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 L’escola Congrés-Indians,  
                                     un espai per SER 
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UN ESPAI PER SER. REFLEXIONS PRÈVIES I ELS INICIS DE L’ESCOLA 

La idea d’infant conformada per l’equip al llarg d’aquests anys és la que ens ha permès construir el nostre Projecte Educatiu de 
Centre de manera coherent i profunda amb les necessitats autèntiques de la infància. És per aquest motiu que sempre hem 
volgut fugir de “modes” i hem reflexionat a fons sobre la coherència de les diferents estratègies metodològiques que hem anat 
aprenent i aplicant en el nostre projecte de centre. En aquest sentit, considerem que ha estat vital definir aquesta idea d’infant 
que és la que ens porta a anar construint i consolidant el nostre Projecte Educatiu de Centre.  
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També sentim imprescindible fer referència a diverses referències significatives, més antigues o més recents, que per a nosaltres 
han estat i segueixen sent importants per continuar reflexionant i aprenent.  

L’any 1989, Nacions Unides va aprovar la “Convenció dels Drets dels Infants” i és en aquest document on es dóna un paper 
important a la infància, considerant als nens i a les nenes com a subjectes propis, com a ciutadans, destinataris de recursos, 
objectes de serveis i accions dirigides no només a l’àmbit educatiu, sinó també a l’àmbit social, sanitari, urbanístic i cultural.  

Al mateix temps, en el recent document de la UNESCO “Repensar l’Educació”, es fa referència a diversos aspectes pedagògics i 
socials que donen força a aquesta motivació. Per un costat, la societat actual necessita una visió holística de l’educació i de 
l’aprenentatge que superi les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics, així com la necessitat de 
reafirmar una visió humanista, que suposi aprendre a viure junts i juntes més enllà de les dimensions socials i culturals de la 
interacció humana, per incloure una inquietud envers la relació de la societat amb l’entorn natural.  

És per aquests motius que la nostra mirada sempre s’ha centrat en fugir de pedagogies rígides i estàtiques i hem apostat per 
una mirada oberta i flexible on es poden reinterpretar i protegir els quatre pilars de l’educació: aprendre a conèixer, de 
manera àmplia, per tal de poder treballar en profunditat sobre diferents camps del coneixement; aprendre a fer, adquirint 
competències per afrontar diverses situacions i per poder treballar en equip; aprendre a ser, desenvolupant la personalitat pròpia 
i ser capaç d’actuar cada dia amb més autonomia, més criteri i més responsabilitat personal; i aprendre a viure junts i juntes, 
desenvolupant una major comprensió envers els i les altres.  

Per això sempre hem centrat el nostre acompanyament de manera que l’escola asseguri un adequat desenvolupament de les 
competències fonamentals, sobretot la d’aprendre a aprendre, entesa com la capacitat de fer servir el propi coneixement de 
manera estratègica i poder percebre allò que ens manca per poder solucionar qualsevol problema que se’ns presenti combinant 
la informació, la comprensió, les habilitats, els valors i les actituds de manera contextualitzada.  
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Els inicis de l’escola 

L’Escola Congrés-Indians està situada al Districte de Sant Andreu de Barcelona, al barri de La Sagrera.  

Som una escola que va obrir les seves portes el curs 2010/2011, amb dos grups de P3. L’escola va completar la línia educativa el 
curs 2018/2019, any en què va sortir la primera promoció de nenes i nens de 6è de primària cap a la ESO, que va ser quan vam 
deixar de ser escola de nova creació. 

Ja des de l’inici del projecte, les famílies de l’escola sempre han estat molt actives i participatives i, ocupant sempre el lloc que els 
pertoca com a famílies, han col·laborat intensament en la creació del projecte educatiu. Aquesta participació de les famílies, 
juntament amb un equip de mestres i personal no docent sòlid i altament implicat amb el projecte i amb una dedicació exemplar 
en tots els sentits, ha permès que el centre hagi fet un llarg camí en pocs anys i que, junts i juntes, haguem pogut construir un 
entorn molt cuidat i pensat per atendre les necessitats autèntiques de la infància.  

El plantejament inicial de l’escola, definit per l’equip docent impulsor del projecte i per l’inspector d’educació que ens va 
acompanyar els primers sis cursos, proposava un projecte educatiu innovador/renovador/actualitzador, amb metodologies 
centrades totalment en plantejaments globalitzats i competencials que, al mateix temps, es sustentaven per un projecte molt 
concret d’acompanyament emocional als infants.  

L’equip impulsor vam treballar amb intensitat fent-nos preguntes com “quina educació necessitem per al segle XXI?”, “quines 
eines necessitem desplegar a l’escola per donar resposta al propòsit educatiu de l’educació en el moment actual de 
transformació social en què ens trobem?”, “com transformar les desigualtats en oportunitats per a un desenvolupament inclusiu?”, 
“com desplegar metodologies que aportin als infants la competència de sostenir les transformacions imprevistes que sorgeixen 
constantment en aquesta societat tan canviant?”...  
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L’objectiu de tot plegat enfocava la mirada en crear un entorn coherent amb les maneres d’aprendre de les persones en el 
moment actual, enfocant sempre la nostra mirada en el desenvolupament de competències per a la vida, per tal de regalar als 
infants, tenint en compte el món canviant en què vivim, el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre. Calia, per 
tant, promoure l’aprenentatge al llarg de tota la vida.  

Un altre dels objectius principals de l’equip impulsor del Projecte Educatiu de l’Escola Congrés-Indians, ja des de l’inici, ha estat 
que hi hagi una coherència en totes les franges del dia a l’escola, tant les lectives com les no lectives. En aquest sentit, sempre 
hem treballat i compartit amb tot l’equip del centre, la necessitat que els nens i les nenes sentin que l’escola és un tot, des de les 8 
del matí per aquells i aquelles que fan ús del servei d’acollida de matí, com per aquells que hi estan fins a les 17.30 o més tard, 
estant a l’acollida de tarda o a les activitats extraescolars, passant també per la franja no lectiva de l’espai de migdia (menjador 
escolar). Sentim una gran feina feta en aquest sentit, fruit d’un gran equip en totes les franges, que creu profundament en la 
importància de cuidar aquesta coherència i que s’ha mantingut unit, al llarg dels anys, per vetllar, compartir i treballar 
conjuntament, des del menjador, des de les acollides, des de les extraescolars, des de l’equip docent… perquè per a les nenes i 
pels nens, l’escola sigui un tot únic, independentment dels moments lectius o no lectius que hi viuen. 

Per tant, aquest Projecte Educatiu de Centre, tal com porta implícit en el seu nom, és DE CENTRE, de tot el centre, de tota l’escola 
i per a totes les franges, ja que ha estat redactat pensant en totes les persones, tots els espais, totes les activitats, tots els moments 
del dia… És així, des del nostre sentir, com una escola és coherent amb les necessitats autèntiques de la infància i com un 
Projecte Educatiu té un sentit ple i profund, un sentit autèntic i real.  

Com entenem el nostre Projecte Educatiu de Centre 

Per tal d’aconseguir que aquest Projecte Educatiu de Centre garanteixi la flexibilitat i l’obertura necessàries per adaptar-se a 
les necessitats que vagin sorgint en cada moment, hem considerat necessari partir d’una diagnosi general del moment actual en 
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què es troba l’escola. D’aquesta manera podem assegurar que és un document adequat a la realitat de l’escola i que s’adaptarà 
sempre que sigui necessari, garantint la viabilitat del document i la seva fonamentació en el marc legal de referència.  

El creixement progressiu de l’escola ha fet explícita la necessitat d’una constant transformació, adaptabilitat i molts moments de 
repensar per tal d’anar donant resposta a les necessitats que han anat sorgint a mesura que els nens i les nenes s’han anat fent 
grans i ens han permès detectar la necessitat d’activar noves maneres de fer i d’acompanyar per tal de donar resposta a les 
necessitats pròpies del creixement, que van lligades a les necessitats autèntiques dels nens i de les nenes segons l’etapa de 
desenvolupament.  

És així com hem anat activant, al llarg dels diferents cursos, noves estratègies i actuacions metodològiques i d’acompanyament 
emocional fruit de la formació contínua i permanent de l’equip de mestres, i és així com anem construint i consolidant tot el que 
anem repensant, fent i incorporant.  

Sabem que l’educació és la força de transformació més potent; és des de l’educació que podem promocionar els drets 
humans i la dignitat de les persones i construir, des d’aquí, un futur millor per a tothom, centrant-nos sempre en la igualtat de 
drets, en la justícia social i en el respecte per la diversitat cultural des d’una responsabilitat compartida per a promoure una 
igualtat equitativa pública.  
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UN ESPAI PER SER. LA IDEA D’INFANT I LA CULTURA DE LA INFÀNCIA 

El Projecte Educatiu de Centre de l’Escola Congrés-Indians és, segurament, el document de centre més important ja que 
contempla la projecció de l’escola en totes les vessants. És per aquest motiu, per tractar-se del document més important, que 
partim de la nostra idea d’infant a l’hora d’elaborar-lo, ja que l’acció educativa i tot el projecte de centre només tindrà sentit si 
parteix d’aquesta idea d’infant i de la cultura de la infància, ja que tot el que fem a l’escola ho fem pensant en les nenes i els nens, i 
en les seves necessitats autèntiques. 
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Per tant, tot allò que es desplega en aquest Projecte Educatiu de Centre, i en la vida de l’escola en tots els sentits, només serà 
coherent si s’ajusta a la idea d’infant que tenim les mestres i els mestres que formem part de l’escola, ja que sentim que és 
aquesta idea d’infant i cultura de la infància el que ha de guiar la nostra pràctica i el que ha de ser el motor de totes les 
decisions i iniciatives que impulsen el nostre dia a dia, tant pel que fa a les estratègies metodològiques que anem desplegant 
com en tot allò vinculat a l’acompanyament emocional, afectiu, cognitiu, relacional i social a les nenes i als nens. 
Només una idea d’infant ajustada i coherent amb les necessitats evolutives de cada etapa de desenvolupament, sense deixar 
de veure el moment individual de cada nena o nen, serà un punt de partida amb sentit pel desplegament de l’acció educativa. 

És per aquest motiu que iniciem el redactat d’aquest Projecte Educatiu de Centre definint, abans de res, la nostra idea d’infant i 
com entenem la cultura de la infància, ja que tot el que s’anirà desplegant posteriorment en els següents apartats serà fruit de la 
coherència que cerquem tenint en compte aquest punt de partida. 

La idea d’infant des d’una perspectiva social… 

Partim, per tant, de quina és la nostra idea d’infant tenint en compte que tota societat té una idea d’infant com a construcció 
social que determina el paper que s’espera d’ell i la definició dels seus drets. Aquesta imatge social també està lligada a les 
polítiques i pràctiques que es despleguen a l’educació primerenca i, per tant, determina la nostra manera d’observar, d’estar, de 
pensar i d’interactuar amb els nens i amb les nenes dins de l’escola.  

Així i tot, les persones que acompanyem infants hem de ser crítiques amb aquestes idees i, com a privilegiades que som pel fet 
d’estar tan properes a la infància, hem de ser crítiques i denunciar aquelles concepcions que no s’ajustin a les necessitats 
autèntiques de la infància o aquelles concepcions que se centren en la idea d’infants com a petits adults. És per aquest motiu que 
el nostre projecte de centre sempre ha vetllat per anar trobant una coherència entre aquesta concepció social i el que 
nosaltres hem anat observant, dia a dia, de les necessitats dels nens i de les nenes i hem reflexionat profundament sobre tot el 
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que hem anat observant; i a partir d’aquí hem anat construint el nostre propi projecte d’acompanyament i que sentim que és un 
tret d’identitat singular de la nostra escola.  

És per això que sempre hem fugit d’idees que se centren en els nens i les nenes com a reproductors i reproductores de 
coneixement, idees que defensen que els infants neixen “buits” i que els hem d’omplir perquè esdevinguin adults 
econòmicament i socialment productius; aquesta mirada envers la infància comportaria un acompanyament centrat en omplir al 
nen o a la nena amb coneixements, habilitats i valors culturals que estan prèviament determinats, socialment sancionats i llestos 
per ser administrats i comportaria que la institució educativa se centrés, únicament, en omplir aquests “envasos buits” el més 
ràpidament i eficientment possible. Tampoc ens hem sentit identificades amb aquelles idees que se centren en el nen o la nena 
com un procés de la naturalesa, que entenen que el desenvolupament és un procés innat, determinat biològicament i que 
segueix les regles generals, considerant l’infant sense tenir en compte el context i entenent que el nen o la nena va passant per 
tot un seguit d’etapes biològiques d’una manera ordenada.  

Per tant, al llarg de tot aquest primer apartat anirem definint la nostra idea d’infant que, a la vegada, anirà determinant la nostra 
mirada i aquelles idees amb les quals ens sentim identificats i identificades.  

La idea d’infant centrada en l’infant com un ésser capaç d’empoderar-se… 

Per tant, el primer punt que volem destacar és que el nostre Projecte Educatiu se centra en una imatge de l’infant com un ésser 
capaç d’empoderar-se, entenent que els infants són éssers competents, capaços, amb una vida emocional i intel·lectual 
complexa, que tenen uns drets i que són membres actius de la seva comunitat.  

És així com els hi atorguem una identitat forta i que permet alliberar el seu potencial. Validar l’infant des d’aquesta potencialitat li 
permetrà anar cercant les seves pròpies maneres d’estar al món, ja que percebrà que allò que sent i allò que pensa té un valor i 
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està reconegut; la seva veu es tornarà més forta i important i la seva autoestima es veurà reforçada ja que sentirà que és el 
protagonista de la seva pròpia història.  

La idea d’infant que es centra en els infants com a ciutadans del present...  

Una altra idea important que compartim és que els infants són ciutadans del present, amb unes necessitats bàsiques aquí i ara 
que se sostenen en un entorn de cura; cal veure als infants com a éssers que necessiten estar ben cuidats i que estan en constant 
canvi, en permanent evolució, com a éssers que ens poden portar per camins no explorats per les persones adultes.  

Per tant, creiem fermament i profundament que l’infant ha de sentir que té una interpretació pròpia del món, que constantment 
està desafiant els seus propis límits, que d’ençà que neix busca relacionar-se, que impacta i genera ancoratges en el seu ambient 
fent-lo propi, que inventa noves maneres i nous camins, que construeix les seves pròpies teories al voltant de com funcionen les 
coses i que percep que pot ser generador de canvi per la seva comunitat.  

La idea d’infant com a ésser que té el dret de ser respectat de manera profunda...  

Aquesta idea general inicial ens porta a desplegar els dos pilars fonamentals del nostre Projecte Educatiu de Centre: 
l’acompanyament emocional amb respecte i amor i l’aprenentatge centrat en metodologies de la vessant socioconstructivista 
que fomentin els aprenentatges significatius i que respectin la manera d’aprendre dels nens i de les nenes; aquests dos pilars 
es concreten en tot un seguit de concrecions que orienten la nostra pràctica educativa en la quotidianitat de l’escola i que veurem 
desplegats, de manera precisa, al llarg del Projecte Educatiu de Centre.  

La idea d’infant com a persona que necessita ser acompanyada en el desenvolupament de 

totes les seves vessants...  
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Sempre amb una mirada respectuosa envers la infància, ens centrem en tot moment en una estreta vinculació entre emoció i 
aprenentatge, entenent que aquells aprenentatges significatius són els que l’infant pot vincular amb una emoció que sent; en 
aquest sentit, la necessitat de vetllar perquè el desig d’aprendre, que és innat en tot ésser humà, romangui actiu en l’infant, 
comporta que centrem aquestes pràctiques educatives en un respecte profund per les necessitats autèntiques de cada infant, 
entenent que l’aprenentatge autèntic és aquell que surt de dins (i que no li ve imposat des de fora) i sent molt coherents amb 
les necessitats pròpies de cada etapa del desenvolupament en tots els sentits (emocional, cognitiu, relacional, social i afectiu).  

En aquest sentit, caldrà ser adults i adultes presents i disponibles que, en un entorn on l’infant es mou amb certa autonomia i 
llibertat, podrem connectar amb una autèntica cultura de la infància, amb la creativitat dels nens i de les nenes, amb la diversitat 
d’intel·ligències, i amb els diversos ritmes i estils d’aprenentatge i amb el motor intern de cada infant que serà el seu motor de 
desenvolupament i de creixement.  

La idea d’infant com a impuls dinàmic...  

Al mateix temps, tenir present la necessitat de moviment de la infància i la concepció de què l’infant és un impuls dinàmic, ens 
permet generar una acció educativa centrada en la importància de què l’infant senti un benestar físic que li permeti 
desenvolupar, de manera natural, diferents aprenentatges per a la vida; aquest aspecte, vinculat al projecte de disseny d’ambients 
i espais d’infants, ens permetrà construir i dissenyar espais educatius coherents amb les necessitats pròpies de cada edat. Aquests 
espais, per donar resposta a la nostra idea d’infant, han de ser estètics, amb un sentit, organitzats, provocadors de mviment i de 
dinàmiques diverses, que permetin acompanyar les emocions i expressar- les, i que ofereixin diversos diàlegs que permetin que 
cada infant es pugui comunicar des d’aquell llenguatge que li sigui més proper.  
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La idea d’infant a l’etapa preoperativa i a l’etapa de les operacions concretes...  

A partir d’aquesta idea general de la infància, com a projecte hem reflexionat i hem anat ajustant el fet de poder donar resposta 
tenint en compte les dues etapes del desenvolupament que abastem a l’escola, entenent que en cada etapa sorgeixen unes 
necessitats que cal contemplar, cuidar i atendre. 

La idea d’infant a l’etapa dels 3 als 6 anys...  

Entenem, doncs, l’infant a l’etapa 3-6 amb unes necessitats que van lligades al desplegament del joc simbòlic, a una gran 
obertura a la socialització i a l’inici d’una percepció, per part del nen i de la nena, que hi ha una realitat exterior que l’envolta i que 
està farcida de regles i valors diferents dels propis; tot i que abans de l’inici de l’escolarització l’infant ja ha d’haver tingut moltes 
vivències de límits per part dels familiars més propers, en aquesta etapa l’adquisició, consolidació i acceptació dels límits li 
permetran anar desplegant, d’una manera sana, la socialització amb els seus iguals.  
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Entenem l’etapa 3-6 com una etapa de drets (amb una intensa necessitat de cura d’aquests drets), en què l’infant ha de rebre tot 
allò a què té dret per part d’adults i adultes que no esperin res a canvi, amb una forta creença de la necessitat d’un desequilibri 
entre el donar i el rebre en la relació entre l’adult o adulta i l’infant; d’aquesta manera, a mesura que l’infant vagi sentint la 
sensació de benestar que li proporciona sentir-se cuidat i respectat, anirà creixent i desplegant, a la vegada, el gust per regalar a 
les altres persones allò que ell rep. Per tant, serà un moment en què prendrà una gran força el concepte de socialització 
secundària.  

La idea d’infant com un tot globalitzat… 

Dels 3 als 6 anys, l’aprenentatge se centra en un desplegament globalitzat, ja que l’infant en aquesta etapa és global, i es troba en 
una etapa en què ha d’aprendre moltes coses, comprendre-les i poder-les aprendre respectant les seves necessitats de 
manipulació, experimentació i vivència de manera que tot allò que en aquesta etapa aprengui de manera significativa i per 
descobriment, a l’etapa següent (7-12 anys) podrà anar traspassant a un pensament més abstracte propi d’aquesta altra etapa. 
Per tant, el que la mà ha tocat a l’etapa 3-6, a l’etapa 7-12 el pensament ho elabora, ho dirigeix i ho interpreta.  

La idea d’infant en relació amb els límits… 

A l’etapa 3-6 entenem els límits com quelcom imprescindible per mantenir un entorn relaxat, per generar una estructura on 
moure’s amb seguretat, per facilitar la diferenciació entre necessitats autèntiques i substitutives i per facilitar l’obertura a noves 
experiències.  

Hem de tenir present que al llarg de l’etapa 3-6 es produeix el procés d’interioritzar els límits, que és quan l’infant comença a 
percebre que hi ha una realitat exterior que comporta que hi ha regles i valors diferents dels seus; l’adquisició i consolidació de 
límits serà imprescindible per l’infant, en aquesta etapa, per desplegar de manera sana i equilibrada el seu procés de 
socialització amb els seus companys i amb les seves companyes.  
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Tenin en compte la nostra idea d’infant i a les necessitats a les quals sentim que hem de donar resposta, el nostre projecte es 
centrarà en la relació entre vincle i límit, entenent que el límit que està posat en el marc del vincle segur afavorirà el creixement 
de l’infant i li permetrà no sentir-se violentat o envaït per l’adult o l’adulta.  

Aquest acompanyament a l’etapa 3-6 serà la base d’una bona relació de credibilitat de l’infant envers les persones adultes 
que l’acompanyem a l’escola, base que serà imprescindible a l’etapa 7-12 per tal que els nens i les nenes ens sentin propers i 
properes, i percebin que els i les hem respectat sempre en el seu sentir i que hem validat totes les seves emocions, sense 
entrar mai a valorar quines han estat aquestes emocions, sinó validant-les, senzillament, des d’una mirada del plaer o desplaer 
que li han generat. 

Hem de tenir present en tot moment que l’assimilació i el respecte dels límits seran la base per la llibertat del nen o de la nena, 
entenent que una persona no pot ser lliure mentre no respecti la llibertat de l’altre o de l’altra.  

L’agressivitat com a motor de vida...  

Pel que fa a l’acompanyament de l’agressivitat, entesa des del nostre punt de vista com aquell mecanisme d’autodefensa intern 
que tot ésser humà necessita mantenir activat al llarg de tota la vida per tal de protegir-se de qualsevol amenaça que li vingui de 
l’exterior, el projecte d’escola vetllarà sempre perquè tots els infants mantinguin aquest mecanisme activat, i l’acompanyament se 
centrarà en ajudar als infants a canalitzar la seva energia agressiva i expressar-la de manera que vegin l’altre o l’altra i el 
respectin o la respectin.  

L’agressivitat serà, per tant, aquella energia que ens mou cap a l’acció i que ens permet cobrir les nostres necessitats vitals; és un 
moviment vital cap a la trobada i la relació.  
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A l’inici de l’etapa 3-6 observarem un infant més impulsiu (fet que està relacionat amb el seu món emocional, que encara està, a 
l’inici de l’etapa, lluny d’una capacitat de més autoregulació de l’impuls més primari d’anar cap a l’altre o l’altra) i el nostre 
acompanyament es centrarà en ajudar a l’infant a expressar la seva agressivitat d’una manera cada vegada més continguda 
físicament per arribar, al final d’aquesta etapa, a poder expressar el seu malestar o disgust des d’un lloc d’autocontrol i no-
agressió física, remarcant sempre la importància de dir a l’altre o l’altra allò que no li permetem o allò que no ens agrada a través 
de la paraula o d’altres formes d’expressió.  

La idea d’infant com a ésser en constant creixement i evolució...  

La transició entre l’etapa 3-6 i l’etapa 7-12 implica el tancament d’una primera etapa en què l’infant s’ha anat separant de la 
simbiosi amb els familiars o els cuidadors o les cuidadores més propers o més properes i el seu món interior, per sortir amb força 
cap a l’exterior, buscant nous horitzons i anant conquerint la seva pròpia identitat i el seu lloc en el món.  

Per tant, podríem dir que passen d’una primera etapa en què se senten fills o filles, part de la família, alumnes... i en què es 
defineixen a través del món adult, a una segona etapa en què van descobrint que són alguna cosa més i que poden començar a 
construir la seva pròpia identitat.  

Des del naixement, les percepcions del món són confoses i desorganitzades des de la mirada de l’infant; els estímuls externs van 
prenent un sentit i es van organitzant a mesura que es van reforçant les estructures internes, les quals es van desenvolupant amb 
l’edat i el creixement de l’infant. Per això sentim que des de l’escola hem d’oferir estructures sòlides, fermes, consistents i 
ordenades que ajudin als nens i a les nenes a posar ordre al caos extern que perceben.  

En aquest sentit, la creació d’imatges internes (primer dels seus cuidadors i de les seves cuidadores principals i després dels 
secundaris i secundàries) farà possible que el nen o la nena pugui consolidar la distància necessària al llarg de l’etapa 3-6 per 
poder fer un salt considerable en la socialització a l’etapa 7-12.  
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La idea d’infant dels 7 als 12 anys...  

A l’inici de l’etapa 7-12 encara no són capaços ni capaces de mantenir una visió estable d’ells mateixos ni d’elles mateixes. La seva 
consciència dependrà, en gran part, de la dels adults o les adultes que els acompanyem i la percepció pròpia serà encara 
variable en funció de l’exterior.  

Per això és imprescindible un acompanyament adult que ofereixi rutines, la possibilitat de mantenir un ordre, que posi uns límits 
clars i que tingui cura de la salut emocional de la infància. Sense això, els nens i les nenes es confonen i no poden construir els 
seus fonaments per anar endreçant, des de la construcció d’una estructura interna, el caos que perceben de l’exterior.  

La idea d’infant com a ésser amb el dret de ser cuidat i protegit per l’adult...  

En relació amb les persones adultes que som properes, una gran diferència entre aquestes dues etapes i que també marca la 
inestabilitat que pot sentir el nen o la nena en aquesta transició, és que a l’etapa 7-12, a diferència de l’etapa 3-6, els adults i les 
adultes deixem de ser vistos o vistes com a éssers omnipotents i omnipresents i els infants comencen a percebre les nostres 
ombres i foscors, una percepció necessària per al seu creixement perquè serà el que els permetrà, a mesura que vagin transitant 
per aquesta etapa, poder acceptar les seves pròpies ombres en un futur no massa llunyà.  

Tot i això, parlem d’inestabilitat perquè és evident que aquesta descoberta progressiva genera emocions contradictòries i certa 
confusió. Aquesta incertesa i confusió també es veu alimentada per les sensacions de pèrdua que el nen o la nena va sentint a 
mesura que va iniciant la nova etapa; la pèrdua de privilegis que comencen a detectar a l’inici de l’etapa 7-12 i el fet d’haver 
d’assumir noves exigències per part de l’adult o l’adulta, pot comportar una fractura de la complicitat entre la persona adulta i 
l’infant si no s’acompanya bé; des del punt de vista del nen o de la nena, el canvi d’etapa pot ser interpretat com el pas de la 
infància carregada de privilegis a la infància carregada de responsabilitats.  

21



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

Aspectes com la sensació d’exclusió del món adult i no saber ben bé quin és el seu lloc, les noves actituds limitadores per part de 
l’adult o l’adulta, l’interès per la sexualitat i pel desenvolupament psicosexual i la identitat sexual, la confusió que els pot portar el 
tema de la mort... són aspectes que poden generar un desequilibri si no són ben acompanyats.  

Per tant, les persones adultes que acompanyem hem de conèixer aquests dilemes existencials individuals interns per a 
poder reconèixer-los i acompanyar-los. És per aquest motiu que sentim que en aquesta etapa és imprescindible que la persona 
adulta generi moltes situacions de complicitat i retrobament, de manera que els nens i les nenes ens sentin propers i properes, 
disponibles i oberts o obertes a parlar de qualsevol cosa que els generi neguit o que vulguin compartir amb nosaltres.  

En aquest sentit, sempre hem de tenir present que algunes explicacions massa raonables o racionals els poden fer sentir que som 
poc còmplices del seu món interior; poden ser, en algunes situacions, respostes massa allunyades i no hem d’oblidar que el món 
de la raó l’aniran conquerint de manera molt lenta i progressiva des dels 3 anys i fins als 12.  

És important, per tant, percebre amb molta sensibilitat el moment de cada infant per poder ajustar les nostres respostes i oferir 
un combinat de realisme i fantasia en funció d’aquest moment per tal d’evitar que els nens i les nenes entrin en confrontació amb 
els seus iguals i amb els adults o les adultes. Comportaria, per tant, elaborar un combinat de raó i intuïció per tal de donar 
resposta al més essencial del pensament màgic.  

Per tant, per tal de cuidar molt aquesta transició i aquest canvi d’etapa, cal que els adults i les adultes ens mostrem comprensius i 
que oferim recursos alternatius que permetin que els infants ens sentin propers i sensibles als seus llenguatges i al seu món 
intern: contes tradicionals, joc simbòlic amb mini mons, espais de representació per expressar emocions, treball i expressió 
corporal, espais creatius, taller de pintura, contacte amb la natura... D’aquesta manera podrem oferir-los símbols universals que 
els facilitin la projecció del seu propi món intern i els nens i les nenes sentiran que les persones adultes que els i les 
acompanyem, legitimem el seu món interior fantàstic, ja que donar resposta a aquest pensament fantàstic serà una bona base per 
transitar fins a arribar a assolir un pensament científic.  

22



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

Quant a l’etapa 7-12, el projecte de centre contempla una transició entre una etapa i l’altra, entenent que el cicle inicial de 
primària és un moment en què es va tancant l’etapa 3-6 i es va obrint l’etapa 7-12.  

La idea d’infant com a ésser amb un fort desig per desplegar i ser conscient del propi 

aprenentatge...  

Un primer aspecte molt rellevant de l’etapa 7-12 és que ara, el nen o la nena necessita sentir que aprèn fent servir les eines 
universals i les pròpies de la cultura en la qual està immers o immersa, i ser-ne conscient per tal de sostenir-se emocionalment.  

Volem destacar aquest aspecte com a inicial perquè és un dels trets essencials que guien l’acció educativa de la nostra escola en 
aquesta etapa. En aquest sentit, seguint amb la idea d’infant general que exposàvem a l’inici d’aquest apartat, anem concretant 
cada vegada més i anem fent més explícit el pensament analític al llarg de l’etapa 7-12, sense deixar mai de costat el pensament 
global.  

És per aquest motiu que en aquesta etapa trobem més concreció i més franges de treball analític en el dia a dia que en 
l’etapa 3-6 en què, com dèiem, l’infant se centra molt més en un pensament global.  

L’escola dóna resposta a aquesta necessitat de la infància oferint diverses possibilitats de contacte amb l’entorn i la realitat, oferint 
la interacció amb materials concrets i figuratius, afavorint accions d’aprenentatge centrades en la cooperació, oferint espais de 
treball global i de processos que permetin que l’infant estableixi connexions neuronals relacionant diferents conceptes i 
implicant el cos en els processos d’aprenentatge.  

Només d’aquesta manera el nen o la nena podrà anar creant nous vincles entre el pensament concret i el pensament 
abstracte i el que podrà connectar amb el pensament abstracte de manera significativa a l’etapa 7-12 serà allò que a l’etapa 3-6 
ha adquirit des de l’experimentació, la manipulació i el contacte real amb la realitat física. Tot i això, hem de tenir present que 
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l’abstracció es va desplegant i desenvolupant, cada vegada amb més intensitat, al llarg de tota aquesta etapa. Per tant, no serà 
fins al final de l’etapa (cap als 12 anys) que podrem parlar d’una abstracció total i una profunda descentralitzada de l’acció.  

Per tant, el gran desig per aprendre que manifestarà l’infant a l’etapa 7-12 haurà d’anar acompanyat d’estratègies 
metacognitives que li permetin ser conscient del propi desenvolupament cognitiu, social, afectiu, emocional i relacional; 
d’aquesta manera, el nen o la nena anirà prenent cada vegada més consciència de la pròpia evolució en l’autonomia, en les 
relacions amb les altres persones, en la seva moral, en el propi desenvolupament de la ment i en els aprenentatges que va 
adquirint. Aquesta consciència del propi creixement li permetrà, a la vegada, anar revisant la seva pròpia vida i desplegar la 
capacitat introspectiva.  

Al mateix temps, caldrà afavorir i anar desplegant, de manera progressiva, els processos de grup relacionats amb la construcció 
col·lectiva del coneixement i amb l’aprenentatge en relació com a sinònim d’aprenentatge significatiu, de manera que els 
nens i les nenes puguin anar contextualitzant, cada vegada més i amb un nivell més alt d’abstracció, els continguts que vagin 
adquirint i assimilant.  

La idea d’infant com a ésser que necessita ser cuidat físicament i emocionalment...  

Altres aspectes propis d’aquesta etapa, i que centren la nostra reflexió i pràctica docent, són els relacionats amb aspectes 
emocionals que són un factor clau pel creixement i per les necessitats dels nens i de les nenes. En aquest sentit, la nostra idea 
d’infant a l’etapa 7-12, es centra en una forta necessitat, per part dels nens i de les nenes, de desenvolupar-se afectivament i 
emocionalment, socialment i personalment.  

Per tant, observem canvis significatius en el desenvolupament social, cognitiu i emocional. La millor comprensió de les emocions 
pròpies i les dels altres i de les altres, el van portant a entrar en el món dels sentiments (a diferència de l’infant a l’etapa 3-6 que es 
mou en el món de les emocions), li permet consolidar amistats més sòlides i un reajustament profund del seu autoconcepte i 
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observem una evolució en la lògica lligada a criteris col·lectius (a diferència que a l’etapa 3-6 en què la lògica es veia lligada a 
criteris personals).  

És per això que ens trobem davant d’un infant molt més conscient dels motius que el porten a certes accions i ara ja serà 
capaç d’anar diferenciant i integrant diversos aspectes de la realitat (família, escola, societat...) amb una necessitat d’anar-los 
integrant en un JO únic.  

El concepte d’amistat i la necessitat de pertinença al grup...  

En aquest sentit, i vinculat a la necessitat de les amistats, l’infant a l’etapa 7-12 necessita 
sentir que pertany al grup, que en forma part i que hi té un lloc (estem parlant, per tant, de 
l’inici d’una responsabilitat social que, a l’etapa 3-6, no havíem contemplat, ja que la 
responsabilitat de l’infant era més individual).  

Per tant, ens trobem davant d’un infant que necessita crear, d’una manera cada vegada més 
sòlida, les bases per una comprensió cada vegada més àmplia i profunda del món. Per 
tal que això sigui possible, i per atendre a la nostra idea d’infant en aquesta etapa, els 
adults i les adultes que acompanyem a l’escola hem de ser capaços i capaces de construir 
una cultura de grup en relació a la bondat, al respecte i a l’amabilitat, trobant un equilibri 
entre acompanyar (anar juntament amb l’infant en el seu procés de desenvolupament), 
educar (preparar-los perquè puguin conviure socialment) i provocar (incitar de manera viva 
l’execució d’alguna cosa per activar el funcionament d’alguna actuació).  

A diferència de l’etapa 3-6, en què els mestres i les mestres i l’escola són per l’infant com un 
laboratori d’experimentació on va posant en joc les seves habilitats en tots els sentits, a 
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l’etapa 7-12 l’escola i les persones adultes passen a ser un escenari que desperta el desig del nen o de la nena com una 
oportunitat per integrar-se i formar part d’aquest escenari des de l’acció, el sentiment i el pensament. Per tant, a l’etapa 7-12 
l’infant es projecta de forma integral en l’exterior.  

En aquest moment, les normes grupals tindran un sentit fort pel nen o per la nena, i seran el resultat de processos de vivències 
grupals, en relació amb els i les altres i per una bona convivència; caldran, per tant, límits funcionals per una bona convivència, 
límits en relació que permetin un desenvolupament social sa i límits d’autoregulació que permetin que l’infant senti que està 
creixent.  

L’espai que educa, l’espai educador...  

Els infants, a mesura que van creixent, necessiten que l’espai que els acull a l’escola també vagi creixent amb ells en tots els 
sentits; per tant, l’escola donarà resposta a la idea d’infant i a les seves necessitats i aquesta cura i transformació dels diferents 
ambients serà un indicador més pel nen i per la nena de què, a mesura que creix, hi ha un espai físic que es va transformant i que 
va donant resposta a les necessitats que van sorgint.  

Aquesta realitat física ha de ser transformada i acompanyada per les persones adultes que mantenen el context, que contenen i 
que fan possible el canvi arrelant els desitjos de conquesta propis de cada etapa. 

La transformació de l’espai físic és un mitjà necessari que els ajuda a fer visible que aquesta conquesta és real, que se li dóna un 
lloc, que és tangible i que va lligada, de manera endreçada, al context que els envolta.  
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Preservant la infància...  

Finalment destacar que dins de la idea d’infant a l’etapa 7-12, sentim que hem de preservar la infantesa, protegir als nens i a les 
nenes d’allò que encara no els pertoca i deixar que siguin ells i elles qui decideixin quan van obrint portes per anar deixant entrar 
allò que forma part de la realitat exterior; en aquest sentit, hem de tenir en compte que encara són nens i nenes, que són petits i 
petites, i que encara ens necessiten i que els hem de protegir d’aquells aspectes propis del món adult que encara no els 
interessen o dels quals ells mateixos i elles mateixes es protegeixen perquè senten que encara no estan prou preparats o 
preparades per comprendre’ls, canalitzar-los i incorporar-los.  

Per tant, dins de la nostra idea d’infant contemplem el “dret a no saber” com un dret fonamental dels nens i de les nenes per tal 
de protegir-los i respectar les seves necessitats autèntiques afavorint, així, un creixement sa i equilibrat en tots els sentits.  

La responsabilitat de ser coherents amb la nostra idea d’infant...  

Per tant, aquesta idea d’infant compartida en aquest apartat serà la referència fonamental per la pràctica docent, per les decisions 
que es prenguin i per les propostes que s’ofereixin.  

En aquest sentit, partint d’una imatge potent de la infància, com a adults i adultes podrem assumir la responsabilitat i el 
desafiament d’arribar a tots els nens i a totes les nenes amb un missatge que omplirà de poder la seva acció i la seva visió del 
món. Això ens permetrà acompanyar amb consciència de manera que els significats que cada infant construeixi a l’escola, 
estaran carregats de confiança i de capacitat creativa.  

Al mateix temps, l’escola també tindrà la responsabilitat de fer visible la seva imatge d’infància a través de les relacions 
humanes.  
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Per tant, el vincle quotidià amb l’infant, el tracte que li oferim en cada moment del dia, el respecte que es mostra pel seu cos i pel 
seu dret a l’autonomia, les transicions ben plantejades, el disseny dels ambients, de les propostes, de les activitats i dels espais, la 
manera d’escoltar i respondre a través de diferents llenguatges, les converses i relacions entre infants, la manera de viure la 
comunitat, i un llarg etcètera, reflectirà la imatge d’infant que promou el nostre Projecte Educatiu de Centre.  

Es tracta en definitiva, de vetllar per un bon desenvolupament emocional, afectiu, relacional, cognitiu i sensorial que es 
contempli de manera unitària i global. 
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UN ESPAI PER SER. PRINCIPIS DE L’ESCOLA I TRETS D’IDENTITAT  

Principis de l’escola 

- La cura de totes les persones que formem la Comunitat Educativa. 
- L’escola com a territori d’infància, que parteix de la mirada de les nenes i dels nens, de les seves necessitats autèntiques i de 

la seva cultura. 
- L’escola com a entorn coherent amb els processos de vida dels infants. 
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- L’escola com a espai d’equilibri entre la pedagogia de les emocions i la pedagogia dels aprenentatges i del coneixement. 
- El reconeixement dels infants com a ciutadans del present, amb unes necessitats d’infància. 
- L’acompanyament a l’aprenentatge des de la coherència amb la manera d’aprendre dels infants. 
- La pràctica de l’escolta i del diàleg respectuós. 
- La valoració i l’acceptació de la diversitat. 
- L’escola participativa i comunitària. 
- La formació de l’equip docent, viscuda com una responsabilitat personal i professional. 
- La qualitat, la funcionalitat i el sentit dels ambients, dels materials i de l’estètica. 
- L’escola com a organisme viu, com a espai de convivència i de relacions humanes. Un entorn on es pensa, es discuteix i es 

treballa amb la voluntat de reconciliar allò que un o una sap, amb el que no sap. 
- L’escola que obre la porta a la vida, que es relaciona amb l’entorn i que potencia les relacions entre el medi escolar i el social. 
- Un Projecte Educatiu de Centre democràtic, transparent i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i 

un alt nivell d’implicació, capaç de transformar els conflictes en oportunitats per a la reflexió, pel creixement i pel 
desenvolupament de les persones. 

Trets d’identitat 

Els trets d’identitat generals que defineixen el nostre Projecte Educatiu de Centre els distribuïm en quatre subapartats per tal de 
mantenir un ordre i una coherència:  

Escola promotora de valors. 
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Hem de partir de la dignitat de la infància i la institució escolar ha de ser capaç de fer arribar als nens i a les nenes tot un seguit de 
valors humans necessaris per conviure en una societat de respecte i cura per totes les persones. Créixer en un entorn respectuós 
que centra l’acompanyament en la cultura del respecte ajudarà als infants a interioritzar aquells valors que els faran més humans 
i que els ajudaran a conviure amb les altres persones, a madurar i a créixer de manera sana.  

Alguns aspectes més concrets que reforcen aquest tret d’identitat són:  

 - Una mirada respectuosa envers la infància. L’acompanyament emocional amb respecte i amor.  
 - Els infants com a ciutadans del present.  
 - L’escola com a espai d’infants, que parteix de la mirada i de la necessitat dels nens i de les nenes; una escola amb adults i    
             adultes que interpreten la mirada de la infància i que són capaços i capaces de crear un entorn coherent amb els  
             processos de vida dels infants.  
 - La lluita per la igualtat de gènere i la defensa de la coeducació.  
 - L’educació psicosexual i socioafectiva.  
 - L’aconfessionalitat.  
 -  La solidaritat i la cooperació.  
 -  La sensibilitat ecològica i el respecte per la natura.  
 -  El sentit de la llibertat en sintonia amb la responsabilitat.  
 -  La sensibilitat i el gust estètic.  
 -  L’educació integral i holística.  
 -  L’atenció a la diversitat i el respecte per les diferències.  
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Escola activa i plural. 

L’alumnat té el dret de rebre un ensenyament i un acompanyament en el seu procés d’aprenentatge i de creixement que sigui 
actualitzat i que doni resposta a la manera com cada infant aprèn. L’escola ha de vetllar perquè hi hagi una línia metodològica 
coherent entre els diferents cursos, cicles i etapes.  

Alguns aspectes més concrets que reforcen aquest tret d’identitat són:  

 - L’aprenentatge actiu, competencial, globalitzat i vivencial centrat en el paradigma socioconstructivista.  
 - Reflexió constant i profunda, per part de tot l’equip, de metodologies que donin resposta a les necessitats   
              d’aprenentatge dels infants. Treball coordinat i en equip.  
 - Formació continuada i permanent de totes les persones de l’equip i dinamització de diverses formacions a partir de les  
 necessitats detectades per les persones de l’equip. 
 - La documentació com a eina de reflexió de l’acció educativa i de comunicació: el projecte de comunicació. 
 -  Potenciar una educació integral que abasti la globalitat de la persona.  
  -  Promoure i fomentar l’esperit crític, la investigació, la iniciativa, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat individual 

i col·lectiva de transformació de la realitat social.  
- Centrar l’acompanyament acadèmic en les relacions de confiança, credibilitat i responsabilitat.  

  - Cultivar la recerca, l’adquisició de coneixements i l’aprenentatge competencial de manera que hi hagi una coherència 
entre allò que aprenem i les necessitats reals de la vida quotidiana, centrant la mirada en què l’alumnat tingui la capacitat 
d’utilitzar els coneixements i habilitats que va adquirint d’una manera transversal i interactiva, en contextos i situacions 
diverses.  

 - Foment de l’aprenentatge significatiu, cooperatiu i interdisciplinari que afavoreixi el desenvolupament d’habilitats de   
 pensament.  
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Escola pública democràtica i de gestió participativa.  

Com a escola pública centrem el nostre acompanyament en la formació en el respecte als drets i a les llibertats, en l’exercici de la 
tolerància i la convivència, potenciant la participació de tota la comunitat educativa en la gestió del centre a partir d’eleccions 
democràtiques dels representants en els diferents òrgans de govern, de manera transparent.  

Alguns aspectes més concrets que reforcen aquest tret d’identitat són:  

  -  Les relacions humanes dins d’un marc de comunitat i de cooperació.  
  -  L’escola participativa i comunitària.  
  -  La cura de totes les persones que formen la Comunitat Educativa.  
  -  L’escola com a organisme viu, com a espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants; un entorn on es 

pensa, es discuteix i es treballa amb la voluntat de reconciliar allò que un sap amb allò que no sap. Un espai equilibrat 
entre la pedagogia de les emocions i dels aprenentatges.  

Escola del barri de La Sagrera i del Districte de Sant Andreu.  

L’escola sent que forma part del barri i del districte i vetlla per l’obertura a l’exterior i per la participació en aquelles iniciatives de 
barri i de districte de les quals podem formar part, col·laborant activament amb les diferents entitats i mantenint relacions 
coordinades i sistemàtiques.  

Alguns aspectes més concrets que reforcen aquest tret d’identitat són:  
 - Escola arrelada a l’entorn que estableix i consolida vincles i relacions entre les persones que formen part d’entitats     
              diverses.  
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 - Escola que gaudeix de l’entorn més proper i de les possibilitats culturals que ens ofereix l’entorn: parcs, teatres,   
              biblioteques, entitats...  
 - Escola que vetlla perquè l’alumnat, les famílies i l’equip sentin estima i respecte envers el barri i l’entorn més proper, i que  
 fomenta la participació de les persones a les diverses activitats i actes que es realitzen al barri.  
 - Escola promotora de la cultura més propera, amb el català com a llengua vehicular, on la cultura més propera és el punt  
              de partida pel desenvolupament i l’apropament a la cultura més universal.  
 - Escola que crea ponts de cooperació entre les diferents institucions organitzatives, socials i culturals situant la mirada en  
              totes les potencialitats que ens poden oferir i que podem oferir.  

Serà a través del desplegament del Projecte Educatiu de Centre que teniu entre mans que anirem desgranant, concretant i 
ampliant tots aquests trets d’identitat de la nostra escola, i anirem veient com ho fem per tal de generar accions i actuacions que 
els despleguin i hi donin resposta. 
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UN ESPAI PER SER. L’ESCOLA I LES PERSONES 

A l’Escola Congrés-Indians creiem profundament que qui fem possible la construcció del nostre Projecte Educatiu de Centre som 
les persones. Ja des de l’inici del projecte, vam descriure la nostra escola com UN ESPAI PER SER, entenent un SER com la 
manifestació més profunda de l’essència de cada persona. Per a nosaltres, sempre ha estat important que cada individu de la 
Comunitat Educativa senti que pot SER en essència, que forma part de l’escola, que hi té un lloc i que, entre totes i tots, construïm 
i consolidem el projecte de l’escola. Perquè això hagi estat una realitat, ha estat necessari crear i vincular-nos com a persones, 
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des de la complicitat i l’autenticitat, generant relacions d’afecte i credibilitat des del compartir molts moments i molts espais… 
junts i juntes, dalt del mateix vaixell. 

El Projecte de Convivència de l’escola, que trobem desplegat en els documents annexos d’aquest Projecte Educatiu de Centre, 
regula totes les actuacions en relació amb la bona convivència a l’escola. 

La convivència a l’escola 

Des del nostre inici, hem estat una escola que hem acompanyat a la infància des d’un profund respecte pels seus processos de 
vida, centrant el seu dia a dia i tots els projectes que s’han anat desenvolupant a partir de la cultura autèntica de la infància. 
Sentim que aquest acompanyament respectuós sempre ha afavorit la bona convivència al centre i que ha estat la base per no 
haver-nos trobat mai amb grans conflictes.  

Els principis que sentim que sempre han afavorit una bona convivència al centre han estat una forta participació i 
corresponsabilitat de tota la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn, que sempre ens han permès centrar-nos en 
actuacions compartides, coherents, eficients i eficaces que s’han fonamentat en una cultura dialògica i intercultural, basada en 
l’acord i la norma concretada amb fermesa, rigor i afecte.  

Aquestes actuacions globals i integrals han estat la base d’un bon clima necessari per a una bona convivència, ja que la 
descentralització de les decisions ens ha portat a una contextualització que ens ha permès una percepció de col·lectiu i flexibilitat, 
aportant en tot moment propostes clares, properes i integradores. A mesura que hem anat creixent com a escola, hem pogut 
millorar les actuacions, millores que sempre s’han centrat en la vivència i la realitat de l’escola, i que s’han anat implementant a 
mesura que ens hem anat trobant en situacions diverses en el nostre dia a dia. En aquest sentit, la millora constant de les 
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actuacions ha permès donar respostes ajustades a les necessitats, establint instruments per anar ajustant les estratègies, les 
actuacions i els recursos que ens han anat portant a una millor convivència al centre.  

Entenem que el foment de la convivència és la base de tot el projecte educatiu, un projecte que es centra en la nostra 
filosofia educativa i en aquells valors que sentim imprescindibles pel creixement de la infància i de totes les persones de la 
comunitat amb l’objectiu que l’alumnat pugui gaudir d’una bona relació i acceptació pròpia i dels i de les altres, per tal 
d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i professional.  

Les bases de la convivència a l’escola les centrem en el respecte, la llibertat, la democràcia, el diàleg, la comunicació, el treball 
conjunt entre l’escola i la família, el coneixement profund d’un mateix o d’una mateixa i dels i de les altres, la diversitat en 
l’expressió, l’estima, les relacions profundes, l’esforç, la responsabilitat, la inclusió, l’interès pel coneixement, l’acollida, la 
competència social, l’educació intercultural, l’educació emocional, l’educació per la pau, la coeducació... i un llarg etcètera.  

Un dels objectius del nostre projecte educatiu es basa en la creació d’un entorn on s’afavoreixi i es garanteixi el creixement de 
l’alumnat des del respecte envers un mateix o una mateixa, i envers els i les altres, així com la responsabilitat de crear una societat 
més acollidora i plural. Quan parlem de convivència no ens limitem a la consideració de la conducta o dels problemes de 
disciplina; des del nostre punt de vista, la convivència implica que la institució contempli un projecte global d’organització de 
centre que parteixi de la prevenció.  

Un altre dels motius que justifiquen la necessitat d’una bona convivència a l’escola és l’estreta relació que hi ha entre 
convivència i aprenentatge. L’alumnat se sent motivat per comprometre’s en l’aprenentatge quan, entre altres coses, percep que 
l’entorn afavoreix l’aprenentatge. En aquest sentit, és imprescindible fomentar un bon clima d’ambient i d’escola, generant una 
bona cohesió de grup i organització que fomenti la interacció, la participació i el sentiment de pertinença. 
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Generant complicitats 

Des de l’inici de l’escola sempre hem vetllat per potenciar i afavorir una relació de credibilitat i complicitat entre les persones 
que formem part de la Comunitat Educativa. Des del nostre punt de vista, és essencial que la relació se centri en la confiança, una 
confiança que sabem que s’ha d’anar construint des de la relació i el vincle.  

En relació amb l’equip de persones que formem part de l’escola, sentim que l’acolliment, la cura i l’escolta són actituds bàsiques 
i essencials per anar construint aquesta relació. És per aquest motiu que sempre hem procurat cuidar a totes les persones que 
s’han anat incorporant a l’equip, les hem acompanyat i hem vetllat per establir ponts de comunicació centrats en poder fer arribar 
sempre allò que es sent, i validant totes les emocions i sentiments d’aquestes persones. Un dels grans tresors que tenim a l’equip 
és que som totes i tots qui cuidem aquelles i aquells que arriben; quan un o una ha estat cuidat o cuidada, activa un fort 
sentiment de cura envers les altres persones que van arribant. Aquesta manera de fer ens permet seguir gaudint d’un equip molt 
cohesionat i on es despleguen moltes complicitats. 

Quant als infants, aquesta relació de complicitat i credibilitat envers les persones adultes que els acompanyem es genera a partir 
de l’acompanyament que reben des d’un profund respecte per les seves necessitats autèntiques. La presència dels adults i de 
les adultes acompanyants, l’escolta, el respecte per la seva manera de prendre i per les individualitats, l’acceptació envers la seva 
manera de ser i l’estima en l’acompanyament genera tot un seguit de complicitats que afavoreixen el creixement de la infància i 
les relacions que es generen entre adults, adultes i infants. 

En relació amb les famílies, aquesta complicitat es genera des del compartir temps i espai, ja des de l’inici de l’escolaritat. Obrir 
les portes a les famílies durant el temps d’acollida dels seus infants, conviure en l’espai mentre els seus fills i les seves filles es van 
integrant a l’escola, relacionar-se amb les mestres i els mestres a l’ambient, compartir estones quotidianes durant els “moments de 
rebuda” cada dia… són actuacions que ens permeten conèixer-nos i relacionar-nos com a persones, en el sentit més profund de 
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la paraula. És des d’aquest lloc des d’on es pot construir aquesta relació de confiança, complicitat i credibilitat perquè la 
base que la sosté és una relació autèntica i profunda. 

Igual que la sensació de seguretat i protecció dels infants està relacionada amb la vinculació amb l’espai i amb les persones que 
els acompanyen, les famílies també necessiten aquesta sensació de vinculació amb l’equip per sentir aquesta confiança i 
seguretat amb l’escola. Per això les famílies també necessiten saber i sentir que l’escola és de tots i totes, que hi pertanyen i que 
hi tenen un lloc, físic i emocional. L’Espai Familiar cobreix una d’aquestes funcions, ja que és un espai on les famílies poden 
romandre sempre que vulguin… 

I és així com anem generant i construint aquestes complicitats entre totes les persones que formem part de la Comunitat 
Educativa, ja que no ens imaginem construir un projecte d’escola sense aquestes mirades de complicitat entre les persones que 
en formem part. Les famílies, mestres i altres persones que ens visiten, parlen i ens ofereixen la seva mirada; els seus comentaris 
espontanis quan ens expliquen com se senten en relació amb l’escola i com és la seva vivència, és un tresor per a nosaltres que 
ens ajuda a créixer. Ens parlen del vincle, de les relacions i de la història humana que anem teixint totes i tots, juntes i junts… 

Clima de centre 

Al llarg d’aquests anys, hem anat construint una relació respectuosa i propera entre totes les persones que formem la comunitat 
educativa: equip de mestres, famílies, infants, personal no docent, personal extern... Sempre hem estat conscients, i així ho 
definíem ja al projecte inicial de l’escola, que som les persones les que fem possibles les coses; per tant, estava a les nostres 
mans, a través de les relacions i la cura entre les persones de la comunitat, el fet d’aconseguir crear un entorn on les persones 
ens miréssim amb respecte, que ens cuidéssim entre nosaltres, que ens valoréssim i que ens reconeguéssim des de la 
credibilitat i la confiança.  
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En una proposta com la nostra, en què la participació i implicació de les famílies  és molt important, cal que totes les persones 
de la comunitat tinguem clar quin lloc ocupem i quines responsabilitats ens pertoquen segons aquest lloc. Actualment, 
valorem molt positivament el camí fet i sentim que hem fet aquest camí perquè tots i totes (famílies, PAS, equip...) ens hem 
mantingut en aquest lloc i hem sabut mantenir aquesta mirada de respecte, confiança i credibilitat. No era un repte senzill, ja que 
en un entorn on les relacions són tan properes i on la participació de les famílies és tan intensa cal tenir molt clara la importància 
d’aquest lloc que ens pertoca.  

Per tant, la nostra escola sempre ha tingut com a objectiu fonamental la creació d’una comunitat educativa forta, de manera 
que ens puguem enriquir totes les persones que en formem part, i que puguem desplegar un sentit de compromís i participació 
potents. Des del nostre punt de vista, la comunitat educativa sempre ha estat entesa com un sistema de persones que estem 
estretament vinculades i ordenades en un teixit de relacions entre adults i infants. Perquè els intercanvis entre les persones de la 
comunitat educativa segueixin vius seguim repensant espais de trobada, d’intercanvi i de relació on es pugui continuar teixint de 
manera conjunta.  

Cal continuar construint i cuidant aquests espais de manera que s’afavoreixin les relacions i que les trobades i les interaccions 
siguin els principals motors per l’aprenentatge i on també es cuidi el benestar de les altres persones.  

És per això que continuem apostant per una escola democràtica que necessita seguir creixent com un lloc on els infants i els 
adults i les adultes participem conjuntament en projectes amb significat social i cultural.  

El significat de la participació com a dinàmica que crea i genera la comunitat es fonamenta en les següents actuacions:  

  -  Construir relacions significatives dins de l’escola de manera que infants i adults tinguem vincles sòlids entre nosaltres ja 
que aquest seria el primer pas per construir una cultura comunitària centrada en la convivència.  
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  -  La identitat de l’escola centrada en la xarxa de relacions, una xarxa que es va construint a partir de mitjans formals i 
informals que l’escola ofereix per afavorir les trobades entre persones de la comunitat.  

  -  L’escolta com a actitud que permet que es creïn els vincles i com a base de la pedagogia i de la vida en comunitat.  
  -  Una escola oberta com a espai que promogui la connexió de les persones que en formem part, que obri les portes a les 

famílies i que sigui inclusiva cercant sempre acords que reflecteixin l’interès general del bé comú.  

Les famílies… participació i implicació 

Ja des dels inicis de l’escola, hem contemplat obertament la participació de les famílies; per tant, el que definim en aquest 
Projecte Educatiu de Centre està centrat en garantir la continuïtat de l’alta implicació i participació de les famílies i d’anar 
consolidant diversos aspectes que fa molt de temps que formen part de la cultura de la nostra escola.  
Una escola oberta, amable i participativa no tindria sentit si no es dóna un paper fonamental a les famílies. Un dels grans valors de 
l’escola és que les famílies confien en el centre i deixen a les nostres mans el més preuat que tenen. Si les famílies confien en els 
mestres i les mestres i si comprenen i donen suport a la metodologia del centre, es genera una xarxa de relacions harmònica i 
equilibrada, centrada en una relació de credibilitat i de confiança. En aquest sentit, créixer amb aquesta cultura ens ha permès 
que les famílies s’hagin sentit impulsades, de manera natural, a col·laborar i sostenir el projecte educatiu i la construcció de 
l’escola juntament amb les persones de l’equip.  

L’escola és un espai obert a les famílies, en el sentit més ampli de la paraula 

Per un costat, l’escola disposa d’un espai familiar, on les famílies poden compartir temps i ser-hi sempre que els hi vingui de gust. 
Aquest espai és un gran motor de l’escola ja que afavoreix la participació de les famílies, la relació amb les persones de l’equip de 
l’escola i les relacions humanes. 
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Obrint l’escola a les famílies hem assolit un dels grans objectius que teníem en la construcció d’aquest projecte d’escola: crear un 
entorn humà on les persones ens relacionem, abans de res, com a persones, més enllà de les nostres funcions o 
responsabilitats dins de l’escola. L’escola és un espai de confiança i familiaritat i valorem molt els vincles afectius que s’han 
creat amb les famílies i entre les famílies i que són un fonament molt fort pel projecte i per la posterior incorporació de noves 
famílies i de nous infants. Vivim amb molta il·lusió l’arribada i l’acollida de noves famílies i sentim que, des de ben aviat, se senten 
part de la nostra Comunitat Educativa. 

La majoria de persones que ens visiten, que ens vénen a conèixer, senten una gran admiració  per la implicació de les famílies a 
l’escola, i per les relacions humanes entre les famílies i l’equip de l’escola. Passejar per l’escola durant les estones en què 
compartim el temps amb les famílies (moments de rebuda, temps d’acollida…) és el reflex de la col·laboració, la confiança, el 
respecte i la complicitat de les famílies en relació amb l’escola. 

Aquesta participació, complicitat, credibilitat, confiança… són, sens 
dubte, un dels motors del nostre projecte d’escola i el que dóna 
un sentit real a l’escola com a projecte de vida pels infants, per les 
famílies i per l’equip. 

És, doncs, per aquesta importància que donem a les famílies a 
l’escola, que aquest Projecte Educatiu de Centre enfoca la mirada 
en seguir transmetent a l’equip la importància d’acollir i cuidar a 
les famílies, i construir, conjuntament amb elles, ponts de 
participació i col·laboració de manera que sentin que formen 
part de l’escola i de tot el procés educatiu dels seus infants.  
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Acompanyament a les famílies 

La nostra voluntat com a equip és acompanyar a les famílies per tal que visquin i coneguin a fons, des de la teoria i des de la 
vivència, el projecte de l’escola. En una escola com la nostra, cal un acompanyament a les famílies perquè comprenguin i 
comparteixin el com ho fem, i tinguin un seguiment més proper sobre el creixement i desenvolupament dels seus infants en 
tots els sentits. 

És per això que cal que les famílies entrin a l’escola, la visquin, vegin el que hi passa, preguntin, estiguin informades… per tal de 
donar resposta a aquestes necessitats que considerem essencials, i en aquest sentit també és imprescindible que les persones de 
l’equip les acompanyem. Espais com el temps d’acollida, els moments de rebuda, l’espai familiar… són oportunitats per dur a 
terme aquest acompanyament. Però també oferim altres espais per aprofundir més en l’essència del projecte… espais que són 
motors de diàleg i intercanvi entre mestres i famílies: jornades pedagògiques per a famílies, tallers o xerrades impartides per 
persones de l’equip en relació amb aspectes concrets (límits, lectura i escriptura, la mirada matemàtica, límits, acompanyament 
emocional, cultura de la infància, materials, literatura infantil…) 

Algunes activitats que ofereix l’AFA també són amb l’acompanyament de les famílies (especialment les activitats per als més petits 
i les més petites); aquest espai també resulta una oportunitat per a les famílies per apropar-se més a la nostra manera 
d’acompanyar la infància. 
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Els infants i les famílies 

Entenem l’escola com un espai per als infants on és necessària i imprescindible la contribució i l’acompanyament de les seves 
famílies. En aquest sentit, és necessari que hi hagi una complicitat entre les famílies i l’escola, posant la mirada envers un objectiu i 
un projecte de centre comú. 

Per tal de construir una estructura ferma, i mantenir-la endreçada, és important que les famílies tinguin present que les decisions 
sempre seran responsabilitat de l’escola i que cal que totes i tots ens mantenim en els nostres llocs i ens limitem a les 
responsabilitats que ens pertoquen per tal de mantenir aquest ordre dins del sistema que es forma a la institució escolar. A 
partir d’aquí, les famílies estan convidades a participar en la vida de l’escola i cal que acceptin que, tot i que elles són l’autoritat 
per als seus fills i per les seves filles, dins de l’escola aquesta autoritat correspon a l’equip docent i a l’equip directiu. En aquest 
sentit, cal que les famílies reconeguin aquesta autoritat que correspon a l’equip pedagògic, respectant les normes de l’escola i 
afavorint, d’aquesta manera, que les nenes i els nens també les respectin. 

Les famílies han de conèixer a fons el projecte de l’escola i fer arribar les seves inquietuds i neguits per tal de poder ser 
acompanyades per persones de l’equip. És important que les famílies de l’escola, tot i no estar sempre d’acord amb tot, 
comparteixin el projecte, el respectin i acceptin les decisions que es prenen des de l’equip pedagògic. En aquest sentit, les 
famílies han de tenir present que el projecte pedagògic és competència de l’equip docent, sota la supervisió de la inspecció i del 
Departament d’Educació; en cap cas es contempla que les famílies participin en la construcció d’aquest projecte pedagògic. 

Serà a través de la Carta de Compromís Educatiu, document que forma part d’aquest Projecte Educatiu de Centre, que les 
famílies assumiran el seu compromís d’implicació en el procés educatiu dels seus infants entenent que aquesta implicació és 
necessària per garantir l’assoliment de l’èxit educatiu de les seves filles i dels seus fills, així com una bona integració escolar i 
social del nen o de la nena. A través d’aquest document, on s’assumeixen compromisos per part de les dues parts (escola i família) 
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es facilitarà la corresponsabilitat i cooperació entre l’acompanyament de les famílies i el de l’escola en el creixement i el 
desenvolupament de l’infant. Serà a través d’aquest document on es concretaran els objectius necessaris per assolir una bona 
convivència al centre i un respecte pel desenvolupament de les activitats educatives i dels compromisos que cada família i 
l’escola adquireixen en relació amb el Projecte Educatiu de Centre. 

L’equip 

Projecte de centre i lideratge compartit. L’equip directiu 

Entenem la funció directiva des de la perspectiva d’un lideratge transformacional i distribuït i com una eina impulsora amb la 
voluntat de, entre tots i totes, poder desenvolupar un projecte educatiu de qualitat que assoleixi bons resultats en tots els sentits i 
que permeti tenir cura de l’organització des d’una mirada holística de manera que tota la Comunitat Educativa sigui un entorn 
relacional entre les persones.  

Aquest lideratge distribuït ens porta a la redacció consensuada d’aquest Projecte Educatiu de Centre per part de les persones 
que formem l’equip directiu i s’estén a les persones de l’equip de coordinació i al Claustre de Mestres. 

Al mateix temps, cal destacar que el nostre Projecte Educatiu continua centrat en una estructura interna organitzativa de l’Equip 
Directiu que dóna resposta a les nostres necessitats pedagògiques; en aquest sentit, cal tenir en compte que la necessitat de 
potència pedagògica d’una escola en construcció i en constant creixement, requereix d’una estructura també pedagògica ferma 
i forta; per tant, cal continuar amb la mateixa estructura interna de distribució de tasques entre les persones de l’Equip Directiu 
per tal de continuar creixent amb força i fermesa pedagògica. 
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Sentim com a responsabilitat de l’Equip Directiu: 

- La capacitat per prendre decisions i establir complicitats entre totes les persones que formem la Comunitat Educativa. 
- Mostrar el que fa l’escola i per què ho fa, sent transparents en tot moment. 
- Acompanyar als infants, a les famílies i a l’equip en les necessitats que vagin sorgint. 
- Crear un clima de confiança dins de la Comunitat Educativa. 
- Vetllar per una bona comunicació entre les persones que formem la Comunitat Educativa. 

L’equip de mestres 

En relació amb el lideratge pedagògic i al personal docent, el projecte de centre enfoca la mirada en un lideratge compartit 
respectant, sempre, les responsabilitats de cadascú segons el lloc o el càrrec que ocupa.  

En aquest sentit, l’equip directiu tenim, i sempre hem tingut, molt present que cada persona té més coneixements d’uns àmbits 
de l’escola que d’uns altres segons el seu càrrec o lloc. Creiem que hem pogut construir un entorn on la cultura de l’escolta i el 
respecte hi són molt presents, on l’equip docent és un equip altament compromès, amb un alt coneixement d’aspectes 
pedagògics i amb una gran responsabilitat de formació i implicació en el projecte. És per aquest motiu que sempre hem sentit 
que tots i totes, en funció dels coneixements de cadascú i de la situació personal i professional, hem anat construint el 
projecte educatiu i pedagògic de l’escola aportant i treballant conjuntament.  

Cal viure com una oportunitat la incorporació de cada persona a l’equip, entenent que totes les persones tenim unes vivències i 
unes experiències professionals i personals que sempre enriquiran el projecte de l’escola; cal rebre les aportacions de les 
persones que s’incorporen com quelcom que ens serveix per qüestionar-nos el que estem fent i, el desig de transformar-nos i de 
transformar, sempre serà una oportunitat per continuar fent camí entenent que aquest serà el motor de la construcció del nostre 
Projecte Educatiu de Centre. En aquest sentit, les persones que ja formem part de l’equip ens organitzarem per acompanyar a 
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les persones noves per tal de compartir amb elles la nostra idea d’infant de manera que l’acció educativa es desenvolupi amb 
una coherència amb el nostre Projecte Educatiu.  

Sentim que tenir una bona cura de l’organització serà una de les claus fonamentals perquè el centre funcioni. D’aquesta manera 
podrem continuar construint una escola de qualitat formada per persones que es senten capaces de seguir fent camí davant les 
adversitats i de cercar solucions; persones que fomentin la cultura del diàleg i de l’escolta activa com a eixos d’una escola on la 
convivència es construeix dia a dia.  

D’aquesta manera també serà possible continuar desenvolupant mesures d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, un treball 
coordinat entre docents i amb altres agents i conèixer les fortaleses de cada persona de manera que puguem continuar 
construint xarxes de relació entre el centre i l’entorn.  

El nostre Projecte Educatiu de Centre vetlla per garantir aquesta coherència i participació (i també per poder continuar amb 
aquest lideratge compartit) de manera que puguem garantir la continuïtat d’aquest construir i crear junts i juntes; l’escola cada 
curs acull mestres nous i noves, i cal concretar i consolidar, i definir noves actuacions que ens permetin acollir aquestes persones i 
ajudar-les a trobar el seu lloc, per tal que es puguin anar implicant en tot allò que desitgin.  

Per tant, l’equip docent serà el responsable de tot el que fa referència al projecte pedagògic de l’escola, tenint en compte els rols 
i les responsabilitats de cada persona: mestres tutors i tutores, mestres especialistes, equip directiu, mestres de suport… i altres 
referents que, tot i no ser oficialment personal docent, sentim que en un sentit en formen part per la tasca que desenvolupen al 
centre (acompanyants de migdia, personal vetllador, auxiliar d’educació especial i tècnica d’educació infantil). 
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PROTOCOL D’ACOLLIDA, SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT DE LES MESTRES I DELS MESTRES 

L’arribada d’una mestra o d’un mestre a l’escola és viscuda com una oportunitat pel projecte d’enriquir-se i de renovar el seu 
motor amb noves idees, noves vivències, noves experiències… que aporta tota persona que s’incorpora a l’equip. 

Des de l’escola, sentim la necessitat de cuidar, acollir i acompanyar a les persones noves que arriben, per la qual cosa 
acompanyem el procés de benvinguda de totes les persones que arriben. 

Un projecte com el de la nostra escola, que és relativament jove i que es va construint i consolidant any rere any, ha de fer un 
acompanyament i un seguiment del professorat que s’incorpora cada any, així com una formació que es duu a terme des del 
mateix equip (aquestes persones són acompanyades en la seva formació interna per persones de l’Equip de Coordinació i de 
l’Equip Directiu) on es comparteixen aspectes teòrics relacionats amb les bases psicopedagògiques del nostre projecte, així 
com aspectes pràctics del dia a dia a l’escola; dins d’aquest acompanyament també es contempla la cura de les persones amb 
relació al vincle, al seu estat d’ànim, a les incerteses que va sentint en el seu dia a dia, les inseguretats, els dubtes personals i 
professionals que li sorgeixen… Si dins del Projecte Educatiu de Centre té una gran importància l’acompanyament 
emocional als infants i a les famílies, també cal contemplar l’acompanyament professional I emocional d’aquestes noves 
incorporacions docents que han de ser acollides amb calidesa, cura i rigor. 

Mereix també una menció especial el comiat dels docents que, per una raó o una altra, deixen el projecte i que, per tant, 
necessiten i necessitem fer un tancament de tot el seu procés dins de l’escola. La seva mirada, d’una persona que es prepara per 
a un canvi, també pot ser molt útil pel projecte i per la persona i forma part de la responsabilitat de l’escola de cuidar a les 
persones que n’han format part i que han ajudat a construir-lo. 

El protocol d’acollida de mestres nous i noves el durà a terme la cap d’estudis però està pensat per ser potencialment assumit 
per algun o alguna, o alguns o algunes membres de l’equip de coordinació, o per algun mestre o alguna mestra amb una llarga 
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trajectòria a l’escola; està destinat a aquelles persones que s’incorporen a l’escola però obert a aquells mestres i aquelles mestres 
que, tot i portar un temps al projecte, considerin que els hi pot resultar útil. També hi poden participar, com a agents impulsors o 
impulsores, altres mestres que puguin aportar des de la seva experiència en moments puntuals, participant o dinamitzant algunes 
sessions, converses o diàlegs. 

Els objectius d’aquest acompanyament i d’aquestes sessions són: 

- Aproximar a les noves incorporacions el projecte d’escola en l’àmbit teòric i ajudar-les a veure i analitzar les seves implicacions 
en el terreny pràctic tot compartint la cultura del centre, els seus significats, conceptes i idees, incorporant els punts de vista i 
aportacions dels nous docents i de les noves docents. 

- Crear un espai acollidor i de confiança on hi hagi la llibertat suficient per expressar els dubtes, les contradiccions i els estats 
d’ànim que el seu procés professional o personal va manifestant a mesura que s’involucra i implica en el projecte, mantenint 
una actitud crítica i reflexiva constant i creant un vincle segur entre totes les persones de l’equip. 

Aquests dos grans objectius es concreten de la següent manera: 

- Acollir el nou professorat amb calidesa. 
- Crear un vincle segur de confiança que permeti el diàleg transparent, l’expressió dels dubtes i incorporar un espai 

d’aportacions i de constant reflexió. 
- Fomentar el sentiment de pertinença a l’equip. 
- Familiaritzar-se i aprofundir en alguns aspectes teòrics i pràctics que caracteritzen el projecte: l’acompanyament emocional i la 

resolució de conflictes, les metodologies del paradigma socioconstructivista, el treball i l’acompanyament als ambients, el 
paper del mestre o de la mestra, l’observació i la documentació, la comunicació, l’avaluació, la creativitat i la diversitat 
d’intel·ligències i estils d’aprenentatge de l’alumnat. 
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- Assessorar i resoldre dubtes i demandes concretes. 
- Mantenir un seguiment i una supervisió d’aquest professorat en diversos àmbits i mantenir viva la sensació d’obertura, de diàleg 

i de reflexió compartida. 
- Crear espais i temps formals per a compartir amb els mestres i les mestres que s’incorporen a l’escola. 
- Observar als mestres i a les mestres en acció en funció de les seves demandes i compartir amb ells i elles aquestes 

observacions. 
- Fomentar l’autonomia del professorat i de la seva acció i reflexió dins del projecte. 
- Avaluar conjuntament el seu procés individual i el suport formal rebut per part de l’equip. 

Per tal d’anar treballant aquests objectius, el protocol d’acollida contempla tot un seguit de continguts específics que 
s’estructuren en blocs temàtics i que contenen diferents subtemes. Aquesta categorització s’ha determinat en funció del que s’ha 
realitzat al llarg dels cursos, i sempre es pot anar ampliant o modificant en relació amb les necessitats concretes de cada mestre o 
mestra, o grup de mestres, que participen cada curs d’aquesta formació interna i d’aquest acompanyament: 

- Acompanyament emocional: la presència de l’adult o l’adulta i conflictes, límits i llibertat. 
- Aspectes metodològics: ambients (estètica, ètica i sentit), metodologies del paradigma socioconstructivista i programacions i 

propostes. 
- Observació, comunicació i documentació: valoració i importància de la documentació, estratègies i criteris d’observació, 

qüestions tècniques i de concepte, i avaluació i informes. 
- Fonaments psicopedagògics del projecte de l’escola: formació i creació del projecte (bases i història), fonaments generals 

del projecte (antecedents, referències i inspiracions) i les intel·ligències múltiples. 

La metodologia d’aquesta acollida, formació i seguiment pretén ser coherent amb els propis principis metodològics de l’escola, 
per la qual cosa serà dinàmica, flexible i adaptable a les necessitats que vagin sorgint. Per tant, es contemplaran sessions de 
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grup dinamitzades per les persones formadores on es compartiran aspectes més teòrics i pràctics a partir de diàlegs generats per 
lectures determinades; sessions individuals amb les persones formadores per parlar de qüestions concretes per reflexionar sobre 
dubtes, actituds o pràctiques; i seguiment o supervisió per part de les persones formadores en relació amb qüestions tècniques i 
conceptuals de materials proposats pel professorat, propostes didàctiques, documentacions, informes… També es contemplaran 
observacions individuals dutes a terme per les persones formadores en què hi haurà una devolució per a compartir aquestes 
observacions amb la mestra o el mestre. Finalment es contemplaran intervencions pràctiques en l’acció de manera que la persona 
nova a l’escola, pugui observar algunes dinàmiques pròpies de l’escola. 

Per tal de desplegar tot aquest acompanyament, es treballarà a partir de materials diversos com articles i material audiovisual 
estructurat per temes, pautes d’observació i d’autoavaluació, material pedagògic, etc. 

La planificació de tota aquesta estructura la trobem distribuïda per trimestres:  

- Durant el primer trimestre es realitza una trobada inicial amb les persones noves on s’expliciten els objectius i es realitza la 
planificació de les sessions amb les persones interessades en funció de les necessitats que, durant les primeres setmanes a 
l’escola, han detectat. Al llarg d’aquest trimestre es prioritza l’aproximació als conceptes i teories que sostenen el projecte de 
l’escola, i les seves implicacions pràctiques i tècniques, la resolució de dubtes concrets i la creació d’un vincle obert i segur, així 
com el sentiment de pertinença a l’escola i a l’equip. 

- Durant el segon trimestre es treballen qüestions tècniques i pràctiques i es prioritzen les trobades individuals per tal de donar 
resposta a dubtes o problemes concrets que han anat sorgint en els processos de cada mestre o mestra; aquestes trobades es 
van planificant en funció de la demanda de les mestres i de la detecció de necessitats per part de les persones formadores. Al 
llarg d’aquest trimestre també es realitza el seguiment i la supervisió de materials didàctics, propostes, ambients, processos… i 
s’analitzen articles i escrits que han elaborat les mestres i els mestres al llarg dels anys. Les observacions en l’acció i el retorn de 
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les mateixes també és quelcom habitual al llarg d’aquest segon trimestre i és un moment en què tornen a sortir noves 
necessitats per part de les persones, fruit d’un recorregut més llarg a l’escola i de més vivències compartides amb els infants. 

- El tercer trimestre se centre en intervencions en l’acció, en les observacions i en les trobades individuals i de grup, per tal de 
recollir i tancar el procés i la integració i acollida de les noves mestres i dels nous mestres al projecte. 

Finalment, es tanca amb una avaluació i un tancament de l’acompanyament, on es recullen aspectes com la valoració del 
procés individual de cada persona, a partir de la reflexió i l’autocrítica; i la valoració de sentir el suport i l’acompanyament per part 
de les persones formadores i de la resta de l’equip. En aquest moment també es comparteixen les necessitats formatives que 
encara no s’han cobert i les propostes de continuïtat en la seva formació individual i de grup; també es recullen les propostes de 
millora per a pròxims cursos. 

Amb relació als comiats de les persones que deixen el projecte, es tracta de tancaments que hauran d’adaptar-se a les 
circumstàncies de cada persona, de manera que serà aquesta persona qui expressi les seves necessitats per tal de tancar la seva 
etapa a l’escola i al projecte de manera sana i constructiva. 

FORMACIÓ CONTINUADA I COMPROMÍS 

Per tal de garantir la connexió, la cohesió i la coherència amb els principis fonamentals del projecte i el creixement integral i 
global de l’escola, l’equip directiu ha de vetllar per mantenir, afavorir i impulsar processos d’aprenentatge de l’equip i de la 
institució, sempre des d’una coherència formativa. 

Entenem la formació de l’equip docent com una responsabilitat personal i professional que és un factor clau de qualificació 
de qualsevol experiència educativa i que és un dret de totes les persones de la comunitat educativa: el professorat té el dret de 
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rebre formació com a condició indispensable per renovar i actualitzar les seves pràctiques educatives i per a poder, així, 
interactuar amb els infants de manera cada vegada més conscient; els infants i les famílies tenen el dret de tenir un mestre o una 
mestra competent, que sigui capaç d’entrar en una relació de constant escolta de la realitat en la contínua transformació en la 
qual els nens i les nenes viuen, i actualitzar les seves pràctiques a partir de processos de reflexió que es generen a través de 
trobades en què es comparteixen nous coneixements. Aquesta formació del professorat es valora al voltant del que passa a 
l’escola en el dia a dia, amb la finalitat de reconèixer que el context més real que pot generar processos de reflexió i que 
fomenten un creixement professional i personal és aquell que és real, proper i significatiu pel professorat.  

Entenem l’escola com un organisme viu i autopoiètic que s’enriqueix de l’intercanvi amb l’exterior, però també amb les accions i 
actituds de les persones que la integren. Per tal que l’actitud general de l’equip afavoreixi els processos d’aprenentatge, la 
flexibilitat i la capacitat d’adaptació als canvis, cal que hi hagi unes persones que liderin aquests processos i vetllin per activar-los i 
mantenir-los. D’aquesta manera, una funció prioritària i fonamental de l’equip directiu serà la creació d’oportunitats, espais i 
temps per afavorir aquests processos. Aquesta tasca la concretem amb les següents funcions: 

- Creació, manteniment i enriquiment de la biblioteca pedagògica de l’escola, de manera que aquest espai representi aquesta 
intenció col·lectiva d’aprendre i fomenti l’estudi i l’aprenentatge de l’equip de mestres, i sigui un reflex de la vitalitat dels 
processos d’aprenentatge del professorat que habita l’escola. 

- Organitzar visites i estades a altres projectes i escoles que puguin ser fonts d’inspiració, i traspàs d’experiències a l’equip. 
- Impulsar i fomentar els claustres o cicles pedagògics de caràcter formatiu. 
- Crear espais per a la reflexió compartida de l’equip. 
- Fomentar l’intercanvi d’experiències entre membres de l’equip de nivells i de cicles diferents de manera que les pràctiques 

docents i experiències d’altres cicles o nivells, arribin a moltes persones de l’equip. En aquest sentit, es tracta d’un intercanvi 
que també es pot afavorir des de la documentació, la comunicació i l’observació. Calen, per tant, espais de comunicació i 
intercanvi d’idees. 
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- Fomentar l’observació, la documentació i la comunicació de processos d’aprenentatge de l’equip i de l’alumnat. L’Equip Directiu 
ha de ser l’agent principal de foment i estímul dels processos d’observació, documentació i comunicació, creant una literatura 
pedagògica per tal de deixar història i referents vius i significatius dels processos i de les vivències a l’escola. 

- Coordinar l’intercanvi d’experiències amb altres escoles, fomentant les visites i estades amb la finalitat de compartir vivències i 
experiències, així com accions educatives de referència, amb la finalitat d’enriquiments mutus. 

- Coordinació amb les persones assessores externes per tenir mirades més àmplies i disposar de més elements crítics per valorar 
i afavorir els processos dels infants com a equip. 

- Propostes de lectures, articles o xerrades de persones externes, especialistes en temes concrets i d’interès per a l’equip i per al 
creixement del Projecte Educatiu de l’escola. 

El nostre projecte d’escola, com a projecte viu i en constant procés de reflexió i creixement, implica una acurada detecció de 
necessitats d’aprenentatge de l’equip i de la institució. Aquests processos orgànics són propis d’una escola que es manté 
flexible a la vida, entenent les dificultats com oportunitats per a la revisió, la reflexió i l’ampliació dels nostres coneixements i de la 
nostra experiència professional.  

En aquest sentit, l’Equip Directiu haurà d’atendre les demandes i les necessitats d’assessorament i formació que sorgeixin de 
l’equip o que detecti com a necessàries el mateix Equip Directiu; també haurà de liderar i impulsar la formació i el seguiment de 
les persones que s’incorporen al projecte que, partint de la importància de donar temps a aquestes persones ja que la majoria 
senten un trencament dels esquemes habituals en incorporar-se a la nostra escola, caldrà acompanyar-les de manera específica i 
especial en tots els sentits. Per tant, caldrà organitzar trobades de reflexió per compartir temes i coordinar i organitzar grups de 
treball enfocats a la recerca de respostes a necessitats o dificultats concretes. 
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ACOMPANYAMENT DE MESTRES EN EL DIA A DIA 

D’altra banda, caldrà impulsar l’observació del professorat als ambients, en la seva pràctica quotidiana amb els infants seguint una 
pauta d’observació i d’autoavaluació que permeti abastar dimensions d’anàlisi a partir d’una observació acurada abans, durant i 
després de les seves intervencions, afavorint també l’autoavaluació del professorat i la seva orientació al llarg del curs. 

Al nostre projecte educatiu, una de les premisses bàsiques és que la intervenció del professorat sigui coherent amb dos 
principis bàsics:  

- L’acompanyament emocional, que implica atendre les necessitats específiques i individuals emocionals de l’alumnat així com 
l’acompanyament precís en la resolució de conflictes i en els processos de construcció de les relacions i de la identitat de grup i 
individual dels infants.  
- Les metodologies coherents amb la manera d’aprendre de l’alumnat, centrades en la vivència i en el socioconstructivisme, 
que impliquen la confiança en els processos d’autoregulació de l’alumnat així com en la potenciació de l’autonomia personal de 
l’infant.  

Tant l’un com l’altre fan que, conseqüentment, el projecte hagi de contemplar el temps i l’espai per tal que això sigui possible, 
generant una dinàmica institucional que sigui permeable al canvi i a la transformació. A nivell d’ambient, la responsabilitat recau 
en el professorat que porta a terme les actuacions pertinents i concretes amb l’alumnat. Aquestes intervencions, després 
d’observar i analitzar algunes actuacions del professorat de l’escola, es concreten en dimensions d’anàlisi que són referències 
clares per a observar i analitzar com es construeix aquest temps i espai, respectant els principis fonamentals del projecte.  

Tot i que aquestes dimensions d’anàlisi comporten la necessitat de ser observades “in situ” i amb el docent en acció,  també 
permeten obrir l’observació i l’anàlisi de la pràctica docent en altres moments com poden ser la planificació d’aquestes 
intervencions i les posteriors avaluacions.  
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D’altra banda, destacar que aquesta pauta també permet que el professorat tingui un recurs per autoavaluar-se i, en el cas de fer 
alguna demanda d’assessorament a l’equip de coordinació, poder-la situar o contextualitzar en les DIMENSIONS D’ANÀLISIS 
següents.  

Gestió del temps 

El ritme escolar no només està marcat pels horaris oficials sinó que cada espai de temps consta d’un ritme intern que és gestionat 
per l’adult o l’adulta i que aporta una estructura particular als infants. D’aquesta manera, s’ajuda a l’alumnat a concebre el temps 
escolar d’una manera determinada, aportant-li seguretat i protecció. La gestió del temps és una funció activa que s’adapta no 
només a les circumstàncies que genera l’escola, sinó també als processos vitals i d’aprenentatge de l’alumnat i, per tant, varia 
segons l’activitat proposada, l’edat i els espais.  

Aspectes que cal observar en el professorat pel que fa a aquesta dimensió: 

- Rebuda de l’alumnat, ja sigui a primera hora del matí o en un moment posterior: l’alumnat acostumat a circular per l’escola de 
forma autònoma i requereix una rebuda. Aquesta rebuda pot ser més aviat en forma de ritual o més informal i també pot ser més 
individualitzada o grupal, però ajuda a marcar un canvi o una transició.  
- Presentació de les propostes: el temps que es dedica a presentar o explicar les propostes o els canvis d’activitat són 
imprescindibles per tal de fomentar l’autonomia de l’alumnat. Aquesta informació és fonamental per tal de poder fer servir el 
material o accedir a les propostes de la forma adequada. És així com la supervisió del professorat pot ajustar-se a les 
individualitats.  
- Equilibri entre la intervenció individualitzada i la supervisió perifèrica: les propostes autònomes permeten que el mestre o 
la mestra es pugui moure de forma independent podent, d’aquesta manera, atendre de forma individualitzada als infants o a 
petits grups d’alumnes que així ho requereixin. Aquesta atenció individualitzada s’ha d’equilibrar amb una visió perifèrica del que 
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passa a l’ambient per a poder cuidar el clima de l’ambient i reestructurar el que sigui necessari per a restablir un clima de 
seguretat, tranquil·litat i comoditat.  
- Capacitat d’adaptació als canvis o imprevistos:  aquest tipus de metodologies i de propostes potencien que hi hagi moltes 
situacions imprevistes que requereixen una capacitat d’adaptació important per part del professorat. De la mateixa manera, 
també és important que les adaptacions que es produeixin tinguin un sentit i una intenció clara que no desestabilitzin l’estructura 
i el ritme habitual de forma molt significativa. Un imprevist pot ser un conflicte entre alumnes o algun esdeveniment de caràcter 
emocional que afecti de forma significativa a un infant o grup d’infants. Els i les mestres han de poder atendre aquestes 
necessitats i comptar amb recursos per a poder ajudar a l’alumnat a resoldre els conflictes i a desenvolupar estratègies 
emocionals.  
- Anticipació de l’acabament de les propostes, canvis i transicions d’activitats: és imprescindible per ajudar a construir aquest 
ritme escolar, que aporta seguretat als infants, anar anticipant el temps que queda per canviar d’activitat o per finalitzar la que 
s’està duent a terme. En un espai on l’alumnat es mou de forma autònoma s’ha d’anar anticipant de forma individualitzada  el final 
d’una proposta o el canvi d’activitat per tal de permetre que cada infant vagi donant un sentit personal a la construcció del temps. 
De la mateixa manera, aquesta anticipació individualitzada permet a la mestra donar un marge més o menys ampli per la 
finalització del que estan fent els infants en funció de la natura i intenció que hi ha darrere del que cadascú està duent a terme.  
- Tancament de l’activitat i cura de la transició: de la mateixa manera que hi ha una rebuda, resulta igual d’important que hi 
hagi un tancament i, en el cas que sigui necessari (final del dia, final d’un procés que imparteix algú que no és la tutora…) un 
comiat de l’alumnat. Aquest tancament, com hem vist anteriorment a la rebuda, pot ser de caire més informal o formal i també 
més de grup o individual. Una activitat es pot acabar amb una assemblea en la qual es comparteix allò que ha anat fent cadascú o 
també pot ser que s’acabi amb la mestra o el mestre acomiadant a cada infant a la porta de forma propera i afectuosa. Tot 
dependrà del que hagi passat durant aquest temps i de l’estil personal de la mestra o del mestre.  
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Gestió i manteniment de l’espai 

En aquest apartat s’han de distingir, per una banda, qüestions vinculades amb el manteniment de l’ambient més transversals i que 
impliquen una cura perllongada de l’espai i, per una altra banda, les qüestions vinculades a l’espai que tenen a veure molt més 
amb la gestió de l’espai al llarg d’una sessió o d’un període de temps curt.  

L’ambient és un espai molt cuidat estèticament, amb un sentit i intencions educatives i humanes molt evidents, amb 
microespais definits que donen resposta a les diverses necessitats de l’alumnat i amb una gran riquesa de materials. Tot plegat, 
permet que l’alumnat es vagi trobant amb propostes que permeten el desenvolupament dels processos cognitius, emocionals i 
relacionals propis de cada etapa. L’ambient, per tant, ha d’estar organitzat per facilitar aquest moviment i que els infants puguin 
fer una lectura fàcil i comprensible del que els hi ofereix l’espai. Al mateix temps, ha de ser un espai viu on hi ha petits canvis i 
subtileses que mantenen actius als infants i els ajuden a sentir-se estimulats davant de l’espai i de les propostes que genera.  

Dins d’aquest apartat de cura més profunda de l’ambient i de l’espai podem observar el següent:  

- Cura i estètica de l’ambient: dins d’aquest apartat s’ha d’observar la sensació d’harmonia que aporta l’espai a les persones que 
el trepitgen, els colors que dominen a l’ambient, el gaudi sensorial (visual, olfactiu, tàctil i auditiu), els petits detalls estètics, la 
il·luminació (combinació de llums càlides) i com tot respon a unes necessitats significatives d’una etapa educativa determinada. 

- Comprensió de l’espai i possibilitats de moviment i de joc que permet l’espai: disposició del mobiliari que permeti el 
moviment fluid, l’intercanvi i la relació entre els diferents microespais. Cal que hi hagi visibilitat entre un espai i un altre, que els 
mobles no estiguin col·locats d’una manera disciplinària limitant en excés els moviments o la visibilitat, que hi hagi combinació 
de línies rectes i línies corbes i que disposi d’espais de trobada i de relació entre l’alumnat.  
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- Acollida de l’alumnat i de les seves necessitats: s’ha de mirar que hi hagi espais de treball en grup i espais de treball més 
individual, zones toves de descans, espais acollidors de lectura i de recolliment, però també espais de trobada i diàleg que 
ofereixin un equilibri entre les necessitats emocionals, físiques, cognitives i de relació. També cal contemplar zones de llum 
directa i indirecta. - Diversitat i riquesa dels materials: els materials han de cobrir un ampli ventall de necessitats corporals, 
emocionals, sensorials, relacionals i cognitives. S’han de contemplar materials concrets i també una gran diversitat de materials 
oberts on els infants puguin projectar i fomentar la creativitat. L’ambient ha de tenir molt de material natural així com plantes 
diverses. 

- Transformació de l’ambient: l’ambient ha de ser ric i anar oferint petits canvis o grans transformacions en funció dels infants i 
de les necessitats. Moltes vegades, no cal que hi hagi grans canvis, però sí alguns de petits que afavoreixin la creació de noves 
dinàmiques i l’activació dels infants.  

D’altra banda, com hem dit anteriorment, també cal observar qüestions que facin referència a la gestió de l’espai en un temps 
concret (estona de procés, espai de grup o de treball analític, circulació lliure…).  

Els punts en els quals caldria centrar l’atenció d’aquesta observació serien els que fan referència a les propostes que es preparen 
que, d’alguna manera, és com s’organitzen els microespais: 

- Propostes diverses, que fomentin l’autonomia, que poden ser simultànies en el temps i que són comprensibles per part de 
l’alumnat: les propostes han de ser molt diverses, contemplar la diversitat de les necessitats, fomentar l’autonomia i que el propi 
alumnat sigui capaç d’accedir a elles sense massa explicacions.  
- Propostes tancades i propostes obertes: algunes propostes poden tenir una consigna molt clara i han de seguir un 

procediment molt determinat, però s’han d’equilibrar amb altres propostes de caire més obert que permetin diverses 
interpretacions, processos i resultats per part de l’alumnat.  
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-  Propostes noves i propostes que es repeteixen: algunes propostes es poden repetir, incloent-hi o no alguns reptes nous. 
Aquestes propostes ja conegudes, aporten seguretat a l’infant i, al mateix temps, no requereixen que la persona adulta les hagi 
d’acompanyar excessivament; s’han d’equilibrar amb altres propostes que siguin noves, que els plantegin reptes nous i que 
facin sortir als infants de la seva zona còmoda. Aquestes últimes poden ser propostes que requereixin un acompanyament més 
intens per part dels adults i de les adultes. 

- Adaptació de les propostes a les necessitats educatives individuals: aquestes propostes, més obertes o amb una consigna 
més tancada, han de ser prou flexibles per a poder adaptar-se a les necessitats educatives, siguin de caire especial o específic, 
com a d’altres que no ho siguin.  

- Adaptació als canvis i als imprevistos: de la mateixa manera que a la dimensió temporal cal contemplar que hi hagi 
imprevistos que s’han de poder atendre, ja que també són viscuts al projecte com oportunitats educatives, l’espai també ha de 
poder ser flexible a aquests mateixos imprevistos. La necessitat d’un infant d’estar sol, un conflicte que sorgeix, una proposta 
que s’amplia, entre d’altres, són imprevistos que han de tenir també un espai per a poder ser atesos de la manera més 
adequada i digna.  
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Clima de l’ambient 

Una de les funcions més importants dels mestres i de les mestres de l’escola és mantenir uns ambients relaxats, segurs i 
confortables on puguin emergir i ser acompanyats els processos de vida, d’aprenentatge, emocionals i relacionals propis 
dels infants d’educació infantil i primària. Una de les formes per comprovar la qualitat amb la qual es porta a terme aquest 
objectiu és l’observació del clima de l’ambient. Aquesta dimensió d’anàlisi podria ser una síntesi de l’espai i el temps, però també 
de la presència que l’adult o l’adulta té a l’ambient, com es mou i com ajusta les seves intervencions. Aquest clima també depèn 
molt del posicionament del mestre o de la mestra davant dels conflictes, dels problemes o de les dificultats que sorgeixen en la 
convivència diària i de la sensació de seguretat i protecció que transmet als infants. Així doncs, inevitablement, aquesta dimensió 
també incorpora aspectes de l’acompanyament emocional. Evidentment, tot és molt variable depenent de si estem en un 
ambient interior o exterior i, per tant, caldrà tenir-ho en compte a l’hora d’observar i analitzar.  

Els elements que ens ajuden a determinar com és aquest clima són els següents: 

- Nivell de conflictivitat i d’agressivitat: tot i que hi ha etapes on els conflictes entre iguals formen part del procés evolutiu, cal 
observar amb quina freqüència i quina quantitat de conflictes i agressivitat es generen als ambients. No hi ha una mesura 
estàndard, però si el nivell interfereix en la quotidianitat o en la creació d’un clima relaxat, cal estudiar en profunditat d’on 
provenen.   
- Nivell de soroll: quan els infants actuen de manera autònoma i les activitats i propostes generen activitat per part de l’infant, el 
silenci absolut no és possible. No obstant això, cal tenir en compte que una cosa és que se senti el xiuxiueig dels infants parlant, 
jugant o intercanviant i, una altra molt diferent, són els crits o la invasió sonora dels espais.  
- Presència de l’alumnat, activitats i concentració: cal veure si l’alumnat està actiu, concentrat en les propostes i en els materials 
i respectant les normes d’ús i de convivència.  
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- Convivència entre les diferents activitats o grups d’infants que actuen de manera autònoma: quan al mateix espai 
conviuen infants que estan duent a terme diferents propostes i activitats, cal vetllar pel respecte entre uns i altres. A vegades, 
poden haver-hi propostes que generin contradiccions o que envaeixin l’espai i el temps de la resta.   
- Atmosfera: és quelcom subjectiu i, per tant, difícil de quantificar; així i tot, cal vetllar per tal que l’atmosfera que es respiri sigui 
agradable, confortable i segura.  
- Discurs i resposta del professorat: el clima de l’ambient depèn molt de la resposta que dóna el professorat als anteriors punts i 
del discurs que elabora en les diferents situacions. Cal veure que les respostes no siguin automàtiques, derivades d’inèrcies o poc 
reflexionades. És important que la resposta i el discurs siguin ajustats a les situacions concretes que es generen i, al mateix temps, 
coherents amb els principis del projecte educatiu. També hem de tenir en compte que els discursos i el llenguatge emprat pel 
professorat no estigui ple de prejudicis, fórmules ni despersonalitzacions.   

Acompanyament emocional 

Com ja hem destacat anteriorment, aquest és un dels puntals del projecte educatiu de l’escola. La seva observació requereix un 
coneixement ajustat de les situacions dels infants, de la trajectòria dels mestres i de les mestres a l’escola i del vincle que aquests 
professionals tenen amb els infants. És quelcom complex d’observar i que requereix, per tal de no caure en fórmules estàndard, 
contextualitzar de forma molta adequada cada situació. Per tant, abans d’observar qualsevol situació concreta, caldrà recollir 
molta informació prèvia i tenir un diàleg profund amb el mestre o la mestra que serà observat o observada.  

Els punts que cal tenir en compte són els següents:  

- Recursos professionals i personals a l’hora d’entomar les qüestions emocionals, la resolució de conflictes i la capacitat de 
reflexió docent: acompanyar emocionalment als infants requereix, primerament, haver-se acompanyat a un mateix o a una 
mateixa en els seus propis trànsits emocionals. El fet d’haver aprofundit en la seva pròpia història personal, resoldre els seus 
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conflictes interns amb autonomia i revisar les projeccions pròpies, fa que un mestre o una mestra tingui una qualitat superior a 
l’hora d’atendre qualsevol esdeveniment d’aquestes característiques. El fet de poder reflexionar sobre els nostres propis errors o 
prejudicis també és quelcom important. Tot plegat  és quelcom que impregna les intervencions de les persones de l’equip en 
l’acció quotidiana i que es destil·la en molts aspectes que veiem a continuació.  
- Discurs, resposta del professorat i homogeneïtzació de l’alumnat: quan no desenvolupem prou recursos personals i 
professionals ni una bona capacitat reflexiva, tendim a donar respostes i a elaborar un discurs que homogeneïtza l’alumnat pel 
que fa al seu desenvolupament emocional i relacional. Les institucions de qualsevol naturalesa corren un risc de 
despersonalitzar als subjectes que les habiten i transformar-los en simples objectes. Cal estar atents i atentes als discursos i a les 
respostes que dóna el professorat per tal de donar respostes ajustades a les individualitats que contemplen al subjecte com a tal.   
- Posicionament en relació amb les famílies de l’alumnat: les famílies són la part més important de la vida del nostre alumnat. 
No podem entendre l’infant sense entendre el context familiar. De la mateixa manera, l’acceptació de la subjectivitat dels infants 
que habiten l’escola passa per l’acceptació de les seves famílies i, al mateix temps, la nostra mirada amorosa i respectuosa envers 
aquestes famílies permet que també acceptem i respectem als seus fills i a les seves filles de forma íntegra.  

L’acció tutorial 

Entenem l’acció tutorial com un conjunt d’accions que tenen la finalitat última de potenciar el benestar afectiu i emocional de 
cada infant per a assolir un aprenentatge significatiu i funcional en un context de grup.   

Aquesta acció tutorial, per tant, té funcions, fonamentalment, preventives; però també de detecció i derivació de situacions de 
diversa índole (socials, psicològiques, cognitives, etc.) als serveis i òrgans propis de la nostra institució (CAS, CAD, EAP, SERVEIS 
SOCIALS, etc.).   

L’acció tutorial, tot i que es fa molt visible a través del vincle genuí que es construeix entre els tutors i les tutores i els infants, és 
responsabilitat de tot l’equip docent perquè, tot i que no siguin totes les persones de l’equip qui despleguen un vincle 
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significatiu amb un grup, sí que entre tots i totes donem suport a aquests vincles, els enfortim, els nodrim i possibilitem el context 
per tal que siguin possibles.  

L’acció tutorial es desplega des de l’inici de l’escolarització a la nostra escola (en general a P3) amb el Temps d’Acollida de l’infant 
i de la família  i continua la resta del temps que l’infant va avançant a les diverses etapes.  

Els tutors i tutores, amb el reconeixement individual i la vinculació personal, donen accés i pas a l’infant perquè aquest renunciï a 
una part de si mateix o mateixa a favor del grup. El grup, entès com a unitat de vida, és una construcció dinàmica i orgànica feta 
de relacions personals on tothom té un lloc, pot explorar múltiples possibilitats del seu ésser i sentir-se reconegut de manera 
individual.  

Tot plegat fa que el grup no sigui considerat un ens, sinó una realitat on l’individu forma part del grup, se’n compromet i el 
cuida. En això, l’adult que acompanya té molta responsabilitat i, per aquesta raó, considerem fonamental que el tutor o tutora 
sigui assessorat i acompanyat per diferents membres de l’equip com, per exemple, la persona que fa de cap d’estudis o 
l’especialista d’educació especial.  

Algunes de les accions tutorials que duem a terme, i que es concreten al Pla d’Acció Tutorial, són les següents: reunions amb els 
i les membres de la CAD, reunions amb la persona que fa de cap d’estudis, reunions d’avaluació de grup i individuals, reunions de 
tutoria amb famílies, reunions de tutoria amb els grups de famílies, el “Temps d’Acollida” a P3 o als cursos on entra un infant nou, 
el ritual de pas de P5, el ritual de comiat a Sisè, derivacions a la CAD o a la CAS, les colònies i els viatges, les sortides “quinzenals” 
de banys de natura, les assemblees, les tutories individuals amb l’alumnat, l’elaboració d’informes, els processos a primària, els 
rituals propis de cada grup, orientació a la secundària a sisè de primària, els contes tradicionals, les documentacions, la 
coordinació amb agents externs o figures de suport que fan seguiment d’alumnat en particular (CSMIJ o altres EQUIPS EXTERNS)
… 

L’acció tutorial és un compromís institucional amb la infància que permet que cada nen o nena sigui seguit en el seu procés de 
socialització, en els seus aprenentatges i en el seu context familiar per tal que el desenvolupament sigui el més integral possible.  
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D’aquesta manera, pretenem garantir el principi d’equitat amb una expectativa alta d’èxit educatiu per a cada infant que forma 
part de la nostra escola.  

Llocs específics amb perfil professional 

Atenent al Projecte Educatiu de Centre, i per tal d’anar desplegant el nostre projecte i poder construir l’escola en funció dels 
nostres principis i de la nostra mirada, hem definit llocs específics amb perfil professional de manera que les persones que són 
proposades a través d’aquests llocs reuneixen els requisits necessaris per a cada lloc i s’incorporen a l’escola amb la garantia de 
continuïtat i consolidació del nostre projecte. 

Per un costat, a la nostra escola tenim definits llocs específics d’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i de METODOLOGIES AMB 
ENFOCAMENT GLOBALITZAT. Aquests llocs específics van acompanyats d’especialitats docents, per tal de garantir que es 
cobreixen les necessitats des de totes les etapes i especialitats de la nostra escola. 

El document “Llocs específics amb perfil professional”, que forma part dels documents annexos d’aquest PEC, contempla els llocs 
que tenim definits a la nostra escola.  

Altres persones de l’equip 

El nostre Projecte Educatiu de Centre contempla, de manera explícita, la importància que té per a nosaltres el personal no 
docent a l’escola; en aquest sentit, volem manifestar la nostra voluntat de continuar cuidant a totes aquestes persones, ja que la 
tasca que desenvolupen a la comunitat és imprescindible pel creixement i la consolidació del projecte d’escola.  

La conserge, l’auxiliar administrativa, la tècnica d’educació infantil, l’auxiliar d’educació especial, el personal de cuina, els i les 
acompanyants de menjador, les persones que netegen l’escola, la persona administrativa de l’AFA, l’equip de voluntariat i els i les 
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estudiants de pràctiques universitàries són persones que, d’una manera o altra, fan possible el desplegament i la consolidació del 
Projecte Educatiu de Centre. 

Gràcies a aquestes persones, molts àmbits de l’escola són ben cuidats i queden coberts: la seguretat, la cura i la higiene de les 
instal·lacions, les comunicacions… 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, document que forma part d’aquest Projecte Educatiu de Centre, concreten 
i destaques molts aspectes de la vida de l’escola relacionats amb aquestes persones tan importants per nosaltres i per l’escola. 

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) 

L’objectiu de l’AFA és donar suport a totes les persones de la Comunitat Educativa, sempre en sintonia i coherència amb el 
projecte pedagògic de l’escola enfortint, d’aquesta manera, els vincles entre les persones de la comunitat. 

L’estructura organitzativa de l’AFA ha de facilitar la participació de les famílies i ha de permetre un treball coordinat amb la 
direcció de l’escola. És per aquest motiu que es promourà la creació d’espais accessibles per a totes les famílies de l’escola, per 
tal de compartir informacions, debatre temes, fer celebracions i festes, etc. Altres espais de participació i col·laboració són les 
Comissions Mixtes, formades per representants de famílies i de l’equip de mestres. 

L’AFA treballa en estreta col·laboració amb la direcció i amb l’equip de mestres, i se n’encarrega d’aspectes de gestió i suport 
a tasques relacionades amb el funcionament del projecte que requereixen la inversió de molt de temps i de molta implicació; en 
aquest sentit, les persones que formen part de la junta són un puntal essencial per l’escola i pel Projecte Educatiu de Centre. Des 
de l’Equip Directiu vetllem perquè les famílies de l’escola formin part de l’Associació de Famílies d’Alumnes, ja que cal la 

66



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

col·laboració de totes les persones de la comunitat perquè l’AFA continuï amb la seva tasca, ja que és de vital importància i 
imprescindible per continuar fent créixer i construint l’escola. 

D’altra banda, l’AFA també serà una manera més de coordinació amb l’exterior i de projecció més enllà de les portes de 
l’escola. 

La junta de l’AFA està formada per 12 membres ratificats i ratificades a l’assemblea de socis i de sòcies. Per tal de distribuir 
tasques, el treball de l’AFA es desenvolupa a través de comissions (algunes mixtes de mestres i famílies, i altres només de famílies) 
i amb un representant per cada ambient. 

Les comissions mixtes de l’AFA i l’escola són les encarregades de gestionar aspectes importants per l’escola com són el medi 
ambient, els casals, les activitats extraescolars, l’escola de famílies, les festes, les iniciatives comunitàries, el manteniment d’alguns 
espais de l’escola, la defensa de l’escola pública, la creació de materials didàctics, el menjador escolar, les sortides de famílies a la 
muntanya, la inclusió educativa, la coeducació i feminismes, la comunicació… 

Tal com contemplen els estatuts de l’AFA, els requisits per associar-se són satisfer la quota anual per unitat familiar i col·laborar i 
participar en la mesura de les possibilitats de cadascú en les activitats de l’associació de manera puntual, activa o plena. 

Una de les grans tasques que fa l’AFA a l’escola és la gestió del menjador escolar, encarregant-se de formalitzar la contractació 
dels i de les persones acompanyants i de gestionar directament amb una empresa externa tot el que fa referència als aliments i a 
la cuina. Aquesta cessió de la gestió és renovada cada curs escolar, amb la conformitat de la direcció de l’escola i l’autorització de 
la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. En relació amb la gestió del menjador escolar, cal destacar que la part 
pedagògica i d’acompanyament als infants d’aquest espai és gestionada directament per l’equip directiu de l’escola. Quant a 
contractació, cal tenir en compte que també se n’encarrega de la gestió de contractes de les persones que acompanyen les 
activitats extraescolars. 
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Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, document que forma part d’aquest Projecte Educatiu, concreten amb més 
detall tot el que fa referència a l’AFA i a les Comissions Mixtes. 

Carta de compromís educatiu 

A través de la nostra carta de compromís educatiu, l’escola i la família compartiran un acord de corresponsabilitat en relació amb 
tot el que ambdues parts han de respectar en relació amb l’escolarització de l’infant. A la nostra escola, aquest document se 
centra en els següents aspectes que, per a nosaltres, són de gran importància: 

Per part del centre 

1. L’escola es compromet a mantenir els dos pilars fonamentals a partir dels quals es desenvolupa el Projecte Educatiu de 
Centre (PEC): 
- Una mirada respectuosa envers els infants. 
- Metodologies de treball centrades en el paradigma socioconstructivista.  
Per tal de contribuir al desenvolupament integral dels infants tot respectant la seva naturalesa pròpia i les seves necessitats 
vitals, tenint-ne cura perquè puguin créixer en equilibri i benestar. 
2. Centrar l’actuació tenint com a punt de partida una mirada àmplia envers la infància i l’educació, tenint en compte en tot 
moment les necessitats vitals dels nens i de les nenes: protecció i seguretat, autonomia i exploració, autoregulació i temps 
d’interacció, moviment i joc espontani, necessitat de pertinença i de vincles, construcció d’un autoconcepte positiu, 
autorealització i desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la persona, acompanyament emocional... 
perquè l’infant se senti reconegut, acceptat i estimat. 
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3. Oferir a les famílies una escola acollidora i oberta a les aportacions on cadascú trobi el seu lloc i senti que hi pertany. 
Vetllar perquè hi hagi una complicitat entre la família i l’escola de manera que el vincle que es creï esdevingui el punt de 
partida per poder “fer escola” a partir de les reflexions compartides, créixer junts i juntes, aprendre entre nosaltres, sempre 
des del respecte i la confiança... perquè les relacions humanes siguin naturals des d’una mirada amorosa i sistèmica. 
4. Mantenir informades a les famílies dels documents de centre (especialment del PEC) i de l’organització i funcionament 
general de l’escola, i facilitar canals de participació i intercanvi durant l’elaboració dels mateixos a través del Consell Escolar. 
5. Mantenir el funcionament com a “escola oberta a les famílies” amb la voluntat de cuidar la comunicació regular família-
escola per tal d’acompanyar conjuntament a l’infant en el seu procés de creixement personal i d’aprenentatge, adoptant en 
tot moment les mesures educatives més adients per atendre les necessitats específiques de cada alumne o alumna; cadascú 
haurà de tenir en compte les responsabilitats que ha d’assumir segons l’àmbit d’actuació que representa (escola o família). 
6. Compartir informació amb la família sobre l’organització, les concrecions del currículum, les opcions metodològiques, els 
criteris d’atenció a la diversitat i l’avaluació que es van duent a terme a l’escola. 
7. Mantenir la confidencialitat de totes aquelles informacions que la família faci arribar a l’escola de manera que sempre hi 
hagi un respecte per la intimitat dels infants i de les famílies. 
8.  Vetllar per una coherència pedagògica en totes les activitats vinculades a la vida de l’escola, de manera que en tot 
moment es respectin els dos pilars fonamentals que sustenten el nostre projecte (activitats extraescolars, acollida de matí, 
menjador escolar o espai de migdia, celebració de festes, sortides, activitats organitzades per l’AFA...) 
9. Vetllar pel bon funcionament i per la continuïtat del treball compartit en la creació de l’escola a través de les comissions 
de famílies i mestres, de la feina conjunta escola-AFA i del Consell Escolar del centre. 
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Per part de la família 

1. Conèixer i respectar el Projecte Educatiu de Centre (PEC) a través dels canals de participació que ofereixi l’escola. 
Conèixer de primera mà els criteris metodològics, organitzatius i de funcionament i respectar-los, tenint present en tot 
moment les tasques, funcions i responsabilitats de cada persona té dins de l’escola. 
2. Establir una comunicació directa amb el centre i parlar directament amb l’equip docent o l’equip directiu sempre que 
sorgeixin dubtes o situacions que necessitin ser resoltes. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies, 
coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del PEC. 
3. Implicar-se en la vida de l’escola, pel dia a dia, per les actuacions que requereixin la participació de les famílies des de 
l’àmbit on cada persona, des d’una mirada sistèmica, se senti més a gust: junta de l’AFA, comissions de treball de famílies i 
mestres, acompanyament dins dels ambients amb els infants, activitats puntuals, xerrades col·loqui, acompanyament en 
moments puntuals... Conèixer els aspectes fonamentals que fan que l’escola sigui un espai acollidor i obert, i cercar els espais 
necessaris per trobar-hi un lloc on cadascú senti que hi pertany. Respectar els espais i els moments en què no es contempla 
l’acompanyament de les famílies i interessar-se per la manera de fer amb els infants i actuar amb coherència amb el projecte 
en l’acompanyament dels infants dins dels ambients. 
4. Respectar i acceptar el plantejament pedagògic i de funcionament de les activitats proposades i vinculades a l’escola en 
horari no lectiu en cas de participar-hi (activitats extraescolars, acollida de matí, menjador escolar, celebració de festes, 
sortides, activitats organitzades per l’AFA...) 
5. Respectar el caràcter propi del centre, les metodologies de l’escola, i les actuacions docents centrades en una mirada 
respectuosa envers els infants. 
6. Facilitar a l’escola les informacions que siguin rellevants per l’acompanyament del seu infant en el seu procés de 
creixement i d’aprenentatge. Vetllar per actuacions amb l’equip docent centrades en la complicitat i el treball compartit. 
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7. Respectar les normes de convivència, de protecció dels infants, de les persones de l’equip i de les famílies del centre i 
assumir les formes d’actuació pròpies que es deriven del projecte educatiu de centre.  
8. Respectar i acceptar el projecte de voluntariat de l’escola, d’estudiants de pràctiques de les universitats… acceptant la 
presència d’aquestes persones com a acompanyants de suport a l’equip de mestres en les activitats amb els infants. 
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UN ESPAI PER SER. LA FUNCIÓ EDUCATIVA DE L’ESCOLA I LES 
NECESSITATS DELS INFANTS 

La funció educativa de l’escola 

En un món tan complex com el contemporani, entenem que l’escola ha d’actualitzar la seva funció per arribar a ser proveïdora 
d’eines i competències, més enllà de ser un lloc de transmissió i reproducció de coneixement. Aquesta concepció ha estat viva i 
present des dels nostres inicis i sempre hi hem estat coherents. Per tant, entenem la nostra escola com un espai que ajuda a totes 
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les nenes i a tots els nens a ser protagonistes actius de la seva pròpia realitat, a través de la interacció amb aquesta realitat, sabent 
imaginar de manera creativa diverses possibilitats de transformació.  

En aquest sentit, la funció educativa de la nostra escola se centra en el creixement d’una comunitat de vida, de participació 
democràtica, de recerca intel·lectual, de diàleg i d’aprenentatge. Volem continuar sent una comunitat que ha trencat barreres 
entre l’escola i les necessitats socials, un espai de cultura on no només s’aprenen conceptes i eines tècniques i codis de la cultura 
de la humanitat, sinó on també es crea i es construeix una nova cultura i unes noves eines per interactuar amb la realitat. Una 
escola on es promou l’autonomia i la independència intel·lectual en total sintonia i coherència amb la realitat; un projecte de 
centre que s’implica amb els problemes socials, que es fa preguntes sobre el futur de la infància i que constantment repensa i es 
qüestiona què és important fomentar amb els nens i amb les nenes. És d’aquesta manera com oferim als infants eines i 
oportunitats que els ajuden a interpretar la societat de la qual formen part, a interactuar amb la vida real i a donar resposta a allò 
que els espera més enllà de la institució escolar.  

És per tots aquests motius que el nostre projecte d’escola s’enfoca en poder donar un impuls a la funció educativa de l’escola 
entesa com un context de vida que s’adequa a situacions d’aprenentatge reals i significatives pels nens i per les nenes que 
transiten per la nostra escola, desplegant competències fonamentals per interactuar positivament amb la realitat i construint una 
actitud competencial coherent amb la identitat activa i constructiva de la infància.  

D’aquesta manera, a través de la construcció d’aprenentatges significatius, els infants podran crear, imaginar, pensar i arribar a 
tenir estratègies per afrontar possibles problemes que els sorgeixin relacionats amb el coneixement, sent capaços i capaces de 
cercar els recursos necessaris i els continguts que han d’adquirir per solucionar, de manera creativa, aquests problemes, aportant 
així solucions reals i contextualitzades a les seves necessitats.  
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Les necessitats educatives del nostre alumnat 

La definició de la nostra idea d’infant és el que ens porta a la importància de descriure les necessitats educatives que sentim que 
tenen els infants i a les que hem de donar resposta.  

Des del nostre punt de vista, les necessitats que més hem observat al llarg d’aquests anys se centren, principalment, en una 
coherència en les metodologies i l’acompanyament emocional en tots els sentits de manera que s’ajustin a la manera 
d’aprendre que tenim avui en dia les persones i a les necessitats a les quals hem de donar resposta per afavorir un creixement sa i 
equilibrat dels nens i de les nenes des del respecte pel seu desenvolupament emocional.  

És per aquest motiu que considerem que les necessitats dels infants se centren en el fet que els adults que els acompanyem 
deixem enrere el model “transmissor” de coneixement i ens formem i investiguem per tal de poder desplegar pràctiques 
educatives que generin el desplegament de competències per a la vida, que siguem capaços i capaces de desenvolupar 
sistemes per mesurar els assoliments de totes i cadascuna d’aquestes competències, i que consolidem una organització 
dirigida a l’aprenentatge de tots els infants que permeti la interacció amb l’entorn, sempre des d’un acompanyament 
emocional coherent amb la seva manera de viure i sentir pròpies les emocions.  

A aquest tipus de reptes, assumits per part dels adults i de les adultes, se li suma la necessitat de l’alumnat de ser vist i 
reconegut de forma individual i de ser atès i entès en la seva globalitat com a persona, integrant totes les facetes del seu 
ésser per tal de poder formar part de l’escola, la societat i la cultura de forma integral. La necessitat, per tant, d’atendre la 
diversitat des d’una mirada particular i única, amb l’atenció que requereix cada infant, no caient en l’homogeneïtzació ni en 
fórmules despersonalitzades, fa que siguem responsables de buscar opcions organitzatives, personals i metodològiques que 
garanteixin la resposta adequada i que permetin maximitzar la igualtat d’oportunitats de tots els infants i l’acompliment del 
principi d’equitat.  
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És per això que una de les missions essencials de l’escola és donar resposta a les necessitats educatives dels nens i de les nenes 
centrant-nos en com ha de ser l’aprenentatge en un món que canvia amb tanta rapidesa tenint en compte, en tot moment, com 
aprenem les persones, com es formen els interessos i com ens diferenciem les persones en tots els sentits. Al mateix temps, les 
necessitats educatives del nostre alumnat també passen per un respecte profund pels seus processos de vida en el seu món 
emocional. 

Aquestes reflexions, que formen part del document “La naturalesa de l’aprenentatge” (OCDE, 2010), ens han portat a definir les 
següents necessitats dels nens i de les nenes i com hi podem donar resposta:  

- Repensar allò que ensenyem, com ho ensenyem i com avaluem els processos d’aprenentatge.  
- Analitzar en profunditat i reflexionar sobre la influència del context dels nens i de les nenes i com construeixen activament el 
coneixement en funció de la interacció social i amb el seu entorn. Per tant, entenem l’aprenentatge com quelcom que és de 
naturalesa social; cal tenir molt en compte que l’aprenentatge s’adquireix en molts moments de la vida, i no només a les aules de 
les escoles.  
- El coneixement que s’adquireix no té sentit si la persona no és capaç d’aplicar-lo a diverses situacions amb flexibilitat i creativitat. 
Si l’aprenentatge no és significatiu i funcional, no es reté i s’acaba perdent. 
- Els adults i les adultes que acompanyem als infants a l’escola hem de tenir en compte la importància de l’aprenentatge a través 
de l’experiència, de manera que sigui el punt de partida de moltes propostes didàctiques que oferim des de l’escola. Per tant, els 
i les mestres hem de ser sensibles als fets imprevistos procedents dels aprenentatges que sorgeixen de la vivència que els 
infants adquireixen en situacions externes a l’escola.  
- Les emocions són la porta d’entrada principal de l’aprenentatge, ja que l’aprenentatge esdevé quan hi ha una interacció 
dinàmica de l’emoció, la motivació i la cognició. La motivació garanteix que els infants adquireixin coneixements i competències 
de manera significativa i permet l’aprofundiment dels aprenentatges; la motivació floreix quan la persona valora el que aprèn i li 
troba un sentit per a la vida.  
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- Val més qualitat que quantitat, ja que la qualitat del coneixement i la comprensió té més importància que l’acumulació 
quantitativa de coneixement.  
- L’alumne o l’alumna és el centre de l’aprenentatge, n’és el o la protagonista i és agent actiu o activa en el procés. Sentir-se 
protagonista contribueix a construir el propi aprenentatge des del compromís i l’exploració activa. Aquesta mirada permet tenir 
en compte les diferències individuals entre l’alumnat en tots els sentits: coneixements previs, capacitats, estils d’aprenentatge, 
diversitat d’intel·ligències, interessos i motivacions, entorn, procedència social i cultural, etc.  
- L’esforç és clau per l’aprenentatge: cal centrar la mirada en el disseny de propostes didàctiques que requereixin esforç però 
evitant la sobrecàrrega, la monotonia, la por o la pressió excessiva.  

Tenint en compte com aprenem les persones al segle XXI caldrà continuar desplegant estratègies metodològiques centrades en 
el paradigma socioconstructivista per tal de continuar centrant la nostra pràctica en la importància de percebre els nens i les 
nenes com a persones compromeses activament amb la creació del seu propi món, realitat i aprenentatge. Aquest 
paradigma ens permet donar resposta a la nostra concepció de l’aprenentatge i de l’acompanyament emocional i a com volem 
donar resposta a la manera d’aprendre de les persones, entenent que adults i infants som co-investigadors dins de l’ambient i 
construïm conjuntament una cultura i un coneixement en relació. 
El paradigma socioconstructivista també seguirà donant resposta a la nostra idea d’infant i de com aprenen els nens i les nenes, i 
ens permetrà continuar desplegant eines metodològiques que els donin resposta com a constructors i constructores de teories 
sobre la realitat i el món, que són provisionals i en contínua evolució, que necessiten formar una base forta de coneixement i que 
són éssers socials que construeixen el coneixement dins dels contextos en què viuen i conviuen (aprenentatge en relació).  
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UN ESPAI PER SER. L’ESCOLA, UN ENTORN DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE 
LA INFÀNCIA 

Abans de passar a descriure aspectes concrets del nostre dia a dia, pel que fa a actuacions, activitats, plantejaments pedagògics i 
metodològics, etc., volem definir la importància de la seguretat a l’escola, de manera que els infants sentin que és un entorn 
segur en tots els sentits. En aquest apartat concretarem tot un seguit d’actuacions i maneres de fer i d’acompanyar de la nostra 
escola que posen la mirada amb aquesta seguretat i protecció que sentim tan importants. 
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Un bon inici… El temps d’acollida amb l’acompanyament de la família  

Acompanyament familiar als infants a l’inici de la seva escolaritat 

En aquest apartat us farem arribar la importància que sentim des de l’escola d’acompanyar l’inici de l’escolaritat dels infants amb 
la presència familiar. És per tots els motius que podreu llegir més avall que el Projecte Educatiu de l’escola, vetllant per les 
necessitats autèntiques de la infància, ha establert com a norma de centre que els primers dies d’escola (5 dies aproximadament 
segons el curs escolar) tots els infants hauran d’estar acompanyats per un familiar o una persona de referència amb qui tinguin un 
vincle estret i proper, i cap infant es podrà quedar a l’escola aquests primers dies sense aquest acompanyament.  

 D’altra banda no volem deixar de fer explícit que el temps d’acollida i integració a l’escola de cada infant és diferent; és per 
aquest motiu que us hem de fer arribar que, des del projecte, es posa la mirada en què el més coherent és que cada nen o nena 
pugui ser acompanyat o acompanyada per un o una familiar (o un referent adult o una referent adulta) el temps que ho necessiti, 
afavorint així un temps d’acollida serè i cuidat, en què sigui el mateix infant qui, de manera progressiva, pugui anar manifestant 
que cada vegada es sent més segur o segura i que va deixant de necessitar l’acompanyament d’aquest familiar o persona de 
referència. 

Acompanyant els primers moments… 

L’experiència ens ha fet prendre consciència de la gran necessitat d’orientació que mostren les famílies els primers dies 
d’incorporació a l’escola. Sigui quina sigui l’edat que pugui tenir l’infant, resulten sempre un trànsit significatiu i important aquests 
primers moments en els quals, en una escola com la nostra, regna una aparent confusió. Valguin aquestes ratlles com la 
constatació d’una intenció de l’equip de fer més confortable aquesta vivència i també una mica més previsible i serena. 
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Entenem, doncs, el temps d’acollida com un procés particular i genuí que implica a diverses persones (infant, família i mestra o 
mestre) que, conjuntament, construeixen vincles de seguretat i confiança mútua. És un moment en el qual els infants i les famílies 
comencen a habitar un espai i a vincular-se amb la resta de persones que ja fa temps que l’habiten o que, com elles, tot just 
l’estan descobrint. En aquest sentit, l’escola també els hi fa un lloc i genera un temps i un espai adaptats a la construcció d’aquests 
vincles. Per tant, no entenem, en cap cas, que sigui l’infant qui s’adapti a l’escola sinó que, tots i totes, ens adaptem a una 
nova convivència. 

Una escola que obre la porta a la vida… 

Un organisme viu està ple d’imprevistos. Hi ha moments de creixement caòtic i moments de serenor que anuncien nous 
moviments. Una escola que obre la porta a la vida, per tant, tindrà instants de tota mena i això està bé. És senyal d’estar viva.  

El moment d’adaptació o acollida és un moment de creixement per a tots: infants, famílies, mestres i comunitat. Veure i viure 
aquest procés és semblant al moment en el qual la primavera comença a fer brotar les plantes, sorgeixen les flors, els animals 
estan excitats i tota la vida sembla esclatar en un caos excepcional. Per a nosaltres, l’arribada dels nous infants és semblant a 
aquesta primavera i entenem que, per aquells que ho viuen per primera vegada, pot ser una mica angoixant. En aquests 
moments, el millor és mantenir la calma,  la confiança i, en tot cas, tenir en compte el que ve a continuació.  

A foc lent… 

Considerem que els vincles es van creant a poc a poc. L’adaptació o l’acollida no és una qüestió d’hores ni de resignació i, per 
tant, nosaltres constatem que no és una qüestió matemàtica, exacta i sense marge a l’imprevist. Les qüestions afectives han de ser 
flexibles, naturals i fluides i no poden ser, doncs, rígides i exactes.  
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Durant molt de temps, l’escola està a disposició d’aquests processos. S’adapten horaris, personal i organització interna per tal que 
això sigui possible i es doni un trànsit el més coherent possible amb els nostres principis i amb la realitat que observem 
diàriament. Això, moltes vegades, xoca directament amb les expectatives dels adults o de les adultes. En moltes ocasions,  les 
mestres i els mestres se sorprenen de que les coses no funcionin com s’espera d’infants concrets i, en altres ocasions, les famílies 
són les que no veuen les seves expectatives cobertes.  

Però aquestes sorpreses, aquests imprevistos són els que ens constaten que els processos dins de l’escola es mantenen coherents 
amb la vida. I aquesta sorpresa que sempre ens meravella és motiu de celebració.  

I del vincle va néixer… 

Sense vincle, no poden existir límits i, sense límits, no hi ha llibertat amb seguretat i protecció garantida. Cal, per tant, tenir 
paciència. Les normes, en un primer moment, no s’estipulen a “grosso modo” sinó que van apareixent en funció del que va 
passant en el dia a dia i de com es van construint els afectes. Això pot donar la sensació d’un cert relativisme o manca de 
referents… però cal creure-s’ho fermament; els adults i les adultes de l’escola saben molt bé el que estan fent.  

Pot ser que els familiars nouvinguts es sentin confosos davant de tot plegat, però cal deixar que això sigui així per tal que els 
límits i la llibertat vagin emergint de forma natural i autèntica. Potser els primers dies no saben què és el que han de fer. 
Potser alguna persona adulta de l’escola els ha de dir, discretament, que això que estan fent no es pot fer i ells i elles han de 
transmetre aquest missatge al seu fill o a la seva filla. Potser els sembla que van d’un lloc a l’altre, sense gaire orientació clara.  

Potser passen moltes coses que ni s’imaginaven. Fins i tot, que senten petites inseguretats i que estan en un petit llac d’incertesa. 
I, molt segurament, tindran molts dubtes. Cal recordar que es pot acudir a algun adult o adulta referent de l’escola per resoldre 
qualsevol dubte i que la comunitat compta amb un programa d’apadrinament entre famílies que pot fer les coses molt més fàcils i 
planeres.  
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I és que l’adaptació i l’acollida també és una qüestió d’adults i adultes.  Una qüestió de vincle entre persones adultes que 
tenen un objectiu comú: acompanyar els processos vitals, emocionals i d’aprenentatge dels infants. És una relació, per tant, de 
tres vèrtexs i que, entre tots i totes, cal que  sigui construïda sobre la base de la confiança, a la paciència i al diàleg.  

Cap persona està sola… 

Tal com ho hem anat veient i vivint al llarg dels cursos, nosaltres considerem que cada infant i cada família és un món. I que 
aquest procés resulta, en molts casos, totalment imprevisible. S’ha d’observar detingudament el procés que anem construint de 
forma conjunta i anar prenent decisions de forma coordinada.  

Cap persona està sola en aquest procés: els infants tenen als adults i a les adultes, les famílies tenen a les persones de l’equip i 
nosaltres tenim tot un equip que ens recolza i que actua de forma coordinada i conjunta. 

Com acompanyem als infants? 

Per tant, abans d’endinsar-nos en com acompanyem el desenvolupament integral de l’infant en tots els sentits (cognitiu, motriu, 
social, relacional i emocional) compartim, de manera general, el “com ho fem” a l’Escola Congrés-Indians. 

Com ho fem amb els infants? 

Ni formules ni instruccions poden orientar a les persones que s’endinsen en el nostre projecte i en la nostra manera d’entendre 
l’educació. Així i tot, aquestes línies pretenen ser una petita guia que faciliti el camí de les persones que convivim a l’escola per 
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tal d’ajudar-les a habitar-la, trobant petites illes que les recolzin en el mar d’incerteses que s’enfronta qualsevol persona que vol 
conèixer l’escola una mica més a fons. 

Un paisatge pensat per als infants 

Principis 

La nostra societat i cultura, moltes vegades sense ser-ne conscient, envaeix de forma constant el món dels infants: els mirem des 
dels nostres ulls d’adults i adultes jutjant-los sense recordar els dies que nosaltres també vam ser nens i nenes.  

Davant la incertesa que suposa trobar-se davant d’una nova vida que comença, intentem recordar allò que vam rebre de les 
persones adultes que ens envoltaven i tornem a repetir hàbits i conductes que ens semblen que són adequats.  

La repetició ens dóna seguretat, però no és mai una certesa real. En aquest sentit, la repetició és una crossa que pot ser encertada 
però que, si la guia la inèrcia o el desconeixement, pot anul·lar la vida i la seva capacitat d’admiració.  

A l’Escola Congrés-Indians procurem mantenir el pols vital genuí de la infància, crear uns espais adequats pels nens i per les 
nenes on es desenvolupi una cultura infantil, particular i genuïna que ha de posar-se, socialment, a l’alçada de la dels adults i de 
les adultes.  

En aquest territori infantil, les persones adultes passem a un segon terme i disposem l’espai i el temps per tal que els nens i les 
nenes puguin dur a terme les seves activitats amb un clima relaxat i serè.  

Els adults i les adultes estem a la seva disposició, a la seva alçada, els mirem als ulls quan parlem i ens ajupim, no mantenim 
converses als ambients perquè els nostres ulls estan pendents del que passa no per “controlar” sinó per facilitar i servir allò que 
puguin necessitar els infants. 
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Respecte per la vivència interior 

Dins d’aquest paisatge tan poc convencional, on la persona adulta no és la protagonista, cal ser molt observador o observadora, 
discret o discreta i prudent i, per tant, hem d’oblidar-nos dels aparells mòbils i deixar les nostres pertinences, així com cotxets i 
altres elements, als espais adequats per tal de no distorsionar les dinàmiques i el moviment dels infants.  

Dins d’aquestes dinàmiques, el joc és el principal protagonista. El joc no té una intenció clara com acostuma a pretendre l’adult o 
l’adulta. No es fa de cara a aquesta persona adulta ni buscant la seva aprovació. El joc és una forma innata que l’ésser humà va 
desenvolupar fa molts anys per tal d’aproximar-se al món i de fer-se’l seu; és quelcom altament íntim i personal on ningú que 
n’està fora hi té gaire a dir.  

Els jocs no acostumen a deixar petjades tangibles però, a vegades, sí. Per exemple, un dibuix pot ser el resultat d’un joc on la 
pintura ha estat la gran protagonista. Però no és quelcom que es pugui jutjar des de la nostra mirada adulta, ja que molta part de 
la producció s’ha dut a terme des de l’interior de l’infant... Aquest interior és, per a nosaltres, sagrat.  

El respecte per aquest interior individual es tradueix, entre altres coses, en no jutjar les seves produccions o no dir, per exemple, 
si són boniques o lletges.  

Si l’infant ens ofereix el seu dibuix, podem comentar el que veiem: quins colors ha fet servir, si hi ha línies o formes tancades o bé, 
simplement, posar la data o el seu nom.  

Aquest respecte per la vivència particular, individual i interior es pot fer extensible a altres situacions com una caiguda, una 
sensació de tristesa o haver-se enfadat amb algun company o alguna companya. En aquest àmbit, hi ha molts hàbits adquirits 
pels adults i per les adultes que pretenen minimitzar els sentiments dels infants. Tot i que són costums que neixen de la bona 
voluntat, està constatat que no ajuden als infants a desenvolupar una connexió essencial amb el seu jo intern.  
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Si ho pensem bé, segurament nosaltres, com a persones adultes, ens hem trobat en situacions en les quals el nostre patiment o 
els nostres sentiments han estat presos a la lleugera: no passa res, això no és res, etc. I això ens ha distanciat de les nostres 
emocions o ens han tancat la possibilitat d’expressar-les.  

Si això ho veiem clar en nosaltres mateixos i ho analitzem una mica en profunditat, ens quedarem bastant impactats i impactades 
de com és de freqüent aquest hàbit relativista en la relació entre l’adult o adulta, i l’infant.  

No es tracta de dramatitzar la vida, però sí d’adonar-nos-en que, moltes vegades, tractem d’omplir amb paraules els moments o 
espais en els quals el silenci i un subtil contacte físic poden arribar a ser molt més respectuosos. En aquest sentit, les 
persones adultes envaïm amb paraules el món dels infants, ja que en moltes ocasions ens resulta insuportable sostenir el plor 
d’un infant.  
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Sovint oblidem que el regne de les paraules és el propi d’adults i adultes, mentre que els infants es mouen en el regne de les 
emocions i dels sentiments.  

L’observació de l’exterior per entendre el nostre interior 

El respecte per la vida interior de l’infant no és incompatible amb la presència de la persona adulta. De fet, aquesta presència 
resulta altament imprescindible.  

Els adults i les adultes som qui garantim la qualitat de l’ambient, el seu clima, el material de què disposem i l’observació d’aquests 
aspectes de l’entorn resulta molt rellevant.  

Una de les coses que cal aprendre a fer a l’escola, abans de res, és a observar. Aprendre a veure sense els prejudicis que hem 
anat adquirint, intentar mirar el que ens envolta amb unes ulleres noves.  

És d’aquesta manera, observant, com molts i moltes de nosaltres també hem començat a intuir la connexió inevitable que hi ha 
entre l’exterior i el nostre propi interior.  

Observant, en moltes ocasions, veurem que els infants compten amb més recursos dels que nosaltres pensem en un primer 
moment.  

Podem veure infants que resolen els seus conflictes de forma autònoma o que, si ho fan amb l’acompanyament dels adults i de les 
adultes, tenen l’espai i el temps per expressar allò que senten i que, molt sovint, respectem les solucions a les quals arriben.  

També veurem, sense gaires dificultats, com es mouen de manera autònoma sense que els adults i les adultes explicitin unes 
normes clares o uns hàbits concrets d’ús del material, però duent a terme una activitat interessant per ells i elles. És com si 
l’ambient i els materials també cuidessin als infants.  
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També observarem que, de manera inevitable, no hi ha formules magistrals i que tot depèn dels vincles que hi ha entre les 
persones adultes acompanyants i els infants, o del coneixement que té, un adult o una adulta, de les circumstàncies d’un infant en 
concret.  

El que més s’observa en aquest escenari particular és com ens situem nosaltres davant de tot plegat i anem sentint com el 
nostre interior es va mobilitzant i com ens enfrontem a un paisatge que ens deixa mig nus i sense poder recórrer a les inèrcies 
habituals.  

I és que habitar aquesta escola és tot un repte pel qual, en principi, no ens han preparat: confrontar la incertesa de cara i sense 
armes de foc. Només la nostra autenticitat més sincera, honesta i essencial ens seran d’utilitat.  

Un espai per a créixer com a ciutadanes i ciutadans del present 

Si acceptem que l’espai escolar que hem creat és un lloc de respecte, cura i valorització de l’experiència vital, interior i particular 
de cada infant, no podem entrar en el joc de les comparacions, judicis o de fer comentaris que són el fruit d’unes expectatives 
adultes o desitjos amagats amb relació als nens i a les nenes.  

Però tampoc podem avançar-nos, ni anar dues passes més enllà que ells i fer-los el camí planer. Cal donar als infants el marge i 
l’espai necessari per créixer, i que ells sentin la nostra presència però que aquesta no sigui invasiva. Cal que hi hagi seguretat, 
però no sobreprotecció i, per tant, cal acceptar que hi ha reptes que nosaltres no podem resoldre per ells i que, si ho fem, els hi 
fem perdre una oportunitat per a créixer.  

Els infants han de sentir-nos intensament, han de saber que els reconeixem a ells i a les seves famílies. Que som els seus i les 
seves acompanyants i còmplices, i que mantenim viva aquesta complicitat: un vincle que ha de ser indestructible i que ha de 
mantenir-se fidel a la seguretat, la confiança, l’estima i l’acceptació completa dels nens i de les nenes. Però el preu d’aquesta 
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complicitat no ha de ser que ells i elles no sentin amb igual fermesa i intensitat la seva força interior. Han de sentir que el nostre 
vincle és gratuït, absolutament generós, que els pot sostenir i que no competeix ni és obstacle per a la seva vitalitat i energia.  

En aquest sentit, els infants són molt sensibles a l’autenticitat i a la naturalitat dels adults i de les adultes. El problema s’origina 
quan ens perdem en intencions, pressions o obstacles personals, quan dipositem expectatives que no els pertanyen o quan 
volem que ells omplin algunes carències que no van ser complertes en el nostre passat. Llavors, renunciem a la nostra essència a 
favor de les nostres pors o inseguretats i és quan les coses es poden torçar… Tot i que sempre hi ha esperança, és clar.  

Llavors, quan ens deixem portar per tot això, no estem veient l’individu que tenim al davant: un individu complet, amb dignitat 
pròpia i amb drets legítims com qualsevol persona adulta. Els infants no són ciutadans de segona ni un projecte d’adult que s’ha 
de realitzar. Els infants són ciutadans del present amb necessitats imperioses vinculades al temps present i que són tan 
profundes i reals com les nostres.  

Les persones adultes que fa anys que som al projecte, hem transitat per moltes de les emocions, circumstàncies i sentiments que 
ompliran el vostre cor i la vostra ànima així que ens visiteu. Ningú ha nascut ensenyat, més aviat al contrari. Només dir-vos que el 
camí val la pena i que, en aquest trànsit, de ben segur, trobareu grans tresors que ara mateix s’amaguen en el fons dels vostres 
cors.  

Territori de la infància 

Així doncs, endinsar-se a l’Escola Congrés-Indians, parafrasejant a Hoyuelos (et alter, 2005), és habitar un territori de la infància. I 
això no és quelcom ni senzill ni fàcil.  
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Com hem comentat, és una aventura complexa, dolça i seductorament complexa, que ens dóna l’oportunitat d’aprendre i ens 
arrossega, forçosament, a acceptar el repte de crear uns espais dignes pels nens i per les nenes. Ens obliga a sortir del nostre 
egocentrisme adult i a madurar oferint seguretat, estima, confiança, respecte i llibertat a les persones que ens trobem al davant.  

És un procés profund que tots i totes duem a terme quan trepitgem l’escola amb voluntat d’implicació i entrega i que ens fa 
descobrir quelcom meravellós: que madurar de forma individual i arribar a la nostra essència personal és, en realitat, un 
acte d’amor i entrega absoluta a la humanitat.  

I és que a la nostra escola no només aprenen els infants, també aprenem els adults i les adultes tot redescobrint la capacitat de 
meravellar-nos amb la vida que tant ens parla d’ella mateixa en la mirada dels nens i de les nenes.  

Acompanyant el desenvolupament afectiu sexual de la infància 

Quan parlem d’un entorn segur per la infància, hem de tenir molt present tot el relacionat amb l’acompanyament afectiu sexual, la 
coeducació i la igualtat de gènere com a accions educatives fonamentades en el reconeixement de les potencialitats i 
individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat d’oportunitats sense discriminacions 
entre sexes. Tot i això, des de l’escola sentim que hem de fer un pas més enllà, i ampliar la mirada quan parlem de “gènere”,  ja 
que sentim que hem de cuidar, per tal que tots els infants es sentin reconeguts independentment de les seves tendents, la 
diversitat d’identitats de gènere, d’expressions de gènere i d’identitat sexual, i més en l’etapa que acompanyem en què els infants 
estan en un procés de construcció de la pròpia identitat. 

Per tant, a l’Escola Congrés-Indians vetllem per un acompanyament afectiu sexual a la infància que sigui impecable i inclusiu 
en tots els sentits. El nostre projecte en relació amb l’acompanyament afectiu sexual a la infància contempla els principis que ens 
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han acompanyat des de l’inici del projecte d’escola i que es desplega en la concreció dels aspectes metodològics i globals propis 
de cada etapa. 

La nostra escola està en permanent creixement i consolidació teòrica i metodològica, fet que ens permet abocar-nos a nous i 
necessaris desafiaments. Aquest context ens permet prioritzar la creació d’un model d’ACOMPANYAMENT AFECTIU SEXUAL 
INTEGRAL, des de la perspectiva de DRETS HUMANS, GÈNERE i INFÀNCIA. 

La present estratègia implica a totes les persones que formem part de la Comunitat Educativa, considerades en les seves 
particularitats i funcions (equip directiu, equip docent i no docent, famílies, AFA i alumnat). Per tant, totes les comissions 
encarregades d’organitzar xerrades per a famílies o espais o tallers per a famílies i/o infants, així com totes les persones de l’equip 
docent en el moment de planificar l’acció educativa amb l’alumnat, hauran de tenir en compte el compliment de tots els 
principis de l’escola en relació amb la mirada del desenvolupament afectiu sexual, que es concreten en el Projecte 
d’Acompanyament Afectiu Sexual Integral a la Infància. Totes les accions que es duguin a terme dins de l’escola hauran de 
protegir els Drets Humans de tot l’alumnat; això inclou totes les tendents a conèixer els seus drets, fer-los valdre i conèixer les vies 
per demanar ajuda si senten que algun d’aquests drets els estan sent vulnerats.  

Considerem que totes les accions que realitzem transmeten models de socialització amb una perspectiva de gènere implícita; 
per tant, no existeixen les accions neutres al gènere. Som conscients dels tabús socials que ens envolten, per la qual cosa hem de 
considerar l’especial importància que té que en aquestes edats és quan s’aprenen els rols de gènere normatius. En aquest sentit, 
l’escola no pot permetre que aquests aspectes hi entrin d’una manera irreflexiva, ja que no treballar en això és repetir 
l’hegemonia sexista i masclista. D’aquesta manera, vetllem per futures generacions de persones adultes que creixin a partir de 
canvis ideològics significatius per la societat futura. En aquest sentit, si els infants són acompanyats des d’aquesta mirada, 
entenem que podran construir una sexualitat més lliure de prejudicis. 
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La nostra mirada se centra en no patologitzar la diversitat, ni considerar-la com una excepció a la norma. En totes les propostes 
s’ha de reconèixer i protegir que la identitat sexual, el gènere, l’expressió de gènere i l’orientació del desig sexual són 
complexes, dinàmics i poden variar durant totes les etapes vitals, segons cada cultura i temps històric. Per tant, tots els continguts 
proposats sobre sexualitat han d’acompanyar les etapes evolutives dels infants, les diversitats funcionals, les identitats ètniques i 
les diferents creences per raons religioses. Es considera que les possibles tensions que puguin sorgir d’aquestes trobades de 
realitats i cosmovisions, són un moment idoni per fomentar el diàleg i la transmissió d’habilitats socials saludables i 
respectuoses. 

Des de la nostra mirada, no té sentit crear espais que eduquin en què hi ha una sola manera de viure els cossos, la sexualitat, els 
vincles sexuals afectius i els models de família. El Projecte d’Acompanyament Afectiu Sexual Integral a la Infància de l’escola 
sempre vetlla perquè les coses no es visquin des del que és únicament biològic per evitar qualsevol classe d’exclusió. La creació 
d’espais que es generin per aspectes biològics que es proposin des de l’escola, vetllaran per no ser essencialistes, biologistes ni 
binaris. Per això es promouran espais de reflexió on s’habiliti que no hi ha una sola manera de viure els processos biològics. Per 
tant, tampoc contemplem la proposta d’espais, l’ús de materials, o la realització de tasques ni de propostes que impliquin la 
separació d’activitats en funció del gènere o de la identitat sexual. Els infants de l’escola, que abasten una edat d’entre 3 i 12 anys, 
es troben en un moment de construcció de la pròpia identitat (incloent-hi la identitat sexual).  

També hem de tenir en compte que la institució escolar vetlla per una educació sexual que en cap cas ha de segregar en aquesta 
funció d’educar en la sexualitat. En aquest sentit, cal respectar que l’escola com a institució ha de ser un espai de seguretat i 
protecció, i que no pot obligar els infants a exposar-se ni a prendre una postura sobre la seva sexualitat o tipus de família per 
poder participar d’activitats proposades per l’escola o que es duguin a terme dins del recinte escolar, ni en horari lectiu ni en 
horari no lectiu. Per tant, a l’escola no fomentem ni proposem cap activitat ni taller que segregui o exclogui en funció de la 
identitat sexual dels infants, ni cap activitat o taller que exclogui cap família, respectant la diversitat familiar de models de família, i 
són especialment exclosos tots els tipus de violència masclista, tant dels continguts com de les formes. 
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L’espai de migdia… un projecte de menjador cuidat i sensible 

A l’inici d’aquest document ja hem especificat que tot el que compartim en el mateix, forma part de la filosofia i la manera 
d’acompanyar a l’escola, en tots els moments i en totes les franges, tant les lectives com les no lectives. Tot i això, volem destinar 
un apartat al menjador escolar, i destacar que a l’annex d’aquest PEC podreu llegir tot el projecte de menjador de la nostra 
escola. 

Entenem l’acte de menjar com un moment que no només comporta un procés nutritiu, sinó que ha d’estar vinculat a sensacions 
de satisfacció i plaer, de relacions afectives, d’identificació social; tot i que l’acompanyament principal ha d’estar en el nucli 
familiar, l’escola esdevé un espai habitual on moltes nenes i molts nens dinen cada dia. 

Des del nostre punt de vista, l’acompanyament a l’espai de migdia ha de ser des d’una cura i un respecte molt profunds envers la 
infància, sense pressions ni coercions, i ha de tenir en compte l’autoregulació i l’autonomia. 

El moment de l’àpat es duu terme als ambients dels infants, amb la voluntat d’evitar un espai massificat on un nombre massa gran 
de nenes i nens dinin a la vegada; en aquest sentit, per coherència amb la nostra mirada, cal que el moment de l’àpat sigui 
relaxat, amb un clima acollidor i amb un acompanyament proper amb adults i adultes de referència clars per les nenes i pels 
nens. 

El menú que oferim a l’escola és ecològic en una alta quantitat de productes i contemplem diversitat de menús per atendre totes 
les necessitats dels infants: menú vegetarià i menús que contemplen les al·lèrgies o intoleràncies de les nenes i dels nens. 

El menjador escolar és obert a les famílies, de manera que els familiars que ho desitgen poden venir, el dia o dies que vulguin, a 
dinar a l’escola amb els seus infants. També recomanem que aquest acompanyament dels familiars hi sigui a l’inici de l’escolaritat 
dels infants, quan comencen a quedar-se al menjador escolar per primera vegada ja que l’infant necessita anar-se adaptant a 
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aquest moment de l’escola, i l’acompanyament del familiar afavoreix una vivència relaxada, progressiva i serena en aquesta franja 
de migdia. 

Entenem que l’alimentació va molt lligada a aspectes emocionals, per la qual cosa sentim important deixar temps als infants 
per anar-se acostumant a aquest moment, a provar nous gustos i a habituar-se als hàbits i a les dinàmiques de l’estona de migdia. 
D’altra banda, i per coherència amb la nostra mirada i amb el nostre Projecte Educatiu de Centre, en el moment de l’àpat 
respectem profundament l’autoregulació i l’autonomia de l’infant, de manera que afavorim que sigui el mateix nen o la mateixa 
nena qui decideixi la quantitat de menjar que necessita, servint-se ell mateix o ella mateixa el seu propi plat, i també respectem 
que mengi més o menys d’una cosa o d’una altra, segons els seus gustos. En aquest sentit, creiem profundament que l’espai de 
menjador ha de ser un espai que no generi angoixa ni neguit a cap infant, i que hem de respectar els seus temps i els seus 
moments. Des del Projecte de Menjador afavorim el fet de potenciar que l’infant connecti amb ell mateix en relació a 
l’alimentació, que mengi per ell, i que desconnecti de voler agradar a l’adult en funció del que menja. És important, des d’una 
mirada de prevenció, evitar felicitar als infants si mengen molt, o fer devolucions de disgust si mengen poc. Entenem que cadascú 
menja el que necessita i que cada infant ha de connectar amb la seva necessitat, no amb la de l’adult o l’adulta que l’acompanya. 

Per tant, l’acompanyament adult a l’estona de l’àpat, es centra en oferir als infants si volen provar aliments, ajudar-los a autoregular 
les quantitats, oferint-los la possibilitat de posar-se poc menjar si no saben si és del seu agrat i, si ho necessiten, repetir; en aquest 
sentit es potencia la importància de no deixar menjar al plat, tenint en compte que és cada infant qui decideix la quantitat que 
necessita el seu cos. També entenem que les nenes i els nens necessiten temps per provar nous gustos i noves textures, i que 
aquest temps els va arribant a cadascú quan és el seu moment. 

A l’estona de migdia també s’ofereix un espai de descans o per dormir a aquelles nenes o aquells nens que ho desitgen; 
entenem que el moment de descans o de dormir també va molt lligat al sentir emocional de l’infant. Per això és comú que a l’inici 
de l’escolaritat, quan els infants encara no tenen vincles estrets amb les persones que acompanyen l’espai de migdia, moltes 
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nenes i molts nens no senten encara la seguretat que necessiten per anar a l’espai de descans amb aquests nous adults i noves 
adultes acompanyants. En aquest sentit, ens anem apropant als infants i els oferim la possibilitat d’anar a descansar i, de manera 
progressiva i segons els vincles que van fent amb les persones acompanyants de menjador, van veient quan és el seu moment, si 
és que arriba, per entrar durant el migdia a l’espai de descans. 

D’altra banda, els infants poden transitar entre l’interior i l’exterior, habitant els ambients de l’escola que s’obren durant la 
franja de migdia, així com l’ambient exterior. És una franja que es caracteritza per una circulació lliure pels diferents espais que 
estan disponibles i oberts per cada franja d’edat. D’aquesta manera, els infants poden combinar i escollir activitats més relaxades i 
connectades amb llenguatges més simbòlics o representatius (que acostumen a ser propostes que troben als ambients interiors) 
o activitats més expansives i corporals (que es despleguen a l’ambient exterior). Altres activitats corporals que s’ofereixen en 
aquesta franja, i que són acompanyades pels mateixos adults i les mateixes adultes de l’espai de migdia, són sessions de 
psicomotricitat o sortides als parcs propers a l’escola. En relació amb tot aquest acompanyament per part de les acompanyants i 
dels acompanyants de migdia, també es pot veure la gran coherència entre l’espai de migdia o menjador escolar, i el projecte de 
l’escola durant la franja lectiva. 

D’altra banda volem destacar el fort compromís per part de l’equip de mestres amb el Projecte de Menjador de l’escola. Entenem 
que l’acompanyament als infants va més enllà de la franja lectiva, per la qual cosa el moment de l’àpat amb els infants és obert a 
l’equip de mestres, i és comú veure molts mestres i moltes mestres, cada dia, dinant amb els infants als ambients.  

Per tant, i de manera resumida, destacar que entenem el menjador escolar com un espai de plaer i de comunicació, on es 
cuida la calidesa de l’espai i dels materials, on es té molt en compte l’infant i les seves necessitats autèntiques en relació amb 
l’alimentació i l’equip de menjador, que és un equip estable i altament compromès amb el projecte de l’escola, acompanya als 
infants amb una gran coherència amb tot l’exposat en aquest Projecte Educatiu de Centre. És un equip de persones que es forma, 
que es reuneix setmanalment per parlar d’infants i d’organització interna, que treballa de manera coordinada amb l’equip de 
mestres i que comparteix el projecte en totes les seves vessants. És per aquest motiu que aspectes tan importants d’aquesta 
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franja, com l’autonomia, l’autoregulació, l’acompanyament emocional, la confiança amb els infants, l’escolta de l’adult, l’emoció 
com a part activa de l’àpat, els moments quotidians que construeixen vincles, l’acollida i acompanyament a les famílies que vénen 
a dinar amb els infants, el clima relaxat, el moment individual i les necessitats de cada infant… són profundament respectats per 
aquest equip i acompanyats des d’una total coherència amb el Projecte Educatiu de Centre. Gràcies a aquest equip 
d’acompanyants de menjador, hem pogut fer realitat el menjador escolar que somiàvem quan vam iniciar la nostra escola l’any 
2010. 
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Actuacions concretes 

Per tal de garantir que l’escola sigui un entorn segur per la infància, de prevenció, de detecció, de protecció i de no vulneració, i 
un espai on no esdevinguin situacions que puguin portar a sensacions de confusió per part de les nenes i dels nens, activem tot 
un seguit de mesures que, pel fet de formar part de les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, passen a ser normes 
internes del centre que totes les persones de la Comunitat Educativa hauran de respectar. Aquestes normes, que estan 
concretades i desplegades a les NOFC, se centren en tot un seguit d’actuacions que, des d’una voluntat de prevenció, aporten 
als infants informacions implícites que els protegeixen de qualsevol tipus de vulneració dels seus drets. 

Són actuacions relacionades amb el tractament i ús d’imatges dels infants; la protecció de la infància a les xarxes socials i al 
contacte amb els adults i les adultes de l’escola a través d’aquestes xarxes, destacant que és una actuació no permesa; els espais 
de l’escola, l’ús i les normes d’aquests espais i com els adults i les adultes hem d’actuar en cas de necessitat d’acompanyar als 
infants de manera individualitzada en moments puntuals, de manera que els nens i les nenes sentin que un comportament 
adequat de l’adult o l’adulta passa per manifestar explícitament a altres persones adultes que s’està fent un acompanyament 
individual en un espai concret; també cal cuidar els jocs corporals amb els infants sent, en tot moment, molt sensibles a les 
necessitats dels infants en aquest sentit, detectant en tot moment quin tipus d’acomanyament és necessari i evitant que cap infant 
es pugui sentir confós o amb cert malestar; etc. 

Altres aspectes importants en què l’escola, com a institució pública, ha de ser impecable, és en relació als moments en què s’han 
de fer canvis de roba o en la roba que és adequada per situacions concretes. En aquest sentit, més enllà de l’opció o del sentir de 
cada família, a l’escola no estarà permès anar sense samarreta (excepte en moments en què es duguin a terme activitats d’aigua a 
l’exterior, en què es podrà anar amb banyador) i a les sortides a la platja, el vestuari adequat i únic permès serà el banyador.  
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Tots aquests aspectes són, des del nostre punt de vista, altres maneres de prevenció i cura envers la infància que sentim que els hi 
aporta tot un seguit d’hàbits i de maneres de fer que, si són interioritzades, poden permetre als infants posar els límits oportuns 
sempre que es trobin en situacions que els puguin fer sentir estranys. 

Reflexions psicopedagògiques al voltant de l’autonomia dels infants que 
marxen sols de l’escola o que hi arriben sols 

Introducció  

La nostra reflexió al voltant del desplegament de l’autonomia de l’infant i de com facilitar-la, ha estat cada vegada més profunda 
des dels inicis del nostre projecte fins l’actualitat; una reflexió que ha anat tenyint, dia rere dia, qualsevol decisió que hem anat 
prenent i que ens ha ajudat a concretar i aterrar els nostres principis pedagògics i psicològics en les realitats que ens envolten, 
destil·lant les nostres experiències professionals i també els criteris dels experts i de totes les persones que, abans que nosaltres, 
han observat detingudament l’infant i ens han obert nous horitzons i perspectives per ajudar-nos a empatitzar de veritat amb uns 
individus que tenen una altra manera de veure el món i d’entendre’l.  

El tema que en aquesta ocasió ens porta a escriure el present apartat no és un tema menor, ja que en el fet aparentment senzill 
que ens ocupa, es conjuguen desitjos, expectatives, realitats, pors, il·lusió i circumstàncies. El fet de marxar sol o sola de l’escola, o 
venir sol o sola des de casa, és una fita en el desenvolupament de l’infant i, com a fita, no és flor d’un dia. És cert que hi ha 
altres cultures en què, des de ben petits, els infants es mouen per entorns sense la presència dels referents més propers; però, 
ens agradi o no, ens trobem en una cultura que genera els mecanismes de protecció dels infants que genera, i no podem 
relativitzar la seguretat emocional de les nenes i dels nens ni tampoc el seu benestar en pro de relativismes culturals.  
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Per tant, en el context sociocultural en què ens movem, el fet que un infant pugui marxar o venir sol a l’escola és un procés de 
llarg recorregut que requereix observació per part, sobretot, de les famílies. És un camí ple d’indicadors que ens porten a 
concloure que aquell infant podrà aprofitar aquesta nova oportunitat d’aprenentatge amb prou seguretat i que serà una 
experiència enriquidora i ESCOLLIDA, de manera directa o indirecta, pel propi nen o per la pròpia nena.  

L’infant protagonista del seu desenvolupament 

L’infant, des de la nostra concepció, és i ha de ser protagonista del seu propi desenvolupament, ja que aquesta és l’única manera 
que un infant esdevingui un adult amb seguretat afectiva, amb criteri i amb recursos cognitius i emocionals per enfrontar-
se a les dificultats.  

Això no vol dir que el nen o la nena hagi de prendre totes les decisions que l’involucren a la seva vida; tampoc vol dir que els 
infants només s’hagin d’orientar per allò que desitgen de manera immediata. Però sí que vol dir que qualsevol decisió que 
prenem les persones adultes per ells o elles, els i les ha de tenir en compte i que aquestes decisions s’han de prendre perquè 
són una oportunitat per ells i elles, però no perquè són una comoditat per a nosaltres. I si alguna vegada ha de prevaldre el 
confort de les persones adultes, tot s’ha de treballar de manera que sigui un equilibri reflexionat que posi en diàleg les 
necessitats dels adults i de les adultes i les dels infants.  

En definitiva, si volem que els infants mantinguin fresc el seu impuls vital i tinguin clara l’orientació i el seu sentir vital (qüestions 
bàsiques per a mantenir la salut física i mental) han de ser agents actius d’aquestes decisions i, per tant, encara que hi hagi una 
decisió presa de manera ferma per part dels adults i de les adultes, els infants han de sentir que se’ls deixa alguna part per a 
construir, per a decidir.  

Per exemple: si els adults decidim que és un bon moment per tal que l’infant marxi sol a casa, el nen o la nena ha de poder 
expressar de quina manera ho vol fer i, per descomptat, ha de tenir el dret a recular, a canviar d’opinió i demanar i ser escoltat o 

97



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

escoltada quan demani que el o la tornem a acompanyar. Tot i això, més endavant desplegarem en profunditat aquest dret a 
recular que és tan inherent a la infantesa.  

D’altra banda, i això és el que està a l’epicentre de prendre la decisió de què un infant marxi sol a casa, aquesta decisió no pot 
estar presa pel confort que això pot generar als adults i a les adultes que l’acompanyen. Això no vol dir que, de retruc, els adults i 
les adultes, quan un infant adquireix més autonomia, ens puguem sentir que també recuperem espais i temps, i tampoc vol dir 
que, puntualment, la nostra comoditat adulta en una decisió d’aquest estil pugui tenir el seu pes. Però posar a l’infant en el centre 
del seu propi desenvolupament no és una decisió que es pren i es tanca en un moment determinat de la vida de l’infant; més 
aviat és una forma d’entendre la vida pròpia i la dels i de les altres. És un compromís amb la vida i és un estil de fer i de ser. Per 
tant, allò en què crèiem quan els nens i les nenes que van començar P3, continua vigent ara que alguns d’ells i d’elles ja fan sisè, ja 
que, sempre en els contextos assequibles i de seguretat, qualsevol infant i adult de l’edat que sigui té i ha de tenir un marge de 
decisió.  

L’autonomia com un dret, i no com una obligació 

Els infants i les persones adultes venim amb tots els mecanismes i possibilitats per a generar una relació pacífica i serena entre 
nosaltres. Els adults i les adultes tenim l’empatia i la maduresa cognitiva i emocional necessàries per canviar de punt de vista i per 
veure les coses des del lloc d’una altra persona. Els nens i les nenes senten un amor incondicional cap a nosaltres que fa que ens 
escoltin amb tot el seu cor i que posin sempre per davant, de tot allò que els hi diem i els hi demanem; i encara que no sempre 
puguin, la seva intenció última és fer-ho sempre (si alguna cosa els hi impedeix complir-ho, se senten molt malament… això no ho 
dubteu mai).  

Aquest mecanisme és perfecte per a garantir que les relacions entre adults i infants estiguin plenes de complicitats i 
moments de plaer, i de generadors de seguretat i vitalitat pels uns i pels altres. Però la por que un infant no arribi a ser 
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autònom i capaç per a la vida adulta a vegades ens bloqueja i també els pot bloquejar a ells, podent fer malbé aquesta 
complicitat, confiança i seguretat.  

Marxar sol o sola a casa, per tant, és un dret, no una obligació; és una oportunitat que l’infant ha de decidir si l’agafa o si s’espera. 
I això no vol dir que els adults i les adultes no els hi oferim escenaris de creixement, sinó que la veu dels nens i de les nenes ha de 
ser escoltada sobretot en aquelles decisions en les quals es posa en joc la seva seguretat afectiva i/o física.  

Aquesta és l’única manera de fer forts i fortes als nens i a les nenes, capaços i capaces, i de no fer vulnerables els seus propis 
recursos i mecanismes de protecció. Una manera de presentar aquest possible escenari de creixement en el cas que ens ocupa 
pot veure’s en el següent exemple: 

Una família que sent preparada a la seva filla per marxar sola a casa pot comentar-li que té la possibilitat de fer-ho. També pot 
explicar-li que no serà d’avui per demà i que serà un procés lent i acompanyat pels referents més propers. També pot explicar-li 
que no és una decisió irreversible i que, si comença a marxar sola però després no s’hi veu, pot recular. Potser la nena, en aquell 
moment, diu que no; en aquest cas, la família hauria d’acceptar aquest “no” però comentar-li que, més endavant, poden tornar a 
parlar del tema. Potser passat un temps, la nena es fa a la idea i comença a acumular imatges internes d’escenaris possibles i, 
finalment, ella mateixa treu el tema a l’hora d’esmorzar i s’hi llença.  

També pot passar que la família no vegi al seu fill preparat o a la seva filla preparada, i que el seu infant demani exercir aquest 
dret sense que ningú li hagi ofert. En aquest cas, val la pena escoltar-lo encara que la família no el vegi preparat. Pot ser una 
situació complexa per una família que no es sent segura en relació amb aquest fet, però hem de tenir en compte que una 
iniciativa com aquesta pot estirar altres aspectes del desenvolupament que pot ser que estiguin més encallats. Davant d’una 
expressió tan genuïna d’un desig tan significatiu per l’infant, la família pot mirar si el seu fill o la seva filla, i si les seves 
circumstàncies compleixen els requisits i les recomanacions que més endavant exposarem en aquest text, parlar-ho amb el seu 
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tutor o la seva tutora i tenir molt clar que si la decisió final és permetre que aquest infant exerceixi el seu dret a marxar sol de 
l’escola, si la cosa no va bé, la família pot recular explicant-li a l’infant les raons per les quals això ha estat així.  

Que el nen o la nena no expressi que vol marxar sol o sola a casa, o que quan se li ofereixi la possibilitat la refusi, no vol dir que 
haurem d’acompanyar a aquests infants per sempre més durant tota la seva vida; quan un infant diu que “no” a alguna cosa, no 
acostuma a ser per sempre, ja que els infants, per sort, estan en el present i, per tant, la seva negativa o la seva manca de desig en 
relació amb quelcom que li oferim s’ha de prendre sempre (i nosaltres, com a adults i adultes, sí que entenem en profunditat la 
paraula “sempre”) com un “De moment, no. Potser més endavant.”  

Les conductes de cura d’un mateix o d’una mateixa  

Les conductes de cura d’un mateix o d’una mateixa apareixen molt d’hora; ja s’observa en infants molt petits quan gategen o 
repten i, fins i tot, abans. Potser són conductes molt subtils i lleus, però són observables i és, a partir d’aquestes, que un infant pot 
anar desplegant conductes de cura d’un mateix molt més complexes. De fet, abans d’entendre que alguna cosa no s’ha de fer 
perquè pot ferir a algú, un infant ha d’entendre que no ha de fer alguna cosa perquè pot fer-li mal a ell mateix o posar-lo en perill.  

En aquest sentit, una nena o un nen que marxa sola o sol a casa, ha de començar a tenir algunes conductes de cura de sí 
mateix o de sí mateixa per protegir-se de tot el que pugui passar; ha de ser un infant amb el qual es pugui tenir una conversa 
seriosa sobre els perills que hi ha al carrer; s’ha de poder parlar amb ella o ell sobre les intencions dubtoses d’alguns adults i 
d’algunes adultes, però també de les d’alguns altres infants o adolescents. S’ha de poder parlar sempre que sentim que l’infant ho 
pot processar sense que això li generi angoixa o por. Un infant no ha d’anar corrents de l’escola a casa perquè té por del que li 
pugui passar pel camí, ja que llavors seria un infant que no està preparat per aquesta responsabilitat i, realment, el sobrepassa. 
Per tant, es tracta de què l’infant que marxa sol a casa gaudeixi d’aquest esdeveniment nou a la seva vida i que això sigui 
un impulsor del seu desenvolupament, i no el contrari.  
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Per tant, i això és indispensable, un infant que està iniciant aquest procés de marxar sol a casa ho ha de fer per ell mateix i només 
ha de concentrar la seva energia en ell mateix i en allò que l’envolta. No se li pot demanar més i, per tant, no es pot fer càrrec ni 
responsable d’un infant més petit. Quan un infant d’aquesta etapa vol exercir el seu dret a marxar sol a casa, ha d’adquirir un 
compromís, però aquest compromís només l’ha d’incloure a ell o ella i en cap cas a infants més petits que ells o elles.  

És per tot això que sentim que només han de marxar a casa sols aquells infants que poden cuidar-se d’ells mateixos i que, de fet, 
quan van cap a casa, garantim que se centren en els seus recursos de cura pròpia. Això ha de ser així per tot el que hem explicat i 
explicarem a continuació, però també per un motiu principal: si li passa alguna cosa a ell mateix o a ella mateixa, es pot sentir 
molt culpable i, fins i tot, sentir que ha traït o que ha fallat a la confiança donada pels seus màxims referents. Aquesta culpabilitat 
s’incrementa si li passa alguna cosa a algun infant més petit que és acompanyat per aquesta nena o per aquest nen, i el sentiment 
de culpabilitat és un autèntic repressor i generador d’angoixa, un sentiment contrari a l’impuls de l’alegria i de la vitalitat.  

Condicions necessàries 

Condicions ambientals  

Hi ha infants que potser estan preparats per a fer-se càrrec d’ells mateixos i d’elles mateixes, però les condicions o circumstàncies 
no li permeten dur a terme aquesta fita. Us enumerem les condicions idònies que nosaltres considerem per tal que marxar a 
casa sol o sola no sigui una fita massa feixuga per a ells i elles.  

Distància de l’escola a casa: la distància de l’escola a casa no hauria de ser superior a 10 o 15 minuts a peu.  

Transport: l’ideal seria que l’infant vingués a peu per, inicialment, activar les conductes de cura d’ell o d’ella més primàries, ja que 
als transports públics se n’han d’activar unes altres de secundàries.  
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Vies: és preferible que l’infant no hagi de passar per vies on els semàfors són de curta durada o que vagin intercalats. Tampoc és 
recomanable que hagi de passar per carrerons, espais públics o vies poc transitades (cal pensar en els mesos de l’any en què el 
dia s’escurça i que, llocs per on passem amb tranquil·litat quan hi ha més llum, poden ser llocs que generin certa inseguretat quan 
estan foscos). Tampoc és recomanable travessar grans parcs poc habitats o descampats.  

Senyalitzacions: els llocs per on hagi de passar l’infant en qüestió per marxar de l’escola a casa han d’estar ben senyalitzats 
(semàfors, passos de vianants, guals...) i hem de garantir que l’infant entén aquests senyals i els respecta. Seria important 
prioritzar els recorreguts en què hi ha semàfors per sobre dels quals hi ha passos de vianants, per exemple.  

Camins alternatius: és molt interessant que el recorregut de l’escola a casa compti amb la possibilitat de tenir camins alternatius.  

Punts de confiança: resulta molt important que el recorregut tingui punts de confiança. Aquests punts de confiança són 
botigues, cafeteries, serveis... que siguin coneguts per l’infant i que l’infant sigui conegut per les persones que treballen en 
aquests llocs. Això permetrà a la nena o al nen, en un moment concret, buscar ajuda a aquests punts si la necessita o, simplement, 
sentir-se més segura o segur. Seria important que en aquests punts de confiança coneguessin l’infant pel seu nom propi.  

Elements identificables: és molt recomanable que l’infant que entoma aquest repte no porti elements a la seva vestimenta o 
complements que tinguin el seu nom propi a la vista. Això és important perquè, de forma immediata, un infant acostuma a sentir 
confiança d’un adult o adulta que se li apropa i el crida pel seu nom. Això molta gent amb intencions dubtoses ho sap i ho fa 
servir de manera habitual per apropar-se als infants o als adults.  

Condicions afectives 

En l’àmbit afectiu també caldria tenir en compte les següents condicions per tal de veure i analitzar si l’infant està preparat en 
aquest aspecte, però també si la família està preparada per poder donar aquest vot de confiança.  
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Seguretat i confiança: aquesta condició és una arma de doble fil perquè sabem i som conscients que un infant més insegur, 
arran de tenir la confiança d’anar sol, pot incrementar la seva autoestima i seguretat; però s’ha d’anar amb cura perquè, segons 
com ho pugui viure, encara podria incrementar la seva inseguretat. Per tant, en general, considerem que un nen o una nena que 
es sent segur o segura pot entomar aquest repte amb èxit.  

Conversa madura: s’ha de poder tenir una conversa molt madura i seriosa en la qual parlem d’abusos, violència, protecció... 
sense alarmar però sent realistes. És necessari que aquell infant pugui rebre aquesta conversa i processar-la sense generar-li més 
pors o angoixes i també sense que aquest tipus d’alerta el porti a món de fantasies irreals. Un infant que té malsons o angoixes 
durant la nit no estaria preparat per a entomar el repte de marxar de l’escola a casa sol, ja que molt segurament això faria que 
aquestes pors s’incrementessin.  

Expectativa d’èxit: l’infant que entoma aquest repte ha de compartir amb la seva família una mínima expectativa d’èxit. Si ell o 
nosaltres, com a adults o adultes, tenim dubtes o desconfiança, podem fer que aquesta oportunitat es transformi en el contrari. 
D’altra banda, per moltes qüestions que ara no podem enumerar, un infant pot tenir una expectativa de poc èxit en confrontar un 
repte d’aquest tipus. Si això és així, val més esperar, parlar amb el tutor o la tutora i veure com ajudar-lo o ajudar-la a afrontar 
aquesta situació nova. 

Distinció dels perills: els infants que estan preparats per entomar aquest repte no es posen en perill i saben diferenciar entre els 
adults i adultes de confiança i aquells o aquelles que no ho són. Aquells infants que es posen en situacions de perill o s’apropen a 
adults desconeguts com si fossin coneguts de tota la vida, no estan preparats per marxar sols a casa.  

Comunicació: és imprescindible que els infants que duen a terme el repte de marxar a casa des de l’escola es comuniquin d’una 
manera més o menys oberta amb la seva família si els hi passa alguna cosa. Serà imprescindible que la família, per tant, accepti el 
risc i que, si passen coses (s’oblidi la motxilla, perdi la targeta, s’endarrereixi, ensopegui, parli amb algú desconegut...), no 
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culpabilitzi l’infant i no el faci sentir que “ja no és digne de la seva confiança” i que accepti aquestes petites coses com a part del 
seu aprenentatge: està aprenent a cuidar-se en una situació nova, cal tenir paciència.  

Mostrar una actitud cívica: un infant que pot entomar en solitari el camí de l’escola a casa ha de ser un infant que respecta les 
normes cíviques, comparteix els valors generals i els posa en pràctica i respecta el mobiliari i les normes pròpies de la ciutat. 
També ha de ser una persona que sap dirigir-se als altres amb cordialitat i demanar ajuda als altres d’una manera adequada. Un 
infant que no respon al que anteriorment hem dit, es posaria en perill al carrer, per la qual cosa de moment necessita ser 
acompanyat per un altre adult que el cuidi i l’ajudi a comprendre totes aquestes normes socials.  

Ser part activa de la decisió: al llarg del text ja hem insistit molt sobre aquest punt, però volem que en quedi constància explícita 
en aquest apartat per la importància que té.  

Condicions cognitives  

A l’etapa 7-12 no podem oblidar que el desenvolupament cognitiu dels infants encara no ha arribat al mateix estat que el dels 
adults i de les adultes. Els infants encara han de conquerir fites cognitives que seran bàsiques per a poder assumir el fet de 
marxar de l’escola a casa. En aquest sentit, també hi ha qüestions fisiològiques importants que han de madurar com, per exemple, 
la capacitat visual i espacial, que seran bàsiques per a poder orientar-se; els experts i les expertes asseguren que fins als 9 o 10 
anys una nena o un nen no pot, per exemple, calcular la distància i la velocitat d’un cotxe que ve per la carretera de manera 
adequada. Enumerem aquells aspectes vinculats únicament a la cognició:  

Orientació i topografia: aquesta és una capacitat que els permet situar-se en un mapa, orientar-se i buscar vies alternatives en 
cas de necessitat. És la capacitat més bàsica per a poder anar de l’escola a casa, però que està composada per altres capacitats 
molt més complexes: reconeixement de figures geomètriques, mesura de distàncies, situació topogràfica... No és fins als 9 o 10 
anys que la maduresa visual permet que aquesta capacitat es desplegui amb tota la seva esplendor.  
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Domini del llenguatge: un infant que va sol de l’escola a casa hauria de dominar el llenguatge i saber omplir-lo del sentit que 
l’omplim els adults (entendre els dobles sentits, les ironies i els jocs de paraules). És imprescindible que conegui el vocabulari 
bàsic relacionat amb el carrer i amb les normes habituals que s’hi troben. I això no esdevé, en realitat, fins que l’infant té 9 o 10 
anys ja que abans, tot i que pot semblar el contrari, el que fa són adaptacions i sobre adaptacions, sense tenir completament 
assolida aquesta capacitat.  

Memòria: òbviament, un infant que marxa sol de l’escola a casa ha de poder memoritzar el camí oficial, però també les vies 
alternatives. Ha de memoritzar els telèfons de les persones referents i el de la pròpia escola i, evidentment, la seva adreça i 
l’adreça de l’escola. No es tracta només de saber arribar, sinó saber el lloc exacte d’on sortim i el lloc exacte del destí.  

Creativitat i pensament divergent: aquesta capacitat és necessària, en aquest cas, per a poder improvisar i buscar alternatives i 
solucions en cas que es generi un problema o dificultat. Aquesta capacitat està present des de ben petits, però no és fins als 9 o 
10 anys que es consolida la capacitat de contextualitzar les possibilitats creatives i les idees divergents en la realitat. Això és així 
perquè, per tal de poder crear solucions creatives però factibles, s’ha d’acumular experiència; un infant de 9 o 10 anys ja comença 
a tenir acumulació de vivències i experiències, però no un infant més petit.  

Recular és de savis i sàvies 

Un aspecte que és fonamental en el desenvolupament d’un infant i, per descomptat, al llarg de tota la nostra vida, és el fet de 
poder recular o, el que és el mateix, el dret a canviar d’opinió.  
En aquest sentit, un infant que decideix amb la seva família fer un pas endavant i anar sol de l’escola a casa, ha de poder canviar 
d’idea i demanar que el tornin a acompanyar.  

Aquestes anades i tornades són bàsiques per a poder assegurar el seu jo intern, la seva autoestima i la seva força interna. Al 
contrari del que pugui semblar, recular és molt madur i savi i implica un autoconeixement i una connexió amb ell mateix o ella 
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mateixa molt destacable. 
La família també pot decidir recular en la seva decisió. Al costat de l’autonomia de l’infant sempre hi ha d’anar la protecció 
d’aquest. Pot ser que rebem informacions que ens evidenciïn que el nostre fill o filla no està preparat o preparada per a fer sol o 
sola aquest camí, però també pot ser que alguna circumstància no prevista faci que el camí sigui més insegur.  

A vegades, quan els infants van sols a casa, pot passar que aquell espai de solitud es transformi en font de conflictes amb altres 
infants. En aquest cas, val més recular per part de la família i tornar a acompanyar a l’infant per tal de generar seguretat i protecció 
i per facilitar-li alguns recursos que potser abans no eren necessaris i que ara sí que ho són. 
Pot haver-hi una raó per recular o n’hi poden haver moltes. El cas és que és necessari, si sorgeix la necessitat, recular. I si no 
apareix, és molt convenient que, de tant en tant, els adults referents tornem a fer el camí amb ells o elles per tal de veure el 
trajecte a través del seus ulls, ja que no sabem mai fins a on ni com un infant, per tal de no perdre un privilegi, pot callar i estar 
assumint coses que no li pertoquen per a la seva edat o maduresa. La presència de l’adult encara és fonamental per a protegir, 
però també per a mantenir les vies de comunicació i confiança. 

Suggeriments  

A continuació, exposem alguns suggeriments bàsics que hem anat teixint fins ara i que tot seguit enumerem a manera de resum:  

Parlem amb l’infant: revisem tot el que comentem en aquest text i parlem amb l’infant. Escoltem-lo molt detingudament i 
donem-li opcions per a negociar i veure com ell es pot sentir més còmode o com li podem facilitar donar el pas si ell ho desitja.  

Parlem amb la tutora o el tutor: el tutor o la tutora del vostre fill o filla compta amb molta informació. Té el coneixement del 
vostre infant en un altre àmbit i també el veu sovint a les sortides que fem a l’escola. Sap com reacciona en entorns on no hi ha els 
seus referents familiars i us pot aportar informacions que us poden ajudar a prendre aquest tipus de decisions.  

106



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

Fem el camí amb ell o ella i parlem clar dels perills que hi ha al carrer: hem de fer el camí amb ells o elles fent l’anàlisi dels 
llocs o espais en els quals no es pot aturar, per on no ha de passar, en qui pot confiar... Hem de ser capaços i capaces de parlar 
d’abusos, violència i altres accions o esdeveniments sobre els quals un infant de 10 anys ja està preparat per parlar-ne, però no un 
infant més petit.  

Busquem vies alternatives amb ell o ella: fem el camí amb la nena o el nen observant possibilitats alternatives i fent-lo o fent-la 
conscient de les normes cíviques i de les senyals de trànsit.  

Fem servir un mapa: durant un temps, podem comptar amb un mapa visible a casa on estigui marcada la ruta principal i les 
alternatives, els punts perillosos o de risc i els punts de confiança.  

Assegurar que l’infant coneix els telèfons i les adreces importants: és important que ens assegurem de que coneix els 
telèfons de l’escola, dels referents familiars... i les adreces concretes de casa seva i de l’escola.  

Donar confiança en les autoritats que es pot trobar al carrer: orientar a l’infant perquè, si té un dubte, sempre és millor que es 
dirigeixi a algú que estigui al càrrec d’un servei de confiança (policia, supermercat, farmàcia, CAP...) L’hem d’advertir que mostrar-
se desorientat o desorientada davant d’una persona estranya pot obrir la porta a algun esdeveniment no desitjat i que, per tant, 
més val fer-ho davant d’algú que ens pugui ajudar sense nosaltres tenir recança.  

Que no faci tot el camí sol o sola de cop: les primeres vegades, quan surti de l’escola sol o sola, el podem o la podem anar a 
buscar a algun punt intermedi i veure com ha anat, com s’ha sentit i com ho ha viscut. Progressivament, l’esperarem a un lloc més 
allunyat i, finalment, durant un temps l’hem d’esperar nosaltres o algú de molta confiança en el destí final del seu recorregut.  

Cures quotidianes: cal posar molta atenció, durant les primeres setmanes que l’infant accepti aquest repte, a les cures 
quotidianes a la llar. No es tracta de premiar, sinó que es tracta de recollir i acollir a un infant que està acceptant un repte 
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important a la seva vida. Esperar-lo amb un bon berenar que acompanyem amb la nostra presència adulta o preparar-li una tarda 
d’atenció privilegiada el o la pot ajudar a integrar aquesta nova experiència d’una manera amable i fluida.  

Buscar complicitat: potser hi ha infants de la mateixa edat que van en la mateixa direcció que ell o ella, o que viuen al bloc del 
costat. Organitzar aquests petits grups d’infants que van junts els pot ajudar molt i, fins i tot, els pot alleugerir tots els entrebancs 
que qualsevol dia es poden trobar. De la mateixa manera, si tenim confiança amb una família que fa un camí similar amb els seus 
fills o filles, li podem demanar que estigui una mica alerta del nostre fill o filla, que el saludi o la saludi de manera significativa si el 
veu o la veu, i que observi si, quan es creuen, l’infant s’apropa o s’allunya de pressa d’ells.  

Tenir en compte les hores de sol: a la tardor anem cap a menys hores de sol i, per tant, a escenaris una mica més insegurs per a 
completar un procés com el que estem definint. La primavera pot ser un moment més adequat per iniciar aquest procés, ja que 
l’infant podrà gaudir, durant el seu recorregut, de més hores de sol. A més, les temperatures (el fred o la calor) fan variar les 
nostres conductes d’afecció. Per exemple, el fred fa que sentim més ganes de recollir-nos i estar a prop dels nostres referents i la 
calor ens impulsa a allunyar-nos.  

Reflexions finals  

Amb tot, i per la nostra experiència i coneixements, considerem adequat assumir, com a projecte que, a partir de cinquè de 
primària, les famílies poden optar per donar permís als seus fills i filles a les seves filles per marxar sols o soles a casa. 
Tot i el que hem comentat, també cal dir que els experts i les expertes asseguren que és una experiència molt rica i que, quan un 
infant està preparat i les circumstàncies acompanyen, val la pena anar iniciant aquest procés. Sembla que, si això és possible, és 
òptim que ho faci abans d’acabar la primària.  
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Des de l’escola animem a totes les famílies a què analitzin la seva situació i que parlin amb el tutor o la tutora de les seves filles o 
dels seus fills per tal de fer possible i donar l’oportunitat a tots aquells infants que tenen una possibilitat real i una maduresa 
oportuna per tal de tornar sols o soles a casa. 

Més enllà dels murs de l’escola. L’escola i la vida… al carrer   

Les primeres promocions de l’Escola Congrés-Indians han estat el nostre gran referent en la construcció d’aquest Projecte 
Educatiu de Centre. Els nens i les nenes, amb la seva diversitat i espontaneïtat, ens han facilitat les claus d’orientació per a 
construir un projecte coherent, des del nostre punt de vista, amb la infància. Tot l’exposat en aquest apartat han estat maneres de 
protegir la infància per tal de regalar-los un creixement sa i equilibrat que els aporti les eines necessàries per sortir cap a l’exterior, 
per obrir-se a la vida des d’un lloc segur i per tancar la seva etapa prèvia a l’adolescència amb tot un seguit de recursos de 
prevenció que els facilitin detectar aquells aspectes de la vida que els poden posar, en moments determinats, en situacions de 
vulneració o debilitat. Per tot això, projectem un acompanyament que aporti eines als infants per transitar de l’escola al carrer… 

Projectar una escola on els infants sempre s’han sentit escoltats i respectats, i on sempre s’han validat les seves emocions, els seus 
desitjos, les seves angoixes i tot el que han sentit, ens ha regalat un meravellós entorn on les nenes i els nens s’han expressat en 
tots els sentits, i ens han fet arribar sempre les seves preocupacions, obrint temes realment transcendentals que ells i elles han 
percebut que a l’escola també es podien parlar, oferint-nos l’oportunitat d’acompanyar-los i acompanyar-les  revivint i revisant les 
seves preocupacions més profundes en relació amb la vida. I és que des de l’escola, sempre hem tingut el neguit de tractar amb 
les nenes i els nens, abans que marxessin cap a l’institut, temes de vida, temes realment profunds de vida, donant un sentit ple a 
la nostra missió com a escola d’ajudar a les nenes i als nens a comprendre el món que els envolta i de donar un sentit ple a 
les seves vides. Però no hem hagut de planificar res, no hem hagut de crear res fictici… elles i ells, amb el seu creixement sa i 
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amb la seva obertura envers nosaltres, ens hi han portat… Per tant, sempre hem sentit profundament que la nostra responsabilitat 
no era només acadèmica, sinó també emocional. 

És en aquests moments on els nens i les nenes ens posen, de manera involuntària, realment a prova, a les adultes i als adults. Ells i 
elles, de manera inconscient, fan emergir aquest desig de preguntar, de què els hi expliquem coses, d’apropar-se a nosaltres 
sense tabús, els tabús de vida que tant caracteritzen a la societat adulta. I és aquí on tenim l’oportunitat de trencar distàncies, 
d’aproximar-nos, de ser més autèntics i autèntiques i de poder tenir una relació més profunda amb els nostres alumnes i les 
nostres alumnes. I és que tot té el seu contrast i el seu element equilibrant i, amb tot, també vivim moments molt tendres i molt 
emocionants on la fragilitat d’uns i d’altres, és expressada i acollida, i és aquí on tornem a sentir el contacte físic freqüent i tendre i 
el contacte d’unes ànimes que criden per créixer i per desenvolupar-se d’una manera brillant. 

És així com abastem qüestions de llum i de foscor, temes controvertits i polèmics i tabús de la nostra societat. Perquè no volem 
que les nenes i els nens deixin l’escola sense haver parlat amb llibertat i espontaneïtat de tot, fins i tot d’aquells temes que la 
nostra societat acostuma a amagar. Per això permetem espais i moments per a compartir tot allò que ens preocupa i que ens 
ocupa, com la mort, el dol, la vida, la sexualitat, les drogues, la vida al carrer, la comunicació, l’alimentació… Però, sobretot, espais 
i moments per parlar d’amor, del que ens uneix més que del que ens separa, moments per descobrir els i les altres, moments i 
espais per descobrir el món i estimar-lo amb més fonaments. Perquè els infants, cap al final de la primària, inicien un camí que té 
com a objectiu reafirmar el seu amor per les persones adultes que els acompanyen i que fins ara els han cuidat, per la societat, 
per la cultura que els acull i pel món i l’univers que els envolta des de la distància, però també des de la proximitat. És un camí 
cap a un amor més profund, més fonamentat i més arrelat no en l’omnipotència i la infal·libilitat sinó, i sobretot, basat en 
entendre que tots i totes som vulnerables, no sabem de tot i podem fallar en un moment o un altre.  

Al carrer… sí, hem de sortir al carrer per aprofundir en tots aquests temes, perquè són temes de vida, temes de vida real… allò 
que ens espera més enllà de les parets de l’escola i que ens fa por però, al mateix temps, ens il·lusiona conèixer. I els hem 
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d’acompanyar en aquestes “primeres” sortides, en aquestes “primeres” vivències en què obren nous temes i nous coneixements 
de vida. Perquè és així com podran arribar a sentir la seguretat necessària per a poder volar sols i soles en la nova etapa que els 
espera en deixar l’escola. 

Orientació sexual, identitat de gènere, xarxes socials, abús, assetjament escolar, drogodependències, relacions sexuals, relacions 
d’amistat i relacions familiars, transformació física, trastorns d’alimentació, la mort… Temes molt diversos però convergents que 
ens porten més enllà dels murs de l’escola i ens regalen el fet de poder-nos exposar a la llum de la vida, amb les seves 
ombres i també les seves foscors.  
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Sabem que la por pot arribar a paralitzar o generar una reacció immediata de fugida; aquesta reacció pròpia dels nostres 
mecanismes de supervivència, i que ens pot ajudar en determinats moments de la vida, pot arribar a ser un mecanisme defensiu 
que s’apliqui en moments no oportuns ni adequats si la por s’instal·la a les nostres vides i afrontem tot el que és incert o 
desequilibrant amb un sentiment de por que ens envaeixi. Quan sorgeixen aquests temes de vida, el primer que acostuma a 
emergir dels infants és el sentiment de por.  Per això sentim molt important que des de l’escola compartim amb les nenes i els 
nens mecanismes compensatoris que evitin bloquejos o desitjos de fugir de la realitat quan s’activen les pors, fet que 
implica donar-los eines i coneixements per a poder reaccionar davant de situacions adverses en cas de necessitat, oferir la 
vessant positiva i compensatòria o reparadora dels temes que els generen pors o inseguretats i vincular el treball al plaer i al 
desig, així com a la funcionalitat. 

Per tal de desplegar aquest tipus de treball amb les nenes i els nens, les persones adultes acompanyants implicades han de tenir 
un paper actiu i facilitador del diàleg i de les accions de les nenes i dels nens. No hem de perdre mai de vista que l’objectiu final 
d’aquesta tasca és arribar a conclusions positives, reparadores i transformadores que facilitin obertura i horitzons esperançadors 
envers aquests temes de vida. Per això, centrem aquest treball en els següents aspectes: 

- Parlar, sense por, dels temes importants que preocupen als infants. Generar espais de diàleg a partir del que els propis nois 
i les pròpies noies expressen. Escoltar quan ells i elles s’expressen. No cal crear situacions artificials de diàleg, només cal 
mantenir-se obert o oberta quan sorgeixen els temes i poder donar-los cabuda en aquell moment.  

- Revisar com vivim els adults i les adultes els temes controvertits. Revisar el nostre sistema d’actituds i la nostra història de vida. 
Si ens costa parlar d’alguna cosa, pot ser per prejudicis però també per experiències no digerides. Cal ser conscient de tot 
plegat i demanar ajuda quan detectem coses en nosaltres mateixos o mateixes.  

- Oferir recursos i possibilitats àmplies, més que solucions úniques. En molts casos, és millor oferir alternatives i que l’infant 
senti que escull allò que li resulta més oportú i adequat que imposar una única opció.  

- No culpabilitzar mai al nen o a la nena del que sent o expressa.  
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- Fer servir un vocabulari pertinent, precís, poc metafòric i sense ambigüitats. Per exemple, la mort és diu així: mort. 
- Connectar les seves pors amb les seves oportunitats d’aprenentatge.  
- No guardar secrets o tabús que tinguin relació amb l’alumnat i que els impliquin en les seves vides. És important que sentin 

que formen part de la vida familiar i escolar des de la complicitat més que no pas des del secretisme. s diu així: mort.  
- Facilitar que el noi i la noia es vagi apropiant de la seva vida d’una manera compromesa i que senti que sempre pot aportar 

quelcom.  
- No esperar a que passin les coses. Mantenir una actitud de prevenció més que no pas d’alerta i por. La por i l’alerta apareixen 

quan no estem preparats ni preparades; si ens preparem per a qualsevol cosa, serem capaços i capaces de reaccionar en la 
pitjor de les circumstàncies.  

- Confiar en les capacitats dels nois i de les noies i partir de la base que ells i elles són competents. 
- Facilitar un sentit a tots aquests aprenentatges i preparacions. Saber que el fet d’estar preparat o preparada ens relaxa i ens 

predisposa a viure les experiències vitals amb més plaer i amb més sentit. 
- Generar vivències de plaer i buscar recursos que facilitin la reparació anímica i la transformació d’estats d’ànims més baixos: 

l’art, la contemplació, la meditació i el contacte amb la natura. 
- Transmetre la cura d’un mateix i d’una mateixa com un plaer i no com una càrrega o una obligació feixuga. Ser exemple en 

això.  

I el que dóna més força i autenticitat és viure les preguntes que fan els nens i les nenes com una preciosa oportunitat per a 
créixer i abastar la nostra consciència. 

I és així com anem acompanyat a les nenes i als nens en la prevenció de tot allò que també forma part de la vida i del que els hem 
de protegir, però no des del desconeixement, sinó des del compartir amb elles i ells coses que també formen part de la vida al 
carrer. 
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EIXOS DEL PROJECTE 
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EIXOS DEL PROJECTE. EL PUNT DE PARTIDA. REFERENTS I INSPIRACIONS 

Per tal de poder concretar els nostres objectius de centre, primer cal definir els aspectes que són rellevants per nosaltres i que 
orienten les nostres decisions, aspectes relacionats amb com entenem l’aprenentatge, els nostres pilars pedagògics, què són per 
a nosaltres els ambients, com emmarquem el treball globalitzat dins dels processos, quin sentit té la lliure circulació, perquè 
l’acompanyament emocional és el punt de partida, etc. 
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El nostre Projecte Educatiu de Centre s’ha construït a partir del que ens han aportat persones que al llarg de la història, o 
en l’època actual, han desplegat idees en relació amb l’educació que per a nosaltres han estat molt inspiradores pel gran 
sentit que tenen des de la nostra mirada.  

Ens referim a inspiradors com Rousseau, Pestalozzi o Fröbel; impulsors i impulsores com Dewey, Decroly, Montessori o Freinet; 
defensors de la pedagogia llibertària com Tolstoi, Ferrer i Guàrdia o Neil; i contemporanis i contemporànies com Rogers, Wild, 
Stern, Malaguzzi o Gardner; aquests són alguns exemples d’entre moltes altres persones i tendències…  

Alguns exemples d’aquestes inspiracions són l’objectiu que plantejava Pestalozzi (1746-1827) amb relació a adaptar el mètode 
d’ensenyament i aprenentatge al desenvolupament natural de l’infant que ha de partir de les pròpies experiències, destacant que 
“per canviar a una persona cal estimar-la ja que la nostra influència arriba on arriba el nostre cor”; o John Dewey (1859-1952) que 
pensava que “l’educació és el mètode fonamental del progrés i de la reforma social”, destacant que l’educació es produeix en 
l’experiència de l’infant, prenent consciència d’allò que fa i posant a l’infant al centre de l’acció educativa, destacant fermament 
que s’aprèn fent i definint l’escola com l’espai on el valor del coneixement és resoldre situacions problemàtiques; o Maria 
Montessori (1870-1952) que explicava que la idea és que cal transmetre a l’infant el sentiment de ser capaç d’actuar sense 
dependre constantment de l’adult amb la finalitat de mantenir la seva curiositat i creativitat; o Loris Malaguzzi (1920-1994) que 
sempre va vetllar perquè l’objectiu de l’escola fos crear un entorn amable, actiu, inventiu, habitable, d’investigació, d’aprenentatge 
i de reflexió on s’hi trobin bé les famílies, els infants i les persones acompanyants, tenint sempre molt present la importància de la 
documentació per comunicar i per fer visible l’acció educativa; o Rebeca Wild (1939-2015) que va treballar intensament perquè 
els ambients d’aprenentatge fossin espais adequats i preparats perquè l’infant hi pogués desplegar la seva activitat espontània, 
destacant que “la llibertat consisteix en desenvolupar el potencial que cada infant porta a dins i no en adaptar-se a la societat, les 
fites de la qual són unes altres… perquè aquesta llibertat amb límits es pugui donar, cal un ambient adequat i preparat on l’infant 
pugui desplegar totes les seves potencialitats”. 
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El nostre projecte educatiu no es centra únicament en cap d’aquestes tendències, però s’ha inspirat en alguns aspectes que han 
desenvolupat aquestes persones, i han estat referents que ens han ajudat a construir l’escola. 
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EIXOS DEL PROJECTE. TEMPS D’INFÀNCIA… UN TEMPS PER DONAR TEMPS 

Cal tenir present que el temps d’aprenentatge és individual i únic en cada persona; és per aquest motiu que el nostre projecte 
d’escola està directament relacionat amb una organització dels espais i dels temps que respecta els diferents ritmes i temps 
d’aprenentatge de la infància. Oferir possibilitats diverses, centrades en la inclusió de totes les nenes i de tots els nens en el 
mateix espai, afavoreix el benestar de tots els infants  pel fet que cadascú pot crear, des del seu temps intern, el propi procés 
d’aprenentatge tenint el temps necessari per a descobrir, experimentar, aprofundir, aprendre, consolidar… Aquest “temps 
d’infància i per a la infància” aporta a la nena o al nen una major sensació d’autoseguretat, autoestima i autoimatge.  
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És des d’aquest temps intern i individual des d’on l’infant podrà aprofundir i anar lligant el coneixement amb 
l’aprenentatge en un procés personal i únic. És així com podrà construir tot un teixit de relació entre sabers i llenguatges de 
manera que podrà anar realitzant totes les connexions necessàries perquè aquests coneixements passin a ser significatius i 
funcionals, relacionats entre ells, que els permetran adquirir les eines necessàries per comprendre el món que els envolta i 
desplegar i orientar les seves pròpies accions.  Per tant, aquest temps també serà un temps per a l’acció que parteix del motor 
intern de cada nena o nen, una acció que, per la infància, és una forma natural d’aprendre ja que el nostre projecte d’escola creu 
profundament en l’aprendre fent, l’aprendre vivint, l’aprendre des de l’experiència, l’aprendre des de la descoberta… una manera 
d’aprendre que, sens dubte, necessita temps i respectar el temps d’infància.  

Com respiren els infants a l’escola? 

Viure el temps dels infants que habiten els espais de la nostra escola ens porta a viure un temps compartit que ens sorprèn i ens 
commou, un temps per mirar els infants i veure’ls en l’esplendor i la bellesa del seu despertar. És un temps per donar temps, per 
acompanyar-los des de la confiança en el ritme natural, autònom i únic del seu desenvolupament; un temps per acompanyar-los 
d’una manera respectuosa envers el seu creixement i, per tant, en la seva vida.  

Aquesta etapa de la vida ha estat motiu d’estudi i aprofundiment de molts pedagogs com Maria Montessori, Rebecca Wild, Jean 
Piaget, Rudolf Steiner, Emmi Pikler, Arnold Stern... Ells i elles són els que ens han inspirat en la nostra mirada de comprensió i 
respecte cap als infants i, en aquesta recerca, hem observat  aquest temps d’infància i hem recollit les grans vivències 
compartides... 

El joc com a motor d’aprenentatge. Jocs representatius, motrius, d’exploració, contes, narracions, músiques i cançons; moments 
especials de relació, comunicació i representació amb diferents llenguatges; l’arribada i explosió del dibuix relacionat amb el 
plaer del moviment i el crear històries amb objectes... 
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Confiança i entusiasme; ment oberta i cor obert. Construir, inventar i crear amb la bellesa nous sentits en un món que ja està 
interpretat; interès pel rastre motriu, plasticitat del cervell i la importància de les relacions i del vincle. 

Tolerància. L’inici de la trobada amb l’altre o l’altra (observació, imitació, joc) i la importància dels rituals. 

Anar cap a un món immens. Ganes d’obrir-se al món (començar a crear vincles fora de l’ambient familiar), contacte sensorial amb 
el món explorant amb curiositat, exploració d’objectes (ordre, simetria, funcionament), necessitat de moviment, troballa de petites 
coses (tresors, sorpreses... i capacitat de meravellar-se), recerca i creació d’amagatalls, conquesta de l’espai, expansió des d’un 
entorn més proper a un entorn més ampli. 

Afecció. Creixement de l’autonomia; moments de trobada amb un mateix (com si al voltant no hi hagués res més que allò que ell 
fa), la importància del moment... 

Què respirem els adults i les adultes acompanyants? 

Arribar a l’Escola Congrés-Indians des de diferents indrets, en diferents formes i en moments diferents, ha estat per moltes 
persones adultes com una inhalació per expandir-nos, omplir-nos d’aire nou i d’energia nova i, tot seguit, fer una gran exhalació; 
un moment per a “netejar-nos” i deslliurar-nos de l’aire vell, d’alliberar-nos d’allò que ja no ens serveix per omplir-nos d’allò que 
necessitem.  

D’aquesta respiració neix el compromís de romandre en constant revisió de la nostra presència en un espai habitat per infants, 
sent aquest un tret que identifica el  nostre recorregut com a escola. 

Mentre respires i camines, t’endinses en els petits i grans espais que trobaràs pels ambients, uns ambients i espais que es volen 
apropar al temps de respiració de la infància... Un temps únic i que no deixa de sorprendre’ns. 
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Amb una gran consciència de la importància d’oferir una presència respectuosa envers allò que és únic i essencial en la infància, 
la nostra responsabilitat se centra en fer possible l’organització d’uns ambients que segueixin uns criteris que respectin 
l’aprenentatge actiu i experimental, la projecció d’espais que afavoreixin l’autonomia, la desacceleració del temps en la 
quotidianitat de l’escola, el respecte per les necessitats autèntiques de cada persona, el vincle afectiu com a base per crear 
seguretat, la cura en l’acompanyament de les emocions i dels aprenentatges, les entrades relaxades i el respecte pels diferents 
ritmes, la constància i continuïtat en les propostes, una presència de l´adult que aporti seguretat emocional i física, un espai físic 
que sostingui les vivències emocionals de les persones que hi convivim i expressions de bellesa i d’amor. 

Quin temps es respira a l’escola? 

Una de les coses que més ens “intriga” com a acompanyants d’aquesta etapa és la vivència del temps que tenen els més petits de 
l’escola. 

El temps és un ens de difícil definició i, com diu Étienne Klein, filòsof i físic francès, genera enunciacions de tot tipus i és de difícil 
descripció. Nosaltres hem procurat recollir com dediquen el temps dels infants de l’escola que, tot i que potser no saben 
descriure’l, sí que tenen experiència “amb i en” el temps. El nostre desig com a equip és apropar-nos als nens i a les nenes i viure 
l’escola essent coherents amb els temps de la infància. 

Volem compartir la nostra vivència en relació amb algunes accions, moviments, converses, emocions... per fer visible com les 
nenes i els nens de l’escola senten el temps, viuen el temps... el seu temps per créixer. Temps per arribar, temps per veure i mirar 
l’altre o l’altra, temps per jugar a fer de…, temps per crear, temps repetit, temps per manipular, temps per construir, temps per 
moure’s, temps per meravellar-se, temps amb la natura, temps per expressar-se amb llenguatges diferents, temps per a l’amor, 
temps per estar contents i contentes, temps per estar enfadats o enfadades, temps per estar tristos o tristes, temps per estar sols 
o soles, temps per estar amb els i les altres, temps per mirar… en definitiva, els infants senten el temps. 
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I és des de la contemplació del temps d’infància des d’on també ens meravellem observant tot el que els infants ens regalen 
cada dia. 
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EIXOS DEL PROJECTE. INFANTS: EMOCIONS I APRENENTATGE. LA 
CULTURA DE LA INFÀNCIA 

Entenem el benestar de l’infant i la cultura de la infància com el punt de partida de l’acció educativa. En aquest sentit, i com ja 
hem comentat anteriorment, si l’infant no sent un benestar físic i emocional, és difícil que pugui aprendre. Per tant, el creixement 
i l’aprenentatge de la nena o del nen seran fruit del respecte de l’adult o l’adulta envers aquest infant, entenent aquest respecte 
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com una actitud de vida per part d’aquesta persona adulta acompanyant. Per tant, hi haurà un vincle molt estret entre 
l’aprenentatge i el benestar de l’infant, i això aportarà un creixement en harmonia en tots els sentits. 

Per tal que aquest benestar sigui un fet en el nostre Projecte Educatiu, entenem el “respecte” amb el sentit més ampli de la 
paraula: respecte pels processos d’aprenentatge dels infants, respecte pel seu sentir i respecte per les seves accions enteses com 
a expressió de vida. 

La mirada envers l’aprenentatge. La cultura de la infància 

Tota acció educativa que es projecta dins de l’escola ha de tenir com a punt de partida la cultura de la infància, respectant el 
moment de l’infant segons la individualitat i segons l’etapa evolutiva, així com la mirada d’un infant com a ciutadà del present. 

Hem d’escoltar aquesta cultura de la infància, endinsar-nos en el seu món, veure com l’infant construeix i desenvolupa processos i 
com va elaborant la seva pròpia cultura, i fer visible aquesta cultura per ser capaces i capaços d’observar als infants des del seu 
“ser” més autèntic. A partir d’aquesta observació profunda, sense judicis, és com podrem arribar a la màxima puresa de la infància 
i anar descobrint, com a adults i adultes, les capacitats autèntiques de la infància, els seus interessos, les coses que tenen sentit 
per ells i elles… i és així com podrem elaborar una nova imatge de la infància que, a poc a poc, ens vagi allunyant de prejudicis o 
connotacions del passat que ens han estat imposades. 

Observar als infants, documentar, analitzar les documentacions, reflexionar… ens va endinsant en aquesta cultura de la 
infància que ha de ser el punt de partida de l’acció educativa. Només des de la manifestació més autèntica dels infants, en 
moments de llibertat d’elecció, autogestió de l’aprenentatge, autonomia, presa de decisions, expressió lliure… podrem conèixer 
l’autèntica cultura de la infància, sense interferències de les persones adultes que acompanyem… i és des d’aquest lloc des 
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d’on podrem projectar l’acció educativa a través de propostes que enriqueixin i ampliïn les seves recerques, les seves 
experiències i els seus aprenentatges. 

El benestar de la infància i el respecte pels seus processos individuals també seran un punt de partida necessari perquè 
l’aprenentatge es generi, ja que els processos dels infants han de partir del seu benestar de manera que puguin vincular aquesta 
sensació interna per mantenir una alegria i motivació envers l’aprenentatge i el desig intern que afavoreixi un procés sense 
imposicions per part de la persona adulta que l’acompanya. Per tant, un creixement en tots els sentits centrat en l’harmonia 
interna dels infants només es podrà generar des d’una sensació interna de benestar que només serà possible si partim del 
respecte per cada infant, dels seus processos i ritmes interns, de les seves intel·ligències i estils d’aprenentatge i d’una projecció 
d’espais, temps i materials que respectin tots aquests aspectes.  

És des d’aquest lloc des d’on podrem projectar processos d’aprenentatge que passaran, també, per un pensar i repensar els 
espais i els materials, així com els diferents moments del dia, per tal de ser coherents amb la nostra mirada envers la infància; 
també haurem de reflexionar sobre el nostre paper com a adults i adultes acompanyants per veure com endinsar-nos en 
processos d’aprenentatge, i no d’ensenyament. En aquest sentit, serà important la “presència”, entenent el moment 
d’acompanyament com un espai on l’adult o adulta adopta una actitud de connexió profunda, d’atenció i d’escolta, de manera 
que l’infant se sent escoltat i acompanyat. La persona adulta també haurà de ser capaç de deixar espai i temps als infants, sense 
envair el seu territori ni els seus processos, sense expectatives ni imposicions, sense voler avançar processos ni satisfer desitjos 
propis. 

És important que l’adult o adulta entri en un sentir de confiança i respecte per les possibilitats de l’infant, en allò que escull i en 
allò en què vol aprofundir, aportant elements al seu procés d’aprenentatge, únic i genuí, que l’ajudin a enriquir i a aprofundir més 
en les seves descobertes. El motor intern de cada nen o de cada nena, serà el que facilitarà el procés d’aprenentatge, amb un 
acompanyament adult que orienti, guiï, acompanyi o seleccioni continguts per tal d’anar apropant aprenentatges diversos a les 
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nenes i als nens; un adult o una adulta capaç de respectar camins, ritmes, estils d’aprenentatge, maneres de fer… i capaç de 
seleccionar materials, recursos i propostes que ofereixin l’obertura de noves experiències, i l’assoliment de nous aprenentatges. 

Per tant, quan parlem d’aprenentatge, abastem la paraula en el seu sentit més ampli, ja que sentim que l’aprenentatge és 
quelcom que forma part de la vida per la qual cosa és un procés vital, fet que implica que és un procés que només un mateix o 
una mateixa pot desenvolupar. Per tant, la pròpia iniciativa de la infància els porta, de manera espontània, a múltiples oportunitats 
per experimentar i aprendre. És aquí on partim de la confiança en les possibilitats i les capacitats de les nenes i dels nens, sempre 
des del respecte pels seus ritmes i les seves potencialitats. L’aprenentatge més profund i significatiu és aquell que sorgeix del 
propi descobriment; si ens centrem en el respecte per la curiositat de l’infant, no necessitarem motivar-lo per l’aprenentatge.  

Dins d’aquest procés d’aprenentatge també cuidem i tenim molt en compte els diversos estils d’aprenentatge de les nenes i dels 
nens, entenent com a “estils d’aprenentatge” les diverses estratègies que adopta un individu davant d’una tasca o problema. Es 
considera que un individu pot adoptar diverses estratègies en funció del domini o àmbit que impliqui una tasca, però també 
s’observa que tot individu manifesta certes tendències o preferències en aquest sentit. A partir d’aquí, caldrà tenir en compte, a 
l’hora d’oferir propostes i activitats, la diversitat d’alumnat a qui acompanyem i la seva manera d’aprendre: visuals, auditius o 
cinestèsics; alumnat actiu o alumnat teòric; nenes i nens globals o analítics; alumnat que centra l’aprenentatge de manera social o 
individual; infants reflexius o infants pragmàtics; infants convergents, divergents, assimiladors o acomodadors. 

Aquests paràmetres són més complicats d’observar en infants petits, tenint també en compte que són variables dinàmiques i que 
poden ser diferents en cada individu. Tenint en compte aquestes variables, a l’escola partim de dues grans preguntes: “quin és 
el canal perceptiu preferit de l’infant?” i “parteix d’una experiència concreta o d’una conceptualització abstracta?” 

Per tant, en aquest sentit, i amb la voluntat que l’alumnat estigui ben informat i tingui recursos, que assoleixi estratègies per assolir 
els objectius i que estigui motivat i amb iniciativa, centrem el procés d’aprenentatge amb les pautes del Disseny Universal per 
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a l’Aprenentatge (DUA), tot proporcionant múltiples maneres de representació (oferint diverses opcions per a la percepció, 
diverses opcions de llenguatges i diverses opcions per a la comprensió), múltiples maneres per a l’acció i l’expressió (diverses 
opcions per a la interacció física, per a l’expressió i la comunicació i per a les funcions executives) i múltiples maneres de 
comprometre’s (proporcionant oportunitats per a generar interès, donant opcions per mantenir l’esforç i la persistència i donant 
opcions d’autoregulació). 

Un altre aspecte d’essencial rellevància a l’hora de desplegar el nostre Projecte Educatiu de Centre és el fet de considerar i tenir 
en compte en tot moment els set principis de l’aprenentatge, de manera que sempre que planifiquem, repensem, construïm i 
reelaborem, ens centrem en aquests principis: l’alumnat és el centre de l’aprenentatge, l’aprenentatge és de naturalesa social, les 
emocions són part integral de l’aprenentatge, l’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals, l’esforç de tot 
l’alumnat és clau per a l’aprenentatge, l’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge i aprendre és construir connexions 
horitzontals. 

Construcció del Projecte Curricular 

El Projecte Curricular de Centre de l’Escola Congrés-Indians és un document que s’ha anat construint, i que se segueix construint 
ja que està en constant actualització, de manera totalment horitzontal des del treball en equip i des de la reflexió de totes les 
persones que formem part del Claustre de Mestres. La vivència individual i col·lectiva, l’experiència en el dia a dia, els referents 
pedagògics, els nostres pilars, la mirada, l’entorn… són tot un seguit d’elements que han permès anar construint aquest 
document que parteix del currículum prescriptiu del Departament d’Educació i que hem adaptat a la nostra escola i a la nostra 
manera de fer, des de l’autonomia dels centres. 
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Per tant, la construcció del nostre PCC ha estat un procés elaborat, reflexiu i amb molta participació i que ha comportat una 
manera de treballar en equip com a etapa i, evidentment, un aprofundiment en els valors i els principis pedagògics que 
sustenten el nostre projecte. És una proposta que ens aproxima a les competències, als continguts i als criteris d’avaluació per tal 
de compartir significats, construir-ne de nous i, al mateix temps, fer un treball profund i amb sentit. Es tracta, per tant, d’una 
manera de treballar i de construir que en cap cas ha pretès un desplegament ràpid i burocràtic sinó que s’ha centrat en establir 
unes bases sòlides que han marcat una manera de fer i uns hàbits de treball en equip que han potenciat, posteriorment, una feina 
més ràpida i eficaç en relació amb el desplegament de la resta d’aspectes curriculars. 

L’elaboració del PEC s’ha centrat en una profunda reflexió de les línies a seguir per assentar les bases de la resta de la feina que 
hem dut a terme per desplegar el currículum amb plenitud.  El PCC ha estat elaborat tenint com a punt de partida els següents 
objectius: 

- Partir de les competències bàsiques pròpies de cada domini desplegant-les seguint un criteri consensuat per totes les persones 
dels grups de treball. 

- Posar els criteris d’avaluació en relació amb el desplegament de les competències.  
- Prioritzar, de manera orientativa, alguns continguts clau que, per projecte, ens semblen essencials. 
- Elaborar orientacions metodològiques tant per avaluar com per tractar el currículum, que siguin il·lustratives i àmplies, sense 

tancar-se en tendències concretes, que facilitin l’assoliment de les competències de cada domini. 
- Aprofundir en el domini concret, en les seves competències i en les formes d’avaluar formatives que posen l’infant en el centre 

del seu aprenentatge. 
- Aprofundir en el Projecte Educatiu de Centre des de la mirada que aporta cada domini. 
- Aproximar-nos a noves formes d’avaluar, estratègies i instruments. 
- Situar l’ordre d’avaluació en tot aquest desplegament. 
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El Projecte Curricular de Centre forma part dels documents annexos a aquest Projecte Educatiu de Centre i és un document que 
ha estat elaborat tenint en compte una atenció educativa que parteix d’un currículum per a tots els infants i d’un projecte educatiu 
que planifica unes estratègies metodològiques i organitzatives que garanteixen la participació i l’aprenentatge de tot l’alumnat, 
així com la previsió de tot el recorregut pel sistema educatiu que garanteix una coherència en totes les etapes per assolir una vida 
plena i de qualitat i uns resultats personals valuosos. 

Quan parlem d’una escola per a tothom ens referim a una escola que reconeix la diversitat com un fet universal, que dóna 
resposta a tot l’alumnat, que personalitza els aprenentatges perquè cada infant pugui desenvolupar al màxim totes les seves 
potencialitats, que garanteix el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats com a dret de tot l’alumnat a rebre una educació 
integral, que vetlla per la participació i la corresponsabilitat per construir un projecte comú a partir del diàleg, que comunica, que 
respecta i que es sosté perquè construeix un projecte educatiu compartit i construït per tot el professorat del centre.  

Així, com a escola inclusiva que som, creem nous marcs de convivència i generem noves complicitats que afavoreixen l’equitat i 
la cohesió social, i ens sentim amb una forta voluntat de canvi, de renovació, d’actualització i d’innovació sostingudes de manera 
que els aprenentatges competencials que apropem al nostre alumnat són la garantia que els permetrà incorporar-se a la societat 
com a ciutadans actius i assegurar els fonaments sobre els quals han de construir els seus processos formatius al llarg de la vida, 
sempre tenint en compte les necessitats presents de l’infant i el seu moment vital, evitant avançar processos quan encara no és el 
moment. 
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Els ambients, l’estètica i els materials 

Els ambients 

A l’Escola Congrés-Indians entenem l’entorn físic en general, i 
els ambients en concret, com “un mestre o una mestra més” 
ja que si l’ambient està ben preparat, les propostes són 
coherents amb els diversos ritmes i estils d’aprenentatge i els 
materials i els microtallers van evolucionant a mesura que els 
infants van necessitant nous reptes, el treball serà molt 
autònom en molts moments i, d’aquesta manera, s’afavorirà 
l’autonomia i l’autoaprenentatge, desplegant en tot moment 
competències d’aprendre a aprendre. 

Disseny i projecció 

Els ambients de l’escola que dissenyem es van creant, modificant i adaptant en funció de la vida que els hi van donant els infants 
i a partir de les seves accions. Són espais amables, harmònics, estètics i funcionals, rics en diversitat de materials i propostes per 
afavorir el procés de creixement i d’aprenentatge de les nenes i dels nens, i les seves relacions. 
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En el disseny dels ambients tenim en compte on s’ubica cada espai, quines estratègies utilitzem per la seva ubicació, de quina 
manera està definit l’espai, com es delimita, quin estat d’ànim provoca cada microespai dins de l’ambient, quins materials 
necessiten els infants que l’habitaran, com disposem aquests materials… de manera que els nens i les nenes, dins d’aquests 
espais puguin, segons l’edat i l’etapa evolutiva, jugar a ser i a fer, construir i destruir, crear i expressar-se a través dels seus 
llenguatges, trobar moments de calma i de concentració, investigar i explorar, relacionar-se i trobar-se, compartir i cooperar, i un 
llarg etcètera. 

Els ambients han de ser serens, amb colors suaus, harmònics i els entenem com llocs comunitaris i de socialització dotats d’uns 
materials concrets i d’una organització determinada. Els materials que trobem als ambients han de ser provocadors, font 
d’aprenentatge i de relació, afavoridors del desenvolupament del pensament autònom i lliure, i han de permetre a les nenes i als 
nens, construir un itinerari d’aprenentatge personal i social, amb l’objectiu d’afavorir el benestar i el creixement de tots els infants, 
en tots els sentits.  

Per tant, entenem els ambients i els diversos espais de l’escola com llocs que ens aporten experiències multisensorials i, en el 
moment de dissenyar-los, sempre tenim en compte que respectin alguns principis com: 

- Intimitat acústica: han de facilitar la concentració de manera que els nens i les nenes es puguin implicar en les diverses 
propostes i en els diàlegs que els connecten amb els altres infants, a través de compartir propostes i materials. 

- Les olors… l’olor d’una escola, dels seus espais, dels ambients ens connecta amb l’emoció, la relació… és important que els 
diferents ambients i espais facin olors agradables i diferents, de manera que es pugui vincular una olor amb un espai o moment 
concret. 

- La forma del tacte: hem d’apropar als infants allò que més sentit té per ells… l’aprendre fent, tocant, sentint, experimentant, 
manipulant; les nenes i els nens necessiten tenir vivències, aprenentatges i experiències amb els materials que els oferim 
perquè es generi aprenentatge. 
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- El gust per materials que poden ser més atípics, com materials naturals o materials estructurats fets amb materials naturals i de 
qualitat. Cal també un contacte quotidià, especialment amb els infants més petits, amb l’aigua, la sorra, els pals, les fulles, les 
petxines… 

- El sentit de l’ombra per a poder anar més enllà del que es veu a simple vista, assolint aprenentatges significatius a través de la 
creativitat i la imaginació. 

- La mirada… provocar mirades en els infants; mirades de satisfacció, mirades d’aprofundiment, mirades per assolir noves fites… 
- La permeabilitat, la transparència, la transferència, la riquesa i la transformació. 

Per tant, a l’hora de projectar aquests ambients, tindrem en compte molts aspectes com l’etapa evolutiva o el moment vital 
de la infància, els objectius i les finalitats de l’espai que estem construint, el context urbà de la nostra escola, el grup d’alumnes a 
qui acollirà l’ambient en relació amb interessos generals i individuals, els microespais que necessitarem per a poder oferir 
propostes que enriqueixin el que els infants ens vagin fent arribar a través dels seus llenguatges, els diferents espais per atendre 
diferents moments i necessitats durant el dia (espais de descans, espais de concentració, espais de lectura, espais de recolliment, 
espais íntims per connectar amb un mateix o amb una mateixa, espais de desplegament…), la llum natural o a necessitat de punts 
de llum en alguns espais concrets de l’ambient, les olors, els colors, el so, els materials… i un llarg etcètera.  

Relacions i diàlegs als ambients 

Els ambients de l’Escola Congrés-Indians estan projectats per complir el nostre compromís amb la infància i en el respecte 
profund pels seus moments vitals, tenint sempre presents les diverses maneres d’aprendre de la infància. Són ambients suaus, 
serens, lleugers, acollidors, amables… En el disseny i la construcció d’aquests ambients també tenim en compte que siguin 
espais que fomentin la relació, el diàleg, la cooperació; i quan parlem de relació ens referim al sentit més ampli de la paraula: 
amb un mateix o amb una mateixa, amb l’adult o l’adulta acompanyant, amb els aprenentatges, amb la natura, amb la cultura, 
amb la imaginació i la creativitat, amb l’emoció… en petit grup, en gran grup, de manera personal i íntima o en comunitat.  
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Aquests ambients també es caracteritzen per ser espais flexibles, on hi ha un constant diàleg a tres: infant-adult-espai; aquests 
diàlegs són els que ens permeten, als adults i a les adultes que acompanyem, anar transformant l’ambient de manera que sempre 
estigui en sintonia amb el que els infants ens van dient, i amb la cultura de la infància que anem observant. Per tant, són espais 
vius que permeten, a les nenes i als nens, anar construint el seu propi camí, sent elles i ells, els propis protagonistes de la seva 
vida i del seu procés de desenvolupament afectiu, emocional, cognitiu, motriu i relacional.  

També cal tenir en compte que són espais que afavoreixen les relacions entre els infants així com l’intercanvi entre ells en 
formats diversos i que fa possible el fet de viure en comunitat. En aquest sentit, hem de tenir en compte que les nenes i els nens 
necessiten la relació amb els seus iguals per créixer en tots els sentits i la nostra responsabilitat és que l’estructura de l’escola 
afavoreixi i permeti aquestes relacions que són tan naturals i espontànies en la infància. D’aquesta manera, anem teixint tot un 
seguit de relacions que afavoreix el benestar de l’infant vinculat al compromís envers l’altre o l’altra, i al reconeixement i 
acceptació progressiva de les altres persones. 

Respecte per la diversitat 

Els ambients afavoreixen aspectes com el respecte per la diversitat de processos i de ritmes d’aprenentatge; la curiositat 
natural dels infants; l’aprenentatge més que l’ensenyament ja que es parteix de la pedagogia de l’escolta, la disponibilitat del 
mestre o de la mestra, l’acceptació i el no judici; la sensació de llibertat, d’autonomia, de responsabilitat…; el desenvolupament 
cognitiu com a producte biològic i social que es centra en la vessant del socioconstructivisme; l’autoaprenentatge a partir de la 
vivència, l’experimentació, el motor i el desig intern i la descoberta; el joc com a base pel plaer per aprendre i per descobrir; la 
flexibilitat del pensament; la recerca de significats a partir d’experiències significatives; el desenvolupament del pensament crític; 
la manipulació de materials afavoridora de la comprensió i l’adquisició de coneixement; la potenciació del pensament, la 
memòria i la consciència, alliberant-se de l’automatisme; la presa de decisions centrades en un pensament creatiu i amb una 
disposició per assumir riscos; el pensament creatiu per a generar i construir noves idees com a desig de canvi; etc. 
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Finalment volem destacar com aquests ambients afavoreixen l’autonomia, la creativitat i l’autoaprenentatge vinculats als 
desitjos interns de l’infant i a la possibilitat de l’acció com a eina per afavorir un aprenentatge natural i autèntic. És d’aquesta 
manera com cada nena i cada nen es podrà desenvolupar des de les seves competències tot desplegant el seu potencial de 
manera autònoma, amb l’acompanyament de la persona adulta.  

I és a través d’aquests ambients que anem fent visible i narrant, a través de la documentació, tot allò que les nenes i els nens ens 
deixen veure, tot allò que mostren de manera transparent als ulls de l’adult o l’adulta, que a vegades ha d’interpretar processos 
sent sensible a la cultura de la infància que les nenes i els nens li van regalant cada dia.  Adults i adultes acompanyants que han 
de ser capaços i capaces de gestionar el ritme intern de l’ambient, el temps, l’espai (que han de cuidar estètica i funcionalment), 
que han de fer intervencions coherents, sense judicis, atenent a les necessitats individuals i col·lectives, fomentant 
l’autoaprenentatge i l’autoregulació i potenciant el desplegament de l’autonomia i iniciativa personal. 

Més enllà dels ambients 

Quan parlem d’ambients, hem d’anar molt més enllà de l’espai físic i visible, molt més enllà d’un “simple” escenari. La nostra 
experiència i aprofundiment en relació amb els ambients ens porta a descriure, al nostre Projecte Educatiu de Centre, que 
aquests espais tenen sentit no només pel que es veu, sinó per totes les històries i per tots els diàlegs, visibles i invisibles, que 
formen part de la quotidianitat del dia a dia. 

La nostra aposta inicial de treballar per ambients, ara ja consolidada, és definida per l’equip de l’escola com una modalitat que 
s’ajusta a la idea d’infant, a la idea de mestre o mestra acompanyant i a la nostra mirada envers el sentit i el significat de 
l’educació.  La reflexió i la construcció d’una visió conjunta d’escola ens ha fet aprofundir en aquesta manera “de fer” i, amb els 
anys i l’experiència, hem pogut analitzar a fons com els ambients, habitats per les persones, construeixen una quotidianitat farcida 
d’interaccions, de relacions i d’afectes molt profunds i significatius.  
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Entenem l’ambient, per tant, com un paisatge visible i, al mateix temps, invisible on es teixeixen les emocions dels infants, 
el seu món interior i on l’aprenentatge té com a punt de partida el desig i l’emoció. Als ambients hi ha una realitat tangible 
amb els sentits i una altra tangible amb el cor. Les mestres i els mestres que hem conviscut amb aquestes dues realitats no ens 
hem pogut fer responsables de la primera sense fer-nos responsables de la segona i això ha estat, i continua sent, una feina molt 
intensa. 

Aquest fet ha suposat, per l’equip, anar un pas més enllà ja que som conscients que no només acompanyem processos 
d’aprenentatge, sinó que també acompanyem processos de vida. Això ens porta a un compromís educatiu que fa que ens 
hàgim de revisar no només els nostres recursos pedagògics i didàctics, sinó també les nostres creences, valors, prejudicis i 
inèrcies que els temps o els hàbits ens havien fet adquirir. Aquest és un viatge en equip intens, ple de llums i ombres però, al 
mateix temps, molt gratificant ha que ens fa veure, cada dia, que la feina de mestres no consisteix en ensenyar, sinó en aprendre 
constantment per acompanyar als infants en els seus processos vitals. 

Allò que és visible… 

La part visible dels ambients se centra en espais que tenen el seu tret o els seus trets d’identitat i que, a la vegada, contemplen 
uns “microespais” que permeten que els infants puguin recórrer fàcilment l’espai trobant recursos per respondre a les seves 
necessitats autèntiques de manera més àmplia, afavorint les connexions i la construcció del coneixement. En aquest sentit, als 
ambients hi trobem un espai per l’assemblea, que és l’espai on s’esmorza, un lloc de trobada on es cou la vida del grup, un espai 
on sorgeixen petites iniciatives individuals o col·lectives, on es parla de la vida íntima de qui vol compartir coses, on sorgeixen 
diàlegs sobre grans temes, on s’expliquen contes o es canten cançons, un espai per fer massatges, i un llarg etcètera. Els 
ambients també compten amb espais per llibres i contes i minitallers, que acostumen a centrar-se en el llenguatge visual i plàstic 
o en espais de representació, on els infants poden trobar tot tipus de material a l’abast que permeti la representació i el dibuix. 
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Altres espais dels ambients són els espais per fer construccions, zones amb elements naturals, elements i materials didàctics 
característics de la temàtica de l’ambient, etc. 

Els diàlegs: el trànsit d’allò visible a allò invisible 

Quan els infants habiten els ambients emergeix una creativitat centrada en la connexió de conceptes i experiències i és així com 
es produeix una activitat on es connecten espais, elements i disciplines; és aquí on l’acompanyament de l’adult o l’adulta 
construeix un marc de seguretat i protecció provocant una interacció constant entre allò visible i allò invisible. Això, per nosaltres, 
són els diàlegs que fan de pont entre el que és tangible i el que, a primera vista, no ho és. Aquest fet requereix molta subtilesa 
en la mirada adulta, ja que són diàlegs gairebé silenciosos basats en petits detalls en els quals es va aprofundint al llarg del 
temps; els diàlegs que hem pogut observar al llarg del temps són: 

- El diàleg entre els espais, on els límits són necessaris per tal que els infants es puguin moure amb llibertat. Aquests espais han 
de ser flexibles i permeables a les circumstàncies i al moviment intern dels infants. Per tant, els ambients han d’estar estructurats 
per admetre canvis, per transformar-se i per adaptar-se a les necessitats canviants. Han de permetre que els elements es 
traslladin d’un microespai a un altre per tal de descobrir punts de vista divergents, altres usos del material i anar construint una 
visió del món més calidoscòpica i diversa. Cal, per tant, que la disposició del material i del mobiliari permeti la visibilitat per tal 
de poder crear connexions espontànies entre el que fan els infants i permetre l’enriquiment mutu. 

- El diàleg entre la ciència i l’art: la fragmentació de les disciplines és una cosa relativament moderna i bastant artificial. Les 
disciplines com l’art i la ciència parlen entre elles i tenen moltes coses a dir-se. Els infants, amb la seva mirada més global, ho 
saben de manera intuïtiva i exploren els materials i els espais fent servir estratègies pròpies de disciplines diverses. En la seva 
ment no hi ha separació entre la ciència o l’art i poden accedir al coneixement de les mateixes per vies i camins molt diferents. 
Per tant, els ambients han de ser concebuts com espais interdisciplinaris on es duguin a terme aprenentatges globalitzats i 

136



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

on hi hagi la presència dels llenguatges que pertanyen als nens i a les nenes i, en definitiva, a l’ésser humà en general. La 
interdisciplinarietat, per tant, és entesa per nosaltres com un patrimoni de la humanitat que cal protegir i defensar. 

-  El diàleg entre l’exterior i l’interior: les mestres i els mestres, a vegades, hem experimentat que l’escola és allò que passa 
mentre passa la vida. Aquesta sensació és fruit de l’allunyament 
progressiu que han experimentat els centres educatius dels 
seus contextos naturals; no cal dir que aquests contextos 
també inclouen els paisatges que ens regala la natura i que la 
quotidianitat de la vida a les grans ciutats ens està fent 
desenvolupar dèficits que la literatura científica ha associat a la 
manca de concentració, dificultats per resoldre problemes o 
per desenvolupar processos creatius, entre d’altres. Rehabilitar 
el vincle entre l’exterior de l’escola (incloent-hi amb intensitat 
els espais naturals) i el seu interior és una responsabilitat que 
hem adquirit, que compta amb el seu reflex als ambients de la 
nostra escola i que vinculem al desenvolupament d’una   
identitat individual i de grup més universal i ecològica. 

- El diàleg entre l’acció i la contemplació: l’espai ha de contemplar el vincle amb el temps… temps per a l’acció i temps per al 
descans, temps per parlar i temps pel silenci, temps per fer i temps per mirar, temps per riure i temps per plorar… L’estructura i 
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l’organització dels ambients permet que els diàlegs entre els diferents moments sigui possible; i també ho facilita la seva 
estètica i la presència d’elements concrets que els permeten canviar els seus punts de vista, contemplar diferents visions de la 
seva pròpia acció, etc. Reconquerir l’espai i el temps, i el diàleg entre l’acció i la contemplació ens sembla que és un compromís 
determinant de l’escola per tal de respondre a les necessitats autèntiques dels infants que viuen en temps d’alta velocitat. 

- El diàleg a través dels anys: els infants, de sobte, poden mostrar un interès apassionat per alguna cosa. Els mestres i les 
mestres, davant de situacions així, ens hi aboquem de manera intensa i la nostra passió és tan gran que a vegades no ens 
adonem que l’interès dels infants, que sovint és efímer en els més petits, ja fa estona que ha desaparegut. Les persones adultes 
de l’escola hem de poder i saber viure davant la incertesa, hem d’assumir-la i exposar-nos i acollir-la, ja que és quelcom quotidià 
quan treballem en ambients. No saber per on sortirà una cosa és una de les parts més apassionants del treball per ambients i 
descobrir que no hi ha respostes finals ni definitives en el món de l’educació és el que ens connecta més amb la part essencial 
de la llibertat. Amb els pas dels anys, veiem com els infants es van responent preguntes que es feien quan eren més petits; i se 
les responen quan ja han transitat pel temps i per l’espai i han estat prou preparats perquè han confluït els mitjans en el seu 
interior. Són respostes que no arriben mai quan nosaltres volem i això ens agrada, com a mestres, ja que és així com anem 
aprofundint en la nostra quotidianitat i ens anem responent preguntes que ens fèiem com a equip a l’inici del projecte, a 
mesura que el temps facilita les circumstàncies. I el més preciós de tot és que totes les respostes a les quals arribem ens obren 
nous interrogants, empenyent-nos a estar sempre actius i actives i en actitud de recerca i d’aprenentatge constant. 

- El diàleg entre l’individu i el grup: el treball per ambients permet que la vida del grup interaccioni amb la de l’individu. En 
aquest sentit, l’adult o l’adulta ha de procurar que aquesta interacció mantingui un equilibri digne i just per la persona i pel 
col·lectiu. Aquest diàleg, que pot ser font de discòrdia, també ho pot ser d’enriquiment mutu; és un diàleg que es viu a 
l’ambient i que ha de ser, necessàriament, el reflex d’un altre diàleg que sempre tenim pendents les escoles: el diàleg entre la 
família i l’escola. En aquest sentit, l’observació, la documentació i la comunicació ens han dotat d’eines i recursos rigorosos per 
fer arribar a les famílies la vida dels seus fills i de les seves filles a l’escola, i dignificar els seus processos anant més enllà d’unes 
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relacions que, perillosament, poden arribar a ser fredes i conflictives. Si encara es vol fer un pas més, i nosaltres hem vist 
necessari donar-lo, s’ha de donar temps i espai a les persones de l’equip docent per trobar-se amb elles mateixes dins del 
projecte, per anar-se posant reptes personals i per anar-los assumint a mesura que es senten preparades. L’escola, si vol ser 
respectuosa amb l’infant, també ho ha de ser amb el seu equip de mestres i el projecte i la seva dimensió no pot devorar la 
individualitat de les persones de l’equip. 

Diàlegs entre la llum i l’ombra 

Però hi ha un gran diàleg centrat en la conversa entre la llum i l’ombra i ara el descriurem per donar visibilitat a allò que és més 
invisible. Quan ens endinsem en processos de diàleg com els que hem descrit anteriorment, no podem deixar de costat quelcom 
que, habitualment, queda ocult a les aules i a la vida quotidiana de l’escola: l’inconscient. L’inconscient, segons el nostre punt de 
vista, amaga les nostres actituds, els nostres secrets, les nostres parts més fosques i també els nostres tresors més fantàstics. Als 
contes tradicionals, els boscos són un espai ambigu i, de la mateixa manera, el nostre inconscient també ho és. Explorar-lo, 
deixar que entrin en diàleg les nostres llums i les nostres ombres, facilita el desenvolupament del seu autèntic potencial. 
Carl Gustav Jung va dir que “un individu no es fa conscient d’ell mateix fantasiejant sobre la llum, sinó fent conscient la seva 
foscor” i el que hem descobert i treballat com a equip, en aquest sentit, va lligat directament amb aquest diàleg intern. Hem vist 
com, plantejar el treball per ambients, ens ha qüestionat no només professionalment, sinó també personalment ja que ha 
suposat, per a moltes de nosaltres, una transformació interior que hem viscut com una oportunitat única i privilegiada de millora. 
Per tant, aquesta part invisible i immaterial no és menys important que la part visible, i és aquí on s’amaga la veritable riquesa 
dels ambients. 

De la mateixa manera, escoltar aquest diàleg intern que es produeix en les persones adultes que formem part de l’equip, també 
ha permès que aquesta escolta es traslladi als infants i a les seves famílies i hem après que, mirant amb estima i amor les nostres 
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parts més fosques, també aprenem a mirar amb afecte les dels infants i de les seves famílies, fent servir el cor en conjunció amb 
la raó i el pensament.  

Perquè, més enllà dels materials, de la seva disposició, de les provocacions o de l’estètica, hi ha ètica i compromís humà i 
personal que els mestres i les mestres renovem dia rere dia. I aquest compromís només és íntegre quan es contemplen totes les 
ambigüitats que té la nostra professió, s’afronten pors i s’accepta el repte de la reflexió i de la millora constant. 

Perquè el que hi ha més enllà dels ambients és la vida, i la vida és un gran diàleg obert.  

L’estètica 

Sentim profundament que l’espai que rep als infants i a les seves famílies, així com a les mestres i als mestres, ha de ser un lloc 
cuidat i bell que faciliti que els infants i els adults puguin desenvolupar processos d’investigació rics i actius; no es tracta de 
generar bellesa perquè sí, sinó d’entendre que la bellesa és un dret fonamental de l’ésser humà i que afecta en el seu estat 
d’ànim i en la seva ment. Tenir en compte que els infants es poden beneficiar d’espais on els colors mantenen un equilibri, les 
formes dialoguen entre elles, el mobiliari estableix un diàleg amb els seus moviments i els elements que l’habiten busquen 
enriquir la globalitat dels i de les protagonistes és donar credibilitat als processos d’aprenentatge dels infants. Per tant, l’estètica 
no és una qüestió de forma, sinó de fons, i una declaració més dels principis d’una manera d’entendre l’educació i de la 
mirada d’un equip envers la cura cap a la infància. El simple fet d’entrar a una escola i de trepitjar els seus espais ja ha de ser un 
acte educatiu… la sensació d’ordre, de flexibilitat, d’autonomia, de diversitat, de relaxació, d’harmonia, de benestar, de respecte… 

Per tant, cal un ordre dels materials i dels espais, ja que l’ordre de l’espai genera l’ordre de la ment i la relaxació del pensament; 
els infants i els adults han de conèixer i saber on va cada material i han de tenir la tranquil·litat de saber què poden trobar en cada 
ambient i on; l’ordre també fa referència a l’estructura del mobiliari i a la distribució de l’espai; un ordre que acompanya a entrar i 
a sentir-se en equilibri i harmonia. 
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L’estètica també està relacionada amb la flexibilitat, entesa com la capacitat de generar moltes accions i de desplegar molts 
pensaments; la distribució del mobiliari i la presència de materials, genera un ambient flexible per a desenvolupar el pensament 
divergent i creatiu. Existeixen múltiples formes d’interactuar amb l’ambient. 

Una bona estètica també afavorirà l’autonomia i la disposició de materials haurà d’afavorir aquesta estètica, evitant caure en la 
massificació i centrant-nos en materials que generin múltiples formes d’acció i de pensament. 

Com hem comentat anteriorment, aquesta estètica també es tradueix en l’ús de color i de llum; en aquest sentit, l’absència de 
decoració pot afavorir que l’espai sigui bell i harmònic, podent gaudir, d’aquesta manera, d’ambients agradables que aportin 
serenitat. 

Més enllà de l’escola… 

L’entorn familiar hauria de contemplar, en la mesura de les possibilitats de cada família, espais d’adults i espais d’infants dins 
de la casa. Amb relació als espais d’infants, haurien de ser espais amb materials adequats per la descoberta, el joc, 
l’experimentació, la manipulació… També es recomana que siguin espais estètics, endreçats, amb uns límits clars i amb un ordre 
que faciliti a l’infant mantenir el lloc estructurat.  

A mesura que les nenes i els nens es van fent més grans, i especialment als cursos més alts de la primària, sovint sorgeix la 
necessitat de l’infant de voler continuar a casa processos d’aprenentatge que s’han iniciat a l’escola, de voler ampliar i aprofundir, 
o de sentir la necessitat d’acabar algunes coses o de compartir amb la família allò que fa a l’escola. És aquí on des de l’escola 
també hem de fer pedagogia, i acompanyar a les famílies en la importància de què els infants també tinguin un ambient estètic, 
adequat i ben preparat per poder desplegar aquest desig a l’entorn familiar. 
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Per tant, a casa també cal un ambient preparat per a l’aprenentatge, un espai d’estudi i de treball que sigui relaxat, que estigui 
endreçat i que permeti la concentració, on els nens i les nenes puguin desconnectar per connectar amb el seu aprenentatge, amb 
els seus dubtes, amb les seves fites assolides i amb els seus avenços. Ha de ser un espai silenciós, amb una bona il·luminació, i 
respectat per la resta de la família com a temps i espai d’estudi de la nena o del nen. 

Des de l’escola acompanyem a les famílies i als infants en relació amb com hauria de ser aquest espai, destacant aspectes com  
que ha de tenir una bona ventilació, ha de ser íntim i silenciós, disposar d’una bona il·luminació, amb una temperatura adequada, 
sense distraccions i amb un mobiliari confortable. Els hàbits ens marquen el ritme del dia a dia, i el ritme és el que ens ajuda a fer-
nos més fàcil la vida i aprofitar de manera més òptima del temps. Alguns hàbits que poden ajudar a les nenes i als nens a tenir 
una base quotidiana per l’estudi i l’aprenentatge són la constància, la planificació horària, la combinació de diverses coses a casa, 
un bon descans i una vida saludable en tots els sentits, una bona comunicació, etc.  

Els materials 

Tot i que a l’apartat anterior ja hem parlat una mica dels materials, ja que és molt difícil no fusionar l’explicació d’ambients i 
estètica amb la importància dels materials, en aquest apartat hi aprofundirem una mica més. 

La selecció de material que oferim als infants parteix d’una recerca contínua, rigorosa i profunda per part de totes les persones de 
l’equip. Els materials són un element més que ens permet anar concretant el “com ho fem” per tal d’anar assolint continguts i 
objectius dels currículums oficials i prescriptius del Departament d’Educació, que són el nostre marc de referència. Els materials 
dels més petits i de les més petites són poc estructurats i molt oberts a diverses possibilitats, experiències i vivències; tot i que 
amb infants més grans també continuem amb materials amb aquestes característiques a poc a poc, i per ser coherents amb la 
manera d’aprendre de les nenes i dels nens quan van creixent i van activant més mecanismes d’abstracció, anem oferint materials 
més específics, més concrets i més estructurats que van alimentant l’increment d’abstracció de les nenes i els nens al llarg de 

142



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

l’etapa 7-12. En general, procurem que els materials siguin de qualitat i el més naturals possible i, durant l’etapa 3-6, també amb 
les formes més orgàniques possibles. 

El que concretarem aquí és la nostra idea de materials destacant allò que, de manera generalitzada, sentim que ha d’estar 
present a tots els ambients de l’escola i que totes les persones de l’equip hem de tenir en compte quan projectem i dissenyem 
ambients. 

- Materials per a la representació: la representació és fonamental en el desenvolupament del pensament abstracte; és un 
primer pas per tal que el processament de les vivències i experiències dels infants esdevinguin conceptes i idees elaborades. 
Sense la representació gràfica és molt difícil que una experiència pugui passar a plans superiors del pensament. Per aquest 
motiu és bàsic i essencial que en tots els ambients hi hagi materials i microespais preparats per a representar. Aquesta 
representació no és només necessària en relació amb l’adquisició de continguts acadèmics, sinó que també és necessària per 
canalitzar emocions viscudes o per passar experiències a plans de representació, ja que serà d’aquesta manera com podran 
transformar aquestes vivències en quelcom significatiu i és així com totes les accions educatives podran generar ancoratges 
significatius que es podran reelaborar. 

- Jocs de taula, tot i que amb moderació, ja que els jocs de taula són un element ric per la socialització i per l’aprenentatge però 
hem de tenir present que sovint no ofereixen propostes obertes, ni reinterpretables ni afavoreixen la projecció personal de 
l’infant, trets que són importants en el nostre projecte d’escola; en general, els jocs de taula tenen unes instruccions clares i 
concretes, i poques possibilitats de sortir a un terreny creatiu i d’improvisació.  

- Elements sonors que produeixin sons discrets i subtils, ja que poden afavorir un clima harmònic significatiu i alleugerir tensions 
o conflictes. 

- Elements olfactius: les olors i els aromes activen el cervell reptilià de forma instantània i ens connecten amb emocions i 
records. L’olfacte és un sentit important en l’elaboració de la sensació de benestar i plaer i les olors poden marcar la diferència 
entre “sentir-se a casa” o “no sentir-se a casa” o, fins i tot, activen emocions que poden ser claus en el procés d’aprenentatge. En 
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aquest sentit, els elements olfactius encara tenen més sentit en infants ja que, com que els nens i les nenes estan en procés de 
desplegament de l’abstracció, encara perceben molt el món vinculant la sensació amb el coneixement. 

- Els elements naturals aporten aromes i olors, i és important i imprescindible la presència de plantes als diferents ambients i 
espais de l’escola. 

- Elements per a fer massatges per posar-se en contacte amb l’altre, per cuidar, per compartir, per relaxar-se, per trobar 
moments per parar… 

- Contenidors de fusta, de vímet… que permetin un bon ordre dels materials i una presentació acurada, afavorint també 
l’estètica de l’ambient 

- Llibres de coneixements, diccionaris i altres recursos. 
- Suports i espais per al treball individual, així com algunes taules o petits escriptoris. 
- Material de reciclatge per enriquir de manera molt significativa els espais de construcció i les taules de llum. En aquests espais 

també és important que hi hagi figures que acompanyin les construccions per facilitar tant les proporcions en les construccions 
com per generar la possibilitat de narracions espontànies i lliures i facilitar així, la projecció a la vida. 

- Material audiovisual, sobretot a partir de Cicle Mitjà de Primària, ja que en aquest moment del desenvolupament és important 
que els ordinadors tinguessin presència des d’un lloc significatiu i funcional, entenen aquesta eina com un mitjà per desplegar 
coneixements específics. 

- Materials didàctics en coherència i sintonia amb el moment de desenvolupament dels infants que habitaran l’ambient, amb els 
seus interessos i amb les seves necessitats individuals i col·lectives. 

- I materials per a la construccció, l’experimentació i el joc simbòlic.  
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El joc infantil 

El joc lliure i imaginatiu és essencial perquè una persona arribi a ser socialment, emocionalment i cognitivament 
competent, estimula la intel·ligència i redueix l’estrès. Els infants aprenen, sobretot, jugant. És així com posen a prova les 
seves habilitats i capacitats i com van aprenent en relació amb tot allò que els envolta. D’aquesta manera és com inicien un procés 
de diferenciació entre la figura dels adults i de les adultes i ells mateixos, i van comprenent que són persones diferents i 
independents de la resta de persones.  

A través del joc es compleixen funcions psíquiques que contribueixen al desenvolupament cognitiu, social i emocional, i és així 
com es va construint la personalitat de l’infant. El joc també els permet alliberar angoixes i pors de manera lúdica i controlada, i 
explorar amb el seu propi cos i amb les seves pròpies emocions. La majoria de psicòlegs afirma que jugar aporta beneficis que 
perduren durant l’edat adulta i privar a la infància del joc lliure pot comportar que esdevinguin adults ansiosos, infeliços o amb 
inadaptacions socials. 

El cos, el moviment, els sons, la visió, l’espai i el temps són variables que es redimensionen a través del joc. El joc també ofereix 
l’oportunitat de construir experiències i viure en relació amb els altres infants. Jocs de tensió i distensió, d’absència i 
presència, de replegar i de desplegar, de veure i no veure, de llum i de foscor, de soldat i de companyia, d’exploració i de 
descobriment, de silenci i de soroll, d’impressió d’expressió, de moviment lent i accelerat, de trobada, d’anticipació, d’identitat… 
són grans oportunitats de vivència que ofereix el joc. 

Per tant, a l’Escola Congrés-Indians entenem el joc com l’activitat per excel·lència de la infància i com a instrument 
d’exteriorització on sempre s’hi combina desig, gaudi, emoció i alegria; és una activitat espontània, voluntària i que l’infant escull 
de manera lliure i que implica la participació activa, l’autoexpressió, el descobriment del món exterior i d’un mateix o d’una 
mateixa. El joc regala a l’infant l’oportunitat de “fer com si…” a través de diversos llenguatges i símbols que li permeten 

145



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

representar, aprendre, comprendre, entendre, desplegar-se, créixer, construir la pròpia personalitat, reafirmar-se, autoregular-se, 
resoldre conflictes interns, modificar conductes… convertint-se en una vivència singular per cada infant a través de la pròpia 
vivència subjectiva. 

Tipus de jocs: joc lliure i joc de normes 

Dins del joc, a l’escola diferenciem entre el joc lliure i el joc de regles. En aquest sentit, hem de tenir en compte en quin moment 
evolutiu l’infant pot sostenir jocs de regles. Una gran diferència que considerem és que els jocs de regles són importants i 
necessaris per l’aprenentatge, però hem de preservar també el joc lliure ja que permet molt més les reaccions creatives dels 
infants, fet que aporta un major desenvolupament cerebral que si el joc segueix unes regles predeterminades, ja que el joc lliure 
activa la imaginació i permet l’adopció de noves activitats i rols per part de l’infant pel fet de ser un tipus de joc que l’inicia i el 
crea el propi infant.  

En aquest sentit, haurem de tenir en compte els tipus de jocs pels quals cada infant va transitant a mesura que va creixent i 
desplegant noves habilitats: partim del joc per imitació, per passar pel joc d’imitació diferida, seguint pel joc simbòlic per acabar 
en el joc de rols i de regles. Per tant, no serà fins a l’etapa 7-12, i de manera progressiva al llarg de l’etapa tenint molt en compte 
el moment maduratiu de cada infant, que introduirem els jocs de rol, de normes, de precisió, de grups cooperatius o els jocs de 
taula. Com hem dit anteriorment, no serà fins aquesta edat, aproximadament, que el nen o la nena haurà adquirit tot un seguit de 
necessitats internes bàsiques per a poder sostenir aquest tipus de jocs: consciència d’autoimatge, integració i pensament 
interconnectats, esquemes mentals més complexos, processos mentals més eficaços (atenció, memòria, percepció…), accions 
amb objectius predeterminats, desig de pertinença i de viure les relacions, desig d’autonomia de l’adult, necessitat de vivències, 
estructuració i incorporació social, afinament psicomotriu, imatge personal… 
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Al llarg del present Projecte Educatiu de Centre i dels seus diversos apartats, hem anat descrivint moltes accions educatives que 
despleguem a l’Escola Congrés-Indians i que estan directament relacionades amb el joc, i també com activem els diversos 
llenguatges dels infants de manera que aquest joc sigui present en la nostra quotidianitat. Alguns exemples el trobem en apartats 
on hem parlat de la creativitat, la psicomotricitat, els ambients, la lliure circulació, els processos, etc. En aquest apartat 
concretarem la funció i la mirada de l’escola en un altre tipus de joc, que és de vital importància durant l’etapa 3-12: el joc 
simbòlic. 

El joc simbòlic 

Entenem el joc simbòlic com un instrument bàsic per a superar 
limitacions evolutives transcendint des de l’acció abans que 
l’infant ho pot fer amb el llenguatge. Per tant, per a nosaltres és 
un mecanisme de procés i d’aprenentatge bàsic, i un dret 
essencial i autèntic dels infants.  

L’origen del joc simbòlic és de caràcter comunitari, ofereix la 
possibilitat a l’infant de conèixer qui és, què representa i què vol 
ser i se centra en una pedagogia de la vida interior, que és un 
element essencial per a la construcció del món intern de l’infant 
i per la maduració de la seva personalitat. 

Són moltes les aportacions teòriques que s’han fet amb relació 
a la contribució del joc simbòlic al desenvolupament de l’infant 
des del plaer, l’experimentació i la creativitat, sempre vinculat a 
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l’emoció; el joc simbòlic com a mitjà d’exploració també aporta el desenvolupament de l’autonomia moral, del procés de 
socialització i té un gran valor afectiu i vivencial. 

A través del joc simbòlic, els nens i les nenes s’expressen tal com són, adquireixen determinades habilitats personals i 
desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres, donant sentit a allò que van aprenent de l’entorn que els 
envolta. El joc simbòlic els hi produeix plaer i satisfacció i la seva finalitat es troba en si mateix, ja que l’infant s’implica de manera 
espontània en aquestes situacions, creant diverses accions sense cap pressió, experimentant amb les seves pròpies vivències i 
desenvolupant els propis processos de manera autònoma. Per tant, el joc simbòlic és una activitat natural que ocupa un lloc 
predominant en la vida dels infants i és a través d’ell que poden superar reptes cognitius a través de posar en joc la realitat que 
els envolta, assumint rols diversos. Si els infants estan en constant activitat, i poden gaudir i disposar de molts moments lliures al 
llarg del dia a l’escola, és quan els estímuls que els envolten poden convertir-se en elements de desplegament de joc i llenguatge 
simbòlic, elaborant els seus propis guions i sent ells els únics protagonistes de les històries que de manera natural i espontània 
van creant i canviant en cada instant. 

Hem de tenir present que els infants, quan juguen no tenen, generalment, la intenció d’aprendre; és per aquest motiu que els 
adults i les adultes que els acompanyem hem de ser observadors atents i atentes respectant els moments personals de cada 
nen o nena, de manera que puguin arribar a la seva essència més autèntica. Aquesta mirada és el que ens permet, quan l’infant 
s’endinsa en el joc simbòlic, donar un sentit a les seves accions, ajustar la nostra intervenció si és necessària i relacionar el seu joc 
amb l’aprenentatge, escollint amb molta cura els materials que els hi posem a l’abast així com vetllar per la calidesa i la disposició 
dels espais que habiten. 

Com a mestres ens sentim privilegiats i privilegiades de poder ser espectadors i espectadores, i observadors i observadores 
d’aquest joc simbòlic meravellós a través del qual els infants ens obren la seva ànima, els seus sentiments i les seves emocions, les 
seves preocupacions i les seves angoixes… i a través d’aquests moments celebrem amb elles i ells com van creixent i com van 
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canalitzant tot allò que forma part del seu interior més profund. Per tant, aquesta acció espontània i lliure, plena de significat com 
a acte en si mateix i sense cap finalitat predeterminada, ha de ser aliena a la intervenció i participació de l’adult o adulta. La funció 
principal de l’acompanyant serà la de crear espais adequats amb materials oberts que permetin la creació, l’experimentació, la 
vivència, la representació, poder transitar per diversos llenguatges, tenir diàlegs íntims… generant un entorn segur i amb una 
harmonia global on l’infant pugui tenir infinitat de vivències i de possibilitats. 

I és així com l’escola, com a metàfora de vida, sosté i promou una diversificada vida simbòlica que es teixeix en els dia a dia com 
una narració col·lectiva. 

Els contes… ambients preparats per a rebre les emocions i el món interior 
dels infants 

Com ja hem pogut anar veient al llarg d’aquest Projecte Educatiu, el nostre projecte contempla que la vida a l’escola ha de 
tenir en compte aspectes que van més enllà dels purament acadèmics, curriculars o racionals; la nostra reflexió conjunta com 
a equip envers l’acompanyament emocional així ho constata i les nostres freqüents observacions en relació amb el joc, l’art o la 
creativitat dels infants amb els quals convivim, també són un reflex d’aquesta creença, així com altres aspectes com l’enfocament 
de la psicomotricitat com a referent important o la mirada psicoanalítica dels processos de desenvolupament emocional dels 
infants.  

Els contes a l’etapa 3-6 

Tenint en compte aspectes importants de l’etapa 3-6, a l’escola centrem l’acompanyament de moltes maneres que ja hem 
comentat fins al moment, i també a través dels contes.  
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Abans de res cal destacar que, tenint en compte que els infants, en aquesta etapa, necessiten canalitzar pors ancestrals com la 
desintegració, la devoració, la desaparició, la destrucció, l’oposició, la persecució i la caiguda, així com endreçar el caos que 
senten del món que els envolta o construir la pròpia memòria, hem d’oferir maneres de canalitzar totes aquestes necessitats. 
També hem de tenir en compte el concepte de pell psíquica que posa en joc les emocions a partir de les sensacions corporals i 
el moviment, la importància de les cures quotidianes, dels ritmes, de les repeticions i dels rituals, i totes les globalitats 
assequibles. 

Per tal de poder donar resposta a totes aquestes necessitats, sentim important compartir amb els nens i amb les nenes contes 
curts, que ofereixin repeticions, ordre, rimes i ritmes, que continguin metàfores, que reforcin la idea de bondat, on 
apareguin personatges bons, cordials o neutres i que tinguin un final feliç. 

Des del nostre punt de vista, és preferible prioritzar la narració oral “pura”, sense imatges, de manera que l’infant pugui imaginar 
el que senti sense interferències de dibuixos o fotografies que acompanyin la narració, sense realitzar excessives dramatitzacions 
evitant que l’adult o l’adulta es disfressi, ja que això podria comportar una confusió entre la realitat i la fantasia per part de l’infant. 

També, com a institució que acull una gran diversitat de moments de desenvolupament en una mateixa etapa evolutiva, hem de 
ser impecables en els contes que escollim, de manera que no podem generalitzar i, quan compartim contes en gran grup, hem 
de garantir que tots els infants estan en un moment assequible per poder canalitzar els moments del conte que puguin generar 
certa tensió. 

Els contes a l’etapa 7-12. Contes meravellosos tradicionals 

Introduir els contes tradicionals, sempre a partir dels 7anys aproximadament (abans d’aquesta edat no seria prudent fer servir 
aquesta eina) i donar-nos l’oportunitat de parlar de com poden complementar la tasca que realitzem és una manera més 
d’aprofundir en el nostre teixit d’acompanyament dels processos de desenvolupament emocional dels infants. També cal dir que, 
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en aquesta temàtica, manifestem la importància de seguir prenent consciència envers les emocions i els conflictes personals 
que ens trobem dia a dia i com això implica, necessàriament, una constant revisió de les nostres actituds i intervencions amb 
relació als infants, a les seves famílies i a la resta de membres de l’equip. 

Els contes tradicionals també ens poden ajudar a fer aquesta revisió, ja que són un suport pel treball personal que cada persona 
de l’equip pot realitzar de manera individual. En aquest sentit, els contes tradicionals són un dels regals més íntims i genuïns 
que podem fer els adults als infants sempre tenint en compte versions de qualitat que ens permetin aprofundir en missatges 
relacionats amb l’herència d’una humanitat més arrelada a la terra i a la vida en general, i més conscient de les dificultats de la 
nostra existència i de la necessitat de desenvolupar recursos per a superar les adversitats. Per tant, poden ser eines realment 
transcendentals que ens poden ajudar a comprendre processos psicològics dels infants.  

Al mateix temps, són una eina per fugir d’explicacions massa realistes i racionals amb les quals a vegades, els adults i les 
adultes volem acompanyar als infants, i que poden ser massa abstractes per manca de desenvolupament cognitiu que encara no 
és propi de l’etapa i que són formes que encara no poden assumir com a pròpies. Mentre aquesta abstracció no es consolida, els 
infants elaboren de manera innata tot un seguit de símbols gairebé universals en essència que faciliten la projecció del seu propi 
món intern. Els adults i les adultes no podem negar l’existència d’aquests símbols ja que l’infant els necessita com a recursos 
naturals i espontanis per anar construint la realitat que l’envolta. També cal tenir en compte que les explicacions científiques i 
altament racionals no aporten seguretat a l’infant, ja que només es podrà sentir segur superant allò que en un primer moment li 
genera inquietud i no a partir del que li genera incertesa.  

Per tant, donar legitimitat a la fantasia és donar legitimitat al món dels infants ja que aquest món fantàstic que moltes 
vegades les persones adultes no entenem o que ens genera inquietud, és una manera innata i prèvia a poder donar unes 
explicacions més científiques, doncs l’elaboració d’un pensament científic parteix d’interpretacions màgiques i fantàstiques; i és 
que per entendre teories científiques és totalment necessari que el pensament objectiu estigui desenvolupat i un infant de 12 
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anys no és capaç de distanciar-se del que ell realment ha viscut per arribar a conclusions abstractes. Per tant, si creiem que 
l’aprenentatge ha de ser vivencial, el món fantàstic i màgic és una bona manera que tenim els adults i les adultes per apropar-nos 
a la vivència interna que té l’infant en si mateix. 

Els nens i les nenes que no han estat respectats ni respectades en aquest àmbit poden arribar a repetir coneixements gairebé de 
manera literal tal com els hi han arribat de les persones adultes i poden tenir moltes pors que, en general, van associades a uns 
coneixements totalment abstractes sobre el món i la vida que han estat desvetllats massa d’hora per la seva capacitat de 
comprensió, de raó i d’abstracció.  

Per tant, el món fantàstic dels contes, a part de contenir un llenguatge propi, genuí i innat dels infants, legitima aquelles 
emocions “fosques” o censurades per la societat o per la cultura. Els contes i el món fantàstic legitimen i donen permís als 
infants per sentir tot un seguit d’emocions i sentiments i ofereixen als infants eines per resoldre o catalitzar aquests 
sentiments de la millor manera per ells mateixos. 

Per tal de donar forma a totes aquestes creences que hem anat construint com a equip, haurem d’escollir contes tradicionals per a 
compartir amb les nenes i els nens que siguin realment potenciadors del desenvolupament intern de l’infant. Dins d’aquests 
contes, els contes meravellosos són els que tenen una potencialitat més elevada pel fet de ser uns bons catalitzadors del 
desenvolupament de la vida interior de l’infant ja que contenen elements màgics combinats amb altres més quotidians, no tenen 
noms propis, pràcticament no hi ha atributs remarcables i treballen amb personatges plans i arquetípics que representen 
diferents aspectes interiors de l’ésser humà… tots aquests elements permeten que l’infant pugui projectar les seves pors, els seus 
desitjos, els seus anhels i les seves contradiccions. En els contes tradicionals, aquest joc entre la despersonalització, la màgia i la 
quotidianitat actuen de manera perfecta per tal que els infants puguin sentir-se identificats amb l’heroi o l’heroïna, però també 
amb la resta de personatges perquè tots ells formen part, d’una manera o altra, del seu interior. 
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Per tant, els contes tradicionals són, per a nosaltres, un gran ambient per acollir les emocions dels infants perquè externalitzen 
a través d’un llenguatge simbòlic que els hi és proper, legitimen el seu llenguatge i el seu món interior, els aporten seguretat i 
esperances davant de les seves contradiccions internes, estructuren els seus sentiments i les seves emocions i trenquen amb 
tabús, potencien el vincle entre l’infant i l’adult o adulta perquè senten que els parlem amb un llenguatge que els hi és propi, 
aporten un ambient preparat que els regala un món fantàstic i simbòlic, potencien el vincle raó-emoció-intuïció, ja que hi ha un 
constant fluir entre aquests tres aspectes, obren la ment a noves perspectives sobre la vida, apropen als infants a la natura i 
suposen un repte per l’adult. 

Tal com destaca Bettelheim, “si, per alguna raó l’infant és incapaç de veure el futur amb optimisme, es produeix una interrupció 
del seu desenvolupament” (2006, p.175). Per tant, partim d’aquesta afirmació i de l’estructura dels contes tradicionals 
meravellosos que porta implícita una gran dosi d’optimisme i que sempre tenen un final feliç, de manera que l’infant pot 
transitar amb esperança pels seus conflictes interns sabent que finalment es resoldran. 

Per tant, els contes tradicionals meravellosos no només fan que l’infant tingui esperances i fortalesa a l’hora de resoldre el que viu 
interiorment, sinó que també fan que tingui confiança en els adults i les adultes que l’envolten i que l’acompanyen en el camí 
cap a la maduresa i el creixement. 

Finalment volem destacar que en aquests ambients preparats per acollir les emocions dels infants, és important que la persona 
adulta que explica el conte el transmeti amb passió, sense intencionalitat racional pròpia ja que la intencionalitat és inherent a 
qualsevol conte; cal que en aquests moments siguem autèntics i autèntiques, que ens atrevim a explicar el conte sense llegir-lo, 
que abans l’hàgim fet nostre i que ens hi endinsem i que el transitem durant un temps, abans d’explicar-lo. Aquest és un veritable 
regal d’amor que podem fer als infants. 
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La documentació com a eina de reflexió de l’acció educativa 

Els significats i valors que caracteritzen el nostre projecte d’escola es construeixen cada dia a través de l’entramat de relacions 
entre els i les protagonistes de l’experiència. L’escola ha de donar valor i espai als processos comunicatius perquè contribueixen 
al desenvolupament d’una actitud centrada en el diàleg i participativa que sosté la seva identitat, ja que la comunicació ajuda a  
definir la qualitat de les relacions internes en el procés educatiu. És per aquest motiu que l’escola continuarà creixent en els  
processos de comunicació centrats en la documentació visual per tal de donar testimoni i significat a les experiències viscudes.  

 Entenem la documentació com una eina de transformació de l’acció educativa. A través de la documentació podem dignificar 
la infància, i fer visible la seva cultura. La documentació també ens permet conèixer, aprofundir i analitzar els processos dels 
infants, tant en relació amb l’aprenentatge com amb el seu creixement emocional. És així com podem comunicar amb les famílies, 
amb l’exterior, entre nosaltres, amb els infants, amb els professionals externs… de manera que la documentació també esdevé 
una eina que afavoreix el diàleg entre les persones. 

Per què observem, documentem i comuniquem? 

L’observació, la documentació i la comunicació a l’escola pretén donar sentit 
a allò que vivim, analitzar-ho i aprofitar-ho per a crear significats socials i 
culturals en relació amb la infància, a la seva diversitat i a les seves 
particularitats. Es tracta, doncs, de donar veu als propis infants que, tot i que 
no dominen els codis comunicatius de les persones adultes, tenen una 
riquesa cultural i social que cal fer emergir per tal que la resta de la societat li 
retorni la seva dignitat. Per tant, no n’hi ha prou amb la creació d’uns ambients 
que serveixin com a interlocutors dels infants i de les seves famílies, sinó que 
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cal observar i interpretar el que passa dins d’aquests espais i comunica-ho, fer-ho emergir i donar-li un cos per tal de poder 
compartir aquests significats amb la resta de professionals de l’escola, amb les famílies i amb els mateixos infants. 

Les documentacions permeten establir relacions intel·ligents entre les persones adultes, entre adults i infants, entre els propis 
infants, amb les famílies, amb altres professionals de l’educació… perquè observar, plasmar moments a través de la càmera i, 
posteriorment, interpretar el que ha succeït deixant constància escrita dels processos dels infants, és un exercici de gran 
professionalitat que permet reflexionar sobre la pràctica docent, apuntar noves línies de treball amb els infants i compartir-les 
entre l’equip, i seguir creant des d’aquesta profunda reflexió, el Projecte Educatiu de la nostra escola. 

Documentar implica ser subtil als detalls, recollir els comentaris que ens regalen els infants, fotografiar les seves cares que tant 
ens expressen, i la seva mirada, percebre les seves emocions… de manera que pugui entrar en relació el món dels infants amb 
el dels adults, deixant de costat els punts de vista poc rigorosos. Els infants s’apassionen, s’esforcen, lluiten per aconseguir fites… 
i nosaltres hem de donar a totes aquestes accions el gran valor que tenen, donant-los un lloc digne dins de la nostra pròpia 
cultura i societat per a fomentar un desenvolupament ric. 

Dins d’aquest procés, l’adult o adulta ha de limitar-se a interpretar i compartir aquestes interpretacions amb la resta de mestres. 
Com més observa el mestre o la mestra, més analitza i més documenta, es va transformant en una persona observadora i 
comunicadora més experta i allò que al principi li resultava una mica estrany, acaba formant part del seu dia a dia, de la vida de 
l’ambient i de la quotidianitat dels infants, de manera que es poden crear significats compartits donant una resposta més 
encertada a les necessitats autèntiques del grup i dels infants. 

Des del nostre punt de vista, els processos d’observació, documentació i comunicació han de ser una exigència dins de la 
nostra professió i de la nostra escola ja que ens porta a una manera més humana de viure la nostra professió. No es tracta de 
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donar descripcions, sinó de fer-nos conscients dels processos que els infants, i els adults i les adultes, posem en marxa quan 
establim un vincle dins d’un marc escolar amb tots els vincles afectius, emocionals i intel·lectuals que entren en acció. 

L’observació, la documentació i la comunicació permeten que existeixi la confrontació d’interpretacions i de significats i, per 
tant, dóna pas al diàleg que permet que es generin espais de confiança i de vincle professional i afectiu i, per descomptat, dels 
propis infants. 
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EIXOS DEL PROJECTE. MOMENTS QUOTIDIANS 

Els moments de rebuda, l’entrada relaxada i els tancaments 

Sentim que és important que cada infant pugui entrar cada dia al seu ambient de manera relaxada, i ser rebut i acollit pel seu 
mestre o per la seva mestra d’una manera tendra, propera i individualitzada. Aquest primer contacte afavoreix la creació d’un 
ritme diari i d’una rutina que permet i que ajuda a consolidar el vincle amb la persona i amb l’ambient de referència, i l’infant pot 
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sentir-se reconegut en presència. Aquesta entrada lenta, a poc a poc, sense presses i progressiva durant la franja d’entrada, en 
què no totes les nenes ni tots els nens arriben a la vegada, ens permet observar l’infant i veure com arribar a l’escola i poder 
acompanyar els comiats segons les necessitats de cada infant i de cada família; al mateix temps, la sortida relaxada també ens 
permet un tancament del dia lent, relaxat i cuidat. 

L’assemblea 

 L’assemblea és una pràctica quotidiana a l’escola. La seva estructura bàsica es simplifica a un moment de trobada que pot 
prendre diferents pautes segons la finalitat que es consideri. 

Existeixen diverses definicions d’assemblea i diverses maneres de fer-la, depenent d’aquesta finalitat. Hi ha assemblees per 
explicar algun contingut nou, assemblees per començar alguna activitat, assemblees per explicar contes o cantar cançons… a la 
nostra escola, la paraula “assemblea” abasta aquesta gran diversitat d’opcions, i també pren un sentit o un altre segons l’edat dels 
infants que la duen a terme. 

És, sens dubte, un espai de socialització i escolta, dos aspectes que van prenent més força i més sentit a mesura que les nenes i 
els nens es van fent grans i van sortint de l’egocentrisme propi de l’etapa 3-6, per passar a un moment evolutiu on la relació amb 
els seus iguals abasta una gran importància, a l’etapa 7-12. 

Les assemblees són espais destinats a la trobada, la paraula, el diàleg i l’escolta, amb la finalitat de compartir aspectes de grup 
que ens impliquen a totes i a tots. Sentim que aquest espai quotidià enriqueix i afavoreix la vida del grup des d’un punt de vista 
social en relació amb la comprensió del grup com un tot i, al mateix temps, com a reconeixement individual de cada infant. És així 
com posem la mirada en el treball amb els infants relacionat amb la participació en la vida col·lectiva a partir de valors 
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democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari; l’assemblea ens permet participar en la vida 
col·lectiva de manera respectuosa i pacífica, tenir una actitud positiva vers la prevenció i resolució de conflictes i exercitar 
satisfactòriament les responsabilitats que corresponen, així com participar en la vida col·lectiva col·laborant de manera positiva i 
activa en la prevenció i la resolució dels conflictes, exercir de manera diligent les responsabilitats i implicar-se en les activitats 
col·lectives i en els mecanismes de participació democràtica de l’escola.  

Aquesta participació en la vida col·lectiva del grup i de l’escola permet coordinar-se i implicar-se en l’organització d’activitats de 
manera eficaç tenint una actitud proactiva cap a la prevenció i resolució de conflictes. 

Finalment cal destacar que l’espai d’assemblea també està destinat a desplegar competències relacionades amb la dimensió 
interpersonal, com el fet de mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les 
cultures que les conformen, així com el fet d’aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre els 
companys i les companyes, i els adults i les adultes. 

Amb relació a l’assemblea i a les finalitats que compartim en aquest apartat del nostre Projecte Educatiu, sempre haurem de tenir 
en compte l’edat dels infants, i l’etapa evolutiva, per tal de concretar en cada nivell o etapa quines d’aquestes actuacions 
aplicarem o quines no; també caldrà tenir en compte la maduresa general del grup a l’hora de planificar nous objectius o noves 
accions per l’assemblea de cada grup d’ambient en particular. 

La circulació lliure 

La circulació lliure esdevé un entorn compartit on l’essència dels infants impregna l’espai, s’alimenta, creix i s’uneix a 
quelcom que va més enllà d’elles mateixes i d’ells mateixos. És un moment de mirades que transformen el seu i el nostre interior 
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on cada infant es lliura a l’experiència de viure i sentir tot un teixit de relacions i aprenentatges que se submergeix en un marc 
d’emocions i sentiments amb què cadascú creix com a persona. És aquí on veiem amb més puresa com la força més potent per 
l’aprenentatge, pel desenvolupament i pel creixement està dins de cada infant; en aquest sentit, l’infant és realment un 
impuls dinàmic. 

En aquesta franja observem com les mirades transformen les relacions i el fil que connecta als infants com a espècie, com a éssers 
socials amb unes capacitats internes infinites, úniques i pròpies. A través del contacte, de l’acció i de la conversa, es van fent seva 
aquesta xarxa social que es teixeix, dia a dia, amb cada experiència, amb cada moment i amb cada vivència, conformant un 
bagatge intern únic i propi de cada infant. Són moments on es desperten capacitats socials que s’aniran desenvolupant, afinant i 
perfilant a través de la interacció amb els seus iguals. 

Sentim el ritme de la infància, que és el que marca el dia de l’escola, com un element fonamental per a l’aprenentatge, on s’han 
de contemplar estones i espais de recolliment, i estones i espais d’expansió, amb la finalitat de trobar un equilibri entre que els 
infants es puguin trobar amb ells mateixos, amb el món i amb els altres infants.  

La circulació lliure permet respectar àmpliament els ritmes dels infants, les connexions amb els materials, aprofundir en 
processos d’experimentació i descoberta, manipular els materials amb rigor i precisió, connectar amb els seus desitjos i 
emocions… gaudint de temps suficient per aprofundir en els processos creatius que elaboren al llarg d’aquesta estona, sigui de 
manera individual o amb altres infants. 

Sentim que aquesta necessitat és pròpia de l’etapa evolutiva que comprèn dels 3 als 6 anys. A mesura que les nenes i els nens 
van creixent, aquesta necessitat segueix sent bàsica però no amb tanta força, ja que el desplegament d’aspectes relacionals, 
cognitius i afectius amb els seus iguals ens porta a la necessitat de més estones de grup i de treball contextualitzat a través dels 
processos cooperatius i col·laboratius. 
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La circulació lliure permet una flexibilitat més respectuosa envers el joc lliure i espontani, afavorint un clima relaxat a partir del 
qual les nenes i els nens poden aprofundir en les seves passions i en les relacions amb els altres infants i amb les persones 
adultes amb qui conviuen a l’escola. 

L’organització interna de l’escola implica que no sempre ni en tot moment, tots els ambients estan oberts durant la lliure 
circulació. Aquest fet comporta la necessitat d’anticipar, de manera que els nens i les nenes tinguin present quins ambients estan 
oberts cada dia en aquesta franja. Per tant, el mestre o la mestra ha de crear un moment breu i sintètic d’escolta per part dels 
infants en el qual ha d’explicitar de manera clara els ambients que estaran oberts i les propostes concretes i lliures que podran 
trobar en cada ambient aquell dia, a part dels elements que hi són presents quotidianament perquè formen part de l’espai. En 
aquest sentit també podem suggerir a algun infant o a alguns infants alguna idea de què poden fer durant la franja de circulació 
lliure, o on poden anar; sempre hem de tenir present que alguns infants necessiten un acompanyament més proper, ja que la 
globalitat o la immensitat els pot generar una angoixa o un neguit intern o, fins i tot, una sensació d’inseguretat. 

Durant la franja de circulació lliure també és important, igual que a les altres franges, que l’ambient estigui ben preparat, que sigui 
acollidor i que les propostes que ofereix siguin clares i estiguin dins d’un ordre clar pels infants. En cas que hi hagi alguna 
proposta que necessiti presentació, la mestra o el mestre haurà d’estar disponible per a fer aquesta presentació i garantir, així, 
que hi hagi un ordre en la proposta i que es desenvolupi amb sentit. 

També hem de recordar que la franja de circulació lliure implica una barreja d’edats, de manera que les propostes que oferim 
han d’estar pensades per les diferents edats i moments evolutius de les nenes i dels nens que les hauran de desplegar durant 
aquella franja. Altres consideracions que hem de tenir en compte perquè la circulació lliure sigui una franja amb sentit i relaxada 
són les següents: els espais de treball han de ser clars i han d’estar ben definits, els materials han de ser adequats per la franja 
d’edat dels infants i han d’estar a l’abast de les nenes i dels nens, hi ha d’haver diversitat de propostes que abastin el treball amb 
diferents llenguatges, hem de cuidar la il·luminació i el soroll de manera que l’ambient sigui confortable… 
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La presència de l’adult o de l’adulta durant aquesta franja és de vital importància. Durant la circulació lliure, el mestre o la 
mestra, tot i que no ha d’interferir en els desitjos i les necessitats dels infants, ha de ser-hi amb molta presència ja que és una 
estona que implica un aprenentatge en relació i en moviment, de manera que l’adulta o l’adult ha d’anar fent els acompanyaments 
necessaris i posant els límits pertinents per garantir que sigui un espai ric i font de plaer i satisfacció pels infants. Per tant, podem 
convidar-los a explorar els espais, les propostes, els materials i fer-los els suggeriments que considerem que poden enriquir els 
seus processos de descoberta i d’exploració. 

Al llarg d’aquesta franja, que es caracteritza pel moviment i la circulació entre diferents ambients, és important que la persona 
adulta que acompanya cada ambient doni la benvinguda als infants que hi van entrant, els orienti amb les propostes si ho 
necessiten o els hi expliqui breument què poden trobar-hi aquell dia; també cal que el mestre o la mestra acomiadi als infants 
quan surtin de l’ambient per anar a un altre lloc, interessant-se per com ha estat la vivència en aquell espai durant aquella estona i 
pel que ara aniran a fer a un altre ambient. Per tant, és una franja on l’adult  o l’adulta ha d’estar connectat o connectada, 
disponible i molt present; un adult o una adulta present durant aquesta franja pot percebre el més subtil de les vivències dels 
infants. 

És important que quan es tanca la franja de circulació lliure i els infants tornen al seu ambient de referència, el mestre tutor o la 
mestra tutora faci un recolliment informal i senzill sobre com ha anat la lliure circulació.  

Els processos… treball global  

Les franges de “procés” a l’escola són moments de grup destinats a un treball globalitzat i competencial. Els espais del dia 
destinats a treball del procés de grup, igual que altres franges del dia, són moments que es caracteritzen per la mobilitat de 
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l’alumnat, els agrupaments diversos, l’autonomia i l’autoregulació del propi procés d’aprenentatge, l’acompanyament individual o 
de petit grup per part de l’adult o l’adulta, l’accés a la informació en diverses modalitats, el desenvolupament de totes les 
capacitats i competències, l’acompanyament emocional entre iguals i de la persona adulta que acompanya, l’ús d’una àmplia 
diversitat de materials, el respecte pels diversos ritmes i estils d’aprenentatge, la cooperació i l’aprenentatge entre iguals i el 
desenvolupament de les capacitats individuals i grupals. 

El treball competencial d’aquesta franja desplega la capacitat de l’alumnat per aprendre a aprendre i posar de manifest la utilitat 
dels aprenentatges. És un moment on la inclusió de coneixement, habilitats i actituds abasta un alt grau de complexitat i de teixit, 
ja que aprendre de manera competencial implica raonar i un compromís alt per part de l’infant. Globalitzar els aprenentatges 
comporta que l’alumne o l’alumna s’esforci per integrar els aprenentatges de diferents àrees o de diferents àmbits de manera 
interdisciplinària, integrant nous coneixements i aprenentatges significatius i funcionals. És així com s’activa la transferència i 
l’infant pot resoldre situacions diverses vinculant l’escola amb la vida real, desenvolupant al màxim el seu potencial. En aquests 
processos, el seguiment i l’avaluació continuada de la mestra o del mestre és essencial, ja que és aquest seguiment el que 
permet la reorientació o la guia amb relació a l’acció educativa i un tractament més globalitzat dels continguts que s’han de 
contextualitzar, emprant diferents estratègies metodològiques que el mestre o la mestra pot anar proporcionant a l’alumnat. 

En aquestes franges de procés, la documentació com a eina de reflexió de l’acció educativa pren una importància considerable 
ja que és el que permetrà la pràctica reflexiva per part de l’equip docent, contrastant la vivència a l’aula amb referents teòrics i 
metodològics validats, de manera que és així com podrà reformular i enriquir la seva intervenció i crear contextos d’aprenentatge 
significatiu i autèntic, entenent l’aprenentatge autèntic com aquell que permet als infants explorar, discutir i construir nous 
conceptes relacionant, de manera significativa, els seus coneixements previs. 

Tot seguit veurem com totes aquestes oportunitats es van desplegant, a través dels processos, en major o menor intensitat, 
segons l’etapa evolutiva de l’infant. 
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Els processos a Educació Infantil 

L’infant com a ésser curiós, actiu, que viu implicant tots els seus sentits per descobrir la realitat, a través de les seves exploracions 
autònomes, esdevé com un actiu descobridor i actiu constructor que aprèn dins de processos d’intercanvi social, des de la 
globalitat. 

És des d’aquesta mirada d’infància des d’on es centra la nostra pràctica com a adults i adultes acompanyants de processos de 
vida i d’aprenentatge. 

Així neix la idea dels processos a Educació Infantil, que després veurem com va evolucionant al llarg de l’Educació Primària; són, 
per tant, espais on un grup d’infants, acompanyats per una persona adulta de referència durant un període de temps concret, 
realitzen diferents propostes relacionades amb la diversitat de llenguatges amb la finalitat d’accedir al coneixement a partir de 
les diferents interpretacions i subjectivitats del grup, amb la flexibilitat de moure’s per diferents espais, dins i fora de l’escola, per 
aprofundir i desenvolupar el procés que s’estigui duent a terme, vinculat a uns coneixements concrets. 

Des de la globalitat, donem cabuda a totes les intel·ligències i als diferents estils d’aprenentatge, apropant l’infant, amb 
delicadesa i cura, a totes les possibilitats que l’escola ofereix;i  des d’aquesta mirada plural volem oferir allò necessari per a cada 
infant, trobant l’equilibri entre la grupalitat i la individualitat. Si percebem els processos com quelcom dinàmic podrem donar 
continuïtat i més força al que els infants viuen en el seu dia a dia. 

El resultat de tot això és un procés ric que neix del diàleg entre l’infant, el material, l’espai i l’adult o adulta acompanyant del 
procés. 
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Els processos a Educació Primària 

A la primària, el procés no és un tema, ni és un fil conductor. El procés és la pròpia vida del grup; i la vida, pel fet de ser vida, ja 
està vinculada a tot el que en el seu si hi habita. El procés representa com, de manera orgànica, les individualitats es van teixint en 
el grup i com això esdevé també a la inversa; reflecteix com els afectes i les relacions construeixen coneixement i com el 
coneixement també construeix emocions i vincles afectius. És un viatge a la complexitat, a la construcció social del 
coneixement, a la interconnexió de conceptes i idees… i que tot això vagi aterrant a realitats concretes. Els processos no són, 
ni més ni menys, el reflex de què els grups són, en si mateixos, unitats de vida. 

El punt de partida dels processos que despleguem amb les nenes i els nens a educació primària són: 

-Creació d’un context d’aprenentatge col·lectiu. 
-Integració del treball analític a la globalitat. 
-Construcció col·lectiva del coneixement. 
-Aprofundiment en les competències d’aprendre a aprendre, i 
d’autonomia i iniciativa personal. 
-Desplegament de projectes individuals o de petit grup, contextualitzats i 
en relació amb el procés del gran grup. 
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Els processos a educació primària han de permetre que els infants vagin construint el coneixement de manera individual i grupal, 
des de la cooperació i l’aprenentatge entre iguals. Aquests processos en aquesta etapa, que es caracteritza per un 
desenvolupament cognitiu important, entre altres aspectes, han de contemplar diferents moments per tal que les nenes i els 
nens, vagin desplegant les diferents competències: 

- Temps per a l’elevació conceptual, aprofundiment i abstracció, amb la finalitat de poder relacionar conceptes, aprofundir en 
temes complexes i generar ancoratges conceptuals per les altres nenes i pels altres nens de l’ambient. El paper de l’adult o 
adulta en aquests moments es centra en aportar inputs, formular bones preguntes i ajudar a anar tancant el que es va treballant. 

- Temps per a l’acció, per respondre a la necessitat de passar a les mans, desbloquejar emocions i relacions, ajudar a resoldre 
qüestions abstractes o conceptuals, facilitar l’aprofundiment sobre els temes que es van obrint, treballar de manera cooperativa 
i ajudar a controlar la pulsió agressiva reconduint l’agressivitat cap a la creativitat. 

- Temps per a les sensacions corporals, la connexió amb un mateix o amb una mateixa i la introspecció. És un temps de relació 
amb sensacions suaus, estètiques i poètiques; un temps per passar del plaer individual al plaer col·lectiu a través de contes, 
narracions, llegendes, propostes relaxades, visionats, lectures grupals de llibres o històries, desplegament de llenguatges 
artístics; en aquest temps és quan es crea un clima màgic i relaxat que facilita que ressorgeixi la relació social que tant ens ajuda 
a tornar a passar a l’acció (temps per a l’acció) des d’una base més afectiva, amorosa i plaent. 

- Temps per a la millora i la transformació, que és un temps que ens permet detectar coses a millorar més enllà del propi 
procés, com la disposició de l’ambient, la diversitat de propostes, la necessitat de nous materials, el grau d’autonomia de 
l’alumnat… En aquest temps s’obren nous camins que ens allunyen una mica del procés en si i dels seus continguts, però 
sempre amb una coherència i una connexió bàsiques. 

- Temps per a la reflexió, la memòria, la metacognició i el compartir. És un temps necessari quan s’ha avançat molt en el 
procés que permet compartir reflexions en gran grup sobre la feina feta per cada grup, facilita la introducció d’estratègies 
metacognitives, és una oportunitat per prendre consciència de l’aprenentatge, s’expliciten els continguts treballats, permet 
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obrir nous horitzons deixant preguntes obertes i valorant com continuar, i és una gran oportunitat per compartir el procés amb 
nenes i nens d’altres ambients de l’escola. La participació activa de les nenes i dels nens i la reflexió dels seus propis processos 
d’aprenentatge ens aporten noves línies de treball. 

L’espai de grup… treball analític 

Com hem anat comentat en diversos moments al llarg del present Projecte Educatiu, l’etapa de primària, que comporta una 
transició lenta i un gran impuls de vida, es caracteritza per voler pertànyer i voler aprendre, una voluntat que per primera vegada, 
si l’infant no ha rebut interferències per part de l’adult, manifestarà de manera explícita. 

L’estona de grup és una franja del dia que està contemplada per un treball analític dels diferents àmbits i de les diferents àrees 
del currículum, que es fan arribar als infants de manera simultània de manera que els nens i les nenes van seguint el seu propi pla 
de treball individual. Els aprenentatges propis d’aquest espai, que responen a continguts més concrets del currículum, són 
aprenentatges importants per extrapolar a l’estona de procés, on el treball és global. Moltes vegades, hi ha aspectes o continguts 
que sorgeixen a l’estona de procés que impliquen la necessitat d’activar un treball concret o aprenentatges específics a l’estona 
de treball analític. En aquest sentit cal destacar que ambdues franges, la de procés i la de treball analític, es necessiten i es 
retroalimenten, ja que els continguts analítics són necessaris per al treball globalitzat i és un espai on prenen un gran sentit, ja 
que és on són aplicats de manera interdisciplinària. 

Per tant, l’objectivitat dels continguts que es treballen a l’estona de grup, així com el fet que comporten aprenentatges molt 
explícits per part de les nenes i dels nens, permet que els infants puguin valorar de manera molt objectiva i explícita els seus 
aprenentatges, fet imprescindible, com hem dit anteriorment, perquè els infants es puguin sostenir emocionalment. 
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Banys de natura… l’ambient exterior de l’escola i la connexió amb l’entorn 

L’emoció és el motor de qualsevol aprenentatge i és el catalitzador de les relacions i dels vincles. A vegades, l’escola es queda 
petita i les seves parets ens marquen un límit massa estret per establir una relació autèntica amb el món. És per això que sovint 
obrim les portes de l’escola i sortim a l’exterior ja que això ens permet conèixer el que ens envolta amb un sentit i amb un 
significat profunds. 

Aprendre de la natura ha de ser fruit d’una vivència, d’una experiència significativa on el cos i l’ànima es posen en contacte amb 
les plantes, amb els arbres, amb la terra, amb l’aigua, amb la llum, amb la foscor… Els elements naturals ajuden a crear una 
atmosfera càlida i relaxada; com més temps passen els infants envoltats d’elements naturals, més els valoren. Aquests elements 
els ajuden a activar els seus sentits, a estar en pau amb ells mateixos, a poder gaudir d’un temps lent i propi dels ritmes de la 
natura. Créixer en relació amb la natura aporta als infants adquirir més consciència d’ells mateixos i desenvolupar els seus 
processos de vida en espais harmònics i relaxats. 

És per aquest motiu que el nostre Projecte Educatiu de Centre aposta per accions educatives centrades en l’ambient exterior de 
l’escola i accions educatives que van més enllà de les parets de l’escola. En aquest apartat concretarem aquestes actuacions, el 
perquè les fem, com les fem… 

L’ambient exterior 

L’ambient exterior de l’escola vol aportar al dia a dia dels infants un contacte diari amb la natura. Un petit oasi natural dins d’una 
gran ciutat. Un ambient amb plantes, arbres, sorra, pedres, aigua, hort, troncs, estructures naturals i elements que afavoreixen el 
joc universal i sense diferències de gènere. És una ambient molt cuidat on també podem trobar propostes de pintura, jocs de 
taula, fang, coneixement de la natura i processos naturals com el compostatge de les verdures i hortalisses de la cuina de l’escola. 

168



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

És un ambient farcit d’històries d’infància i de tresors de relacions, d’exploració corporal i d’emoció. És un espai que ens ofereix 
infinites possibilitats, des de l’explosió corporal i emocional per exterioritzar el sentir intern, fins a espais i moments de relaxació 
i introspecció. En moments, veiem infants implicats totalment en l’acció i en l’expressió on l’emoció impregna tot el joc. Jocs plens 
de diàlegs, cooperació, esforç, autogestió… que amb la mateixa espontaneïtat amb què s’han iniciat, es dissipen i s’evaporen 
lentament deixant nous espais i noves propostes. 

Són jocs de connexió, d’energia compartida i alliberada, de descàrrega pulsional i emocional. Jocs on l’experiència viu en relació 
amb els altres. Jocs de forta excitació emocional, sensorial i psíquica; jocs de tensió i distensió, de replegar i de desplegar el cos, 
de soledat i de companyia, d’exploració i de descobriment, de moviment lent i de moviment accelerat, de trobada i de 
retrobament… És un espai més de l’escola on els nens i les nenes posen a prova les seves habilitats i capacitats, on també van 
aprenent en relació amb tot el que els envolta i en relació amb el propi reconeixement personal. 

Un dels grans protagonistes d’aquest ambient és el sorral. Quan 
ens apropem al sorral i aturem la mirada, s’obre un món ple 
d’exploració, simbolisme i sensacions; un món caracteritzat per 
la concentració i la delicadesa amb què els infants de totes les 
edats duen a terme les seves accions, i no és només un espai 
dels infants d’infantil… com si d’un material preciós es tractés, 
manipulen la sorra amb tanta cura que aquest fet reflecteix la 
qualitat de sensacions que els hi aporta. En tots els jocs amb la 
sorra hi ha un retrobament amb la terra, amb els orígens, on els 
infants s’asseuen, s’estiren, s’enfonsen i, en certa manera, es 
fusionen. El sorral esdevé un espai de descoberta de sensacions 
i de seguretat emocional, a partir d’establir un vincle de plaer i, a 
vegades de desplaer, amb la sorra. Un mar de sensacions… el 
plaer d’omplir les galledes amb la sorra, pressionar-la i 
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traspassar-la; el plaer de colar la sorra, fer-la més fina i allisar-la; sentir la sorra humida i enfonsar-hi les mans, deixar empremtes; 
el plaer d’enfonsar-se dins d’un clot, de sentir el pes de la sorra sobre el cos, de sentir com va caient, gra a gra. És així com els 
infants es van retrobant amb connexions que els transporten a les arrels de la cultura, desgranant, preparant àpats, conversant 
mentre “cuinen” amb la sorra.  

L’ambient exterior de l’escola està projectat perquè els infants s’omplin de vida i de natura. 

Els banys de natura al bosc i a la platja 

Escoltar el silenci, caminar lentament, respirar, relaxar-se, contemplar i estimular els sentits, connectar amb l’interior… són algunes 
de les sensacions que experimenta el nostre cos quan estem en contacte amb la natura, coses que sentim i que vivim d’una 
manera diferent. La natura és salut i és per aquest motiu que a l’escola, a partir de 1r de primària, iniciem de manera regular els 
banys de natura al bosc i a la platja. 

Quan anem al bosc, sovint sortim dels camins establerts, ens esgarrapen les branques, escalem i, encara que plogui una mica, la 
nostra recerca sempre és premiada amb nous descobriments. Els nostres banys de natura al bosc estan farcits de noves 
descobertes i l’emoció va creixent a mesura que ens anem endinsant en aquest entorn privilegiat que ens regala tantes 
sensacions, vivències i emocions.  

Els infants que tenen pors, lentament les van perdent, i aquells que no les tenen, són exploradors que obren el camí de 
descobertes i noves vivències. Ens anem fent nostre el bosc i, de mica en mica, anem teixint un vincle estret entre l’entorn i 
nosaltres. El descobrim amb el cos i amb el cor per a poder traspassar a la nostra ment les idees i els conceptes que anem 
desvelant dels seus misteris.  

A mesura que anem coneixent el bosc, es va transformant en el nostre aliat i ens atrevim a fer salts impossibles, a pujar als arbres 
dins d’uns límits clars, a relliscar per les superfícies, a superar les nostres pors, a experimentar amb allò que no ens ofereix l’entorn 
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de la ciutat, a viure aventures inesperades. El bosc ens desperta els sentits i ens omple de petjades emocionals que ens ajuden a 
créixer i a transitar per diferents etapes de desenvolupament. 

Per tant, el bosc és una gran oportunitat per a nosaltres i un gran recurs per viure un gran contrast amb la ciutat; és foscor i llum, 
humitat i fertilitat, quelcom que està ple de vida, però que també està ple d’ombres misterioses. És com un desconegut salvatge 
ambigu i incert. 

Els infants, durant els banys de natura a la platja i al bosc, habiten l’espai, es deixen admirar per ell, es fan els seus còmplices i el 
bosc els va acollint en la seva grandesa; connectades i connectats amb les seves sensacions, els nens i les nenes es deixen portar i 
van sentint com batega la vida seguint el compàs que marca la 
presència dels arbres, l’aigua, la sorra… i l’eufòria deixa pas a 
l’atenció serena farcint el seu món interior d’aire fresc. 
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Els rituals 

Els grups dels quals formen part els individus despleguen els seus rituals, que poden ser més senzills, més espontanis o més 
universals, i que ens ajuden a fer més evident el sentiment de pertànyer. Els rituals també mobilitzen qüestions extraordinàries 
en el nostre interior, ja que mouen la ment i l’ànima humana a través del simbolisme, dels arquetips i de tot l’imaginari col·lectiu 
que és l’herència universal que ens ha fet humanes i humans, connectant la raó, la intuïció i l’emoció. 

A l’escola sentim important crear aquests moments, ja sigui amb actuacions o moments quotidians més senzills, com les 
assemblees, els comiats individualitzats, els tancaments, els moments de rebuda… o amb actuacions més elaborades per 
ritualitzar moments especials com el comiat d’algun infant i de la seva família, la celebració d’aniversaris als ambients, la 
celebració d’algun moment molt especial a l’escola, etc. 

Moments importants de pas o de transició entre etapes, com el pas de P5 a 1r, o el comiat dels nens i de les nenes de 6è, es 
celebren amb rituals molt profunds i cuidats que es comparteixen amb l’equip de mestres, les famílies i els infants. 
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EIXOS DEL PROJECTE. CONCRECIONS DES DE LA NOSTRA ESSÈNCIA DELS 
ÀMBITS DEL CURRÍCULUM 

La comunicació i el tractament de les llengües a l’escola 

Les competències de l’àmbit lingüístic 
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Les competències de l’àmbit lingüístic a l’escola, que estan desplegades en el document específic que forma part dels 
documents annexos d’aquest PEC anomenat “Projecte Lingüístic de Centre”, se centren, a la nostra escola, en la utilització del 
llenguatge com a instrument per interpretar i comprendre la realitat a través de textos orals i escrits, per comunicar-se de manera 
oral i escrita, i per organitzar i autoregular el pensament, les emocions i la manera de fer.  

En relació amb la llengua catalana i castellana acompanyem l’alumnat perquè despleguin les competències comunicatives i 
lingüístiques que facin possible un creixement personal i social que els permetin exercir les habilitats comunicatives per a poder 
expressar la seva comprensió de la realitat. L’objectiu de la llengua, des del nostre punt de vista, ha de ser la comunicació que 
permeti als infants relacionar-se amb les persones des d’un profund respecte per la interculturalitat, una actitud positiva vers la 
diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües. 

A l’escola també tenim molt present que el desenvolupament de les competències lingüístiques ha de ser a través del tractament 
d’aquestes llengües des d’una perspectiva interdisciplinària. A l’escola, la llengua catalana serà la llengua vehicular i 
d’aprenentatge, així com la llengua de comunicació i de cohesió social. 

Quant a l’anglès, entenem les competències que formen part del currículum com un tot ja que s’interrelacionen entre si, amb la 
finalitat de saber comunicar-se oralment i per escrit. Des del nostre punt de vista, és imprescindible oferir contextos molt propers 
a l’alumnat per utilitzar la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i aprenentatge tenint en compte que el coneixement de 
la llengua anglesa contribuirà al desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural dels infants. 

Tal com es desenvolupa al Projecte Lingüístic i al Projecte Curricular, l’anglès s’inicia a Educació Infantil (P4) i abasta una vessant 
bàsicament oral fins a 1r de primària. A partir de 2n s’introdueix la llengua escrita, i és a partir de 4t de primària quan s’estructura 
molt la llengua i es treballa de manera molt analítica amb la voluntat de sistematitzar aspectes concrets, sense deixar de costat la 
globalitat. 
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El procés de lectura i d’escriptura 

Com entenem nosaltres l’adquisició de la lectura i l’escriptura? 

Entenem el procés de lectura i escriptura com un procés natural que abasta fins a 2n curs de Cicle inicial. Segons els últims 
estudis neurocientífics, els infants no tenen desenvolupades totes les capacitats cognitives, motrius, sensorials i emocionals per 
iniciar-se en capacitats cognitives superiors com les matemàtiques i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura fins als sis o set anys. 

El nostre Projecte Educatiu de Centre  entén l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels 
infants. Els ambients són un dels eixos vertebradors de tot aquest projecte sent espais rics, motivadors, estètics i relaxats que 
afavoreixen l’adquisició dels diferents aprenentatges.  

El Currículum del Departament d’Ensenyament també explicita que la lectura i l’escriptura han de ser processos globals i naturals; 
l’adult o adulta actua com a dinamitzador potenciant l’expressió espontània de cada infant des de la producció comunicativa. Per 
tant, actua com a model que escriu, que llegeix, com a escrivà (escriu el que l’infant li dicta) i com a usuari o usuària de la llengua 
escrita. 

“Si l’ambient és ric en materials escrits, en interaccions i en pràctiques de lectura i d’escriptura, la capacitat comunicativa en 
llengua escrita es desenvolupa de manera significativa”. Teberosky 2001. 

Per tant, a les etapes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial, treballem l’adquisició de la lectura i l’escriptura de manera globalitzada: 
a través del món del conte, les cançons, l’ús de materials reals que tenen significat i interès per als infants...  

“La lectura i l’escriptura s’ensenya com a una habilitat motora i no com una activitat cultural complexa (...). Als Infants se’ls hauria 
d’ensenyar el llenguatge escrit, no l’escriptura de lletres”. L. Vigotski (1977) 
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Educació Infantil 

Aquesta etapa té l’objectiu de treballar les activitats prèvies de la lectura i l’escriptura i la comunicació oral, ja que un infant que 
no estructura bé una frase o que té dificultats a la parla tindrà dificultats en l’adquisició del llenguatge escrit. El 
desenvolupament motriu de l’infant també és una part important del desenvolupament d’aquest aprenentatge perquè estableix 
connexions neuronals entre els dos hemisferis del cervell, estimula la lateralitat i facilita l’adquisició d’habilitats manuals 
necessàries per dominar el traç. 

Per tant, iniciarem el treball de la lectura i l’escriptura des d’un aprofundiment en relació amb la motricitat global a partir de 
sessions de psicomotricitat, contacte amb l’ambient exterior (on hi ha reptes d’equilibri, salt, escalada…) sessions i activitats 
musicals, propostes de vida pràctica Montessori (Ambient El Rusc), taller de pintura, propostes plàstiques des dels diferents 
ambients, etc. 

Quant a l’expressió oral i escrita, cal destacar que l’organització de l’escola permet als infants que estiguin tot el dia comunicant-
se i relacionant-se  amb els iguals i amb els adults i les adultes. A parlar se n’aprèn parlant. Moments com l’assemblea (atenció, 
models lingüístics correctes, escolta, adquisició de vocabulari, cançons, rimes, jocs de dits, endevinalles…), els processos (contes, 
comunicació, música, moviment…), afavoreixen i potencien tot aquest desplegament de la competència oral dels infants.  

L’acte d’escriure ha  de ser un acte de plaer; com a acompanyants d’aquest procés, hem d’estar atents i atentes per oferir 
suports i recursos quan sorgeixin dificultats. Els adults i les adultes haurem de detectar aquells infants que no desenvolupen totes 
les parts del procés: un infant que no dibuixi no podrà situar-se correctament en el paper, agafar el llapis correctament... 

Durant l’etapa d’Educació Infantil hem de garantir que els infants tinguin propostes que donin resposta al desenvolupament de 
les habilitats prèvies a la lectura i l’escriptura. 

176



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

Cicle Inicial 

A l’etapa de Cicle Inicial de Primària, es continuarà el treball que s’ha dut a terme durant l’etapa d’Educació Infantil. Cal destacar 
que durant els cursos de 1r i 2n s’ha d’anar fent una intervenció més directa en el procés de lectura i d’escriptura dels infants. Així, 
l’acompanyant ha d’estar més atent o atenta a aquest procés, intervenint i convidant als infants a participar en les propostes de 
lectura i d’escriptura fent registre dels seus avenços en graelles d’observació. 

Cap a mitjans del 1r curs, cal haver assolit que els infants tenen adquirida la discriminació auditiva de totes les grafies i que tenen 
les habilitats de motricitat fina desenvolupades.  

A finals del primer trimestre de 2n curs de Cicle Inicial, s’ha d’oferir més acompanyament a aquells infants que encara no mostren 
un desplegament considerable de l’adquisició d’aquest procés. 

En aquest cicle, l’expressió escrita s’acompanya a partir de propostes artístiques dins de l’ambient sempre a la disposició dels 
infants i taller de pintura, des de la representació gràfica de propostes més vivencials com una eina per estructurar  el pensament  
i aprofitar moltes de les propostes que fan els infants habitualment, per tal de poder passar a aquesta representació, propostes 
de paraules escrites amb o sense suport a la proposta, propostes de lectura i escriptura de l’ambient on es continuen treballant 
totes les activitats prèvies que hem comentat a l’apartat d’Educació Infantil (lateralitat, motricitat fina, percepció visual…), contes 
(món de la fantasia, targetes amb imatges reals i referents escrits, escriptura lliure, rimes, presentació de les lletres Montessori, 
propostes de música (propostes d’escriptura  i de producció on hi hagi relació amb el conte o la cançó proposada), Educació 
Còsmica Montessori relacionada amb el treball de la llengua, etc. 

Tal com hem comentat a l’inici d’aquest apartat, als documents “Projecte Lingüístic de Centre” i “Projecte Curricular de Centre” es 
pot consultar tota la concreció del tractament de les llengües a l’escola. 
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La mirada matemàtica 

A l’escola, la mirada matemàtica i l’acompanyament als processos matemàtics es centra en un treball a partir de materials 
manipulatius que, a través de múltiples vivències i situacions quotidianes, apropen als infants als sabers matemàtics. Són 
materials i propostes per acompanyar el desplegament matemàtic de manera que el pas a l’abstracció, quan l’infant ja ha tocat 
un nou contingut, té un sentit i s’abasta de manera comprensiva, fugint de la memòria sense comprensió o de la repetició. 

Partir dels conceptes matemàtics des de la manipulació i l’experimentació permet a l’infant interioritzar els conceptes i crear 
coneixements amb sentit i significat. Tot el que l’infant aprèn des de l’experiència corporal pot passar a un llenguatge abstracte 
de manera natural, sent el propi infant qui, moltes vegades, assoleix els conceptes relacionats amb la lògica matemàtica sense 
necessitat d’explicacions concretes per part de l’adult. Per tant, en aquest procés, l’acompanyament de l’adult se centrarà, 
principalment, en anar oferint a l’infant materials i propostes que li permetin anar recorrent el seu propi camí matemàtic i 
adquirint noves habilitats i nous coneixements. 

Per tant, entenem que la matemàtica s’aprèn tocant i que és des d’aquesta manipulació des d’on el nen o la nena va passant a un 
nivell d’abstracció cada vegada més gran, passant per la representació. En aquest sentit, a l’escola complementem dos objectius 
en relació amb l’àmbit matemàtic, que són complementaris entre ells. 

Per un costat, les propostes d’adquisició d’habilitats que són aquelles propostes que, acompanyades de manipulació, demanen 
una pràctica i repetició d’algunes destreses per tal que puguin ser integrades pels infants, convertint-se en habilitats que els 
permetran resoldre situacions matemàtiques més globals. Aquestes propostes ofereixen estructura i seguretat als infants per, 
posteriorment, poder interactuar i codificar el món matemàtic en el llenguatge simbòlic corresponent. L’avaluació d’aquestes 
propostes serà important per a poder reconèixer el grau d’adquisició de la destresa. 

178



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

D’altra banda, trobem un altre tipus de propostes que se centren en un context i que conviden als infants a endinsar-se en un 
món matemàtic a partir de la resolució d’enigmes o problemes plantejats. Aquestes propostes requereixen una comprensió 
dels contextos que es presenten i la identificació dels reptes a resoldre. Són propostes que treballen continguts matemàtics de 
blocs diferents dins d’un mateix context, oferint un món matemàtic proper i quotidià. 

Des del nostre punt de vista, la manipulació i la interacció amb els materials estructurats i els no estructurats és coherent amb 
la manera d’aprendre dels infants, ja que els permet desplegar coneixements centrats en realitats i experiències concretes sobre 
els continguts de manera que prenen un sentit en el seu món tangible. Aquestes vivències sensorials, considerades essencials, 
han de despertar la curiositat, el desig i la focalització dels infants envers els reptes que plantegen. 

Dins d’aquest camí matemàtic, és importantíssim el pas a la 
representació, que és previ a l’abstracció; la representació de la vivència 
sensorial sobre el pla a través del llenguatge plàstic, escrit o matemàtic 
ajuda a l’infant a consolidar aquest salt cap a l’abstracció. Serà d’aquesta 
manera com l’infant podrà arribar a convertir allò que ha tocat i ha 
manipulat, en una imatge mental i una habilitat o destresa que ara ja li 
servirà per resoldre reptes o problemes sense necessitat de manipular 
allò concret i podrà, d’aquesta manera, entrar en una simbologia 
matemàtica. 
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La creativitat… la vessant artística 

Moltes vegades, els adults i les adultes que acompanyem infants, tendim a anticipar-nos, a planificar en excés o a intervenir en la 
dinàmica dels infants quan sovint no és veritablement necessari. Molt possiblement això és fruit d’una desconnexió progressiva 
amb el nostre propi instint creador. A poc a poc, l’equip de l’escola hem treballat per anar tornant a connectar amb aquesta part 
pròpia més instintiva, més visceral i això també ens permet que els infants que ens envolten flueixin amb molta més llibertat i 
autenticitat. 

Qualsevol que hagi observat als infants durant espais de temps relativament llargs sap que els nens i les nenes tenen un 
moviment intern propi que els hi pertany i que resulta molt genuí; aquestes observacions també ens han permès veure que 
aquest moviment intern acostuma a entrar en diàleg amb l’entorn social, cultural i material i, davant d’aquesta evidència, els 
mestres i les mestres ens hem preguntat: “quin ha de ser el nostre paper i com hem d’acompanyar dins d’aquest diàleg?”.  

És aquí on hem construït, vetllant per un profund respecte per la creativitat més autèntica de cada infant, per posar-nos a un lloc 
d’acompanyants que observem atentament allò que passa, sempre amb molta prudència, i estant al servei dels infants perquè ells 
puguin anar construint els seus propis processos creatius.  

Per tant, dins de l’explosió creativa, l’adult o adulta es transforma en un facilitador de la continuïtat de l’acció de l’infant que, de 
manera intuïtiva, va fent un passeig personal pels diferents llenguatges que posem a la seva disposició, posant en joc diverses de 
les seves intel·ligències genuïnes pròpies del seu caràcter o de la seva personalitat. Sense judicis, sense envair el seu silenci 
creatiu, les persones adultes de l’escola acollim l’energia dels infants tot preparant espais dignes que van donant resposta a les 
necessitats de les accions que van desplegant les nenes i els nens. 
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Des de l’escola fomentem una mirada envers la creativitat centrada en què l’infant pugui expressar allò que realment és o de la 
manera com se sent. Per tant, quan els infants creen és important no interferir i deixar-los que ho facin des d’ells mateixos, a partir 
del que realment són i des d’una profunda connexió autèntica amb el seu món interior, ja que sentim que cada persona neix amb 
la capacitat de desplegar la pròpia creativitat. 

Entenem que l’infant és creatiu per naturalesa, d’una manera innata, i que el fet que mantingui aquesta creativitat parteix, 
precisament, del no fer per part de l’adult o adulta, del no guiar, no orientar, no interferir, no suggerir… senzillament, acompanyar. 
És així com aconseguirem que els infants no perdin aquesta connexió interna i que el seu procés creatiu es desplegui amb 
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naturalitat i autenticitat, sense ensinistrament ni adoctrinament, de manera que puguin arribar al seu fons més profund i, des 
d’aquest lloc, deixar-se portar.  

Per tant, l’entorn físic, social i cultural ha de preservar la creativitat de l’infant i no interferir-hi de manera condicionant per tal 
que aquest potencial creatiu es pugui desenvolupar lliure de models, d’interferències i de judicis imposats i es centri en la 
improvisació, la investigació i la creació de cada persona. 

En el desenvolupament del procés creatiu, a l’escola vetllarem principalment pel desplegament de processos divergents de 
manera que les solucions puguin ser infinites; aquests processos portaran als infants a poder expressar, de manera infinita i 
sense cap judici per part dels adults ni de les adultes, les seves sensacions, emocions, sentiments… en relació amb les tècniques 
vinculades a la creativitat, mai les iniciarem des de l’escola abans del 7 anys. Serà a partir dels 8 anys, i sempre que sigui el propi 
infant qui manifesti aquest desig (mai serà l’adult ni l’adulta per tal de no interferir en el procés creatiu de l’infant), que podrem 
apropar als infants tècniques o formes d’expressió que facilitin i sostinguin la seva expressió creativa en totes les seves vessants 
(musical, corporal, lingüística…) Abans dels 8 anys, la creació i l’expressió seran principalment experimentals i passaran per la 
gran diversitat de llenguatges que són propis de la infància, ja que el procés creatiu implica transitar per diversitat de llenguatges 
i de formes d’expressió. 

Per tant, des de la nostra mirada el procés creatiu es centra en el procés, i no en el resultat, no existeixen els termes “bé” ni 
“malament” i es potencia la improvisació, l’expressió, la comunicació amb un mateix o una mateixa i el joc, elaborant una 
conquesta personal i autònoma en una trobada amb les necessitats més profundes de cada infant. 

I és així com, en la nostra quotidianitat, anem acompanyant el moviment i la creativitat de la infància mentre dialoguen amb el 
seu jo més intern, mentre comuniquen, mentre transiten per tot un seguit d’emocions i sentiments que expressen i canalitzen a 
través dels seus processos creatius de manera que cada nen i cada nena va estirant el fil de la seva creativitat. Així és com el 
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diàleg va fluint cada dia als ambients de la nostra escola generant un fil orgànic i creatiu que té vida pròpia en l’interior de cada 
infant. 

La música a l’escola 

Entenent-la com un punt de confluència cultural que afavoreix l’estructura de pensament, el coneixement d’un mateix o d’una 
mateixa, i els aprenentatges bàsics com la lectura, l’escriptura i les matemàtiques, la música a la nostra escola durant els últims 
anys s’enfoca des de l’experimentació acompanyada, un aspecte que ha portat, a poc a poc, a una demanda per part dels infants 
cap a la concreció d’una direcció unificadora de diferents aspectes que engloben la vivència musical, com ara l’experiència de fer 
música en grup, cantar, entendre continguts bàsics de llenguatge musical, audicions, vivència corporal a través del so o 
concerts… aspectes recollits i desgranats també en el currículum d’educació artística. En aquest sentit, i analitzant tota aquesta 
experiència, l’educació musical a la nostra escola està tenint una transformació des de l’etapa d’Infantil fins a final de la Primària 
encabint sempre aquesta transformació dins del projecte d’escola i seguint les bases psicopedagògiques de l’educació musical, 
així com l’adquisició de les competències bàsiques i artístiques. 

El nostre projecte educatiu es basa en el despertar de l’aprenentatge a partir de la curiositat, la descoberta, l’experimentació, el 
moviment lliure i el plaer dels infants en tot allò que fan. En les sessions de música aquest aprenentatge és enfocat també en la 
consciència de grup i en l’aprenentatge grupal, sense deixar de banda la part autònoma i individual de cada infant. Unificar la 
individualitat i la grupalitat a través de la música és tot un repte com a escola tenint en compte les hores lectives que tenim al 
currículum actual. Per això, des de l’àrea de música, es procura donar oportunitats, de manera esglaonada al llarg de 
l’escolarització, per a poder continuar els aprenentatges de manera similar en una xarxa grupal entre infants d’un mateix ambient 
o de diferents ambients. 
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La música a la nostra escola s’engrana a través de les bases metodològiques més importants de la història de la pedagogia 
musical com són les dels pedagogs Jacques Dalcroze, Zoltan Kodály, Edgar Willems o Carl Orff i s’unifica sempre amb la nostra 
mirada. Així doncs, les sessions combinen moments guiats i moments autònoms, donant força a l’aprenentatge vivencial i plaent, 
sempre respectant el moment i l’entusiasme del grup. Sabent que el gaudi de l’infant moltes vegades demana repetició 
d’activitats com cantar cançons o ballar una dansa, les sessions estan enfocades a hàbits i rutines grupals així com a la repetició 
d’activitats i una gradual i sòlida introducció de nous aprenentatges. 

Des de l’etapa d’infantil fins al final de la primària, el fil conductor de l’aprenentatge musical és la cançó i el moviment. El 
desplegament a partir d’aquests dos punts s’obre a poc a poc a altres continguts tan importants com aquests. 

La música a Educació Infantil 

Durant tota la infantesa, la cançó és un aspecte molt important per a l’aprenentatge no només musical sinó també emocional i 
general. Al cicle d’infantil, la música forma part del dia a dia dels infants. Hi ha un compromís com a cicle d’oferir als infants un 
entorn musical ple de cançons, rimes i ritmes. Per tant, el contacte dels infants amb la música durant l’etapa d’infantil es fa a 
través de les mestres tutores i dels mestres tutors, amb una petita intervenció setmanal de la mestra de música en una assemblea 
on es presenta una proposta musical basada en una cançó. A partir d’aquí, les mestres i els mestres continuen aquesta proposta o 
la desenvolupen cap a altres aprenentatges que interessin als  infants. Aquest petit però regular contacte amb la mestra o el 
mestre de música durant l’etapa infantil els prepara per al treball grupal de temporalització més llarga que tindran a partir de 
primer de primària.  

La música a primer, segon i tercer de Primària 

Durant aquests primers cursos de primària es fa un acompanyament gradual en què les estructures grupals guiades van guanyant 
protagonisme. Així doncs, al principi de la primària assentem les bases de l’estructura de les sessions de música que els infants 

184



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

viuran durant l’escolarització a la nostra escola. Durant aquests tres cursos, adquireix molta força el plaer a través del moviment i 
de la cançó, aportant, a poc a poc, propostes autònomes d’aprenentatge de codis musicals bàsics així com d’experimentació en la 
pràctica instrumental. Aquest treball és reforçat per la seva important relació amb l’aprenentatge de la lectoescriptura que es 
desenvolupa intensament durant aquestes edats. Tot això ens portarà, de mica en mica, a un treball grupal específic a través de la 
veu: el cant coral. 

La música a quart, cinquè i sisè de Primària 

A partir de quart de primària, l’acompanyament en l’aprenentatge 
musical s’ocupa d’unificar el treball vocal i instrumental per a 
poder arribar a les competències d’imaginació i creativitat d’una 
manera més específica, tot i ser en un treball continu durant els 

anteriors 
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cursos. En aquests cursos, pren especial importància la consciència expressiva i comunicativa de la música com a recurs per a la 
formació emocional i personal de cada infant. 

Aquí cal tenir en compte l’acollida de l’aportació musical exterior, ja que part del nostre alumnat estudia música a les escoles de 
música del districte. Volem aprofitar aquesta riquesa per a poder enriquir l’aprenentatge a la nostra escola, a través de diversos 
intercanvis musicals que es produeixen durant les sessions de música, així com aprenentatges cooperatius perquè tots els infants 
puguin treure el major profit d’aquesta riquesa.  

L’àmbit de medi 

Els continguts de coneixement del medi es tracten, principalment, des de les franges de treball globalitzat de procés, tot i que 
a l’estona de treball analític també hi ha activitats que formen part del pla de treball dels infants que també tracten continguts 
concrets d’aquest àmbit. 

Els banys de natura al bosc i a la muntanya, els banys de cultura, les sortides específiques, l’ambient exterior de l’escola… també 
són espais i oportunitats per compartir amb els infants aspectes propis d’aquesta àrea. 

Per tant, entenem l’àmbit de medi com una dimensió més per aplicar uns coneixements per a la resolució eficaç de problemes 
de la vida quotidiana en tot el que fa relació al món actual, a la salut, a l’equilibri personal, a la tecnologia, a la vida quotidiana i a 
la ciutadania. 

Les dimensions s’apropen als infants amb la finalitat de desenvolupar un benestar físic, un equilibri personal i la prevenció de 
malalties; també cal enfocar l’àrea com una eina per comprendre i reflexionar sobre el rol de la tecnologia en la societat actual 
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per poder prendre decisions amb criteris basats en coneixements científics, desenvolupant un esperit crític en relació a la 
tecnologia per afavorir un consum i un ús més segur, eficient i sostenible; altres aspectes com els hàbits socials de convivència, 
de responsabilitat i cura del medi ambient o la participació democràtica també poden ser tractats des d’aquesta dimensió del 
currículum. 

El nostre Projecte Curricular de Centre presenta aquesta àrea com una oportunitat per plantejar-se preguntes i concretar-les a 
partir d’observacions, cercar informació i contrastar-la, interpretar i comunicar la informació, realitzar hipòtesis per donar resposta 
a les investigacions, argumentar treballs d’investigació i trobar estratègies que afavoreixin el treball col·laboratiu i cooperatiu que 
es desplega en els processos de grup. 

Per tant, ens trobem davant d’una àrea que permet treballar amb profunditat que els aprenentatges que s’hi generen siguin 
transferibles, significatius i permanents, productius i funcionals. 

La psicomotricitat i el treball del cos 
Tal com hem compartit diverses vegades al llarg del present document, l’acompanyament motriu i del joc a l’escola és d’especial 
rellevància.  

El joc i la motricitat són eines vitals per als infants, els alimenta i és en aquest moment on l’infant té “presència plena” (Charlotte 
Selver), on els infants estan totalment entregats, jugant lliurement i tot allò que passa els fa un massatge intern i els renova. Com 
deia Piaget, “els nens no juguen per aprendre, aprenen perquè juguen”.  

Entenem el joc i el moviment com a font de plaer indispensable i com una necessitat vital, ja que és una manera innata 
d’aprendre i de conèixer el món. Per tant, també és la base de l’aprenentatge, un mitjà d’expressió i de comunicació, i participa 
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en tots els aspectes de creixement i desenvolupament: afectiu i emocional, moral, motriu, cognitiu, sexual i social.  

A través del joc i del moviment, podem desenvolupar l’agressivitat dins d’uns límits cuidats i acompanyats; una agressivitat 
entesa com a pulsió de vida, com a energia constructiva i força que ens mou cap a l’acció per a cobrir les nostres necessitats vitals. 
Aquesta agressivitat és la que ens posa a prova amb un instint d’autosuperació, així com de conèixer els propis límits i capacitats. 
És la que ens fa actuar i ens permet, com a éssers socials que som, la comunicació amb l’altre o l’altra, i amb el món que ens 
envolta, afavorint el fet de poder gaudir d’una vida plena i feliç.  

En aquest sentit, hem desplegat dues pràctiques diferenciades quant a l’edat dels infants a qui van dirigides: de P3 a 1r de 
primària inclòs, acompanyem el treball corporal i motriu a través de la pràctica psicomotriu relacional Aucouturier, i a partir de 2n 
de primària i fins a 6è, aquest acompanyament es centra en el que nosaltres anomenem “Treball del cos”. Tot seguit passem a 
descriure aquestes dues pràctiques.  

La psicomotricitat  

Una de les pràctiques de gran importància dins del nostre Projecte Educatiu de Centre és la que se centra en el cos, fomentant la 
psicomotricitat des de P3 fins a 1r de primària, a través dels principis filosòfics, psicològics i pedagògics de la Pràctica Psicomotriu 
Aucouturier entenent el cos com a unitat corporal i com a expressió de vida.  

Per a nosaltres, la psicomotricitat és comunicació, una comunicació centrada en el plaer de comunicar com a necessitat vital que 
s’origina en la qualitat de les interaccions i en el plaer de les transformacions recíproques; és creació, el plaer de crear, una 
creació que es sosté a partir de la interacció amb el cos; i és l’acció de descentrar, el plaer de pensar, que neix d’un desig de 
representació de l’acció.  

La psicomotricitat ens permet afavorir el desenvolupament de la funció simbòlica, els processos d’assegurar davant les angoixes 
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que poden sentir els infants i afavorir el procés de descentrar de manera que el nen o la nena pot traspassar l’etapa de 
l’egocentrisme, sortir d’un sistema de referències centrat en ell mateix o ella mateixa, per passar a diferenciar el que li és propi del 
que pertany al seu entorn.  

Per tant, el nostre Projecte Educatiu contempla la psicomotricitat relacional des d’una perspectiva preventiva i educativa que 
ofereix a l’infant la possibilitat de tenir un espai i un temps per experimentar amb el seu propi cos i per connectar amb les seves 
emocions tot desplegant un joc no dirigit des de fora i no necessàriament reglat. En aquesta proposta educativa, tenim en 
compte el joc espontani i natural de l’infant com una eina per anar descobrint el propi cos, el món, per expressar les seves 
emocions i el seu sentir intern, les seves inquietuds... des del moviment, l’experimentació, el joc, la creativitat i la imaginació.  

La pràctica psicomotriu la centrem en els següents principis: consigna/normes (temporals, de l’espai i dels materials), sistema 
d’actituds, sistema d’acció i unes funcions concretes de la persona adulta que acompanya les sessions. Dins del temps hi ha un 
ritual d’entrada, l’estona d’expressió motriu i un moment final de tancament centrat en la representació, per acabar amb el ritual 
de sortida. En relació amb l’espai, tenim en compte les condicions físiques com la il·luminació, la ventilació, l’amplitud..., 
l’organització de l’espai amb relació a materials i zones de jocs diferenciats, combinant materials durs i tous, fixes i mòbils, 
estables i modificables, grans i petits, figuratius i no figuratius... Amb tots aquests elements, la sala de psicomotricitat es 
converteix en un espai on les nenes i els nens poden saltar, caure, enfilar-se, fer equilibris, rodar, rebolcar-se, gronxar-se... i 
desplegar així un llenguatge simbòlic des del plaer i displaer del moviment.  

A partir d’aquesta preparació es desenvolupen, al llarg de la sessió, diferents tipus de joc: joc sensoriomotor, joc pulsional i joc 
simbòlic. El joc sensoriomotor activa el sistema laberíntic i estimula, especialment, la musculatura de l’equilibri (el plaer del salt, 
de la caiguda, de córrer, de gronxar-se, de fer girs...). El joc pulsional aporta a l’infant la possibilitat de gaudir de la destrucció des 
d’un terreny simbòlic i canalitzar l’energia agressiva pròpia de l’ésser humà. El joc simbòlic aporta a l’infant un joc d’asseguració 
profunda o superficial, que funcionen com a escuts que protegeixen a l’infant dels conflictes menors i recents; són jocs 
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d’identificació que permeten a l’infant jugar a “fer com si...” de manera que es poden expressar sense por a la censura i poden 
transformar la realitat des de la seva fantasia.  

En tot aquest procés, la persona adulta que acompanya ha de mantenir una actitud d’escolta, de disponibilitat, ha d’estar present 
i el seu rol ha de ser asimètric amb una mirada perifèrica. Al mateix temps, ha de crear un ambient acollidor i segur, garantir 
l’harmonia de l’ambient del grup, garantir la seguretat física i emocional dels infants, garantir que es respecten les normes, 
reconèixer l’infant i afavorir la repetició i l’evolució del joc. Per tant, l’adult o l’adulta només intervindrà quan sorgeixin dificultats o 
conflictes i ho farà, preferiblement, des del cos, el to de veu i la mirada.  

Per tant, la psicomotricitat ens aporta un joc que té un sentit psicològic molt profund per l’infant a l’etapa 3-6 i que permet que els 
infants puguin explorar el món des de la pròpia connexió amb el seu desig intern, desplegant la seva energia amb autenticitat. Al 
mateix temps, és un espai on també s’estableix una dialèctica d’estar en la mirada de l’altre o l’altra i on, a partir del seu cos i de 
l’expressió motriu, el nen o la nena es relaciona, es transforma i allibera el seu món interior més profund. Els jocs que es 
despleguen a la sala generen sorpreses, rialles i situacions que ens deixen meravellades i meravellats.  

El treball del cos  

La motricitat i el joc són la base de l’aprenentatge significatiu i vivencial. Aquest es troba present en el nostre dia a dia a l’escola 
en cadascun dels nostres ambients, a les estones de lliure circulació, a l’interior o l’exterior de l’escola, a les sortides i els banys de 
natura, a l’espai de migdia… 

A partir de segon i fins a sisè de primària, els infants participen en les sessions de treball del cos, on van entrant progressivament 
a unes pràctiques més estructurades, on aniran avançant des d’un treball psicomotriu i un joc més lliure i espontani, cap a un joc 
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més elaborat i reglat; tot això a través de l’experimentació, la descoberta i la resolució de situacions motrius cada cop més 
complexes, sempre amb una base lúdica i expressiva, evitant la directivitat però presentant propostes noves i enriquidores.  

Des de Treball del Cos afavorim la construcció d’una autoimatge realista, conscient i positiva envers un mateix o una mateixa a 
través de l’autoconeixement. Intentem que cada infant prengui consciència de la seva corporalitat i de les seves possibilitats 
motrius i expressives, tot acceptant les diferències individuals i potenciant l’esperit d’autosuperació en la descoberta de noves 
possibilitats motrius i de creixement personal.  

En aquest aspecte, anirem dotant als infants de manera progressiva de tot un seguit  d’estratègies i eines que els permetin 
participar de la seva pròpia avaluació a través de l’autoavaluació i la coavaluació. Aquesta autosuperació serà a través de la 
vivència de pràctiques satisfactòries i amb possibilitat d’èxit per a tots i totes, evitant la superació i comparació entre ells i elles.   

Des de l’àmbit motriu, tenim un paper molt important i privilegiat en relació amb la inclusió de tots els infants. En aquest sentit, 
enfoquem la mirada en un treball constant de flexibilització i diversificació dels agrupaments d’infants, propostes i jocs que són el 
màxim oberts possibles, amb diferents nivells d’assoliment, activitats multinivell, adaptació de normes de joc que afavoreixen la 
participació plena i l’èxit en la seva màxima expressió, tant motriu, com emocional i social.  

Els jocs i les formes jugades amb tot el seu bagatge motriu i expressiu són la base de les propostes. En aquest sentit, el 
coneixement del joc i el consens de les normes tenen un paper bàsic per al bon funcionament. És per això que des d’aquest 
àmbit establim les normes de joc de manera clara i concreta per tal que siguin compartides per tots els participants i totes les 
participants, així com totes les adaptacions necessàries que afavoreixen la inclusió de tots els nens i de totes les nenes. Aquests 
jocs mai són eliminatoris, sempre proposem una situació per tal de reincorporar sempre a tots els jugadors i a totes les jugadores; 
d’aquesta manera,  evitem minar l’autoestima i seguim potenciant i treballant la pràctica motriu a aquells infants que menys 
destresa o habilitat presenten en aquell joc. En aquest sentit, l’estructura de les sessions està pensada per tal d’afavorir al màxim 
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el temps de pràctica motriu i expressiva: evitar cues i temps d’espera, treball en grups reduïts, jocs paral·lels, reptes multinivell, 
activitats variades...  

Progressivament, els propis infants són els que, a través de la vivència, van concretant aquelles normes i adaptacions que viuen 
com a necessàries per al bon funcionament del joc; també és important que participin en la decisió i l’organització de les 
propostes tant individuals com grupals, així com en l’autoavaluació. Així doncs, els nens i les nenes, a mesura que es van fent 
grans, tenen un paper més protagonista i més centrat en l’aprenentatge entre iguals, l’autonomia i la iniciativa personal, 
desenvolupant la competència d’aprendre a aprendre.  

Al llarg de l’etapa 7-12 hi ha un interès creixent per les relacions entre iguals i la socialització. Per tant, és un bon moment per 
afavorir la participació dels infants en el treball en equip i cooperatiu i en activitats motrius col·lectives, amb la intenció 
d’aconseguir una harmonia i un equilibri entre la competició en cooperació i la competició en cooperació-oposició (parlem de 
competició entesa com l’esforç per assolir un objectiu de manera exitosa).  

Per una banda, la competició en cooperació fomenta la unió d’esforços per assolir un objectiu de manera comuna i només es 
pot assolir amb la participació de tots els infants d’un mateix equip; és així com promovem actituds de comunicació i 
aprofundiment en el coneixement i l’aproximació als altres infants, i afavorim el sentiment de pertinença de grup i les conductes 
prosocials.  

Per altra banda, la competició en cooperació-oposició, habitualment desprestigiada, també té un valor en el nostre àmbit de 
Treball del Cos. Els infants reben constantment inputs de la societat envers la competició amb rival, els quals mostren uns alts 
nivells de violència i són un exemple que no contemplem en el desenvolupament dels infants. És per això que donem un paper 
important a la cooperació-oposició amb la voluntat de poder fer un acompanyament proper del desenvolupament de 
l’agressivitat dins d’uns límits acotats en els jocs i formes jugades de cooperació-oposició; parlem d’agressivitat, en sentit positiu, 
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entesa com l’energia vital necessària per a posar-se a prova, superar un repte i afavorir l’autoconeixement en relació amb allò que 
“sóc capaç de fer”. És per això que, progressivament i d’acord amb cada edat, trobem interessant poder acompanyar jocs i formes 
jugades de cooperació-oposició per a poder donar un valor positiu al treball d’equip, així com a la valoració de la necessitat del 
rival sense que aquest hagi de ser vist com un “enemic” sinó com un company necessari o una companya necessària per a posar-
se a prova en aquell joc. En aquest sentit, serà una competició molt cuidada, lúdica i no tecnificada, donant valor al procés i mai al 
resultat. És per això que evitem celebrar la victòria i mai l’expressem de manera que pugui humiliar a altres infants o fer-los sentir 
malament.   

Com dèiem, aquests jocs són una eina molt interessant per l’autoconeixement de les emocions, donat que algunes situacions 
de joc poden fer viure a alguns infants sentiments de frustració expressats a través de la ira, la decepció, l’enuig, la tristesa... 
emocions totes vàlides però que, a vegades, si no són ben acompanyades, poden acabar sent expressades i viscudes de manera 
desbordada per part dels nens i de les nenes. És veritat que la predisposició i la motivació envers el joc motriu acostuma a ser 
generalitzada i que, com dèiem anteriorment, per als infants el joc és pura vida; tot i això, l’alta intensitat i la tensió emocional que 
comporta el joc implica la necessitat  d’un acompanyament molt cuidat sense minimitzar les emocions, però acompanyant a 
l’infant de manera que pugui anar prenent consciència d’allò què sent i com aquest sentir i les seves emocions el porten a actuar i 
a reaccionar. Per tant, es tracta d’un àmbit on hi ha un gran treball d’autoregulació emocional i de maneres d’expressar-la. 

L’àmbit de Treball del Cos també implica una important responsabilitat envers la coeducació i la sexualitat. Dins la nostra 
societat, trobem molts inputs lligats a la pràctica motriu, la identitat de gènere i els estereotips sexistes. És per aquest motiu, amb 
la mirada posada en la prevenció i la cura en el sentit més profund, que ja des d’edats primerenques posem molta atenció al tipus 
de propostes que oferim, com les presentem i a la cura i al respecte en l’acompanyament adult en relació amb les expressions de 
gènere entre l’alumnat. 
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Finalment volem destacar la participació, des d’aquesta àrea, en activitats complementàries de ciutat col·lectives amb altres 
escoles, per tal de donar més significat i rellevància als propis aprenentatges i al creixement personal de cada infant. També 
relacionem l’àrea amb els banys de natura i amb les sortides a l’entorn proper (parcs propers a l’escola). 

Des de l’àmbit de Treball del Cos afavorim la millora de la salut i la qualitat de vida durant la infància física, psicològica, 
emocional i socialment; i sempre amb una mirada de prevenció i cura de la salut pensant en l’adolescència i la vida adulta, 
afavorint la predisposició a l’activitat física i potenciant les conductes saludables en la seva màxima expressió. 

La tecnologia al servei de l’aprenentatge 

Considerem les Noves Tecnologies com un vehicle que ens ajuda a aprendre, a relacionar-nos i a establir noves relacions entre 
les idees i els coneixements. Com a tals, a l’escola posem l’accent en aquest aspecte i l’aprenentatge de les Noves Tecnologies 
està vinculat, profundament, amb una nova perspectiva d’aprenentatge en la qual l’infant transforma el coneixement fent ús 
d’aquestes.  
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No es tracta, per tant, d’aprendre a fer servir les eines de manera descontextualitzada sinó de donar sentit a les eines 
tecnològiques a través d’apropiar-se dels codis que els són propis i poder transformar els coneixements inicials en uns altres 
coneixements més nodrits i complexos.  

Les Noves Tecnologies, per tant, estan vinculades a la tecnologia de l’aprenentatge, a l’estructuració del coneixement i les seves 
interrelacions. Les eines no són una finalitat en si mateixes, són un camí per ampliar la nostra consciència i les nostres 
perspectives d’aprenentatge.  

Per tant, és quan l’infant ha adquirit unes habilitats metacognitives bàsiques i la seva maduresa i evolució ha estat desplegada en 
una sèrie de qüestions prèvies (motricitat, manipulació, representació pròpia, etc.) que introduïm les Noves Tecnologies d’una 
manera activa coincidint amb la necessitat per part de l’infant d’un aprenentatge més explícit. És, doncs, cap a 3r de primària 
quan iniciem aquest treball, ja que abans, a l’etapa 3-7, sentim que l’infant ha de manipular i experimentar amb materials físics 
estructurats i no estructurats. A mesura que l’infant avança en les diferents etapes educatives, la presència de les Noves 
Tecnologies es va fent més àmplia i intensa, però, en cap cas, substitueix l’aprenentatge a través de les mans o l’experiència 
sensorial.  

195



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

 

OBJECTIUS DEL PEC, ACTUACIONS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Objectius del Projecte Educatiu de Centre 

Objectius generals del Projecte Educatiu de Centre 

Els tres principals objectius del nostre Projecte Educatiu de Centre són: 
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- VETLLAR PER L’ASSOLIMENT D’UNS BONS RESULTATS EDUCATIUS i activar totes les actuacions de millora sempre que es 
consideri necessari: revisar, actualitzar, renovar i modificar, si cal, amb l’objectiu de consolidar, els processos d’ensenyament i 
aprenentatge i aprofundir en el sentit de totes les estratègies i actuacions que duem a terme a l’escola amb relació al 
tractament de les competències i àrees del currículum; reflexionar amb profunditat sobre els objectius i criteris d’avaluació i 
actualitzar els documents, i elaborar-ne de nous, si cal, que recullin els resultats acadèmics de l’alumnat. 

- GARANTIR UNA TOTAL COHERÈNCIA EN TOTES LES FRANGES ESCOLARS, tant les lectives com les no lectives, de manera que 
els espais no lectius (acollides, menjador, extraescolars…) continuïn sent espais educatius de gran qualitat, acompanyats per 
persones que tinguin un vincle estret amb els infants i que sentin que formen part de l’equip i que construeixen, juntament amb 
l’equip de mestres, el projecte de centre. Repensar les actuacions actuals i reajustar-les de manera que donin resposta al 
creixement de l’escola. 

- MILLORAR I GARANTIR LA COHESIÓ SOCIAL I MANTENIR EL PRINCIPI D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I D’EQUITAT 
EDUCATIVA, revisant i actualitzant els documents de centre que orienten la nostra pràctica diària i les nostres actuacions per a 
cuidar a totes les persones que conformem la Comunitat Educativa. 

Objectius específics del Projecte Educatiu de Centre 

- Construir una escola amable i respectuosa on els infants puguin créixer en equilibri i benestar en tots els sentits: cognitiu, 
emocional, motriu, relacional i afectiu. 

- Implementar una pràctica metodològica global centrada en el paradigma socioconstructivista i coherent amb la manera 
d’aprendre de la infància en cada moment evolutiu. 

- Sistematitzar mètodes de documentació, d’observació i d’avaluació dels processos dels infants. 
- Dissenyar i projectar els ambients de l’escola i dotar-los dels recursos necessaris de manera que els ambients d’aprenentatge 

sigui espais estètics, cuidats, acollidors i funcionals, per afavorir un aprenentatge de qualitat. 
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- Crear un entorn coherent per les nenes i pels nens, en el sentit més ampli de la paraula, de manera que aquesta coherència i 
mirada envers la infància estigui present tant als espais de la franja lectiva com als espais no lectius que ofereix l’escola. 

- Promoure les xarxes de l’entorn per relacionar-nos amb el barri i la ciutat, enfortint aquestes xarxes. 
- Impulsar la reflexió pedagògica entre la Comunitat Educativa i més enllà de l’escola, assumint un fort compromís envers 

l’educació pública del nostre sistema educatiu.  
- Vetllar per un treball compartir entre diferents persones, agents, comissions… per tal de fer créixer, entre totes i tots, aquest 

Projecte Educatiu de Centre. 
- Apostar per una formació integral de la persona. 
- Contemplar una visió holística de l’educació i de l’aprenentatge que superi les dicotomies entre aspectes cognitius, emocionals 

i ètics. 
- Reafirmar una visió humanista incloent una inquietud envers la relació de la societat amb l’entorn natural. 
- Promoure el desenvolupament de l’aprendre a aprendre i de les altres competències clau, enteses com la capacitat d’emprar 

coneixement en contextos reals, de manera que es combini l’adquisició d’informació, la comprensió, les habilitats, els valors i les 
actituds. 

- Aplicar metodologies que promoguin l’aprenentatge significatiu i que respectin la manera d’aprendre de l’infant en cada etapa 
i en el seu moment individual, metodologies que fomentin el protagonisme de l’infant en el seu procés i en la construcció del 
seu propi coneixement, en coherència amb la mirada constructivista i socioconstructivista. 

- Continuar vetllant per una Comunitat Educativa que treballa per una escola de qualitat, conformada per un conjunt de 
persones que volen tirar endavant superant possibles dificultats a través de la reflexió i la recerca de solucions positives. 

- Fomentar la participació, el diàleg i l’escolta activa com a eixos bàsics que donen força a una escola on la convivència es 
continuï construint dia a dia, resolent els conflictes de manera positiva perquè ens ajudin a créixer plegats i plegades. 

- Desenvolupar mesures d’inclusió, d’igualtat d’oportunitats, d’integració educativa i social per totes les persones protagonistes 
de la comunitat. 
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- Promoure el treball en equip de coordinació entre tot el personal docent amb altres agents implicats en l’acció educativa. 
- Valorar les fortaleses de cada persona per a proposar tasques i responsabilitats que ajudin a fer créixer i reforçar el projecte 

educatiu de l’escola. 
- Construir xarxes de relació entre el centre escolar i el seu entorn. 
- Continuar construint comunitat partint d’un plantejament col·lectiu i no individualista fomentant la participació i transmetent la 

necessitat de construir des del compartir. 
- Establir diàleg amb l’entorn per intercanviar experiències i obrir-nos de manera que ens puguem endinsar i comprendre el 

món, la cultura i el context que ens envolta. 

Les estratègies, els recursos, les actuacions, la temporització i els indicadors d’avaluació de cada actuació per assolir els objectius, 
els trobem desplegats i definits als documents de centre específics que es renoven i repensen cada curs escolar o que són un 
marc de referència per desenvolupar i assolir aquest Projecte Educatiu de Centre. En aquest sentit, ens referim al Pla d’Actuació 
de l’Acord de Corresponsabilitat, a la Programació General Anual, al Projecte de Direcció o a la Memòria Anual. Totes aquestes 
actuacions s’aniran revisant, avaluant i modificant, si cal, a mesura que es vagin analitzant a final de cada curs escolar o quan la 
temporització ho requereixi, i totes aquestes intervencions formaran part de la Memòria Anual de centre que s’elabori a final de 
cada curs escolar. 
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ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AMPLIADES 

1. Noves tecnologies amb i sense confinament.  

2. Cos, moviment i art.  

3. Context social i urbà.  

4. Temps d’acollida, de retrobament i de compartir vivències de pèrdua.  

5. Projecció d’espais.  

6. Observatori d’indicadors d’alarma. 
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NOVES TECNOLOGIES AMB I SENSE CONFINAMENT 

L’ESCOLA I LES NOVES MANERES DE COMUNICAR-SE  

El grup de treball de Noves Tecnologies és l’encarregat d’avaluar les opcions telemàtiques que s’ofereixen, de valorar com s’implementaran i de 

repensar l’organització i el funcionament de l’escola en cas de confinament total o parcial, o de necessitat de treball telemàtic amb l’alumnat per 

situacions sobrevingudes.  

Les conseqüències de la pandèmia i el llarg confinament viscut, ha posat de relleu la necessitat de seguir mantenint, malgrat la distància, els llaços 

socials i afectius propis del procés de socialització que es dona en el context escolar i que són absolutament necessaris pel correcte desenvolupament 

psicosocial de l’infant. Una manera de mantenir el vincle i de seguir tenint cura cap a l’infant des de l’escola en els moments de no presencialitat és a 

través de les noves tecnologies, que ens ofereixen la possibilitat de crear aquest vincle dinàmic entre l’escola i la llar. 

EL CLASSROOM 

El Classroom i els seu programari associat (Drive, Meet) és l’eina triada com a plataforma per a que esdevingui una “escola virtual” des de P3 a sisè de 

primària, ja que ha d’arribar a la totalitat de l’alumnat. Més endavant concretem per quins cursos aquesta eina és un recurs per la família com a espai on 

poder accedir a les propostes en cas de confinament, i a partir de quina edat és una eina de treball per l’alumnat. 

L’equip de mestres s’encarregarà, a través d’aquesta plataforma, de muntar una aula virtual propera, agradable, on penjar cançons, vídeos interessants, 

proposar reptes... per tal que esdevingui un espai d’intercanvi tant des del mestre o de la mestra cap als infants, com entre els propis infants: assistència 

a assemblees telemàtiques, compartir tasques, deixar-se comentaris…. A més, la plataforma permet compartir recursos que restaran disponibles en lìnia 

i que es podran recuperar en qualsevol moment, i facilita el feedback entre docents i alumnes al poder fer un retorn individualitzat de les propostes que 

els infants enviïn.   

També esdevindrà una eina habitual de comunicació escola-família, independentment de possibles confinaments, on penjar informacions de l’ambient, 

comunicacions des de la tutoria, espai per omplir qüestionaris, etc. Així s’espera que el seu ús sigui conegut i fluït per part de les famílies i es facilitarà 

notablement la comunicació, la recollida i centralització de les diverses informacions i permetrà mantenir un sistema comú de treball i trobada per a 

docents i famílies. 
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La planificació permet repensar com poden ser les classes en mode telemàtic i com organitzar aquestes assemblees virtuals. Tot i que la decisió 

correspondrà a cada persona tutora i mestres especialistes que hi participin, es proposen diferents models d’assemblea telemàtica fent diverses 

agrupacions i duracions en funció de l’activitat proposada, del moment del dia en què es fan i de les característiques del grup: 

 Grup sencer: assemblea d’acollida a les 9:00 i de tancament a les 13:30, per organitzar el dia, mantenir la rutina i recollir les experiències i 

sentiments viscuts durant la jornada. És un moment de trobada amb tot el grup, on l’adult o l’adulta pot fer una explicació general i on ha de moderar la 

participació dels infants. La durada pot variar en funció de l’edat del grup, de les informacions que cal compartir i de les experiències de dies anteriors. 

 Mig grup: una connexió on explicar més detalladament alguna proposta del dia, un contingut nou, etc. Facilita més la participació dels infants i 

el paper moderador de l’adult o l’adulta pot ser més flexible. La durada pot variar depenent del tipus d’activitat i de la quantitat d’interaccions entre els 

infants. 

 Grups de treball: amb cinc o sis infants que comparteixen una proposta. Serveix per fer un acompanyament més acurat o resoldre dubtes. Pot 

tenir una duració més curta que les agrupacions anteriors depenent de la complexitat de l’activitat que s’està desenvolupant. 

 Individuals: per iniciativa de la tutora o del tutor i només quan siguin necessàries (acompanyament emocional, la resolució d’un dubte molt 

concret, necessitat d’un contacte més proper...). Es recomana la presència d’un familiar durant la connexió. La duració pot variar en funció del motiu que 

l’ha propiciat. 

La plataforma Classroom Gsuite For Education, a més de ser intuïtiva i senzilla, proporciona un espai telemàtic segur que funciona amb comptes de 

GSuite verificats pel Departament d’Ensenyament. És per això que l’Equip Directiu es farà càrrec de la generació d’aquests comptes; en aquest sentit, 

una de les seves tasques és valorar les diferents opcions d’identificador o identificadora, sent la més acceptada pel grup de treball de NNTT l’opció de 

crear comptes amb el nom (sense cognoms) + any de promoció de cada infant (opcions com el nom de l’ambient o el curs no serien àgils ja que 

implicarien, cada curs escolar, un canvi de tots els comptes dels infants).  
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Una altra tasca que correspon a l’Equip Directiu és la d’elaborar el document d’autorització per a la creació d’aquests comptes. Correspondrà, però, a la 

persona tutora la gestió d’autoritzacions per crear els correus electrònics (enviament a les famílies, recollida i seguiment). S’ha de tenir en consideració 

que aquests comptes són intransferibles, permanents i estaran en funcionament mentre el nen o la nena estigui escolaritzat o escolaritzada al centre. En 

el moment de finalitzar l’escolaritat a la nostra escola, el compte de l’infant serà donat de baixa (es donaran uns dies a la família perquè pugui 

descarregar tot allò guardat al compte del seu infant abans de ser donat de baixa de la plataforma corporativa). 

Un dels objectius plantejats en la utilització del Classroom és el d’integrar el seu ús en la quotidianitat de l’escola, fent-lo servir com una eina més en els 

processos de cicle mitjà i superior (a partir de quart de primària), per tal d’aprofitar totes les possibilitats que ofereix i de potenciar així el coneixement i 

domini de diferents eines i recursos digitals per garantir l’assoliment de les competències digitals presents al Currículum.  

D’aquesta manera sorgeix també la necessitat de dotar aquests grups amb més equipaments informàtics. L’Equip Directiu serà l’encarregat de la gestió 

d’ordinadors (Chromebooks) pels diferents ambients.  

El grup de treball de NNTT proposa l’ús de programari disponible que es pot fer servir en paral·lel al Classroom i que facilitarà la creació de recursos 

audiovisuals que poden ser de molta utilitat per aquells infants que no puguin assistir a les assemblees virtuals en directe en moments determinats. Un 

d’aquests programes recomanats és el Youtube, del que es demana crear un compte de l’escola per penjar i compartir vídeos. Un altre possible 

programa és el Padlet, o qualsevol altre que permeti la creació de murs i murals virtuals per a compartir fotografies, escrits, vídeos… de manera privada i 

segura. 

INFANTS I FAMÍLIES DAVANT LES NOVES TECNOLOGIES  

A l’hora de determinar el grau d’acompanyament/autonomia de l’infant en l’ús de les eines i recursos digitals s’han de valorar els diferents factors que el 

caracteritzen. Així es té en compte, en primer lloc, l’edat del nen o nena i el seu nivell maduratiu, que determinarà en gran part el nivell d’adquisició de 

les habilitats necessàries (capacitat de concentració, fluïdesa i comprensió lectora, etc.) per dominar la utilització de la plataforma i altres programes, així 

com l’adquisició de l'esperit crític necessari per saber trobar i escollir aquella informació realment útil i verídica de tota la disponible a la xarxa.  
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Per garantir el domini de la plataforma i per aconseguir un ús àgil i fluït de la mateixa, es farà una formació a totes les persones que faran servir el 

Classroom: 

EDUCACIÓ INFANTIL 
I CICLE INICIAL

La formació, comunicació i ús del Classroom s’orientarà cap a les famílies. 

En aquests nivells l’eina Classroom està pensada per fer arribar el material 

de propostes i activitats a les famílies, i no als infants. Per tant, en cas de 

confinament, l’escola farà arribar les propostes i activitats a les famílies a 

través del nostre entorn virtual, i no a través de correu electrònic com es va 

fer durant el confinament del curs passat.

TERCER DE 
PRIMÀRIA

L’infant ha d’accedir i treballar amb supervisió de l’adult o l’adulta. 

Si es valora que la nena o el nen té prou maduresa i capacitat per 

desenvolupar-se autònomament pel Classroom, ho podrà fer. 

La formació, comunicació i ús del Classroom s’orientarà cap a les famílies.

QUART, CINQUÈ I 
SISÈ DE PRIMÀRIA

L’infant pot accedir i navegar pel Classroom de manera autònoma. 

Serà necessària una formació pels infants durant les dues primeres 

setmanes del curs. 

Necessitat d’equipar les aules amb eines informàtiques per millorar l’accés 

de tots els infants des de l’escola.

Infants
L’alumnat de quart, cinquè i sisè de primària rebrà una formació per part del tutor o tutora 

durant les dues primeres setmanes del curs.

Docents
El nous docents que s’incorporin a l’escola el curs 2020-2021 i tots aquells que vulguin 

reforçar allò après a la formació de juliol, rebran una formació per part de la persona 

coordinadora TAC de l’escola.

Famílies Podran accedir a un vídeo tutorial: es penjarà un vídeo explicant el funcionament.
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Des de l’equip de treball surt la necessitat de vetllar per la seguretat a Internet dels infants i de conscienciar de la responsabilitat necessària per fer un 

bon ús de les xarxes i dels recursos digitals. Una bona opció és fer-ho mitjançant xerrades i/o tallers destinats al propi alumnat i a les seves famílies. 
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COS, MOVIMENT I ART.  

El Treball Corporal, Musical i Plàstic com a eix vertebrador  
de l’Acció Tutorial i d’Accés al Coneixement.  

INTRODUCCIÓ 

Repensar l’educació des de la creativitat de les arts i del cos, tal i com apunta la nostra excompanya Inma Martínez en un article publicat al Diari d’Educació, 

pot ser una gran oportunitat per a la nostra escola en relació a allò que ens caracteritza: l’acompanyament dels processos d’aprenentatge i l’acompanyament 

emocional dels infants. 

Les imatges d’aquests darrers mesos parlen per si soles… la creativitat, en tots els seus àmbits (música, teatre, activitat física, ball, plàstica…) ha 

ocupat un gran espai, ens ha ajudat a passar les hores, a compartir amb els i les altres, a comunicar-nos, ens ha fet riure i somriure, hem après, jugat, 

treballat… La creativitat ha sigut essencial per sostenir física i emocionalment aquest moment social en el qual ens trobem (…) Proposo que pensem 

com ens ha ajudat la creativitat, l’art i el moviment en aquest període. Com ens han fet sentir i com ens han ajudat a estar més connectats i 

connectades socialment. Si això ho traspasséssim a les escoles, si aquestes matèries agafessin més protagonisme, i passessin a ser eixos centrals, o 

amb més presència en l’educació, què passaria? No estarien més sans i els nostres infants? 

Si bé la situació actual genera un gran repte en repensar l’educació, el portar a terme accions de qualitat i significatives per als infants fent de l’art un eix 

primordial educatiu és una tasca difícil que necessita d’una reflexió, planificació i acompanyament exhaustius. 

En els següents apartats exposem la importància de l’art en l’educació i la proposta que com a grup de treball fem perquè la nostra escola s’impregni 

d’aquestes disciplines de manera global en el seu dia a dia d’una manera més considerable. 

ELS DIFERENTS LLENGUATGES ARTÍSTICS DINS L’EDUCACIÓ DE L’INFANT. LA SEVA IMPORTÀNCIA EN EL MOMENT PRESENT I FUTUR 
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Que les disciplines artístiques són indispensables per a la formació de l’individu és quelcom que diferents pedagogs, filòsofs,  psicòlegs i docents han 

defensat al llarg de la història.  

Avui en dia, aquestes idees venen recolzades per les investigacions que es porten a terme des de la neurociència. La neurociència fa èmfasi en la sensorialitat 

en l’aprenentatge i com aquest procés es va emmagatzemant en l’individu amb la plasticitat del cervell. Segons la neurociència, les activitats que més 

afavoreixen aquesta plasticitat són la música, les arts i la psicomotricitat. Sembla ser que des de molts sectors es veu en aquestes disciplines i llenguatges una 

gran ajuda en l’aprenentatge, però alhora es produeix la paradoxa de que les idees al voltant del valor educatiu de l’art queden molt poc impulsades pel 

currículum i força difoses al voler plasmar-les a l’escola.  

L’art i el moviment ens permeten construir identitats, desenvolupar xarxes, construir, expressar i imaginar-nos altres maneres de sentir i funcionar en grup. La 

paraula i el relat com a espai per connectar amb les nostres sensacions i creences. El procés artístic ens dóna i dóna als infants en el seu dia a dia curiositat, 

creativitat, tolerància i paciència. Però sobretot reforça les capacitats de cada infant i les seves habilitats… el fet de tornar a observar, poder expressar tant 

individualment com col·lectivament i tornar a tenir a l’espai escolar un espai de seguretat, que no posa en risc les nostres realitats.  

Fer un procés creatiu ens obliga a un respecte cap a un mateix o una mateixa, cap al grup i cap als materials. Construïm rituals, establim espais d’assemblea 

de presa de decisions on la paraula ha de debatre i analitzar allò que ha sorgit en el procés. Ens obliga a treballar des dels no-judicis. Obliga a estimar-se i 

poder avançar i construir col·lectivament. 

En definitiva la voluntat és trencar el silenci i crear espais de diàleg, relació i construcció comuna. Ens dóna una eina per experimentar, a treballar des de les 

emocions i posar l’infant i el jove o la jove en una situació més plena i íntegra. 

L’art i la creativitat com a espai per prendre decisions, com a pedagogia on l’infant i el mestre o la mestra aprenen… i on es treballa per allò que ens uneix i no 

pel que ens diferencia. 

I per què l’art contemporani? Perquè és l’art del nostre temps, perquè està ple de dones creadores i perquè els artistes i les artistes estan vius i vives. Perquè 

l’art és cultura, vincula aprenentatges i construeix nous significats; i és un llenguatge universal que permet expressar i comunicar emocions, sentiments, idees i 

conceptes. 
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L’exploració crítica, interpretativa, creativa i expressiva que l’educació artística té com inherent en el seu procés d’aprenentatge és fonamental en el 
desenvolupament de l’ésser humà en totes les seves dimensions; i això és així, en l’enteniment de l’art com un element holístic, que integra totes les 

possibles maneres de representar i representar-se , i que fonamenta el valor crític i ideològic vers la cultura i l’educació visual i artística. 

Els veritables autors de les obres no són els autors sinó les persones que les contemplen.  

(Marcel Duchamp) 

En el treball corporal i motriu plantegem un enfocament holístic. Defensem la necessitat d’aprendre des de l'experiència, la vivència, l’emoció, la 
corporalitat i la sensorialitat.  

Aquest treball corporal estarà basat en la creativitat per fomentar el desenvolupament de les capacitats de cadascú (individual) per crear nous camins i ponts 

per poder avançar també plegats i plegades (col.lectiu).  

El moviment corporal pot comportar canvis en la psique, promovent la salut i el creixement personal, autoconeixement, autoestima i les habilitats socials.  

Des del treball del cos a l’escola pretenem trencar en la hegemonia esportiva, (com a concepció mecanicista i de rendiment) cap una vessant, com dèiem 

anteriorment més holística i integral a nivell biomotriu, psicomotriu i sociomotriu. Cerquem, doncs, el desenvolupament d’un cos que juga, que sent, que 
expressa, que lluita, introyectiu (que es coneix), que explora, que construeix, que es relaciona amb els i les altres i la natura, que manipula, coordinat i 
capaç... 

Una de les fonts a investigar i explorar de les competències motrius serà a través de processos artístics i creatius, ja siguin individuals (introspectius) i 
cooperatius. 

Des de l’àmbit de Treball del Cos responsabilitat envers la coeducació i la sexualitat. Dins la nostra societat, trobem molts inputs lligats a la pràctica motriu, la 

identitat de gènere i els estereotips sexistes. És per aquest motiu, amb la mirada posada en la prevenció i la cura en el sentit més profund, que ja des d’edats 
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primerenques posem molta atenció al tipus de propostes que oferim, com les presentem i a la cura i al respecte en l’acompanyament adult en relació a les 

expressions de gènere entre l’alumnat.  

Per acabar i en referència a l’educació musical, són les diferents pedagogies musicals que sorgeixen al segle XX de la mà de Jaques Dalcroze o Edgar Willems 

entre d’altres, que fan èmfasi en la capacitat emocional de la música, per una banda, i els efectes de l’educació i la pràctica musical sobre les capacitats 

cognitives humanes, per l’altra. Malgrat les polítiques educatives del país no ho reflecteixen, els aspectes anomenats són àmbits d’investigació vigents per 

part de la psicologia i la pedagogia de la música impulsades sobretot a partir d’investigacions més generals com les que han portat a terme Jean Paul Despins 

, David J. Hargreaves  o Howard Gardner. Des de les universitats del nostre entorn destaquen, entre d’altres, les investigacions de Josefa Lacárcel Moreno 

(Universitat de Múrcia), Maria Andreu Duran (Grup de Recerca en educació auditivo musical de la UAB) o Ester Bonal (Escola Superior de Música de Catalunya 

i projecte Xamfrà). 

La música és un fenomen complex que enriqueix processos emocionals, perceptius, cognitius i motors, augmenta el treball en xarxa del cervell i la seva 

plasticitat, fent una activació més important en totes les tasques. De fet, la pràctica musical és fins ara l’única activitat humana que posa en actiu totes les parts 

del cervell, per tant, no podem passar per alt la importància del seu treball en els més petits i les més petites. Aquestes característiques d’enriquiment fan que 

la música estigui relacionada amb la resta d’aprenentatges. D’una banda, l’activitat musical està involucrada en àrees del cervell relacionades amb el 

llenguatge, el raonament, la intel·ligència espacial i la creativitat, i d’altra banda, el treball musical treballa implícitament processos emocionals i habilitats 

socials. És per això que incloure la música en el dia a dia dels infants aporta una gran riquesa en el desenvolupament de l’infant.  

L’aportació des de la tutoria, i amb acompanyament de l’especialista de música, pot ser molt enriquidora tant per als mestres i les mestres, com per als infants, 

enfocant-nos en un treball més global i holístic. Una acció tutorial des de la música de manera senzilla però regular pot incidir primerament en l’atenció, 

escolta i preparació del grup davant de qualsevol activitat, i més concretament en una assemblea de matí o de tancament. Petites intervencions musicals des 

de la tutoria poden ajudar al tutor o a la tutora a veure i acompanyar el grup i els infants des d’una altra òptica i pot ajudar a donar eines de motivació i 

recursos diferents als emprats fins ara. Per exemple, la realització de jocs rítmics i percudits senzills improvisats a través de poemes ens pot ajudar a treballar el 

llenguatge, la memorització, les matemàtiques i l’escolta; cantar en grup repercuteix en la unió i escolta del grup;  les relaxacions amb música ens poden servir 

per fer transicions d’activitats o per calmar tensions grupals; els jocs de música i moviment ens poden ajudar  a treballar dinàmiques de grup; i treballar els 

missatges de les cançons ens poden ajudar a treballar el pensament crític.  
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Per acabar, com a grup de treball fem palesa en l’ús de recursos artístics per a la reconstrucció social. En un moment com el que estem vivint, l’estat emocional 

en què ens trobem tant a nivell individual com a nivell social necessita d’eines més fortes per obrir canals d’apertura, per identificar emocions i per col·locar-

nos davant l’emergència tan inesperada i envoltada d’incertesa. Unes eines diferents a la paraula però que ens donin estratègies per retrobar-nos amb ella 

connectant des de llocs previs a la consciència del llenguatge. Perquè ara més que mai fer un acompanyament en el sentir, viure, observar i escoltar ens farà 

més atents i atentes en les necessitats dels nostres infants i ens ajudarà conseqüentment a trobar maneres de pal·liar i reconstruir allò que només mirant i 

parlant no es pot veure. 

PROPOSTES A IMPLEMENTAR ALS AMBIENTS 

Mentrestant, la situació que ha generat aquesta pandèmia mundial ens fa pensar en no perdre de vista el que aquesta situació implica tant a curt com a llarg 

plaç. No sabem què passarà en els propers mesos ni en els propers anys. El que sí que sabem és que aquesta situació implica un canvi de paradigma en 

l’educació. Aquest grup de treball creu fermament en els diferents llenguatges artístics com a recurs per al treball emocional, de comunicació i adquisició de 

nous aprenentatges. 

Aquest document planteja la justificació de la introducció de l’àrea artística i corporal d’una manera més explícita des dels ambients per part de la tutoria amb 

un acompanyament dels i de les especialistes a l’època post-covid. 

Concretem, doncs, tot un seguit d’acords que pensem que són bàsics i importants per aquest treball de col·laboració docent. 

ESPECIALITATS DE MÚSICA I TREBALL DEL COS 

Des de la comissió es crearan un seguit de propostes obertes, plantejaments i orientacions per als i les mestres per tal de poder dinamitzar aquestes 

propostes i acompanyar-les.  

Crear una estructura de coordinacions d’especialistes per poder participar dels nivells en diverses setmanes i també reunions entre especialitats. 

S’intentarà intensificar la intervenció dels i de les especialistes per cicles per facilitar una intervenció el més coherent possible potenciant un coneixement més 

profund dels grups i donant un suport més intens a les tutores i als tutors.  
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Tenir especialistes per cicle pot ajudar a donar l'empenta necessària a aquestes disciplines que en el dia a dia potser poden quedar més difoses i permetre 

que formin part de l’eix vertebrador de l’acció tutorial introduint activitats més globalitzades. 

La comissió de cos, música i art haurà de mantenir-se al llarg del curs per poder donar suport i assessorament als i a les mestres. L’organització d’aquest curs 

serà especialment intensa a nivell d’assessorament i acompanyament. 

MATERIALS I ESPAIS 

Durant la coordinació anual entre les tutories i les especialitats anirem treballant propostes d’activitats així com ús de materials i espais. A continuació 
alguns exemples:  

!Creació de conjunts de materials artístic per poder tenir microespais amb aquests materials mòbil a diversos ambients de tota la Primària: minimons, 

treballa amb sorra (minimons), fang, taula de llum…  

!Llistat de material artístic que considerem necessari que disposi cada ambient per fer un treball artístic, corporal i musical.  

!Material. Hem de decidir si es podria fer ús dels instruments en algunes sessions de música, donat que el material a emprar condiciona molt el treball 

que es pot fer. També s’haurà de valorar l’ús de material a les sessions de treball del cos. Es valora la possibilitat que els mateixos infants facin la 

desinfecció tal i com apareix a les instruccions del Departament d’Educació.  

!Proposta de llibreta de cada infant (Waldorf) a mode dietari. El dietari és el “llibre en què algú escriu observacions i reflexions dia rere dia”i sempre neix 

directament de la necessitat humana d’expressar-se amb un avantatge: la seva falta de constriccions, que en permet el desordre i la varietat. (H.Morera i 

M-Roca) 

!Conjunt de material artístic confinament. Des de la tutoria, durant les reunions a les famílies s’haurà d’insistir en el fet de que els infants puguin tenir 

accés a certs materials per realitzar activitat artística.  

!Assegurar equips de música o altaveus que funcionin adequadament per fer audicions als ambients. 

!Es valora fer el treball del cos a l’exterior el màxim de nivells possibles. A poder ser a partir de 3r. Les sortides a l’exterior seran per al joc lliure i gaudi, 

però també han de poder incloure un treball corporal i artístic i dels diversos àmbits, en alguns casos del treball globalitzat.  Així doncs, l’expansió els 

grans moviments s’hauran de centrar en els moments de sortida a l’exterior, sent els moments a l’ambient moments on es pugui treballar molt més 

l’introspecció o un moviment més controlat i centrat. Hem de concretar espais que es puguin emprar per fer dinàmiques i treball corporal i musical. A més 
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de les sales de psicomotricitat que es prioritzaran pels infants de P3 a 2n, també disposem de l’ambient de visionats per a poder fer dinàmiques 
corporals, musicals i artístiques amb aquest moviment més atencional i sensorial.  
!Espais exteriors. Conquerir espais exteriors per tot allò corporal, motriu, expressiu i artístic. (Veure el document marc del grup de “Context Social i 

Urbà”.  

!Relació de tot allò corporal, expressiu i artístic amb la naturalesa. Sortides pel barri i banys de natura. (Veure el document marc del grup de “Context 

Social i Urbà”).  

TIPUS DE PROPOSTES PER A L’ACCIÓ TUTORIAL 

Propostes del dia a dia. (Orientacions pràctiques i horari model per organitzar les activitats i propostes quotidianes relacionades amb el cos, moviment i 
art). Així doncs, donem visibilitat al munt d’oportunitats que tenim, al llarg del dia i de la setmana, per introduir activitats curtes i quotidianes que activen 

processos artístics, corporals i de moviment com a recurs per a la tutoria o qualsevol especialitat:  

-Indicar canvis de ritmes i rutines.  

-Introduir temes, elements, processos d’aprenentatge.  

-Fer un tancament d’una activitat, d’un procés o del propi dia.  

-Activar el cos i l’atenció i cridar a la concentració.  

-Tornar a la calma.  

-Fer canvis de ritme en el dia a dia.  

-Generar una seqüència temporal lògica i fluida al llarg del dia.  

-Baixar la tensió.  

-Relaxar-se.  

-Nodrir els aprenentatges.  

       - Des de la comissió considerem indissoluble el treball de valors i actituds relacionats amb molts aspectes posant l’accent en el gènere i la   
       sexualitat. 
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PROPOSTES GRÁFICO-PLÀSTIQUES 

Cal implementar propostes gràfic-plàstiques estan pensades, en un primer lloc, per acompanyar l’etapa de reconstrucció del temps viscut dels infants en 

etapes emocionalment intenses per ells i elles. Aquestes activitats ofereixen la possibilitat d’expressar, a través del llenguatge visual i plàstic, allò que de 

vegades es fa difícil comunicar des de la paraula. Cal contemplar les diverses necessitats que trobarem en el grup d’infants, doncs hi haurà nens i nenes que 

pot ser que se’ls faci feixuc remoure el passat i pot ser que no tinguin motivació per reviure l’etapa d’allò viscut, encara que sigui a través d’un llenguatge 

d’expressió plàstica. Per tant, recomanem adaptar les activitats a les necessitats dels infants oferint la possibilitat d’abordar el temps viscut, per exemple, 

posant la mirada en l’etapa més lúdica durant les vacances d’estiu. Totes les activitats es poden vincular amb l’obra d’algun artista contemporani o alguna 

artista contemporània per tal d’aprofundir o estirar el fil cap a nous aprenentatges i ampliar el marc cultural dels infants.  A més d’aquest recull de propostes 

han de permetre connectar amb un mateix o una mateixa, des dels sentits, tot potenciant la creativitat, la fantasia i el gaudi a través de l’experiència sensorial 

que ofereix la intervenció amb els materials plàstics.  

PROPOSTES CORPORALS. 

Caldrà definir i implementar propostes centrades en la vinculació entre el cos, la música, la dansa i la representació, per tal de fomentar la concentració, la 

relaxació i l’autoconeixement. Calen accions educatives que connectin la ment , les emocions i el cos i que ens permetin: 

A nivell físic, tònic i postural: un acondicionament respectuós que, a través de la consciència corporal, ens porti a optimitzar el to, l'energia i la postura. 

A nivell físic motriu: desenvolupar l'eficàcia i economia del moviment. 

A nivell emocional: permet expressar agressivitat sense violència i fluir es situacions d’estrès. 

A nivell psíquic i transpersonal: meditació activa experimentant la presència en situacions dinàmiques i de quietud. Descobrir els patrons que ens limiten per 

tal d’anar més enllà.  

Per tant, des del projecte, es considera fonamental el treball del cos, el moviment i l’art com una part necessària per afavorir la reconstrucció i la sostenibilitat 

emocional i cognitiva de la situació que, a la llarga, ens anirem trobant. En aquest sentit, apostem per la quotidianitat que dona protagonisme a una part de 

nosaltres mateixos i mateixes afavorint la integració de tot el nostre ésser. Però també apostem per donar sentit i obertura a les propostes de més llarga 

durada que permeten treballar amb més profunditat continguts i competències més pròpies d’aquesta àrea i que, en general, poden tenir la presència més 
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intensa dels especialistes. Introduir el cos, el moviment i l’art en espais quotidians pot facilitar la consciència individual i de grup, però també pot obrir 

horitzons i generar oportunitats fresques d’eixamplar la mirada i potenciar el pensament divergent i la creativitat.  
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INTRODUCCIÓ GENERAL  

La següent afirmació és òbvia: l’educació i els aprenentatges van molt més enllà de les quatre parets que la sustenten. Tot i ser-ho i saber-ho, a 

l’escola, en general, li costa anar fora d’ella i oferir d’una manera orgànica i dinàmica experiències significatives d’aprenentatge als infants.  

De la mateixa manera, també acostuma a ser difícil i anecdòtic incorporar allò que passa fora. Allò que esdevé interessant i significatiu per l’infant fora de les 

quatre parets que viu en família o que experimenta de manera informal.  

I, encara més, acostuma a ser complex introduir agents externs que acompanyin processos d’aprenentatge significatius de caire formal i acadèmic 

(artistes, cineastes, científics, venedors, avis i àvies) (veure, per exemple, les experiències de “Cinema en curs” o “En Residència”).  

A la nostra escola, conscients de la força i la importància que té aquest diàleg i bevent de les experiències de Reggio Emilia,  l’Institut Lockzy o les idees de 

Francesco Tonucci, entre d’altres, hem establert línies de treball i d’intervenció per a fer possible aquest diàleg i que formi part del segell del nostre projecte. 

Amb el pas del temps i les dificultats que tots i totes trobem pel camí, és normal que els plantejaments inicials, ambiciosos i agosarats vagin decaient i, de 

tant en tant, calgui recordar i tornar a donar força a allò que, inicialment, va brollar amb voluntat de transformació i il·lusió.  
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Aquest apartat, per tant, té la intenció de definir alguns dels components d’aquest diàleg imprescindible i orientar a tutors, a tutores i a especialistes per tal 

de facilitar, potenciar i optimitzar aquest diàleg des d’un enfocament globalitzat i interdisciplinari on, el diàleg entre el “dins i el fora” també es transformi en 

un diàleg entre les disciplines.  

Un “dins i fora” que inclou, per suposat, la natura i la nostra relació amb ella i com aquest contacte ens aporta vitalitat, però també ens vincula i ens fa 

desplegar valors i actituds de respecte envers la mateixa.  

Els ecosistemes, els cicles de vida i com l’ésser humà pot influir en aquestes relacions també és quelcom important en aquest diàleg. I és a través d’aquest 

diàleg que trobem que emergeix un altre diàleg fonamental per a la nostra supervivència per a la nostra espècie: el que es dóna, de forma constant, entre la 
vida i la mort.  

Un afegit a aquest diàleg, durant i després de la Covid-19:  

La present pandèmia de la Covid-19 i el confinament que hem viscut infants, adults i adultes ha posat de relleu, més que mai, la importància d’aquest diàleg. 

Aquest esdeveniment ha fet visible les mancances socials i culturals tant de la institució escolar com de la nostra cultura en relació al vincle dinàmic 
entre el que està a dins i el que està a fora.  

L’escola ha hagut d’integrar, durant aquests mesos, en els seus processos formatius i d’avaluació l’entorn domèstic, el seu context immediat i a la 
pròpia família per a poder continuar activant la relació educativa i els processos d’aprenentatge més formals.  

Ha estat un repte absolut, però que també ens ha fet adonar-nos de les necessitats que tenim com a cultura i també de les oportunitats i reptes que tenim 

per endavant.  

Amb aquest document volem posar l’accent en com és d’important que els infants s’apropiïn del seu context més proper i siguin capaços de reconèixer en ell 
un interès, una possibilitat d’estima i una necessitat de cura. Gràcies a aquest treball de vinculació amb el context immediat és com l’infant pot sentir-se en 

xarxa d’una manera concreta i palpable: saludant a la fornera o al caixer del supermercat. Sabent que és vist per la gent del seu propi barri, l’infant no perd 

l’interès a sortir al carrer, a continuar la seva vida, perquè la seva vida és àmplia i, sobretot, plena de connexions. 
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Aquesta crisis també ens ha plantejat la necessitat de reconèixer i agrair les professions més essencials i, a vegades, més invisibles: netejadores i netejadors, 

camioners i camioneres, caixeres i caixers, farmacèutics i farmacèutiques, cosidores i cosidors, etc. I, per suposat, tots els treballadors i treballadores del sector 

sanitari, funcionàries i funcionaris que no han parat ni un sol moment.  

Així mateix, comptar amb recursos per a introduir la natura en les nostres cases i fer-la present més enllà de tenir una gran terrassa o un jardí o com fer llars 

més amables i acollidores, ha resultat fonamental durant el confinament. Novament, parlem, doncs, del fora que entra a dins. I, per tant, serà fonamental 

comptar amb recursos i idees que ho facilitin.  

Finalment i com apuntàvem més a dalt, el diàleg entre el dins i el fora també inclou el diàleg entre la vida, la mort, la vulnerabilitat i la malaltia. Després 

d’aquesta primera crisis, ja no s’hi val deixar de costat aquest diàleg fora i, per tant, resultarà imprescindible posar l’accent en ell no per enfonsar-nos, sinó per 

abraçar la vida amb més profunditat i alegria. 

COMPONENTS D’AQUEST DIÀLEG ENTRE ALLÒ QUE ESTÀ DINS I ALLÒ QUE ESTÀ FORA  

A continuació, enumerem alguns components importants d’aquest diàleg i que poden ser pràctiques incorporades a l’escola des de fa temps, pràctiques 

que s’han realitzat de forma puntual però que poden agafar més força i idees i inspiracions d’altres experiències que ens poden ajudar a enriquir el que ja fem.  

Afegim que a la llum de la crisis de la Covid-19, hi ha una columna en relació al caire que han de prendre aquestes pràctiques per tal que posin l’accent en 

aquells aspectes que considerem que hem d’intervenir més intensament.  
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Pràctiques Definició Programació de xoc per la Covid 19.

Passejades per l’entorn 
proper

Pensades pels més petits i petites de l’escola i en petits 
grups, aquestes passejades són per treballar “anar 
darrere de l’infant” i no per endavant. Treballar que siguin 
actius i decideixin per on volen anar, cap a on, quin 
objectiu persegueixen, un guiï a l’altre o l’altra, s’aturin 
quan ho desitgen. Passejar pel plaer de passejar.  
Activitat de P3 a P5.

Entenem aquesta activitat com un proposta preventiva 
que permet aproximar als infants al seu entorn més 
proper i, sobretot, gaudir d’un plaer perdut a la nostra 
societat: el passeig sense objectiu.  
Aquesta activitat és nova a l’escola en l’etapa d’infantil 
i, des de la part organitzativa, s'intentarà facilitar al màxim 
(amb acompanyants i una estructura horària que ho 
permeti). 

Banys de natura

Entesa com una visita recurrent a un o dos espais naturals 
propers que permeten vincular-se amb aquell entorn 
conèixer-lo i fer-se’l seu.  
Activitat de primer a sisè 

Exploració i reconeixement d’espais alternatius que no 
siguin llunyans i no calgui agafar transport però que 
tinguin natura o elements naturals per a poder oferir als 
infants espais saludables.  
Amb la Covid-19 es potenciarà al màxim donat que es 
constata que els contagis es redueixen als exteriors i 
perquè hem detectat que els infants, després del 
confinament tant dur, han de reparar la seva relació amb 
l’entorn natural i experiències. 

Entesa com una visita puntual o recurrent a espais 
interessants des d’un punt de vista cultural i vinculats de 
forma significativa a processos d’aprenentatge d’un grup 
o grups particulars.  
Activitat de primer a sisè. 

Destaquem la possibilitat de descobrir el barri o barris 
més propers a l’escola, els seus elements identitaris i 
característics. Donat que observem que els infants arrelats 
al seu entorn, li troben més sentit a passejar i a relacionar-
se amb les persones que l’habiten.  

Pràctiques
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Banys de cultura 

Visites o interacció amb establiments quotidians 
Activitat per a realitzar amb grups de qualsevol edat. 
Conèixer les botigues i relacionar-se amb els botiguers i 
botigueres és fonamental per a establir un vincle de 
seguretat amb l’entorn i crear una xarxa de seguretat. 
Generar una activitat on calgui anar a comprar algun 
element a una botiga de barri. Exemples: plantes, segells, 
teles, botons, etc.  
Activitat de P5 a Tercer.

Després de la Covid-19 considerem fonamental que els 
infants visitin els establiments quotidians i vagin perdent 
la por: supermercats, farmàcies, etc.  
Es poden fer visites en petits grups per anar a comprar 
alguna cosa concreta.

Visites a Cementiris  
(Activitat de Pedagogia de la Vida i de la Mort) 
Visitar els cementiris amb valor cultural, social i històric 
que ens envolten i són propers. Per a fer present la vida i 
la mort i també tota la cultura que gira al voltant.  

Activitat de 4t a Sisè.

Arran de la crisis de la Covid-19 com a societat ens n’hem 
adonat com estem d’allunyats i allunyades de la mort i la 
vulnerabilitat. Connectar amb aquests espais també ens 
porten a concretar allò que a les notícies sona tan 
abstracte i distant (80 morts en un dia, etc). 

Colònies i camps 
d’aprenentatge

Imprescindible per llençar la mirada més enllà de la 
nostra escola i viure i conèixer altres contextos i 
contrastar-los amb el que ens envolta habitualment.  

Activitat de P5 a Sisè.

En relació a  les colònies i les estades a camps 
d’aprenentatge, s’haurà de tenir en compte fer les 
reserves només amb grups-classe. Intentar no anar en 
nivells per evitar haver de posar límits que generin una 
tensió constant. Això serà una mesura que no romandrà 
un cop passi la crisis. 

Estades nocturnes a l’escola

Pensat per a grups de primer a sisè, seria una activitat per 
a fer en grups-classe. Inclou tota la preparació prèvia i 
posterior. És una activitat d’autogestió. A l’escola s’ha 
fet de forma puntual en alguns grups de l’escola.  

Activitat de P5 a Sisè.

Pensem que és una activitat, relativament, senzilla que 
pot afavorir la cohesió de grup. I es podria potenciar en 
aquells grups que, per exemple, s’han quedat sense 
colònies enguany (P5, primer i quart). S’ha de mirar això 
sí que compleixi les mesures de seguretat del moment. 
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Ecosistemes  
(Activitat de Pedagogia de la 

Vida i de la Mort)

Explicitar els escenaris i les relacions entre els éssers vius 
partint dels propis ecosistemes que trobem al nostre 
entorn i als nostres banys de natura. Posar l’èmfasis en els 
desequilibris i l’amenaça a la vida que aquests 
representen.  
Activitat per a  Cicle Inicial i Mitjà. 

Analitzar l’experiència viscuda a la Covid-19 a la llum d’un 
desequilibri en el ecosistema. Veure com qualsevol 
peça, per petita que sigui, pot tenir un potencial de 
vida o de mort molt gran. 

La representació

Activitat que implica la elaboració d’imatges internes que 
es traspassen al paper, al fang, la pintura, etc. Aquesta 
representació pot plantejar-se abans, durant o després de 
qualsevol de les propostes que fem i és un pas 
imprescindible per a tenir en compte els coneixements 
previs, reelaborar-los i accedir a l’abstracció.  
Activitat per a tota l’escola. 

Proposar activitats de representació significatives, 
vinculades a propostes de diàleg dins-fora és escoltar a 
l’infant i donar-li l’oportunitat d’expressar-se i posar-lo al 
centre de l’aprenentatge. Acordem que les activitats de 
representació ens serveixin per activar els coneixements 
previs dels infants, però també queden establertes per 
arrodonir i donar profunditat a activitats ja 
consolidades com, per exemple, els Banys de Natura.

Joc Simbòlic

El món social que ens envolta i les relacions que 
s’estableixen, entren a dins a través del Joc Simbòlic. 
Dels més petits als més grans, els infants necessiten 
disfresses o ninos que ajudin a representar la vida social 
externa tant per elaborar-la com per a dur a terme assajos 
del que serà la seva vida adulta.  
Activitat per a tota l’escola.

Arran de la situació viscuda, considerem oportú facilitar 
elements que ajudin als infants a treballar qüestions 
vinculades, per exemple, maletins de metges, mascaretes 
pels infants, fer un supermercat, ninos d’un hospital, etc. 

Elements naturals i Activitats 
on el fora entra a dins.

Activitats com, per exemple, fer una menjadora per ocells 
pel pati. Activitats que permeten introduir  el món 
exterior a l’interior, així com la introducció d’elements 
naturals vius, morts i inerts a l’ambient.  
Activitat per a tota l’escola.

Acordem portar activitats puntuals i quotidianes que 
es fan de forma habitual de l’interior de l’escola a 
l’exterior.  Amb l’objectiu d’integrar que aquest exterior 
també forma part de l’escola.  
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Accions i Intervencions 
artístiques i no artístiques en 
el context immediat.  (Veure 

Document Marc del grup 
d’Art, Cos i moviment)

Recuperar el carrer i les places tant per jugar, fer treball 
del cos, per llegir, però també per a fer intervencions 
artístiques o transformadores de diversa complexitat. 
Exemple: “Descobrim Bordils”.  

Activitat per a tota l’escola.

Acordem desplegar intervencions amb continuïtat en 

l’entorn immediat que permetin la transformació de 

l’espai o de l’interior dels infants i on l’art sigui el 

canalitzador o el llenguatge predominant.  

Convidats i convidades a 
l’ambient. Professionals i 

experts. 

Entesa com la visita puntual o recurrent d’un o una 
professional o agent extern o externa que exposa o 
facilita aprenentatges i coneixements a un grup particular 
dins d’un procés més ampli d’aprenentatge.  
Activitat de P5 a sisè. 

Aquests convidats i convidades haurien de ser persones 
protagonistes d’aquesta crisis. Potenciar la visibilitat de 
persones no visibles: netejadores i netejadors, caixeres i 
caixers, camioners i camioneres, etc. I, per suposat, 
personal sanitari o funcionaris. Acordem que la 
presència de gèneres sigui equilibrada i que no caigui 
en els estereotips tradicionals (exemple: metge-home, 
dona-infermera). 

Introduir històries de persones 
importants difuntes.  

(Activitat de Pedagogia de la 
Vida i de la Mort)

Treball transversal on la història de personatges històrics 
ens ajuda a introduir la vida dels i de les altres i 
aproximar-la a la nostra.  
Activitat de Tercer a Sisè. 

No necessàriament hem de treballar amb personatges 
coneguts. La història dels avis i les àvies també pot ser un 
reconeixement a aquesta generació que està marxant a 
causa de la Covid-19. 
Aquesta variant pot ser transversal a tots els cursos.

Cicles de vida 
(Activitat de Pedagogia de la 

Vida i de la Mort)

Dins i fora implica un diàleg necessari entre els diferents 
moments de la vida que inclouen la mort com una fase 
més de la pròpia vida.  
Activitat de P4 a Cicle Inicial. 

No oblidar introduir la mort com a part d’aquest cicle 
vital. No caure en l’estereotip de que la mort només 
afecta als més grans, sobretot si tenim persones a 
l’ambient que han viscut morts properes. Però tampoc 
avançar allò que no és necessari. Treballar amb els 
materials que ja tenim per a introduir aquest aspecte. 
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L’espai exterior de l’escola.

Com un petit oasis al mig de la ciutat, el nostre pati 
exterior genera motius i elements per a dialogar amb ells. 
És un indret ideal on els infants més petits, d'una forma 
segura poden treballar aspectes vinculats amb l’hort, els 
arbres, els insectes, l’aigua, etc.  
Espai per a tota l’escola. 

Es prioritzarà que aquest espai estigui disponible pels 
infants més petits de l'escola, ja que tindran menys 
disponibilitat per a sortir.  
Caldrà fer un horari específic per a permetre aquestes 
sortides. 

Entrades i sortides a l’escola

Els infants de P3, P4 i P5 entren de forma relaxada per la 
porta principal.  
A partir de primer, hi ha cinc minuts de cortesia.  
Els infants que arriben tard, han d’esperar amb les seves 
famílies que el tutor o tutora els faci entrar. Si no poden 
entrar, s’esperen a la consergeria.  
Les famílies de tots els cursos poden accedir a l’edifici per 
acompanyar als infants.

Famílies i la vida no escolar de 
l’infant (Reunions de tutoria i 
de grup) (Veure Pla d’Acció 

Tutorial). 

Les famílies necessiten orientacions en molts sentits, però 
també són font de moltes aportacions i riqueses. Aquest 
diàleg entre el que està dins i el que està fora, ha 
d’incloure, per tant, la família i la vida que l’infant duu a 
fora de l’escola.  
Incloem aquí les reunions de tutoria i de grup com una 
pràctica que fa evident aquest diàleg, però també les 
converses més informals.  
A través d’alguns recursos podem facilitar que aquest 
diàleg sigui quotidià, però també visible. Per exemple, els 
àlbums familiars. O amb la presència de les famílies a 
l’escola, però també a través d’experiències de fer 
partícips a les famílies de l’avaluació del seu fill o filla.  

Activitat per a tota l’escola.

Integrar la vida familiar i domèstica ha estat 
imprescindible per a l’escola durant aquest temps.  
També dur a terme orientacions i propostes al respecte.  
Sense cap mena de dubte, en cas de confinament, 
l’escola haurà de continuar emetent orientacions al 
respecte dels temes que parlem en aquest document 
però també d’altres.  
I, per suposat, amb o sense confinament caldrà establir 
un vincle de comunicació amb les famílies i, sobretot, 
caldrà substituir les comunicacions més informals a través 
d’un compromís d'altres comunicacions “extres”.  
La por a sortir al carrer i facilitar que, des de la família, hi 
hagi un vincle i una xarxa amb l’entorn proper, serà 
fonamental. 
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Des del punt de vista del diàleg entre l’interior i l’exterior de l’escola, és important que l’atenció i la comunicació de la tutoria inclogui i faci explícita la 
vida no escolar de l’infant. Cal integrar en les converses, de forma natural i no invasiva,  qüestions relacionades amb l’oci de l’infant, les extraescolars, el que 

li agrada fer a casa, els costums i hàbits familiars… Cal que, des de l’escola, la vida no escolar prengui valor i hi tingui un espai i una escolta.  

Al mateix temps, la comunicació i l’atenció tutorial també ha d’interpel·lar a l’infant i a la seva família a l’hora d’avaluar i d’obtenir informació que contrasti les 

fites que han estat assolides a l’escola i fer-se preguntes en relació a aquest contrast i diferències en diversos àmbits. Per exemple, un infant que presenta 

dificultats en l’adquisició de valors de grup, cal veure si això es produeix en tots els seus àmbits o si només li passa a l’escola. Si és només un tema que li passi 

a l’escola, cal revisar per què es donen aquestes diferències.  

De la mateixa manera cal, com a equip, integrar una visió de les famílies de no judici ni prejudici que permeti donar valor al que cada familiar fa des del 
seu lloc. Cal entendre que, en qualsevol cas, sempre ho fa el millor que pot. Aquesta és una manera de dialogar amb l’exterior des d’una posició d’humilitat i 

senzillesa. 

En aquest sentit, cal estar molt atents i atentes i establir vies de comunicació fluïdes per facilitar ajudes i orientació, però també per a reconduir les situacions i 

l’aprenentatge dels infants. Estar confinats o confinades no ha de ser sinònim d’allunyament de les oportunitats nodrides i explícites d’aprenentatge que es 

poden donar de forma presencial a  l’escola i l’escola ha d’aspirar a oferir situacions d’aprenentatge riques i amb consciència per a tots els infants, sent la 
tutoria una acció compartida que permet activar la intencionalitat i el focus dels infants.  

Per tant, l’escola i el diàleg amb el que està fora en temps de confinament han de mantenir viva la relació educativa tant com es pugui, seguint un 
contacte i una connexió establerta en els models d’actuació que estem establint en el present pla d’actuació.  

Tot i això, en temps de no confinament, mentre la crisis perduri, cal continuar duent a terme les accions de diàleg i de relació escola i família que s’han dut a 

terme habitualment, seguint uns criteris de salut i prevenció. Per tant, la relació habitual es durà a terme tal i com indiquem al quadre que presentem més 

avall.  
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TEMPS D’ACOLLIDA, DE RETROBAMENT I D’ACOMPANYAMENT EN LA PÈRDUA

INTRODUCCIÓ GENERAL  

Cal un temps inicial d’escola en el qual tinguem present un temps d’acollida molt curós dels infants i adults i adultes, contemplant i integrant tot allò que hem 

viscut, donant especial importància a la vessant emocional i relacional, als espais i moments per retrobar-nos amb els i les altres, amb nosaltres mateixos i 

mateixes i amb els espais… i acompanyant les pèrdues que hem patit, i el dol que hem de transitar. 

Aquest document parteix d’aquests 3 eixos: acollida, retrobament i acompanyament en la pèrdua, a partir dels quals anirem elaborant i aprofundint en 

l’acompanyament als infants i adults i adultes després d’aquest període de confinament. 

TEMPS D’ACOLLIDA 

Proposta d’Acollida Prèvia dels infants  

oConsideracions especials 

Infants a tenir especial consideració

Infants amb NEE

Cada tutor o tutora valorarà amb les persones especialistes d’Educació Especial la millor 

manera de fer l’acollida d’aquests infants. Es proposa que aquests infants puguin venir sols 

primer i després venir algun dia en els petits grups. Pensar coordinadament amb les 

mestres d’Educació Especial sobre possible acompanyament de familiars o persona per a 

ells durant l’acollida.
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Qüestionari breu a les famílies. Proposem que els primers dies de setembre cada tutor o tutora, de P4 a 6è, enviï a les famílies, a través del Google 

Formularis o per correu electrònic convencional, un qüestionari per saber si hi ha informacions noves que necessitem conèixer. 

Proposta d’Acollida dels infants a l’inici del curs  

Infants que requereixen  
d’atenció especial

Ja sigui perquè canvien de mestra o de mestre i els hi costa establir vincle, infants que ho 

han passat més delicadament durant el confinament… Es proposa una trobada individual 

amb la mestra o el mestre, i si s’escau una entrevista amb la família prèvia a l’inici del curs.

Grups que canvien  
de referent

Es proposa que en les trobades prèvies de primer contacte amb l’escola, hi puguin ser les 

dues mestres o els dos mestres: la persona referent del curs anterior i l’actual.  

Si no és possible, es pot fer una trobada amb tot el grup i les dues mestres o dos mestres, 

un dia durant una hora.  

Pels infants que es consideri necessari, es proposa fer una trobada individual amb la mestra 

nova o el mestre nou i, si pot ser, també amb la persona referent del curs anterior per fer el 

pont.

PREGUNTES PER A LES FAMÍLIES

Què és el que més ha fet durant aquest període d’estiu?

Hi ha hagut canvis en el son, l’alimentació, el control esfínters, la situació familiar... respecte el qüestionari que us vam passar a l’abril?

Quines són els aspectes (emocionals, relacionals, actitudinals...) que més destacaríeu i que han caracteritzat aquest temps des que es va acabar l’escola?

Ha tingut espais i temps de fer joc lliure, simbòlic, i de creació?

Ha parlat de la Covid-19? Com s’ha mostrat al fer-ho?
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TEMPS DE RETROBAMENT   

En aquest apartat volem exposar activitats que facilitin tornar a estar en comunitat, junts i juntes dins del grup, crear el Jo grupal. Activitats que afavoreixin 

mirar-nos, reconèixer-nos, saber què hem fet en aquest temps, com hem estat, com ens hem sentit... considerant la importància de retrobar-nos primer amb 

nosaltres mateixos i mateixes, per poder estar amb els i les altres, tenint en compte l’espai en el qual es desenvoluparan, i estructurant-ho per cicles i/o edats. 

També caldpra contemplar algunes dinàmiques pel retrobament del claustre. 

TEMPS D’ACOMPANYAMENT EN LA PÈRDUA 

Tot cicle vital implica vida i mort. Constantment vivim i estem en contacte amb processos que comencen i processos que acaben. Volem que la nostra escola, 

com a cèl·lula de vida, tingui present una educació integral que valori les competències emocionals i la gestió dels processos de creixement, crisi, pèrdua i 

dol. En aquest apartat plantejarem rituals i dinàmiques en relació amb l’educació de la vida, la mort i el dol; eines i accions que ens ajudaran a enfrontar-nos a 

la realitat, a trobar recursos per alleujar el dolor i donar consol. També eines que facin referència a la construcció del sentit de la vida, a parlar de la mort i la 

pèrdua abans de trobar-se-la al davant. Per tant, algunes accions seran més acotades al temps viscut, i d’altres seran el primer pas cap a un projecte de la 

pedagogia de la vida i la mort i la pedagogia del dol a l’escola. 

Parlem de Pedagogia del Dol quan ens referim a totes aquelles accions que duem a terme per acompanyar i acollir el dol després d’una pèrdua significativa. 

Parlem de Pedagogia de la Vida i de la Mort quan ens referim a totes aquelles accions de duem a terme per acompanyar la construcció del sentit de la vida, a 

parlar de la mort i la pèrdua abans de trobar-se-la al davant. 
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PROJECCIÓ D’ESPAIS 

INTRODUCCIÓ GENERAL  

Si ens aturem a pensar en els espais que ens envolten a la nostra escola, ens n’adonem que estan projectats amb una determinada mirada i amb certs criteris; 

hi ha una intencionalitat concreta de donar a conèixer part de la nostra identitat com a escola que tenen a veure amb quina és la imatge d'infància que ens 

mou, quines pedagogies ens inspiren, com entenem els processos d’aprenentatge de la ment humana, com per nosaltres l’emoció va lligada als 

aprenentatges... 

També hi ha una altra intencionalitat més subtil de voler envoltar als que habitem l’escola de bellesa, de possibilitats, de cura. Els espais de la nostra escola 

són una eina imprescindible per nosaltres que ens permet tenir cura d’allò cognitiu, motriu, afectiu i social reivindicant el dret a la tendresa que hauria de 

formar part de la nostra quotidianitat i que els espais ens donen la possibilitat d’expressar i d’oferir.  

Per nosaltres, no hi ha separació entre allò cognitiu i allò afectiu, i per això volem que l’espai físic i psíquic (amb tots els seus elements tangibles i intangibles) 

on aprenen les nenes i els nens, sigui una “carícia” que connecta la vivència d’aprendre amb el benestar i el plaer; volem, a través d’aquesta “carícia dels 

espais d’aprenentatge”, connectar el dins i el fora, l’individu i la col·lectivitat, el jo/nosaltres i el tu/vosaltres, el jo, tu i ells i elles. 

Segons algunes teories que ens inspira com a projecte i que recentment estan avalades per la neurociència, fins als set anys el cervell límbic és el que es 

responsabilitzarà de totes les vivències que connecten a l’infant amb el món exterior: les seves percepcions sensitives, les seves possibilitats de moviment i les 

seves experiències emocionals. Cap als 7 anys, entra en funcionament una estructura que permet operar amb abstraccions com el llenguatge, els símbols i la 

lògica… que té com a “base” aquestes vivències i connexions. 

 A la seva obra “El derecho a la ternura”, Carlos Restrepo diu:  

“La caricia es una mano revestida de paciencia que toca sin herir y suelta para permitir la movilidad del ser con quien estamos en contacto”. 

Ara més que mai volem posar la mirada en els ambients de la nostra escola com a eina que ens permet acompanyar als infants per transitar aquesta vivència 

d’aprenentatge, compartir-la i elaborar-la, des d’aquesta carícia pacient que deixa ser i que ens permet estar en contacte. 
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Compartim algunes idees, aspectes, reflexions…, que al llarg dels anys hem anant construint en relació als espais i que ara prenen més força pel moment que 

vivim. 

Considerem imprescindible complementar aquest document amb la lectura d’alguns documents de l’escola com són: “Més enllà dels ambients” i “Materials 

dels ambients”. 

1.- ELEMENTS TRANSVERSALS ALS AMBIENTS 

1.1. RITUALS  

Deia Eric Fromm que la primera necessitat humana és la necessitat de ser estimat o estimada, de ser acceptat o acceptada, de formar part d’un grup i 

transcendir la pròpia individualitat. 

Al llarg de tota l’escolaritat, un grup d’infants comparteix molts moments i experiències que estableixen entre ells la confiança i l’afecte que els uneixen a 

través del temps. Són moments i experiències que els ofereixen aquesta possibilitat de sentir-se part del grup, on el respecte mutu, la cooperació i la cura són 

valors primordials. 

Des de l’escola, atorguem a aquests espais compartits un gran valor, i sovint estan precedits per la realització de petits rituals que ajuden als infants a anticipar 

aquests moments i a donar-los la importància que mereixen. 

Els rituals són actes que ens uneixen, que ens permeten construir-nos i sentir-nos part d’alguna cosa més gran que nosaltres mateixos i mateixes, i aquest és 

un aspecte vital en la infància. A la vegada, ens ajuden a construir el sentit de la continuïtat i de la permanència dels afectes, de les vivències més enllà dels 

trencaments o les pèrdues. 

1.2. ESPAI DE REBUDA 
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El moment d’arribada de l’infant amb la seva família a l’escola, sempre ha estat un moment que hem cuidat amb especial atenció. Sabem que aquests primers 

moments són molt importants i que, com diu Jaume Cela (1996), “aquest espai tan breu de temps marca tot el que queda del dia”. 

L’espai i el temps de rebuda és el moment en què l’adult o adulta referent està per a l’infant, i l’infant per ell o ella, sentint-se mirat i reconegut. És un moment 

íntim, personal, en el qual la nostra resposta al gest de l’altre o l’altra crea un espai compartit, que afavoreix l’inici del temps a l’escola. 

Sabem que hem d’oferir a cada infant, de manera individual, un lloc, el seu lloc en un moment i un espai específics, que l’ajuda a sentir-se segur, confiat, 

acollit i cuidat. I és així com afavorim que pugui satisfer la seva curiositat i la seva necessitat d’explorar, per actuar, experimentar i crear. 

1.3. MATERIALS PER OFERIR EXPERIÈNCIES SENSORIALS A TRAVÉS DE DIFERENTS SENTITS 

A través dels sentits, els infants van ampliant el coneixement sobre els objectes i sobre la matèria amb què interactuen al llarg del dia, percebent així la realitat 

del món amb els seus sentits. És important que aquestes interaccions siguin riques i variades; amb això volem dir que és important oferir als infants materials i/

o propostes que els permeti transitar per diferents sensacions, a través dels diferents sentits. 

Vivim immersos en una cultura on predominen les experiències visuals, i sense voler ens “empobrim” per la manca de vivències que tenen a veure amb altres 

sentits. 

Sabem que per ampliar el coneixement de la realitat que ens envolta necessitem tenir experiències a través de tots els sentits.                                                                            

  

1.4. ELEMENTS NATURALS 

Observem en els infants un plaer molt gran en interactuar amb materials naturals, no estructurats. Gaudeixen jugant amb l’aigua, amb la sorra, amb les llavors, 

amb la farina, amb les pedretes, amb petxines, barrejant, omplint, buidant, vessant, transvasant, descobrint propietats, classificant, etc. 

Per aquest motiu, considerem important introduir aquests tipus d’elements naturals a les propostes amb els materials que utilitzem, i en els espais que 

habitem. Ho podem fer a través de la presència de: 
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-moltes plantes,  

-elements decoratius fets amb elements naturals,  

-imatges de la natura,  

-textos relacionats amb vivències a la natura... que la natura formi part de  la nostra quotidianitat. 

1.5. OFERIR DIFERENTS POSSIBILITATS CORPORALS I D’AGRUPAMENT. 

1.5.1. SUPORTS PEL TREBALL INDIVIDUAL, TROBADA ÍNTIMA AMB UN MATEIX O UNA MATEIXA I/O  AMB L’ALTRE O L’ALTRA, EN GRAN GRUP I 
MÉS PÚBLICA 

Donada la situació actual, la nostra escola ha de repensar els ambients on els infants interactuaran amb el seu grup classe. Així doncs, cal reorganitzar aquests 

espais trobant alternatives d’organització per poder treballar d’una manera segura i no perdre l'essència del nostre projecte.  

En els ambients, com estan concebuts actualment, hi ha poc espai pel treball individual. També hi ha poques taules i també hi ha moltes dinàmiques que 

requereixen de suports mòbils (sortides, dibuix del natural, prendre mesures, recollir informació d’altres espais de l’escola, etc). Aquest treball s’ha de legitimar 

i buscar els suports adequats per tal que els infants ho puguin fer amb una certa dignitat. 

1.5.2. OFERIR DIFERENTS POSSIBILITATS CORPORALS 

Aquest tema va molt lligat a l’anterior. Si oferim un espai més viu, on el mobiliari sigui fàcil de moure i on es garanteixi un treball individual i uns espais de 

trobada on es garanteixi la seguretat del moment, podrem crear diferents possibilitats corporals. 

Amb això volem dir que un treball individual no només significa treballar focalitzant la mirada cap a un full o material a la taula. Es poden construir espais on el 

treball més individual, a part d’oferir les estones de treball analític necessari en l’etapa que pertoqui, ofereixi altres realitats enriquidores. Serà difícil mantenir 

estones de treball analític on tots els infants estiguin realitzant una proposta amb taula individuals; és per això que haurem de jugar amb els temps i ser 

creatius i creatives a l’hora d’oferir alternatives per aquest aprenentatge.  
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1.6. REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE MATERIALS 

Dins de l’àmbit escolar, es poden desenvolupar una gran quantitat d’activitats que afavoreixen la reutilització i el reciclatge. Portar a terme aquest tipus de 

propostes és un repte que genera un ambient creatiu, divertit i diferent d’aprenentatge. A més a més, proposar aquest tipus d’activitats ens permet potenciar 

la sensibilitat mediambiental dels infants des que són ben petits i això ens ajuda a mantenir l’equilibri del nostre ecosistema. 

2.- ESPAIS, ELEMENTS CONCRETS/ESPECÍFICS ALS AMBIENTS. 

2.1. ESPAI D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA, MALETES PER CICLE. 
En aquest espai d’aprenentatge es pretén potenciar l’experimentació i l’expressió artística dels infants mitjançant materials escollits específicament. Busquem 

que els infants puguin desenvolupar les seves experiències creatives i artístiques i experimentar amb materials diversos que aportin diferents tècniques i 

propostes per treballar el llenguatge plàstic. 

2.2. ESPAI de JOC SIMBÒLIC-TEATRE-TITELLES. 

Sabem que el joc simbòlic ajuda a consolidar diferents aprenentatges socials. Per tant, serà convenient proposar el joc simbòlic com a mitjà per treballar les 

habilitats socials i resoldre els conflictes que es generen tant a nivell individual com de grup.  

L’espai de joc simbòlic haurà de disposar de tots els materials necessaris perquè els infants puguin interpretar i comprendre el món que els envolta. Un espai 

en el que tots els nens i totes les nenes puguin experimentar diferents rols i transformar la seva imatge de manera lliure, sense que això suposi una pèrdua 

d’identitat. 

2.3. ESPAI DE CONTES I LLIBRES DE CONEIXEMENT  

Dins dels recursos didàctics de creativitat artística i d’expressió, la literatura i els contes són materials que podem adequar a les edats dels infants. 
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2.4. ESPAI AMB RECURSOS DE CONTINGUTS CONCRETS 

La nostra metodologia i plantejaments constructius i significatius serveixen per assolir les competències bàsiques de l’etapa que ens ocupa. D’aquesta manera, 

cada espai estarà nodrit amb material específic de cada una de les àrees curriculars, tenint en compte cada nivell.  

Actualment, ens trobem immersos i immerses en un treball profund sobre el currículum. És un treball plantejat a nivell cooperatiu, liderat per diferents 

persones de l’equip que, per una raó o una altra, tenen una mirada que resulta significativa per tot el projecte.  

No hem d’oblidar que, malgrat la nova situació viscuda,  l’escola sempre ha donat i  donarà resposta al desplegament dels àmbits i de les àrees del currículum 

d’Educació Infantil i d’Educació Primària del Departament d’Educació. 

2.5. ESPAI DE CONSTRUCCIONS AMB  FIGURES. 

Si fem un passeig per la nostra escola observarem moltes escenes d’infants que estan construint, inventant, provant, destruint...estructures en algun espai de 

construcció.  Les primeres interaccions amb aquests materials solen ser senzills: una peça damunt d’una altra i/o una peça al costat de l’altra; a poc a poc, els 

infants van fent construccions més complexes i difícils que demanen més precisió i fermesa. 

Sempre hem intentat que aquests espais estiguin preparats per satisfer aquesta necessitat de construir que tenen els infants i que forma part de l'essència de 

la  nostra espècie, ja que la construcció ens acompanya des de la prehistòria.  

2.6. ESPAI QUE ENS PERMET CONSTRUIR UNA NARRATIVA CONJUNTA  
Entenem aquest espai com un lloc on hi ha cabuda per l’expressió més individual de cadascú i que, a la vegada, forma part de la narrativa del grup. Un espai 

on cada nen i cada nena aporta les seves vivències individuals al grup de forma conscient. 

Ja tenim espais a l’escola on es fa això, però pensem que ara és necessari visibilitzar-ho i “deixar petjada” d’una manera més intensa i considerable, ja que 

venim d’un confinament que ha suposat un cert “aïllament social” i creiem que és necessari reforçar allò social acollint més que mai les vivències individuals 

dels infants arrel de l’estat d’alarma i confinament. Cal contemplar possibilitats per expressar allò que cadascú necessiti i que permeti, al mateix temps, anar 

construint la nostra narrativa conjunta com a grup. 
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2.7. ESPAI TERRA-NATURA: PORTAR EL FORA A DINS DE L’ESCOLA 
Donada la situació actual, veiem més important que mai la cura del nostre món i la relació que tenim amb la mare terra.  
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OBSERVATORI D’INDICADORS D’ALARMA 

INTRODUCCIÓ GENERAL  

Durant el temps que hem estat a casa degut a la COVID, els infants i les seves famílies s’han vist obligats a deixar de compartir estones a la natura i a l’entorn 
més proper. Els nens i les nenes s’han vist privats i privades de relacions i de la possibilitat de moviment. Cal afegir, també, que alguns dels infants de l’escola 
s’han vist afectats per pèrdues de persones properes de les que no han pogut acomiadar-se i per tant, encara es troben en un procés d'elaboració del seu dol. 
Tots aquests canvis han provocat canvis a la seva vida tant a nivell cognitiu com a nivell emocional, corporal i relacional. Tal i com es diu a les instruccions pel 
curs 2020-2021, i tenint present l’estudi “La salut de la infància confinada”, cal destacar que: 
  
«el nivell educatiu dels progenitors determina clarament els hàbits de salut durant el confinament, les condicions dels habitatges on viuen el confinament són 

pitjors entre els nens i nenes de llars amb més dificultats econòmiques i que gairebé la meitat de la població infantil ha vist deteriorada la seva salut emocional 

durant el confinament, segons els seus progenitors» 

Tota aquesta situació ha pogut provocar tensions i frustracions que, a causa de la dificultat per relacionar-se amb l’entorn i poder simbolitzar les seves 
vivències, han pogut provocar alteracions emocionals, regressions, agressivitat…  
També cal tenir present que el confinament ha agreujat la bretxa social entre infants, depenent de les característiques socials de cadascú (característiques de 
cada llar, tipus de feina de les persones progenitores, situació econòmica, nivell cultural de la família, etc.). En aquest sentit, alguns infants han pogut estar 
més connectats entre ells i/o amb l’escola que uns altres.   
Tot això pot donar lloc a que, en iniciar l’escola al setembre, ens trobem amb nenes i nens que manifestin angoixes no resoltes, per la qual cosa l’escola haurà 
d’estar molt atenta per detectar situacions desfavorides o dificultats emocionals que afectin l’evolució dels infants.  

Amb aquest objectiu, a continuació es presenta un protocol de detecció i seguiment de factors de risc que poden presentar els infants. La finalitat d’aquest 
document és poder perfilar al màxim l’acompanyament que des de l’escola es pot oferir a cada nens i nena. Cal ser objectius i objectives en aquest procés, 
observar cadascuna de les individualitats i establir les mesures més adients a cada cas.  

El document que s’adjunta a continuació també inclou algunes mesures d’intervenció dins del Pla d’Acció Tutorial. El tutor o la tutora té un paper 
imprescindible en tot aquest procés de cura de l’infant: ha de crear situacions d’escolta de vivències personals i donar un espai on cada alumne o alumna 
pugui expressar i simbolitzar els fets viscuts. Només allò que es pot representar -amb la paraula, mitjançant el joc, a través de l’art...- té una funció 
“sanejadora”. 
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INDICADORS A VALORAR 

ACOMPANYAMENT I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

1. OBSERVACIÓ 

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ TEMPS PASSAT   

- S’han produït canvis en l’actitud de l’infant? 
- Ha participat de videotrucades amb altres infants? O en petit grup? 
- Ha mantingut contacte amb familiars? 
- A nivell emocional, quina ha estat l’emoció predominant durant aquest temps?  
- Com ha estat la regulació emocional? S’han produït regressions?  
- S’ha mostrat més depenent?

RESUM DELS INDICADORS DE RISC

FACTORS EMOCIONALS I AFECTIUS

FACTORS DE DESENVOLUPAMENT I ESTAT FÍSIC I DE SALUT

FACTORS COGNITIUS I D’APRENENTATGE

VALORS SOCIALS, LÍMITS I CONTENCIÓ A L’ESCOLA

FACTORS SOCIALS I FAMILIARS OBSERVATS

FACTORS D’AUTONOMIA PERSONAL
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Durant el curs que comencem hem d’estar molt atents i atentes als canvis que es puguin anar donant en els infants a qui acompanyem diàriament. Cada infant 

pot desenvolupar estratègies i recursos diferents que l’ajudin a entendre i simbolitzar la situació que estem vivint. A més a més, no hem d’oblidar que 

segurament, durant aquest curs, poden haver-hi períodes de confinaments puntuals en algun moment i hem d’estar molt atents i atentes a com els nens i les 

nenes afronten aquestes situacions.  

A continuació, proposem tot un seguit d’informacions que s’hauran d’anar completant quan les persones tutores vagin observant “CANVIS 

PREOCUPANTS”en l’actitud dels infants. 
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FACTORS EMOCIONALS I AFECTIUS

- L’Infant parla del temps viscut. 
- Es mostra insegur o insegura davant dels imprevistos. 
- Plora amb facilitat. 
- Està més sensible. 
- Mostra labilitat emocional. 
- Mostra constants canvis d’estat d’ànim. 
- Mostra retraïment. 
- Es mostra poruc o poruga (manifesta les seves pors respecte la COVID, en els desplaçaments per l’escola, etc.) 
- Es bloqueja davant del conflicte. 
-Està trist/trista, apagat/apagada, apàtic/apàtica (hipo-activitat) … 
-Es mostra irritable. 
-S’enfada sovint. 
- Mostra hiperactivitat. 
- Diu mentides, fabula… 
- Mostra ansietat. 
-Mostra canvis d’humor sobtats. 
-Mostra llacunes de memòria, amnèsia. 
-Es mostra pessimista, negatiu.. 
-Es desborda amb facilitat, li costa autorregular-se. 
- Fa mutisme. 
- En la relació amb altres infants, com és la seva actitud? 
-Té tics, manies, fòbies… que abans no tenia. 
-Mostra conductes regressives. 
- S'autoagredeix. 
-Mostra conductes d’aïllament (en un racó dibuixant, llegint..). 
- Es mostra confós/confosa i desorientat/desorientada. 
-S’amaga o té conductes de fuga dins de l’escola.
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FACTORS DE DESENVOLUPAMENT I ESTAT FÍSIC I DE SALUT

-Manifesta trastorns alimentaris. Dina bé? Es mostra amb desgana? 
-Respecte a la son, s’ha donat algun canvi respecte a abans del confinament. 
-Mostra cansament, somnolència. 
-Mostra dificultats motrius: caigudes recurrents, manca de coordinació… que abans no les tenia. 
-Es donen situacions d'enuresi o d’encopresi.

FACTORS COGNITIUS I D’APRENENTATGE

-Li costa concentrar-se. 
-Ha perdut motivació per la lectura (abans si que la tenia). 
-Ha perdut aprenentatges que ja tenia assolits. 
-Li manca motivació/interès/iniciativa vers els aprenentatges (abans els tenia). 
-Es nega a fer les propostes, no afronta els reptes… (abans o feia). 
-S’observa canvi en relació a com es mostrava abans del confinament.

VALORS SOCIALS, LÍMITS I CONTENCIÓ A L’ESCOLA

- Entra sovint en conflicte amb els adults i les adultes. 
-Entra sovint en conflicte amb els i les iguals. 
-Comparteix jocs, rutines, espai amb un grup reduït d’infants. 
- Juga sol o sola. 
- Fa joc simbòlic. 
- Sempre juga al mateix joc. 
- Mostra preferència pels jocs ____ 
-Es mostra intolerant, irrespectuós o irrespectuosa... 
-Agredeix verbalment? 
-Agredeix físicament? 
-Mostra moltes dificultats per assumir límits per part dels adults i de les adultes (abans no les tenia). 
-Els adults i les adultes han de fer-li arribar els límits de forma molt contundent i física (necessitat de contencions físiques).
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FACTORS SOCIALS I FAMILIARS OBSERVATS

-Els familiars estan treballant. 
-S’ha produït la mort d’algun familiar proper al llarg d’aquest temps. Es mostra tranquil o tranquil·la, bé en parlar-ne. 
- Evita parlar de la seva família, del seu entorn proper. 
-Els progenitors/progenitores s’han separat durant el confinament.  
-La relació amb la família s’ha tornat conflictiva o poc harmònica. 
-Sovint arriba tard a l’escola. 
-L’absentisme és freqüent i no justificat. 
-Hi ha hagut un canvi de domicili durant o en acabar el confinament. 
-No surt a l’exterior. 
-Mostra lesions físiques de maltractament. 
-Ve brut a l’escola, descuidat (no porta esmorzar o el que porta no és saludable). 
-Ve a l’escola malalt. 
-Es veu més prim, demacrat… 
-No porta el material  personal que se li demana a l’escola (estoig, llibreta, roba de recanvi…) 
-Disposa d’ordinador/tauleta a casa. 
-Disposa de connexió a internet a casa. 
-Manifesta que té dificultats per connectar-se a internet a casa (esquerda digital dels adults o adultes acompanyants, manca de cobertura, problemes de 
xarxa …) 
-Ha deixat de fer activitats  extraescolars que anteriorment li agradaven molt i el motivaven molt? 
-S’observa manca de límits o límits massa rígids o autoritaris?

FACTORS D’AUTONOMIA PERSONAL

- Es mostra descuidat o descuidada amb el seu aspecte personal (abans del confinament no passava). 
- No té cura dels objectes personals o està massa pendent dels objectes personals. 
- Mostra regressions en els hàbits d’autonomia personal (rentar-se les mans sol o sola, anar al lavabo, esmorzar, tenir cura 
dels objectes personals...) 
- Es mostra molt demandant amb l’adult o adulta referent (abans no passava). 
- Es mostra rígid o rígida davant dels canvis inesperats.
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2. DETECCIÓ  

Després d’omplir els quadres anteriors, en els casos que on es detectin alguns indicadors de risc, caldrà seguir el procediment següent per acompanyar als 

infants: 

1. El tutor o la tutora inicia l’observació i detecta algun indicador greu.   

2. El tutor o la tutora traspassa la informació a la Cap d’Estudis i junts o juntes estableixen mesures d’intervenció comunes. 

En aquestes mesures d’intervenció comunes, s’ha de tenir present: 

 - Treball coordinat amb l’equip de mestres. Si es creu convenient s’organitza un cicle per parlar d’aquests infants. 

 - Informar a la família i compartir impressions sobre l’infant. Es pot realitzar una entrevista amb la família per intercanviar informació i compartir les 

mesures iniciades amb l’alumne o alumna des de l’escola.  

3. Si després d’un temps (un mes aproximadament) s’observa una evolució positiva, es continua amb les mesures preses fins al moment. En cas contrari, es 

derivarà a la CAD on es decidirà, conjuntament, la derivació a serveis externs.  

4. Es torna a fer una entrevista amb la família per compartir les mesures que s’han consensuat a la CAD. Si es considera necessari, es torna a fer una 

coordinació amb l’equip de mestres per compartir les mesures. 

3. INTERVENCIÓ 

El tutor o la tutora, tal i com es fa constar al Pla d’Acció Tutorial, serà l’encarregat o l’encarregada principal de detectar i iniciar la intervenció amb l’alumnat 

en situació desfavorida o de risc. Cal tenir present que la persona tutora és l’encarregada de provocar situacions d’apropament i de comunicació amb els nens 

i les nenes als què acompanya. Cal, per tant, crear situacions concretes on poder obrir temes sensibles i propers als diferents contextos i realitats dels infants.  

A continuació, s’enumeren algunes propostes d’intervenció concreta per a dur a terme amb el grup classe amb la finalitat de fer una intervenció acurada amb 

tots els infants i, en especial, amb aquells que es mostren susceptibles degut a situacions emocionals viscudes. 
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Obrir una escola, fer-la créixer, anar-la construint a poc a poc, fins a crear-la del tot, comporta un repensar continu, una reflexió 
constant i una intensitat considerable en els moments d’anar prenent decisions que definiran el que serà l’escola. En aquest sentit, 
l’equip humà de l’escola mai hem deixat de reflexionar i analitzar totes aquelles actuacions que empreníem per primera vegada, 
amb la finalitat de poder anar consolidant el nostre Projecte Educatiu de Centre. 

I és així com hem anat teixint aquest preciós projecte d’escola, que ens il·lusiona cada dia i que ens permet, com a mestres, sentir-
nos coherents amb la infància, amb els nostres principis i amb la nostra manera d’entendre l’educació i l’acompanyament a les 
nenes i als nens. Una escola que s’ha construït tenint en compte les persones que el formem,  els ritmes i els motors interns de 
cadascú i, el que és més important, les necessitats autèntiques de la infància.  

Un projecte d’escola que parteix i que es continua construint des de les vivències i les experiències personals i professionals de 
les persones, que contínuament ens seguim qüestionant el que estem fent, que mantenim viu el nostre desig de transformar-nos 
i de transformar, i que no deixem passar cap oportunitat que ens ofereix la vida per seguir fent aquest camí i per seguir 
construint aquest PROJECTE DE VIDA. 

“L’escola és el lloc on la investigació crítica no és només una dialèctica de cafeteria, sinó un paradigma de coneixement i 
reconstrucció del mateix en contextos d’acció. Les escoles no són només llocs per ensenyar a pensar de manera crítica, sinó que 

també són llocs per a pensar críticament sobre l’ensenyament”.  

                                        Sirotnik, 1994. 
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PRECEPTES LEGALS 
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La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix, a l’article 91, que tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya 
han de disposar d’un projecte educatiu. 

Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu que s’estableixen a l’article 2 de la 
Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han d’incloure els principis específics que s’estableixen a l’article 93 de la 
Llei. 

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, ha de contenir allò que contempla el Decret 
201/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la 
institució escolar i el lideratge educatiu. 

El projecte de direcció, tal com estableix l’article 23 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius 
públics i del personal directiu professional docent, ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC durant el seu període de 
vigència. 

En els centres públics correspon a la directora o al director formular la proposta inicial del projecte educatiu i fer-ne les 
modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l’elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-
ne la proposta definitiva. 

El claustre de mestres, que és l’òrgan de participació dels mestres i de les mestres en el control i la gestió de l’ordenació de les 
activitats educatives i del conjunt d’aspectes educatius del centre, intervé en l’elaboració, la modificació i l’actualització del 
projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre. 

Les Normes d’Organització i Funcionament de l’Escola Congrés-Indians contemplen el procediment d’aprovació, revisió i 
actualització del PEC. 
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Projecte de Convivència 
Escola Congrés-Indians

La PAU és l’horitzó i, al mateix temps, el camí a través del qual es van aconseguint relacions més 
respectuoses i cooperatives, i estructures socials més justes i equitatives.

Barbeito, C.  

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA  ESCOLA CONGRÉS-INDIANS 1

DOCUMENTS ANNEXOS
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Documents de centre que formen part del Projecte Educatiu de Centre 
Projecte de Direcció. 
Projecte de Menjador Escolar. L’espai de migdia. 
Carta de compromís educatiu. 
Normes d’Organització i Funcionament de Centre. 
Pla d’emergència de centre. 
Projecte Lingüístic. 
Projecte de Convivència. 
Acord de Corresponsabilitat. 
Pla d’Acció Tutorial. 
Pla d’Acollida i de Comiat. 
Pla d’Atenció a la Diversitat. 
Projecte d’acompanyament afectiu sexual als infants. 
Projecte Curricular de Centre. 
Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i la Comunicació (TAC). 
Projecte Agenda 21. 
Projecte de voluntariat 
Llocs específics docents. 
Pla d’Emergència de Centre. 
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REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
ESTRUCTURADES
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Base documental i bibliogràfica per a la creació per a la creació del Projecte Educatiu de 
Centre de l’escola pública Congrés-Indians  

Les següents referències bibliogràfiques han estat la base per a la creació del Projecte Educatiu de l’Escola Congrés-Indians, ja 
que tots els llibres i documents que adjuntem en aquest apartat han estat recursos, inspiracions i font de coneixement per tal 
d’anar construint la nostra escola. 

La seva classificació i ordenació ha estat realitzada segons al caràcter i les peculiaritats del projecte per tal de fer més fàcil i 
accessible la informació.  

Així doncs, hem dividit les referències en dos grans blocs que es corresponen als dos pilars fonamentals que sustenten el 
projecte: l’acompanyament emocional i les metodologies centrades en el paradigma socioconstructivista. Dins d’aquests dos 
blocs, s’han classificat les referències tenint en compte les anotacions i observacions que ha fet el propi equip.  

A través de tots aquests documents hem pogut buscar informació i contrastar el coneixement pràctic amb el teòric, enriquir els 
nostres plantejaments i buscar recursos concrets. 

Acompanyament emocional  
En aquest bloc s’inclouen totes aquelles referències que resulten útils per a comprendre i desenvolupar un bon acompanyament 
emocional en els infants de l’escola així com ajustar l’ajuda i suport a les necessitats autèntiques dels infants. També s’inclou un 
gruix important de llibres que fan referència a la tradició oral i als contes tradicionals que són el fruit d’un treball d’investigació 
que han dut a terme uns membres de l’equip, entenent els contes com un recurs pel treball emocional, relacional i afectiu dels 
infants.  
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No hem pogut obviar algunes referències que caldrà ampliar significativament, que faciliten la reflexió al voltant de temes 
transcendentals i que, en moltes ocasions, poden emergir a l’aula requerint per part de l’adult o adulta un posicionament i una 
investigació personal  com, per exemple, el tema de la mort o el sentit de la vida. Entenem que aquesta secció també és un recurs 
més pel propi creixement professional i personal del professorat de l’escola ja que inclou temes que afecten no només les 
actituds i tendències en el món laboral, sinó també els posicionaments individuals davant algunes de les qüestions fonamentals 
de l’ésser humà.  
Hem inclòs un apartat sobre el desenvolupament sexual humà que ha incorporat algunes visions antropològiques, culturals i 
socials per tal de completar les visions psicofisiològiques així com alguns textos que faciliten la reflexió d’aquest tema en l’àmbit 
educatiu i institucional.  
Finalment, hem incorporat un apartat, entenent la importància que té per l’equip, sobre “Comunicació no violenta” per tal de tenir 
recursos pràctics per aplicar aquest plantejament a la quotidianitat.   

Desenvolupament i evolució de les emocions i de les relacions en els infants i en els adults:  

• Gustavus Jones, Sarah (2007): Comprendiendo a tu hijo de un año. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Miller, Lisa (2007): Comprendiendo a tu hijo de dos años. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Emanuel, Louise (2007): Comprendiendo a tu hijo de tres años. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Maroni, Lesley (2007): Comprendiendo a tu hijo de cuatro a cinco años. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Aves, Corinne (2007): Comprendiendo a tu hijo de seis a siete años. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Youell, Biddy (2007): Comprendiendo a tu hijo de ocho a nueve años. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Bergese, Rebecca (2007): Comprendiendo a tu hijo de diez a once años. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Wadell, Margot (2007): Comprendiendo a tu hijo de doce a catorce años. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Bradley, Jonathan (2007): Comprendiendo a tu hijo de quince a diecisiete años. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Copley, Beta; Williams, Gianna (2007): Comprendiendo a tu hijo de dieciocho a 20 años. Barcelona: Editorial Paidós.  
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• Sinason, Valerie (1998): Comprendiendo a tu hijo discapacitado. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Herraz, Pilar (2013): Psicologia del desarrollo. Madrid: Editorial Sanz y Torres.  
• Wild, Rebeca (2011): Etapas del desarrollo. Barcelona: Herder.  
• Wild, Rebeca (2006): Libertad y límtes. Barcelona: Herder. 
• Wild, Rebeca (2007): Aprender a vivir con niños. Barcelona: Herder.  
• Reichert, Evania (2011): Infancia, la edad sagrada. Barcelona: La llave.  
• González, Carlos (2013): Creciendo juntos. De la infancia a la adolescencia con cariño y respeto. Madrid: Editorial Temas de hoy.  
• González, Carlos (2012): Bésame mucho: cómo criar a tus hijos con amor. Madrid: Editorial Temas de hoy.  
• Corkille Briggs, Dorothy (1978): El niño feliz. Barcelona: Editorial Gedisa 
• Turner, J. (1986): El niño ante la vida. Enfrentamiento. competencia y cognición. Madrid: Ediciones Morata.  
• Bowlby, J. (2006): Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Ediciones Morata.  
• Goleman, Daniel (1996): Inteligencia Emocional. Barcelona: Editorial Kairós.  
• Goleman, Daniel (2006): Inteligencia Social. Barcelona: Editorial Kairós.  
• Von Heydebrand, Caroline (2014): Los cuatro temperamentos. Cómo conocerlos y educarlos. Barcelona: Pau de Damasc.  
• Bettelheim, Bruno (1988): No hay padres perfectos. Barcelona: Crítica.  
• Rubin, Z. (1998): Amistades infantiles. Madrid: Ediciones Morata.  
• Winnicott, Donald (1998): Los bebés y sus madres. Barcelona: Paidós.   
• Winnitcott, Donald (2009): El niño y el mundo externo. Barcelona: Paidós.  
• Winnicott, Donald (1993): Conversaciones con los padres. Aciertos y errores en la crianza de hijos. Barcelona: Paidós.  
• Winnicott, Donald (1990): El gesto espontáneo: cartas escogidas. Barcelona: Paidós.   

El conte tradicional: espai preparat per acollir les emocions:  

a) Anàlisis de les potencialitats dels contes.  
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• Bettelheim, Bruno (1975): Psicoanálisis de los cuentos  de hadas. Barcelona: Ares y Mares, 2006. 
• Birkhäuser-Oeri, Sybille (2003): La llave de oro. Madres y madrastras en los cuentos infantiles. Madrid: Turner Noema, 2010. 
• De Haes, Udo (1976): El niño y los cuentos. Madrid: Editorial Rudolf Steiner, 2012. 
• Steiner, R.; Gralhl, U. (2003): La sabiduría de los cuentos de hadas. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.  
• Pinkola Estés, Clarissa (1992): Mujeres que corren con los lobos. Barcelona: Ediciones B, 2013. 

b) Recopilacions de contes tradicionals.  
• Rodríguez Almodóvar, Antonio (1983): Cuentos al amor de la lumbre. Vol. I i Vol. II. Bizkaia: Grupo Anaya, 2011.  
• Calvino, Italo (2004): Cuentos populares italianos. Madrid: Sirurela.  
• Herreros, Ana Cristina (2011): Cuentos de la madre muerte. Madrid: Siruela. 
• Herreros, Ana Cristina (2010): Geografía mágica. Madrid: Siruela.  
• Herreros, Ana Cristina (2008): Cuentos populares del Mediterráneo. Madrid: Siruela.  
• Bonmati, Ricard (2012): Contes populars catalans. Barcelona: Baula.  
• Amades, Joan (2009): Les cent millors rondalles populars catalanes. Barcelona: La butxaca.  
• Amdes, Joan (2009): Les millores llegendes populars. Barcelona: La butxaca.  
• Calvino, Italo (2004): Cuentos populares italianos. Madrid: Siruela.  
• Alcover, Antoni (2013): Aplec de rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó. Vol. I, II, III, IV, V i VI. Palma de Mallorca: Moll.  

Transcendentalisme, trànsits, dificultats, obstacles i creixement personal:  

• Frankl, Víctor (2011): El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder.  
• Kübler-Ross, Elisabeth (2006): La rueda de la vida. Barcelona: Ediciones Zeta de Bolsillo.  
• Kübler-Ross, Elisabeth (2008): La muerte: un amanecer. Barcelona: Luciérnaga.  
• Jung, Carl Gustav (1995): El hombre y sus símbolos.  Barcelona: Paidós Ibérica.  
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• Terzani, Tiziano (2012): El fin es mi principio. Madrid: Embolsillo.  
• Terzani, Tiziano (2002): Cartas contra la guerra. Barcelona: Integral.  
• Naranjo, Claudio (2013): El viaje interior en los clásicos de oriente. Barcelona: La llave. 
• Nothomb, Amélie (2001): Metafísica de los tubos. Barcelona: Anagrama.  
• Krishhnamurti (2013): Aprender es vivir. Buenos Aires: Gaia.  
• Krishnamurti (2013): La bendición está en uno mismo. Barcelona: Obelisco.  

Processos biològics, afectius i relacionals:  

• González, Carlos (2012): Mi niño no me come. Madrid: Temas de hoy.  
• Basulto, Julio (2013): Se me hace bola. Barcelona: Debolsillo.  
• Jové, Rosa (2007): Dormir sin lágrimas. Madrid: Esfera de libros.  

Sexualitat:  

• Barbé, A.; Carro. S.; Fortuny, N. (2012) Pessigolles. Barcelona: Edicions Bellaterra. 
• López, F. (2005). La educación sexual de los hijos. Madrid: Ed. Pirámide. 
• González, Y. (2010). Amar sin miedo a malcriar. La mirada a la infancia desde el respeto, el vínculo y la empatía.Barcelona: Ed. 

Integral. 
• Freud, Sigmund (2004): Sexualidad infantil y neurosis. Madrid: Alianza Editorial.  
• Foucault, Michel (2012): Historia de la sexualidad I: la voluntad del saber. Madrid: Biblioteca nueva.  
• Foucault, Michel (2005): Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres. Madrid: Editorial Siglo XXI. 
• Foucault, Michel (2005): Historia de la sexualidad III: el cuidado de sí. Madrid: Editorial Siglo XXI.  
• Epstein, Debbie; Johnson, Richard (2000): Sexualidades e institución escolar. Madrid: Ediciones Morata.  
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• Malinowski, Bronislaw (1975): La vida sexual de los salvajes. Madrid: Ediciones Morata.  
• Freyd, Jennifer (2003): Abusos sexuales en la infancia. La lógica del olvido. Madrid: Ediciones Morata.  
• Dallayrac, Nicolle (1980): Los juegos sexuales de los niños. Barcelona: Gedisa.  
• Botia, Fidela (2007): Sexualidad, identidad y afectividad. Cómo tratarlas desde la escuela. Barcelona: Graó.  
Comunicació no violenta:  

Comunicació no violenta: 

• Rosenberg, Marshall (2006): Comunicación no violenta: un lenguaje de vida. Barcelona: Gran Aldea Editores.  
• Rosenberg, Marshall; Seils, Gabriele (2013): Resolver los conflictos con la Comunicación No Violenta. Barcelona: Acanto.  
• Faure, Jean P. (2012): Educar sin castigos ni recompensas.  Buenos Aires: Lumen Humanitas. 

Metodologies centrades en el paradigma socioconstructivista 
Dins d’aquest bloc, hem inclòs un apartat de recursos bibliogràfics que fan referència a diverses teories i autors dins de l’àmbit de 
la psicologia de l’educació per tal de permetre al professorat adquirir un context ampli que situï les diverses metodologies dins 
del paradigma socioconstructivista on està ancorat el projecte educatiu.  
Així mateix, hem volgut aportar, a aquest recull, literatura pedagògica sobre experiències àmplies de projectes que s’han dut a 
terme a diferents parts del món amb característiques compartides amb l’Escola Congrés-Indians, posant especial èmfasi i 
concretant aquelles que, per determinades raons, han marcat una petjada més profunda en el tarannà de l’escola. Així doncs, dins 
de l’apartat “Experiències educatives generals i plantejaments metodològics” trobem uns subapartats amb bibliografia concreta 
de Maria Montessori, les escoles de Reggio Emilia i de la pedagogia Waldorf.  
També hem incorporat un apartat amb literatura científica sobre innovació educativa on es contemplen qüestions vinculades amb 
la pedagogia sistèmica, les escoles que aprenen i altres mecanismes que permeten l’evolució i la dinamització de les institucions, 
apartat fonamental si el que es pretén és mantenir la voluntat de canvi i d’adaptació ben viva.  
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Després d’aquest apartat, ens trobem una sèrie d’apartats que fan referència a temes més concrets que també són importants per 
l’equip i que requereixen de recursos i textos que facilitin la reflexió. Els temes als quals fem esment són els següents: 
“Observació, documentació i comunicació”,  “Creativitat, art, cinema i audiovisual”, “Psicomotricitat, joc i moviment”, “Educació 
ambiental, científica i matemàtica”, “Comunicació i llenguatge”, “Música” i “Atenció a la diversitat i educació especial”. Es pot 
contemplar que a les referències d’aquests apartats hi ha bibliografia que aporta recursos pràctics i llibres que faciliten la reflexió 
teòrica o amplien la mirada.  

Psicologia de l’educació:  

• Piaget, Jean; Inhelder, Barbel (2008): Psicologia del niño. Madrid: Ediciones Morata.  
• Piaget, Jean (2008): La representación del mundo en el niño. Madrid: Ediciones Morata.  
• Oleron, Pierre (1999): El niño su saber y su saber hacer. Madrid: Ediciones Morata.  
• Vigotsky, Lev; Leontiev, Alexis; Luria, Roger (2004): Psicología y pedagogía. Madrid: Akal.  
• Bruner, Jerome (1988): Desarrollo cognitivo y educación: Madrid: Ediciones Morata.  
• Bruner, Jerome (1987): La importancia de la educación. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Coll, César (comp.) (1992): Psicología genética y aprendizajes escolares: recopilación de textos sobre las aplicaciones 

pedagógicas de las teorías de Piaget. Madrid: Editorial siglo XXI.  
• Coll, César (et alter) (2004): Desarrollo psicológico y educación. Vol. I,  II i III. Madrid: Alianza Editorial.  
• Coll, César (et alter) (2004): El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.  
• Maturana, Humberto (2003): El árbol del conocimiento. Buenos Aires: Lumen.  
• Pozo, J.I. (1989): Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Ediciones Morata.  
• Gardner, Howard (2005): Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona: Editorial Paidós.  
• Gardner, Howard (2013): La mente no escolarizada: cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar en las escuelas. 

Barcelona: Editorial Paidós.   
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Experiències educatives i plantejaments metodològics:  

a) Experiències educatives generals:  
• Neil, A.S. (2012): Summerhill. Barcelona: Eumo. 
• Neil Readhead, Zoe (2012): Summerhill hoy. Albuixech: Litera libros editorial.  
• Makarenko, Anton (1996): Poema pedagógico. Madrid: Akal.  
• Stern, André (2012): Yo nunca fui a la escuela. Albuixech: Litera libros editorial.  
• Malaguzzi, Loris (2001): Educación infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Octaedro.  
• Cloud, Cristopher; Rawson, Martin (2002): Educación Waldorf: ideeas de Rudolf Steiner en la práctica. Madrid: Editorial Rudolf 

Steiner.  
• Wild, Rebeca(2011): Educar para ser: vivencias en una escuela activa. Barcelona: Herder.  
• Wild, Rebeca (2009): Vida en una escuela no directiva. Barcelona: Herder.  
• Wild, Rebeca (2007): Calidad de vida: educación y respeto para el crecimiento integral de niños y adolescentes. Barcelona: 

Herder.  
• Garmendia, Dora (et alter) (2007): Entramados: la experiencia de una comunidad de aprendizaje. Barcelona: Graó. 
• Gardner, Howard (et alter)(2001): El proyecto Spectrum. Vol. I, II i III. Madrid: Ediciones Morata.  
• Gilmour, David (2009): Cineclub. Barcelona: Mondadori 
• Morales, JJ; García Dueñas, LJ (2009): Maria Montessori. Fundación Emmanuel Mounier.  
• David, Miriam; Appel, G. (2010): Lóczy, una insólita atención personal. Barcelona: Octaedro.  
• Greenberg, Daniel (2003): Por fin libres. Educación democrática en Sudbury Valley School.  

b) Plantejaments metodològics concrets:  
- Montessori:  

255



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

• Montessori, Maria (1936): El niño el secreto de la infancia. México: Diana. 
• Montessori, Maria (2014): Ideas generales sobre el método. Madrid: CEPE.  
• Montessori, Maria (1998): La mente absorbente. México: Diana 
• Montessori, Maria (2003): El método de la pedagogía científica aplicado a la educación de la infancia en las “clases dei 

bambini”. Madrid: Biblioteca Nueva.  
• Montessori, Maria (1986): Formación del hombre. México: Diana.  
• Montessori, Maria (): El manual personal de la doctora Montessori. México: COEDI.  

Pedagogia Waldorf: 

• Carlgren, Frans (2004): Pedagogía Waldorf: una educación hacia la libertad. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.  
• Patzlaff, R; Wolfgang, S. (2007): Indicaciones de pedagogía Waldorf. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.  
• Scheven, Karin Evelyn (2014):Mi querida muñeca. Barcelona: Editorial Pau de Damasc.   
- Reggio Emilia:  
• Dolci, Mariano (2013): Garabatos teatrales. Barcelona: Octaedro.  
• Dolci, Mariano(2003): Jo i les ombres. Barcelona: Rosa Sensat.  
• VVAA (2011): La inteligencia se construye usándola. Madrid: Morata.  
• VVAA (2005): Territorios de la infancia. Barcelona: Graó.  
• VVAA (2004): Los pequeños del cine mudo: juegos en la escuela infantil entre niños y peces. Barcelona: Octaedro.  
• Dahlberg, Gunilla (2005): Más allá de la calidad en educación. Barcelona: Graó.  
• VVAA(2004):Consejos: Las niños y los niños de 5 y 6 años explican a los de 3 la escuela que los acogerá. Barcelona: Octaedro.  

Innovació educativa:  

• Carbonell, J.(2001): La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata. 
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• Hargreaves, Andy (1994). Profesorado, cultura y postmodernidad: cambian los tiempos, cambia el profesorado. Madrid: Morata, 
2005 

• Santos Guerra, Miguel Ángel (2000): La escuela que aprende. Madrid: Morata. 
• Bolívar, A. (2000a): Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesas y realidades. Madrid: La Muralla. 
• Senge, Peter (1990): La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. Sant Boi de Llobregat: 

Granica, 2006. 
• Capra, Fritjol (1996): La trama de la vida. Barcelona: Anagrama, 1998. 
• Traveset, Mercé (2007): La pedagogía sistémica. Barcelona: Graó.  
• Franke, M (2012): Eres uno de nosotros. Buenos Aires: Alma Lepik. 
• Garriga, J. (2008): Vivir en el alma. Amar lo que es, amar lo que somos y amar lo que son. Barcelona: Ridgen Institut Gestalt.  
• Cordero, Maita A. (2008): Cuentos que nos unen: relatos que transmiten los ordenes del amor según Bert Hellinger. Buenos 

Aires: Alma Lepik.  
• Hellinger, Bert (2011): Órdenes del amor: cursos seleccionados de Bert Hellinger. Barcelona: Herder.  

Observació, documentació i comunicació:  

• Altimir, David (2010): ¿Cómo escuchar a la infancia?. Barcelona: Octaedro.  
• Hoyuelos, A. (2009): La ética en el pensamiento y obra de Loris Malaguzzi. Barcelona: Octaedro.  
• Hoyuelos, A. (2006): La estética en el pensamiento y obra de Loris Malaguzzi. Barcelona: Octaedro. 

Creativitat, art, cinema i audiovisual: 
• Vecchi, Vea (2013): Arte y creatividad en Reggio Emilia. El papel de los talleres y sus posibilidades en educación infantil. 

Madrid: Morata. 
• Gardner, Howard (1985): Arte, mente y cerebro. Barcelona: Paidos, 2011. 
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• Gardner, Howard (2010): Mentes Creativas. Una anatomía de la creatividad. Barcelona: Paidós.  
• Stern, Arno (2008): Del dibujo infantil a la semiologia de la expresión. Valencia: Carena Editors.  
• Robinson, Ken (2011): El elemento. Barcelona: Debolsillo.  
• Bergala, Alain (2007): La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. 

Barcelona: Laertes. 
• Hégu, Bernardette (2011): Desarrollo de la pintura y el dibujo en las escuelas Steiner-Waldorf. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.  
• Strauss, Michaela (2007): El lenguaje gráfico de los niños. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.  
• Majoral, Silvia (2014): Siguiendo el hilo. Barcelona: Octaedro.  

Psicomotricitat, joc i moviment:   

• Howard, Susan (et alter) (2010): El juego, el desarrollo del niño y la educación preescolar Waldorf. Madrid: Editorial Rudolf 
Steiner.  

• Pikler, Emmi (1984): Moverse en libertad. Desarrollo de la motricidad global. Madrid: Narcea.  
• Tardos, Anna (2014): El adulto y el juego del niño. Barcelona: Octaedro.  
• Aucouturier, B. (2007). Los fantasmas de la acción y práctica psicomotriz. Barcelona: Graó. 
• Arnaiz, P., Rabadan, M. y Vives, l. (2001). La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa. Málaga: Aljibe 
• Aucouturier, B., Mendel, G. (2007). ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto? El lugar de la acción y la maduración 

psicológica de la infancia. Barcelona:  Graó. 
• Sugrañes, E./ Àngel, M (2007). La educación psicomotriz (3-8 años). Barcelona: Graó. 
• Chuvarovsky, Tamara (2012): CD Rimas, juegos y movimientos. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.  

Educació ambiental, científica i matemàtica:  

• L’Ecuyer, Catherine (2013): Educar en el asombro. Barcelona: Plataforma. 

258



PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

• Freire, Heike (2011): Educar en verde. Barcelona: Graó.  
• Carson, Rachel (2012): Sentido del asombro. Madrid: Encuentro.  
• Carson, Rachel (2013): Primavera silenciosa. Barcelona: Planeta.  
• Carson, Rachel (2007): El mar que nos rodea. Barcelona: Destino.  
• Sagan, Carl (2004): Cosmos. Barcelona: Planeta.  
• Sagan, Carl (2005): El mundo y sus demonios. Barcelona: Planeta.  
• Sagan, Carl (2006): Los dragones del edén: especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Barcelona: Crítica.  
• Margulis, Lynn; Sagan, Dorion (1996): ¿Qué es la vida?. Barcelona: Tusquets.  
• Caamaño, Aureli (et alter) (2012): 11 ideas clave: el desarrollo de la competencia científica. Barcelona: Graó.  
• Suzuki, David (2011): El legado: la sabia visión de un anciano para un futuro sostenible. Barcelona: Octaedro. 
• Driver, R. (et alter)(1999): Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid: Ediciones Morata.  
• Harlen, W. (2007): Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Madrid: Ediciones Morata.  
• Binies, Purificación (2008): Conversaciones matemáticas con Maria Antonia Canals. Barcelona: Graó.  
• Canals, Maria Antonia (2007): Vivir las matemáticas. Barcelona: Octaedro.  
• Corbalán, Fernando (2008): Las matemáticas de los no matemáticos. Barcelona: Graó.  
• Alcalá, Manolo (2002): La construcción del lenguaje matemático. Barcelona: Graó.  
• Lizcano, Emmanuel (): Imaginario colectivo y creación matemática: la construcción social del número, el espacio y lo imposible 

en China y en Grecia. Barcelona: Gedisa 

Comunicació i llenguatge:  

• Fons Esteve, Montserrat (2004): Leer y escribir para vivir: alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita en la escuela. 
Barcelona: Graó.  
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• Ferrer, Isabel (2012): La artesania de la comunicación. Barcelona: Graó.  
• Graves, D.H. (2002): Didáctica de la escritura. Madrid: Ediciones Morata.  
• VVAA (1998): L’aprenentatge de la lectoescriptura des d’una perspectiva constructivista. Vol I i II. Barcelona: Graó.  

Música:  

• Malagarriga, T; Vals, A. (2007): La audición musical en la educación infantil.  Barcelona: CEAC. 
• Pujol, MA; Busqué, M.(2007): Ximic. Jocs tradicionals. Barcelona: Amalgama.  
• Vilar, Mercè (1987): Jocs dansats.  Barcelona: Rosa Sensat.  
• Amades, Joan (2009): Les cent millors cançons de nadal. Barcelona: La butxaca.  

Atenció a la diversitat i educació especial:  

• Torras de Bea (2011): Adopción e identidades. Barcelona: Octaedró.  
• Gross, J. (2004): Las necesidades educativas en educación primaria. Madrid: Ediciones Morata. 
• East, Viv; Evans, Linda (2010): Guía práctica de necesidades educativas especiales. Madrid: Ediciones Morata.  
• Famham-Diggory, Sylvia (2004): Dificultades de aprendizaje. Madrid: Ediciones Morata.  
• Sigman, M.; Capps, L. (2000): Niños y niñas autistas. Madrid: Ediciones Morata.  
• Artola, Teresa (2005): Niños con altas capacidades. Cómo son y cómo tratarlos. Madrid: Entha.  
• Sacks, Oliver (2001): Un antropólogo en marte. Siete relatos paradógicos. Barcelona: Anagrama.  
• Bettelheim, Bruno (2007): La fortaleza vacía. Barcelona: Paidós.  
• Eiholzer, U. (2006): El síndrome de Prader-Willi. Karger Medical and Scientific Publishers. 
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