 2013. És un projecte encara molt jove però que,des dels seus inicis, ha donat uns resultats molt satisfactoris, po-sant de manifest la necessitat d’articular projectes per a la petitainfància amb un clar vessant educatiu, social i comunitari. 
“Llaços“ neix d’una iniciativa del Club Infantil Juvenil Sanfeliu–SantIldefons. L’entitat, amb caràcter socioeducatiu i 40 anys d’història,té com a missió educar en valors infants, joves i famílies en el seutemps lliure, esdevenint un espai de formació i participació comu-nitària amb voluntat de transformació i inclusió social. 
L’any 1995 l’entitat es trasllada a un nou equipament que els per-met gestionar el programa “Jugar i Llegir“ de la Direcció Generald’Acció Cívica i Comunitària. Durant més de 15 anys, el programafunciona amb molts èxits i amb un nivell d’intervenció alt, i disposad’un equipament ideal per fer les activitats. Des de l’entitat es co-mencen a detectar altres necessitats i demandes que les caracte-rístiques del programa no permeten atendre: poder atendreinfants més petits de 4 anys, oferir l’espai i una programació lú-dica per a les escoles del nostre entorn...
Aquestes reflexions ens porten a sol·licitar la cessió de l’espai il’equipament per poder dur a terme altres projectes més d’acordamb les necessitats actuals. Fruit de les gestions, el bagatge,l’experiència i les reflexions realitzades en el seu moment, neix“Llaços“. 
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L’espai familiar Llaços és el projecte que avui us presentem enaquest llibre i que neix de la voluntat de l’entitat d’intervenir en elterritori i diversificar la seva acció socioeducativa des de l’acció co-munitària i la igualtat d’oportunitats. L’espai familiar ens ha permèsampliar la intervenció donant resposta a les necessitats dels méspetits i a les seves famílies.
Definició 
L’espai familiar ofereix un espai de trobada entre famílies i els seusfills o filles de 0 a 3 anys, que fomenta la parentalitat positiva desde la prevenció i la capacitació, acompanyant-les en el seu creixe-ment de ser educands. L’espai familiar té un doble objectiu:
Per una banda, enfortir el vincle entre la família i el fill o filla mit-jançant una pedagogia no directiva, establint una metodologia ac-tiva i participativa entre tot el grup. Per una altra, prevenir situacionsde vulnerabilitat en els nuclis familiars atenent les necessitats de-tectades i construint conjuntament eines que garanteixin un desen-volupament integral de l’infant i que millorin la vida de les persones. Les famílies esdevenen el motor del projecte. L’espai familiar idearacons educatius i formatius que permeten treballar els diferentsaspectes de la criança del fill o filla amb la intencionalitat de con-nectar les necessitats de l’infant amb les de la família. Les relacionsque s’estableixen entre les famílies són clau per incidir en aquestesnecessitats. Llaços contempla alhora que un equip educatiu siguil’enllaç que construeixi aquestes relacions des de l’orientació, el su-port i l’escolta activa. 
El paper de l’educador/a
L’espai familiar Llaços compta amb un equip educatiu que és res-ponsable de crear un ambient que facilita relacions d’ajuda mútua iescolta activa. Els educadors i educadores esdevenen un elementmés de participació, acompanyant les famílies i els infants en elsseus processos de desenvolupament des del respecte i la proximi-tat. Els professionals faciliten les eines a les famílies per tal d’apo-derar-les, treballant la seva responsabilitat de ser pares i mares,incidint en la importància d’enfortir les seves capacitats parentals
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com un factor clau per al creixement integral dels seus fills. És im-portant que les famílies entenguin que els professionals són un ele-ment d’unió i que l’espai familiar no té com a objectiu formar lesfamílies amb una metodologia tancada i rígida. Tot al contrari, elseducadors i educadores referents del servei garanteixen que l’espaisigui obert i flexible a tothom, construint un projecte que s’adapta ales necessitats del grup. Així, el rol del professional és d’assessor,orientador i acompanyant. 
És important que els professionals siguin bons observadors per tald’actuar. L’equip té una bona capacitat de detectar les necessitatsentre les famílies i els infants, i defineix la seva intervenció amb curade no ser instructors, sinó un suport per a les famílies que els ajudaa assolir una actitud empàtica davant les interaccions que es pro-dueixen en el servei: entre les famílies, entre els infants, entre la fa-mília i l’infant, entre els professionals i les famílies... 

La seva formació està lligada a l’àmbit educatiu i social (Educaciósocial, Educació infantil, Psicologia, Pedagogia...). Valorem que ésimportant que la seva formació prevegi el domini de tots aquells co-neixements relacionats amb l’etapa evolutiva de 0 a 3 anys, però ésde gran importància que la persona o persones referents de l’espaitinguin bagatge en treball amb famílies, mediació i resolució de con-flictes, educació emocional..., apostant per una formació continuadaen els temes referits. 
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Eixos d’intervenció 
El projecte preveu un treball individual amb cada família, alhora queestableix que el mateix grup promogui el creixement personal decada nucli familiar. Treballem així, des de tres eixos d’intervenció:l’individual, el grupal i el comunitari. 
LA FAMÍLIA
Un dels aspectes clau que inspiren la intervenció socioeducativa deLlaços és la individualitat de cada persona. El tractament que esfa amb cada família és diferent i parteix de les seves necessitatsi expectatives. L’atenció a l’infant i la família estableix un itinerariindividualitzat que es crea a partir de les necessitats i allò que esvol assolir.

Davant d’un concepte de família canviant que inclou diferents mo-dels familiars, l’espai familiar garanteix que altres models, diferentsdel tradicional, assegurin la maternitat i la paternitat amb la cober-tura de les seves funcions d’educació, protecció i afecte. Cal que lamirada creada amb cada família es construeixi des de l’acompan-yament i amb l’aprenentatge que les dificultats poden ser oportuni-tats per millorar. 
L’educador referent de l’espai disposa d’espais d’atencions indivi-dualitzades on tractar amb confidencialitat aspectes de la família i
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l’infant. A més, disposem del servei de teràpia familiar que comple-menta el tractament familiar sistèmic en aquells casos que valoremque ho necessiten. 
EL GRUP
Tal com hem comentat, un dels aspectes que caracteritza i diferen-cia el servei d’altres que també atenen la petita infància és el paperque hi juga el grup. 
L’espai familiar contempla el grup com un factor de cohesió social.Les famílies tenen l’oportunitat de compartir les seves experiències,inquietuds i pors davant el repte de ser pares i mares. Alhora, els in-fants es troben amb d’altres i junts experimenten l’aventura de créi-xer i descobrir la màgia del joc i l’aprenentatge. Aquesta conjuncióés vital per desenvolupar el projecte, ja que és a partir de la convi-vència com el projecte evoluciona. 

Llaços facilita per una banda espais de conversa i reflexió sobreqüestions de la criança. Aquests moments són molt enriquidors pera les famílies, que interactuen a partir de la seva pròpia experiènciai se senten escoltades i valorades. En cap moment, per això, els mo-dels educatius es tracten amb judicis de valor o crítiques. En el nos-tre espai és molt important el paper de l’educador, que dinamitzal’espai des de la construcció de maneres de fer, trobant estratègiesperquè les famílies aprenguin les unes de les altres. 



Per altra banda, el grup interactua a través del joc. L’espai comptaamb diferents recursos educatius que promouen l’estimulació delnen a través d’una metodologia totalment lúdica. El servei facilitaespais perquè l’infant gaudeixi mitjançant activitats d’experimenta-ció i descoberta. La família acompanya l’infant en el seu creixement,atenta al seu aprenentatge i en companyia d’altres famílies, establintinterrelacions saludables. 
LA COMUNITAT 
L’espai familiar forma part de la comunitat educativa del territori iper això es crea amb la finalitat d’arrelar les famílies i els infants allloc on viuen, establint xarxes socials i fomentant la seva implicacióen la comunitat. 

L’objectiu d’aquest eix és convidar les famílies a ser agents actius delseu territori, actuant des de la responsabilitat i la participació ciuta-dana. D’aquesta manera, l’espai familiar s’incorpora a les dinàmiquescomunitàries del centre i promou entre les famílies, actuacions de des-envolupament comunitari que activen relacions de cooperació i res-pecte, aconseguint un sentiment de pertinença d’identificació personal.
Organització 
L’espai familiar Llaços obre 3 dies a la setmana: dimarts, dimecresi dijous. Per tal de donar resposta als diferents perfils de família ate-sos, oferim 2 horaris, un torn de matí i un torn de tarda. 
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Dimarts de 10h a 12:30hDimecres de 17h a 19h Dijous de 10h a 12:30h 
Aquesta organització està plantejada de manera oberta, amb la in-tenció que cada família pugui assistir un dia a la setmana, dos o tressegons ho necessiti. En qualsevol cas, amb les famílies que vénenderivades des d’algun dispositiu preventiu, l’assistència s’acordaamb les parts implicades i es tracta segons la intensitat del treballque es vol realitzar amb l’infant i la família. Accentuem així el tre-ball en xarxa com una eina metodològica indispensable que plan-teja el projecte en la seva globalitat com un tot compartit entre elsagents implicats. 
Línies de futur
L’espai familiar ha complementat la intervenció socioeducativa del’entitat. Valorem que els nostres projectes (l’activitat diària, el cen-tre obert, el casal de joves...) donen una resposta excel·lent als pro-cessos de desenvolupament integral i acompanyament amb elsinfants i les seves famílies, tot i que estan plantejats a partir de l’es-colarització de l’infant. 
Llaços ha permès que treballem la prevenció i que incidim des de lapetita infància en aquells aspectes socioeducatius que ens preocu-pen, sobretot aquells que influeixen en la vinculació emocional entrepares i fills. Ens ha facilitat treballar amb més temps i dedicació,complementant la intensitat del treball amb les famílies ateses i do-nant l’oportunitat d’obrir les portes a noves famílies que arriben ambtantes pors i dubtes davant l’aventura de ser progenitors. 
El projecte de centre ha crescut i s’ha enriquit. L’espai familiar haestat un aprenentatge per nosaltres i una oportunitat per reco-nèixer la tasca educativa que hem de fer amb els més petits i lesseves famílies. 
Volem continuar creixent i per això el projecte està en aprenen-tatge continu. Es defineix segons les necessitats que detectem enels barris i que compartim amb la resta d’agents socioeducatius.
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Pensem que és un projecte molt nou que necessita consolidar-sei que té molts fronts oberts. Volem garantir els drets i oportunitatsdels més petits alhora que volem caminar al costat de les famílies,convidant-les a sentir-se acompanyades en el seu projecte devida. Confiem en el futur de Llaços i valorem que el seu camínomés acaba de començar. 
Mariló Aneas Pérez i Antònia López BarbaCLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS
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3.8. EL TREBALL A LA CASA DEL PARCEBM LA CASA DEL PARC

Organitzats en espais compartits, els infants aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements.

Qui som?
L’escola bressol municipal La casa del Parc és de titularitat muni-cipal i de gestió externa. Acollim infants del primer cicle d’educa-ció, que comprèn el període que va des dels 4 mesos als tres anys,per prestar els serveis propis d’educació infantil d’aquest cicle.
Ens trobem ubicats al Districte II, al barri de la Torrassa, al carrerAlbareda de l’Hospitalet de Llobregat.
L’educació la fonamentem principalment en el benestar dels in-fants i les famílies i en la interrelació constant dels elements que estan implicats en aquesta educació:

FAMÍLIA + ESCOLA = CREIXEMENT HARMÒNIC DE L’INFANT
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L’EBM La casa del Parc fomenta un tipus d’escola en la qual s’es-timulen i es desenvolupen les capacitats intel·lectuals, motrius,socials i emocionals.
Si prenem aquest objectiu com a base del nostre projecte, perfi-larem els següents aspectes:

• Treball basat en l’afecte, l’estimulació, l’autonomia, la    proposta d’experimentacions i el foment de l’autoestima. • Coordinació, comunicació i equilibri entre família, escola, i entre els infants.• Respecte pels ritmes individuals, l’ensenyament global,l’educació per la tolerància, la diversitat i la socialització.
El nostre treball del dia a dia es basa en el desenvolupament d’unsprojectes elaborats de manera globalitzada en els quals proporcio-nem el treball individual o col·lectiu mitjançant el joc i activitats mo-tivadores que possibilitin als infants els mitjans per construir unaimatge positiva d’ells mateixos i que se sentin feliços en el seu medi.
Des de l’escola bressol La casa del Parc entenem l’escola com unespai per estimular el desenvolupament de les capacitats intel·lec-tuals, motrius, socials i emocionals dels infants.
Infraestructures
Vuit aules distribuïdes en:

- Una aula de nadons, unida a l’aula dels més petits d’1-2 anys per la sala de biberons i la sala de canvis, on cadaaula disposa d’una habitació destinada al dormitori.- Dues aules d’1-2 anys, connectades a través de la sala de canvis i a través d’una porta corredissa.- Quatre aules de 2-3 anys, agrupades de dues en dues, les quals a la vegada es connecten per la sala de canvis i una porta corredissa.
Sala Polivalent: Espai destinat a realitzar activitats de tot tipus.
Pati exterior: Superfície que es troba al segon pis del centre.
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Aquest espai està destinat al joc lliure i forma part d’una activitatessencial en tota programació d’un centre infantil. En aquest espaitambé es realitzen les activitats de joc dirigit, els jocs d’aigua itotes aquelles que, per la seva naturalesa, no és pertinent de re-alitzar-les dins de l’aula. 
Pati interior: Totes les aules tenen sortida a un gran balcó quefem servir com a zona de pati per als més petits, que encara nosaben pujar al pati, i també el fem servir per moments d’esbarjoi espai per fer activitats d’experimentació.
Com treballem?
La nostra escola es fonamenta en una metodologia basada, prin-cipalment, en l’experimentació i el joc, on els nens i nenes són elsprincipals protagonistes del seu aprenentatge i es respecten elsritmes individuals de cadascú.
Tot això, a través d’una línia envoltada d’afecte, harmonia, com-prensió i valoració de l’autoestima i l’autonomia personal. Teninten compte tots aquests principis, la nostra metodologia és, peraquest motiu, constructivista. Aquest és el mètode d’ensenya-ment-aprenentatge amb el qual l’infant és un subjecte actiu de laseva pròpia formació del coneixement i l’educadora només actuacom a guia que l’impulsa a indagar més sobre el que s’ha plante-jat i exposat: ha de motivar-lo a voler saber més.
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A més, la línia metodològica és la globalització de l’ensenyamenti l’aprenentatge significatiu. 
Tot es treballa mitjançant el joc, ja que és l’activitat primordial enaquestes edats. 
El joc lliure és fonamental perquè els nens i nenes interactuïn ambel medi físic i social. Per això, l’educadora-tutora proporciona i pla-nifica activitats com els racons, jocs al pati perquè es relacionin ambels seus iguals, realitzant sortides o excursions i celebrant les fes-tes tradicionals del barri, així com de la comunitat autònoma.
A més del joc lliure, també hi ha joc dirigit en què la intervencióde l’adult es dóna tant en l’organització i aportació dels materials,com en la posada en marxa de l’activitat.
El nostre funcionament del dia a dia és treballant a través dels es-pais i els racons, per nosaltres “l’escola és la nostra aula”.
Encara que d’aquesta manera es treballa amb tots els nivells, ésevident que no es fa de la mateixa manera per la mobilitat que elscaracteritza a cadascun d’ells, no té la mateixa mobilitat un nadóque un infant de 2-3 anys. 
A causa d’aquestes diferències hem fet petites adaptacions, quetenen la mateixa pretensió de treballar amb el mateix sistema, id’aquesta manera l’infant es va adaptant a aquest ritme de treballque s’anirà completant amb l’avanç dels alumnes al llarg dels cur-sos.
La distribució de les zones dedicades a la realització d’activitats és,com ja hem dit, tota l’escola.

- La zona del vestíbul estarà dedicada, per una banda, a l’hora de les rebudes i sortides dels alumnes. També, d’al-tra banda, és un espai utilitzat en moments puntuals com a zona d’esbarjo per als grups d’1-2 i de nadons, quan ja saben desplaçar-se.
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- La sala polivalent és, com el seu nom indica, zona de di-ferents activitats com són:• Festes i celebracions.• Punt de trobada per cantar i ballar amb el perso-natge que identifica la festa tradicional del mo-ment (castanyera, tió, carnestoltes...)• Menjador del grup de 2-3.• Espai per a reunions o xerrades amb les famílies.• Zona per a la realització d’activitats en què cal el suport de les taules (plastilina, acolorir petits di-buixos i posar gomets...), just el que anomenem treball de motricitat fina, ja que dins de les aules només hi ha una única taula plegable, que només es fa servir en moments puntuals, deixant d’a-questa manera molt més espai lliure per a la rea-lització de les activitats dins d’aula.
- Racó de l’avi. Aquest és un racó reservat a la realització d’un projecte que la nostra escola porta a terme des del nostre primer any de funcionament. 
Aquest projecte està centrat principalment en l’apropa-ment de la figura de l’avi als nostres infants. El principalmotiu de la posada en marxa d’aquest projecte va ser elgran nombre d’estrangers que tenim al nostre centre,
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pràcticament el 90%, i la situació de molts d’ells de notenir al seu costat aquesta figura fonamental per l’aporta-ció d’experiències enriquidores.
Just unes plantes sota nostre tenim un casal d’avis alsquals convidem a passar per la nostra escola a explicarcontes als infants, anècdotes i batalletes en general, talcom potser ho podria fer un avi amb els seus néts i nétes.També convidem els propis avis i àvies dels alumnes.
Nosaltres hem afavorit la situació intentant guarniraquest racó i donant-li un aire de saleta d’estar.

- Racó del contes. En aquest racó tenim com a objectiu principal fomentar més l’interès pels llibres i la necessitat de tenir-ne cura a través de la motivació que trobem quan expliquem contes de manera diferent, ja sigui amb titelles o amb llibres amb què poden interactuar o fan participar.
Alguns dels contes que fem servir estan elaborats artesa-nalment per les mateixes tutores, encara que també tenimels contes típics per mirar i fomentar el comportament mésadequat de cura i respecte per part dels alumnes.
Aquest racó també té com a objectiu el treball amb elsinfants de 2-3, del comportament tranquil, pausat, res-pectuós i de cura envers els llibres, que després posa-rem a la pràctica quan comencin les visites a la bibliotecaJosep Janés. 

- Racó de les famílies. El nostre projecte consisteix a convidar les famílies que vinguin al nostre centre en horari escolar. Per tal de no trencar la resta de la rutina de la setmana, aquesta iniciativa es realitzarà el divendres, des de les 15h fins al tancament de l’escola. Poden assistir el pare, la mare o tots dos junts. Realitzen una activitat pensada per ells o ajudats per la mestra i viuran les rutines del dia a dia a l’escola. 
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Una altra manera de treballar a l’escola
El treball per espais suposa la distribució d’aquests espais com a ele-ments educatius, per tant qualsevol lloc pot tenir una finalitat edu-cativa sempre i quan s’adapti a l’activitat que es vulgui realitzar.
Per nosaltres aquest sistema proporciona llibertat als infants, mésautonomia, més seguretat en si mateix i per tant un reforç de laseva autoestima, punts fonamentals per desenvolupar el nostreprojecte educatiu.
L’organització de manera explícita consisteix a tematitzar lesaules, les sales, els replans... de tal manera que els infants trobinun espai molt ampli que els permet realitzar uns tipus d’activitatsconcrets, com seria manipulació, joc simbòlic, experimentació, psi-comotricitat... Per nosaltres no és el mateix tenir tots aquests ra-cons dins d’una mateixa aula, que poder gaudir d’una aulacompleta per una activitat exclusivament. L’espai està preparatper realitzar l’activitat, pots tenir molt més material a l’abast delsinfants i per tant més experiències per viure.
Un dia a l’escola
Cada dia de la setmana la tutora fa la rebuda dels alumnes a laseva aula i a les 9,15h comencen amb les tasques diàries del bondia, el temps, escollir protagonista, fer el tastet de fruita i mirarqui ha vingut i qui no. Al voltant de les 9.30h ens desplacem capa l’aula que ens toca, on realitzarem l’activitat programada i ales 10.15h recollirem la classe i la deixarem perfectament neta iordenada, perquè quan tornin a entrar els alumnes en aquellaaula, la trobin ben correcta.
A les 10.30h pugem al pati i a les 11h tornem a l’aula per pre-parar-nos per anar a dinar. Quan acabem de dinar tornem a lesaules a dormir. A la tarda fem rebudes dels companys i com-panyes que tornen de casa, joc lliure, contes, música o altresactivitats, depenent del temps disponible, i a les 16h comen-cem a berenar. Quan acabem tornem a l’aula a preparar-nos permarxar.
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Què pretenem?
Aquesta manera de treballar amb els infants possibilita en gran me-sura el desenvolupament de l’autonomia, l’autoestima i la segure-tat dels infants. Segons el tipus d'activitat, algunes aules necessitenser dirigides per l’educadora, però en altres els nens i nenes podentreballar amb autonomia. Organitzats en espais compartits, els in-fants aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir co-neixements. El fet de compartir els espais i el material de total’escola amb tots els alumnes del centre també potencia la seva ini-ciativa i el sentit de la responsabilitat. Les educadores tenen unadistribució setmanal de manera que cada grup passi per les dife-rents aules i racons de l’escola. Jugar els és necessari per formar-se i desenvolupar-se. El seus jocs són simbòlics, imitant rols de lavida dels adults. A través del joc s’expressen lliurement i creiemque hi ha d’haver una flexibilitat a l’hora d’escollir els racons de joc.A vegades els infants mostren preferències clares per determinatstipus de jocs i resten indiferents davant d’altres. Convé que famí-lies i educadores intentin motivar-los despertant-los l’interès cap anoves possibilitats de joc.
Quan treballem amb els canvis d’espai hem pogut comprovaraquestes avantatges:

- Compartir experiències, materials o espais genera un am-bient solidari i de col·laboració.- Gaudir de més material i espai per al mateix grup de nens i nenes.- Fomentar l’atenció i la motivació dels infants, gràcies als canvis d’espai durant tot el dia.- Fomentar la socialització en major mesura en interactuar cada dia entre tots els alumnes de l’escola.- Fer valorar i respectar més els espais i materials de l’es-cola en haver d’estar compartint-los.- Conèixer i aprofitar tots els espais de l’escola com a fil conductor de les seves activitats.- Potenciar l’autoestima de l’infant amb la seguretat que li proporciona el coneixement de tots els espais de l’escola, cap lloc és un misteri.



Les necessitats dels infants i també les nostres com a mestres hanestat, entre altres, les raons que ens han impulsat a portar enda-vant aquesta manera d’organitzar les classes. Aquesta va ser laproposta organitzativa i metodològica que més ens va satisfer,perquè aquest sistema de treball és el que més ens omple.
EQUIP EDUCATIU DE L'EBM LA CASA DEL PARC
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3.9. AMBIENTS D’APRENENTATGEESCOLA PACO CANDEL

L’equip docent sap que ha de crear entorns d’aprenentatge realment potents, on els nens i nenes siguin els creadors i dissenyadors del seu propi aprenentatge.

El creixement de natalitat experimentat per la nostra ciutat elsanys 2005-2006 i que té el punt més elevat l’any 2007 és el fac-tor principal per a la creació de dues escoles noves a l’Hospitalet,una d’elles al barri de Santa Eulàlia: l’escola Paco Candel.
Justament és en aquest barri on també es concreta la transfor-mació urbanística més important de la ciutat dels darrers vint-i-cinc anys: l’enderrocament de les vies del “carrilet”, l’obertura capa la Gran Via i la creació del nus urbanístic d’Europa-Fira i de laCiutat de la Justícia. L’Ajuntament de la ciutat, amb el que ales-hores era el regidor d’Educació, el Sr. Lluís Esteve, fa una claraaposta per la creació d’una escola en el barri on s’experimenta uncreixement exponencial d’habitants a causa de les construccionsde nous habitatges. Cal recordar també que és l’inici de la crisieconòmica i la construcció d’un edifici queda descartada. L’escolas’ubica en una gran extensió de terreny al carrer Aprestadora, onja s’havien instal·lat provisionalment altres centres.
És en aquest context que neix l’escola, amb la clara voluntat dedesenvolupar un projecte educatiu d’acord amb les exigènciesd’una societat en un profund canvi de valors, econòmicament feblei inestable, i la necessitat d’incorporar tots els elements d’inclusiói cohesió social i d’excel·lència educativa. 
Actualment s’imparteix Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) i EducacióPrimària (1r, 2n i 3r curs) amb una població escolar de 290 alum-nes aproximadament. La població escolar de l’escola és heterogè-nia. En general les famílies són joves i molt participatives en lavida escolar dels seus fills, estan interessades en el projecte edu-catiu de l’escola i vetllen per la seva continuïtat. Per altra banda,
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l’equip docent és jove i motivat i està implicat en projectes d’in-novació i millora. El projecte educatiu està en constant evolució,adaptant-se a les noves necessitats que van sorgint a la societat,i pretén ser un element integrador de tota la comunitat educativa. 
La formació i la innovació esdevenen elements clau per a la milloradels resultats acadèmics i en l’èxit escolar i faciliten tot allò que jasabem que porta a l´èxit en l´aprenentatge dels alumnes:

• Potenciar la capacitat i l’hàbit de reflexionar.• Treballar per la equitat, és a dir, compromís amb la igualtat d’oportunitats per a tothom i en la distribució dels re-cursos en funció de les necessitats.• Afavorir la capacitat i voluntat de decidir, de vèncer la por, de tenir iniciativa, d’esforçar-se per aconseguir objectius, d’assumir responsabilitats.• Integrar les famílies com un element essencial de la tasca educativa, facilitant-los la realització d’activitats diver-ses: entrades relaxades, acompanyament escolar, pre-sentació de projectes, organitzador d’activitats...
L’equip docent sap que ha de crear entorns d’aprenentatge real-ment potents, en què els nens i nenes siguin els creadors i dis-senyadors dels seu propi aprenentatge. Cal organitzar l’escolaentorn d’aquests principis bàsics:



113Algunes bones pràctiques (

Què entenem per ambient d’aprenentatge?
«Unos ambientes preparados para desarrollar el potencial humanoson unos espacios relajados de actividades autónomas y espontá-neas donde los niños encuentran lo que necesitan para su des-arrollo: actividades motrices ligadas a la actividad cognitiva,actividades que vayan de lo concreto a lo abstracto, de lo poco es-tructurado a lo muy estructurado.
»El adulto tiene que estar presente en la actividad del niño, per-cibiendo pero no juzgando, mostrando interés pero no dirigiendoni organizando, tenemos que ser como un espejo donde el niño sevea a sí mismo de forma diferente y tenemos que ser aprendicesde un juego en el que no conocemos ni el final, ni el objetivo, nilo podemos subordinar a nuestras finalidades.
»Por tanto, el trabajo por ambientes consiste en crear espacios te-máticos (muy preparados y pensados) para experimentar, inves-tigar y aprender. Para ello se aprovechan todos los espacios y seconvierte la escuela en un entorno vivo.»1

Com es creen aquests espais?
Els espais i els materials no són indiferents ni per als infants ni perals adults. Sabem que les seves característiques influeixen en l’a-prenentatge, les conductes, les relacions, les emocions. La bellesaés un dret fonamental de l’ésser humà i, per tant, de la infància.La bellesa es transforma en una nova manera de mirar les coses,d’aprendre i de viure. 

1. WILD, Rebeca. Educar para ser: vivencias de una escuela activa. L’autora (Ale-manya, 1939) és pedagoga. Va estudiar Filologia Germànica, Pedagogía Musical iPedagogía de Montessori. Des de 1961 resideix a l’Equador on el 1977 va fundar,junt amb el seu marit Mauricio Wild, el «Pesta», un centre escolar alternatiu com-post de jardí d’infància, escola i educació permanent. 
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Quins ambients treballem?

ESPAIS: ORGANITZACIÓ A L'AULA. L'aula hauria d'estar organitzada d'una ma-
nera flexible i atenent la metodologia emprada. No hauria de ser un obstacle per
portar a terme el treball de grup, la recerca d'informació, les converses, etc.
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Quins materials utilitzem? 
Dins de l’aula hem de proposar materials diversos que donin res-posta a les diferents necessitats i de diferents exigències curricu-lars. Han de ser agradables a la vista, sense colors estridents i fetspreferiblement de materials naturals. Volem potenciar l’ús de ma-terials alternatius, reciclats, inusuals, que possibilitin unes cons-truccions narratives i fantàstiques dintre d’escenaris de jocsquotidians

Què pretenem? 
L’autonomia: poder accedir als materials lliurement permet satis-fer la necessitat interna d’exploració, descobriment i aprenentatge.L’adult que observa pot així copsar les necessitats reals dels in-fants sense anticipar-se.



L’èmfasi en el procés de construcció del seu propi aprenentatge.Què i com avaluem?
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Equip docent de l’ESCOLA PACO CANDEL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Agraïments: Als companys i companyes que comparteixen experiències iens obren les aules amb generositat.
Escola La Marina, Escola Can Fabra, Escola La Maquinista, Escola Con-grés Indians, Escola Els Encants, Escola Sadako, Escola Fructuós Gela-
bert, Escola Jacint Verdaguer, Escola Itaca





3.10. EL JARDI, UN ESPAI PENSAT PER EDUCAREMB LA CASA DE LES FLORS

El jardí és una zona educativa mési un espai on continuar l’aprenentatge que es fa a l’aula.

L’escola bressol La Casa de les Flors està situada a la ciutat del’Hospitalet de Llobregat i s’ubica al barri de la Florida, classificat te-rritorialment al districte IV, limitant amb els barris de Collblanc, laTorrassa, Pubilla Cases, Can Serra i Sant Josep. L’escola obre lesseves portes el gener del 2010 acollint 94 famílies. 
Des de l’any 2010 que es va inaugurar l’escola, l’equip educatiu de LaCasa de les Flors ha anat fent reflexions pedagògiques sobre el jardí, icada any s’han anat introduint nous elements en aquest espai. El curs2014-2015 es va crear el “Projecte de Jardí” per redefinir els diferentsespais del jardí, cohesionant-los amb els espais interiors de l’escola. Alllarg dels següents cursos, s’han anat incorporant i/o millorant els es-pais al jardí per garantir més riquesa en el joc dels infants.
Amb l’ajuda d’aquest projecte vàrem iniciar el canvi per construir unjardí a dins l’escola, on l’infant pogués gaudir i enriquir-se mitjançantespais i materials (senzills, naturals i quotidians) que permetessin undesenvolupament global del nen o nena respecte de la part motriu,cognitiva, simbòlica, manipuladora i expressiva. 
En el jardí, l’infant troba diferents racons de joc seguint amb cohe-rència amb els diferents espais que troba dintre de la seva pròpiaaula. El jardí és una zona educativa més i un espai on continuar l’a-prenentatge que es fa a l’aula, on potencien l’assoliment de les ca-pacitats de l´etapa de cada cicle. Així doncs, entre l’aula i el jardíaconseguim que l’infant sigui el protagonista del seu propi aprenen-tatge en un entorn que proporciona seguretat, afecte, relacions ambels iguals i confiança. Creiem que el joc és el mitjà d’aprenentatge delinfants i per aquest motiu cuidem el jardí amb diferents propostes.
Prioritzem que el jardí estigui envoltat, al màxim, d’elements natu-rals i sostenibles, deixant de banda elements artificials i estereoti-
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pats que poden limitar l’infant a fer un joc en concret sense donarpas a la llibertat. Els elements i materials naturals poden donar moltavariació al joc de l´infant, com també crear un entorn acollidor.
Les educadores són les responsables de construir els racons del jardíd’acord amb els interessos dels infants i les seves preferències. Pen-sen en els objectius que volen aconseguir per tal d’afavorir el nivellde desenvolupament i garantint la llibertat constant dels infants dedecidir on volen jugar i amb quins companys volen compartir aquestmoment. També vetllen per la cura dels espais i materials perquè estrobin en perfecte estat i siguin potenciadors de la curiositat.
El jardí de l’escola es va inaugurar el maig del 2009. És un jardímolt espaiós i amb una superfície de 576’65 m2. Està dissenyat demanera rectangular i es troba situat al centre d’un edifici. El terraés de ciment i a la part central hi ha una gran zona feta de cautxúque potencia el joc motor. 
Abans de portar a terme el “projecte del jardí”, la distribució delsespais era:

- Banda esquerra del jardí: una zona verda amb plante-tes i vegetació elaborats amb neumàtics reutilitzats i tractats per a aquesta finalitat.
- Part central del jardí: un tobogan, un pont, dues case-tes, cistelles i gronxadors en una zona verda on hi ha un petit tendal. 
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- Banda dreta del jardí: dos sorrals fixos (un d’ells ambuna estructura de fusta i tendal) i la zona de l’hort. 

El curs 2014-2015, l’equip educatiu reorganitza el espais interiorsde l’escola i també creu necessari adequar els espais exteriors, jaque tots els espais de l’escola són pensats per afavorir els pro-cessos d’aprenentatge dels infants. 
El jardí està dividit en diferents zones per tal d’oferir un gran ven-tall de possibilitats:
• Zona de joc motor.En aquesta zona hi ha col·locats elements que afavoreixen el des-envolupament motor. Propostes motrius com rampes i desnivells,caixes de fruita, neumàtics, cubells grans i estructures com: to-bogan, pont i gronxadors. Tots aquests elements ajuden a garan-tir el grimpar, el salt, el balanceig i el reptar. 



) EDUCACIÓ INFANTIL. BONES PRÀCTIQUES A L’HOSPITALET122

• Zona de manipulació.Espai on s’ofereixen diferents materials naturals per experimentari estimular els sentits. 
• Zona de joc simbòlic.En aquest espai s’ha intentat fer un joc representatiu de la vidaquotidiana col·locant dues casetes envoltades de jardineres simu-lant un petit jardí. D’aquesta manera es delimita l’espai i es creauna zona més acollidora. També hi trobem dues taules de picnicon poden jugar amb la fireta. En ocasions, també s’utilitzen perberenar a l’aire lliure.

• Zona d’expressió artística.Espai per fomentar l’expressió artística, on s’ ha col·locat una pis-sarra amb guixos de diferents mides i colors perquè els infantspuguin crear de manera lliure.
• Zona de sorra.Aquest espai continua igual amb els dos sorrals, on els infantspoden experimentar i manipular la sorra. Les educadores els ofe-reixen diferents propostes com: pales, cubells, sedassos, ras-clets i materials reciclats o de rebuig. Aquests es desen encontenidors a l’alçada dels infants per tal que en puguin fer ús demanera autònoma. 
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• Zona de l’hort.Aquesta zona s’ha mantingut igual. És un espai delimitat per unatanca, la qual permet observar allò que hi ha plantat. Dins d’a-quest hi trobem jardineres, dues piques i estris com regadores,cubells per trasplantar la sorra i pales. 
Els infants, en les seves estades al jardí, no disposen de cap se-qüència d’activitats. Ells troben al jardí les diferents zones de joci segons els seus interessos i inquietuds escullen l’espai on jugar.Els materials que componen cada zona estan a l’abast dels infants,poden canviar de zona de joc del jardí sempre que vulguin i com-partir el joc amb diferents companys en diferents espais.
Un cop acaba l´estona al jardí, els mateixos infants recullen elsmaterials i joguines de cada zona del jardí i ho col·loquen al seulloc predeterminat o en diferents contenidors que troben enl´espai destinat. 
Al jardí es promouen les relacions entre iguals. Al principi de curs,els infants surten al jardí per cicles i establint dues franges horà-ries per tal de respectar el joc de descoberta de l’entorn corres-ponent a cada edat i afavorir un clima més relaxat. Cap al segoni tercer trimestre fomentem l’intercanvi de relació entre edats.Com a equip valorem la importància de compartir estones al jardí,ja que en aquest espai es fomenten diferents aprenentatges, es-tones de joc, descobriments, converses... 
Aquest espai també s’utilitza per fer diferents trobades amb lesfamílies, amb infants i educadores.

Festes i celebracions: hi ha cinc festes principals que secelebren al jardí de l’escola: la Castanyada, l’Hivern, Car-nestoltes, Sant Joan i la Festa de Final de Curs. Totes elless’organitzen amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola, queajuda les educadores a decorar el jardí i adequar-lo a cadafestivitat, a engrescar la resta de pares i mares a col·la-borar i assistir a la festa i a ajudar-nos a recollir. Tambés’organitzen activitats (contes, obres de teatre, rues, jocsi tallers) i es fa un berenar per a familiars, infants i edu-

• 
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cadores. Per tant, podem dir que les festes al jardí sónuna bonica manera d’unir tota la comunitat educativa.
Creació de l’hort: durant el mes de març, els infants de 2a 3 anys inicien la creació de l’hort acompanyats de lesseves educadores. Es demana la implicació de les famí-lies portant llavors o plantes i venint a plantar-ho a l’hortde l’escola una tarda. Tanmateix, els infants de 2 a 3 anyssón els responsables de la cura de l’hort i tres tardes a lasetmana surten amb les seves educadores a regar lesplantes i observar com creixen. Alguns pares i mares ofins i tot avis o àvies, voluntàriament, ajuden en aquestatasca col·locant vares de bambú perquè creixin les plan-tes rectes i o traient les fulles seques o males herbes.

L’equip educatiu i l’AMPA va demanar a l’Ajuntament la col·locaciód’un tendal al jardí de l’escola per facilitar zones d’ombres durantl’estiu i així poder gaudir d’aquest espai tot i les altes temperatu-res. El setembre del curs 2016-2017 ha estat possible i la petitacomunitat podrà gaudir durant tot l’any d’aquest espai sense pre-ocupar-se del clima. 
El jardí el considerem un espai més per educar. Per aquest motiul’Equip Educatiu sempre intenta que hi hagi coherència entre elsespais interiors i exteriors. En qualsevol espai de la comunitateducativa hi ha aprenentatges significatius per als infants, per aixòcal tenir-ne cura i donar-li la mateixa importància a tots els espais. 

L’Equip Educatiu d’EBM LA CASA DE LES FLORS

• 
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3.11. EL PROJECTE DE BIBLIOTECAEMB LA CASA DELS CONTES

Aprendre a escoltar per aprendre a llegir

L’escola bressol La Casa dels Contes, que es troba situada al carrerAmadeu Torner 57 de l’Hospitalet de Llobregat, és un centre de ti-tularitat pública, gestionat per una empresa privada.
El nostre principal objectiu és proporcionar una educació global,plural i integradora que permeti reforçar l'autonomia dels infants,que els faci créixer com a persones i que els faciliti d’adquirir unsvalors i normes de convivència, partint de l'entorn en el qual estàubicada l’escola.
Ens definim com una escola catalana, democràtica, aconfessionali arrelada tant al nostre entorn com respectuosa amb la diversitat.
A la nostra escola acollim 74 infants de 0 a 3 anys, repartits en cincaules: una per a infants de 0-1, i dues per als d’1-2 i 2-3 respecti-vament, amb un total de cinc unitats.
Els objectius de la nostra escola són:

• Crear un ambient d'afectivitat que ajudi l'infant a construir la seva pròpia identitat personal amb una imatge positiva i ajustada d'ell mateix.• Garantir la seguretat dels infants i cobrir les seves neces-sitats fisiològiques.• Afavorir la creació d'un entorn pròxim a l'infant i que li generi curiositat intel·lectual, ganes d'experimentar i lliure interacció amb el medi.• Estimular el desenvolupament de les capacitats motrius, intel·lectuals, socials i emocionals.• Aconseguir que l'infant visqui les seves relacions amb una actitud d'intercanvi comunicatiu de qualitat.• Afavorir l'autonomia personal.
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Des de la nostra escola tenim en compte els diferents ritmes de des-envolupament i acollim els infants i els acceptem íntegrament ambestima. Per nosaltres és primordial conèixer-los i comprendre’ls desdel respecte i l’afectivitat, i assegurar les relacions de confiança ambles persones adultes i amb la resta dels infants propers.
Per assolir aquests objectius, utilitzem una metodologia que es con-creta en el dia a dia de l'escola, en el treball del joc, activitats sen-sorials, d'experimentació, de psicomotricitat, així com el treball perafavorir els hàbits d'autonomia personal, higiene, alimentació i son.I també la seva sensibilització vers els sentits mitjançant la música,l'art i l'expressió corporal. Part fonamental de l’aprenentatge enaquestes edats considerem també el treball amb les famílies i ambd’altres institucions del barri.
Un dia a la Casa dels Contes contempla tots aquests aspectes fona-mentals per al desenvolupament integral de l’infant, desenvolupanttotes aquestes activitats que ajuden l’infant a descobrir el món alseu ritme i a formar-se com a persones autònomes.
Activitats d'experimentació
Mitjançant l'experimentació, els infants fan ús dels cinc sentits perobservar, explorar, manipular, tastar... els diferents materials i ex-treure'n les seves pròpies conclusions.



127Algunes bones pràctiques (

Amb accions com tocar, provar, mirar, posar, repetir, imitar... desco-breixen diferents fenòmens de l’entorn.
Com a centre educatiu, ens proposem d'introduir l'infant en un mónric d'estímuls i vivències que possibilitin al màxim el seu desenvolu-pament personal i la seva creativitat.
El joc a la casa dels contes

•Els nadons i la panera dels tresors: durant el primer nivellde l’escola bressol, el joc preferit dels nostres infants és lapanera dels tresors, generalment de vímet, que serveix percontenir objectes variats que poden oferir-se a l’exploraciódels infants a partir del moment que es mantenen asse-guts. Els objectes de la panera són autentiques eines d’a-prenentatge i s’han de respectar com a tals, tot i que moltesd’aquestes coses són utensilis domèstics habituals o mate-rials de la natura. Els objectes són triats, canviats periòdi-cament i rentats amb molta freqüència. També n’hi afegimregularment de nous que enriqueixin aquesta experiència imantinguin el seu interès.

• 
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No utilitzem objectes de plàstic ja que ofereixen color, peròcap altra qualitat: textura, gust, olor… Les figures que re-presenten no son reals i per tant no tenen un valor peda-gògic ni sensorial.
Amb aquest tipus de joc ajudem els infants a desenvoluparla coordinació ull-mà-boca i els donem eines per al seu des-envolupament sensorial.
El joc heurístic i els infants d’1-2 anys: és un tipus de jocque consta de tres materials: objectes (que no han de teniruna finalitat lúdica i són molt variats, cilindres de cartró,anelles de cortina, cintes, petxines...), contenidors (mate-rial on es poden ficar i treure elements, com ara pots demetall) i bosses (per guardar els objectes). Aquest joc con-sisteix a deixar els infants explorar lliurament els objectesque els educadors distribueixen per l’aula, els poden ficar itreure, omplir i buidar, obrir i tancar, tapar i destapar, api-lar, encaixar, estirar, empènyer, girar... i d’aquesta maneraels infants aprenen a reconèixer diferents qualitats dels ob-jectes i les diferents relacions que s’estableixen entre ells(unes coses són més grans que les altres, unes roden i al-tres no...). Quan acaben l’activitat, els mateixos infantsdesen els objectes a les bosses i així aprenen a fer classi-ficacions, a l’hora que amplien el llenguatge.
El joc simbòlic i els grans de l’escola: aquest tipus de joc éspropi dels infants de 2-3 anys i no és altra cosa que el jocd’imitar, les ganes de créixer i fer-se gran jugant a ser totallò que veuen en els adults; podem ser bombers, mestres,cambrers, mares, pares... Els racons de joc simbòlic sónuns espais destinats a l’activitat lúdica que necessiten unaparticipació lliure, imaginativa i creadora, i permeten als in-fants recrear experiències quotidianes assumint rols dife-rents dels habituals. Mitjançant aquests jocs,  els infantsaprenen a relacionar-se amb els seus iguals, a descobrir elvalor de la cooperació, la interacció i la socialització, a serrespectuós i responsable dels materials col·lectius, a po-tenciar la imaginació, la creativitat i la fantasia, a compar-

• 

• 



129Algunes bones pràctiques (

tir uns espais, uns materials i unes joguines, a assumir unespautes, uns valors, uns hàbits i unes actituds a partir de lainteracció amb els altres, a renunciar de vegades als inte-ressos propis per acceptar els de la majoria, a aprendre aviure en grup i compartir...
Rutines: el camí cap a l’autonomia personal
El temps dels àpats
La metodologia del nostre projecte d'alimentació està basada en elrespecte del ritme de cada infant, tenint molt en compte que ca-dascú té necessitats ben diferents.
L'organització del servei permet establir un ambient relaxant, sensepresses, a fi que cada infant pugui realitzar el seu procés d'alimen-tació segons el seu ritme i necessitats.
Oferim un espai d'alimentació (esmorzar, dinar i berenar) amb unservei de cuina integrat i personalitzat, per tal d'aconseguir:

• Respectar el ritme individual de cada infant en el seu pro-cés de desenvolupament.• Treballar conjuntament amb les famílies la introducció dels diferents aliments.• Respectar tot tipus d'al·lèrgies, dietes i necessitats con-cretes dels infants.
L’infant aprèn des de ben petit a preparar-se per dinar, posant-se elpitet, agafant els coberts... i després de dinar en bona harmoniaamb els companys toca recollir taula i llençar la brossa. 
El temps del descans
En l'estona del descans, procurem que tots els infants dormin, peraixò habilitem l'espai i els oferim un ambient tranquil, còmode i re-laxat que els faci sentir segurs. Cadascú en el seu llitet amb elsseus llençols i el xumet o el ninot amb què dorm si és necessari.
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Els educadors/es són les persones responsables d'acompanyar i aju-dar els infants en l'estona de descans. Mitjançant aquest acompan-yament i el respecte del ritme de manera individual, els infantsadquireixen tots els hàbits i processos d'autonomia:
• Posar i treure sabates.• Aprendre a descansar sense la presència de l'adult.• Descansar sense la necessitat de cap objecte.

El temps de la higiene
Per tal que l'infant adquireixi una autonomia cada vegada més sò-lida, donem molt èmfasi a l'aplicació així com a l'autoregulació d'-hàbits personals i socials.
Per facilitar l'autonomia en la higiene, la font d'aigua, el sabó demans, el paper eixugamans, les pintes i un mirall són al seu abast iorganitzats de manera clara i visual.



La relació amb les famílies
Durant aquesta etapa educativa és imprescindible donar impor-tància i protagonisme a la família, ja que ha de formar part del diaa dia de l'escola, participant i implicant-se en el Projecte Educatiu;un dels principals objectius que ens proposem com a centre edu-catiu és que la relació entre l’escola i les famílies sigui el més fluïdapossible.
La relació família-escola ha d'estar basada en el coneixementmutu, la confiança, la comunicació i el respecte, ja que treballemper un projecte comú: l'educació i el benestar dels infants.
A l'escola bressol el contacte entre les famílies i l’equip educatiuacostuma a ser més freqüent i directe que en altres etapes i per-meten un coneixement progressiu dels agents educadors i ajudena les famílies a viure amb seguretat l'estada del seu fill/a a l'escola.
El que pretenem a La Casa dels Contes és fer possible que els doscontextos de desenvolupament més importants en els primersanys de vida d'un infant (família i escola) puguin compartir crite-ris educatius que facilitin el creixement harmònic dels infants.
Cal marcar unes pautes ben clares sobre les responsabilitats queté cada una de les parts en la tasca educativa. El fet de compartirobjectius i cooperar actua en benefici de l’infant. 
Des de l’Escola Bressol la Casa dels Contes transmetem a les famí-lies que l’escola és un complement dels aprenentatges que l’infantrep en l’àmbit familiar, especialment, tot el que està relacionat ambels valors, actituds, hàbits de comportament i formes de relació. 
L’escola facilita el contacte diari educador/a-família durant les en-trades i les sortides. 
En aquest contacte, les agendes diàries o registres a l’entrada del’aula (segons el grup d’edat) són un element important, ja queconstitueixen un intercanvi d’experiències viscudes a casa i al’escola.
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Els projectes de l’escola
Per tal de treballar tot el que hem anat explicant, a la Casa dels Con-tes desenvolupem cada curs algun projecte d’innovació pedagògicaamb els quals procurem atreure la curiositat dels infants i ajudar-losen el seu desenvolupament personal. Aquests projectes són acu-mulatius, és a dir, cada curs se’n fa un de nou, però es continuen tre-ballant els que s’han anat aplicant en cursos anteriors. Entre altrestenim: el de l’hort (vénen familiars a cuidar el nostre hort i els infantsbaixen a regar, recollir collita i aprendre el que les persones cuida-dores els expliquen, a més d’observar fenòmens naturals i descobrird’on vénen els productes que trobem a la taula a l’hora de dinar), eldel pati (amb el qual intentem la transformació dels nostres espaisa l’aire lliure perquè siguin més adequats als nostres infants i on tin-guin més possibilitats de desenvolupar la seva imaginació), el deltastet de fruita (oferint als infants a mig matí un tros de fruita va-riada per aprendre a menjar sa i compartir una bona estona amb elscompanys), el dels contes (on treballem els diferents contes queatreuen els infants explicats de maneres diferents a la tradicional,perquè no només puguin gaudir de l’estona, sinó també per apren-dre vocabulari, respectar els torns de paraula, saber concentrar-se...) i el de la biblioteca, que explicarem a continuació.
El projecte de la biblioteca
A l’EBM La Casa dels Contes tenim la gran sort d’estar situats enun edifici compartit amb d’altres entitats, com és el cas de la Bi-blioteca Plaça Europa. Per què és una sort? Doncs perquè els nos-tres infants poden gaudir de les seves instal·lacions i fer ús de totel seu material; d’aquesta manera podem ensenyar-los a familia-ritzar-se amb els llibres, amb el plaer de la lectura, amb les acti-tuds necessàries a l’hora de “llegir” o mirar contes tals com laconcentració, el silenci...
Pensem que, si des de ben petits els acostumem a aquesta activi-tat i els adults que els acompanyem gaudim també d’aquests mo-ments, amb el temps esdevindran bons lectors, amb ganesd’enriquir els seus coneixements a través dels llibres i aprendrannormes de conducta i comportament a la biblioteca.
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Són múltiples els motius que ens van incitar a iniciar un treball con-junt entre escola bressol i biblioteca, i també consideràvem que erenmolts els avantatges i beneficis que en podíem obtenir, ja sigui fentreferència als nostres infants i a tot l’equip educatiu com també perdonar a conèixer i fer ús de les instal·lacions de la Biblioteca tant alsinfants com a les seves famílies.
Considerem que participar amb la biblioteca a través de propostes iiniciatives a nivell educatiu possibilita implicar l’escola bressol i, pertant, l’equip, famílies i infants, en la vida educativa comunitària,aconseguint així consciència en la responsabilitat educativa i socialque la nostra tasca comporta. 
A més a més, cal destacar que tot el treball en xarxa amb altresprofessionals educatius, sanitaris i socials és una font enriquidorade formació permanent per a tot l’equip educatiu. Poder relacionar-se amb altres professionals de l’educació i del vessant més social,proporcionant altres punts de vista i moments de reflexió sobre totsels aspectes que envolten el desenvolupament integral de l’ infant.
Per tot això, la nostra escola valora molt positivament aquest tipusd’experiències i fomentarà la participació i implicació dels seus ser-veis, tant per part de la direcció de l’escola com del seu equip edu-catiu i del conjunt de la comunitat educativa.
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Aquest projecte desenvolupat conjuntament amb la biblioteca, noés només com una activitat complementària dins la nostra progra-mació sinó que també fa de mètode perquè els infants coneguin elfuncionament d’aquest espai i es converteixi en un lloc agradable,segur i tranquil per desenvolupar-hi activitats.
Les activitats que realitzem amb els nostres infants en aquest pro-jecte són:

Visites a la biblioteca
Ja que la biblioteca obre dos dies a la setmana al matí, laprimera activitat que portem a terme en el nostre projecteés la visita dels nostres infants esporàdicament un dia a lasetmana (acordat prèviament amb els bibliotecaris). D’a-questa manera comencem a introduir en els infants certsvalors i actituds molt importants com és el respecte enversels altres, el silenci, el respecte envers el material i els al-tres, el gust per la lectura… i els oferirem l’espai infantil dela biblioteca com a racó de treball, lectura i aprenentatge, iper gaudir a la vegada que treballem i incorporem certesnormes de convivència i de respecte envers la resta d’u-suaris de la comunitat.
Aquestes visites tenen una durada molt limitada (els nos-tres infants són d’edats molt primerenques i tenen dificul-tat per concentrar-se llargues estones en una mateixaactivitat) fins que comencen a interioritzar les visites a la bi-blioteca com un hàbit quotidià més de la nostra escola.
Préstecs
Amb aquesta activitat volem establir ponts de col·laboraciói complicitat entre la biblioteca i l’escola a favor de l’estímulde la lectura així com fer ús dels contes com un material di-dàctic estimulant i enriquidor per transmetre nous sabers.És per això que a part de ser usuaris com a entitat (escolabressol), cada estança disposa d’un carnet propi per poderlliurement agafar llibres, DVD, revistes… i així en les visitesque fan poden agafar prestat material i, a la vegada, res-
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ponsabilitzar-se de tenir-ne cura i de retornar-lo en la dataestablerta.
No només podrem agafar material cada estança al nostregust, sinó que gràcies al tracte individualitzat que la biblio-teca ens proporciona, sempre que treballem un determinattema, comptem amb la seva ajuda perquè els bibliotecarisens busquin material específic relacionat, en demanin a al-tres biblioteques de la xarxa i ens facilitin una gran varie-tat de material que ens serveix de gran utilitat. 
La idea és que cada classe pugui agafar el material neces-sari, tenir-lo a l’estança per poder-ne gaudir i aprendre acuidar-lo i a respectar les dates de retorn.
Som-hi, a llegir!
Aprendre a escoltar per aprendre a llegir. Quan les visites ala biblioteca comencen a formar part d’una activitat quoti-diana més i els infants ja tenen assolits alguns dels hàbitsesmentats en les visites (respecte, parlar sense cridar, nocórrer, no tocar el material classificat…), les mestres apro-fitaran les instal·lacions per explicar contes al seu grup.
D’altra banda, cada matí durant el bon dia podran explicara la classe un conte dels que hagin agafat en préstec a labiblioteca i que seran d’interès dels infants, ja que l’hauranpogut escollir ells mateixos. En d’altres ocasions els escolli-ran les mestres a fi que tinguin relació amb el que s’estiguitreballant en aquell moment a l’escola.
Tallers o activitats extraordinàries
Al llarg del curs aprofitem per realitzar activitats extraordi-nàries a la biblioteca, és a dir, fer màscares per carnestol-tes, punts de llibre per Sant Jordi..., o de cara al bon tempsbaixar al jardí de la biblioteca per tal d’explicar contes omirar les seves imatges en un ambient diferent del queestem acostumats.

Equip educatiu de L'EBM LA CASA DELS CONTES
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