
XERRADA ESCOLA CONGRÉS INDIANS 
 

Educació viva i activa 
 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L’ESCOLA 
Les característiques principals d’aquesta escola és que és una Escola de Nova Creació. Aquesta 
ha begut de corrents ideològiques, les quals promou i duu a terme a través del seu PEC com 
Waldorf, Rebeca Wild, Summerhill, Escola Nova, Montessori, Ken Robinson, Hellinger, Escola 
Antzuola. 
 
PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE 

- El projecte que té és molt nou, encara que s’adequa al currículum, ja que únicament està 
format per dos cursos: P3 i P4 

- Els infants treballen i aprenen a través dels ambients d’aprenentatge i, per tant, no hi ha 
aules ordinàries ni treballen amb fitxes o llibres. Aquests tallers s’adeqüen al nivell de 
desenvolupament de cada infant. A més, hem de dir que tots els espais són de colors 
càlids i fusta. 
Els espais que podem trobar a l’escola són els següents: 

1. Atellier de la luce 
Treballen la llum i es converteix en un espai molt científic. 

2. Joc simbòlic 
3. Ambient d’art 

Potencien principalment els minitallers, espais de construcció i de pintura 
col·lectiva al cavallet, a la taula, individual... 

4. Mediateca 
Treballen les matemàtiques fent ús dels jocs de Montessori. 

5. El pati 
En aquest espai els infants poden accedir si ells volen. També ho fan encara que 
ploguin. 

6. Jardí 
És un espai on els nens poden estar a prop de la natura.  

7. Laboratori dels sentits 
Està lligat amb el taller de ciències. (Cuina, plantes, experiments) 



8. Psicomotricitat  
 

- Una de les altres característiques del PEC és que els mestres sempre proporcionen una 
mirada respectuosa vers a l’infant, ja que respecten en tot moment el procés de vida dels 
nens, infants de l’avui amb necessitats presents, sense partir pel seu futur.  

A l’entrada dels infants a l’escola, l’objectiu és acompanyar a l’infant segon les seves 
capacitats. Adaptació escola (els pares i mares poden conviure a l’escola) duren entre 3 
setmanes i 2 mesos. Practiquen les entrades relaxades, reconeixement persona, 
salutació tranquil·la dels mestres a tots els infants. 

- Aprenentatge actiu i vivencial 
Dinàmiques actives i vives respectuoses amb infants (0-6 anys descoberta sensorial).  
Segons ens han comentat, els infants tenen el desig innat d’aprendre, i per tant,  un dels 
altres objectius dels mestres és no “matar” aquest desig, la motivació. 

- Respectar el ritme individual, sense imposició i amb acompanyament emocional. 
- Treball progressiu materials amb que se senten a gust. 
- Experimentació amb tots els materials que tenen al seu abast (pintura, farina, amb el 

propi cos –psicomotricitat- fotografia... ) 
- Entorn segur per promoure el seu aprenentatge 

L’essència de la persona és la riquesa de la diversitat, per aquest motiu no han de 
canviar-los els mestres.  

- No fan fileres, molt robòtic, i no és real, ho fem per veure’ls endreçats. 
- No porten bates, únicament les utilitzen quan pinten, fan tallers...  

- No hi ha hores establertes per anar al lavabo o beure aigua 
- Tampoc utilitzen el reforç positiu o negatiu, no volen que facin les coses per agradar als 

adults sinó per ells mateixos, per sentir-se bé., amb el temps et pregunten t’agrada? I 
veuen que tot i que al mestra no li agrada si ells se senten orgullosos de la creació la 
mestra ho respecta. 

 
Finalment, l’escola promou un entorn lliure, ric en relacions, però amb molt límits, però quan 
passa alguna cosa, i només per aquell infant que ha infringit algun criteri important. També la 
responsabilitat i consciència versus l’obediència es promou de manera significativa perquè ells 
mateixos gestionin les pròpies relacions, i que el desenvolupament sigui un procés conscient.  
 
 



UN DIA A L’ESCOLA 

HORARI 
8.00 acollida matinal 
9.00 entrada relaxada, troben obert diversos ambients, entre d’ells el pati, perquè s’esbargeixin 
si volen. I puguin treballar després a la resta d’ambients més relaxats, de més treball cognitiu. 
10.00 Assemblees: es donen el BON DIA (Nens barrejats P3 i P4) 
Lliure circulació pels ambients  
12.15 Els pares accedeixen a les instal·lacions i veuen com fan activitats els infants 
12.30 Menjador ecològic, amb els mateixos ideals de l’escola on es treballa molt l’autonomia. 
Parteixen de que cada nen sap la gana que té i cadascú se serveix el que vol, criteri és que 
s’han de menjar el que han decidit servir-se. Se’ls acompanya molt a prop, i és té molt en 
compte el procés d’adaptació a l’espai, que no és la seva llar. 
Després menjar 3 espais: dormir, el pati i mediateca (conte...) 
Assemblea tarda: salutacions i explicació dels tallers (s’ofereixen 6 tallers, amb 16 alumnes per 
taller, intentant respectar la necessitat dels infants i essent flexibles) 

- Taller de la llum 
- Taller d’art 
- Taller matemàtic:  treball dels números 
- Taller música 
- Taller de ciència quotidiana en anglès 
- Psicomotricitat 

16.15 comencen a entrar les famílies 
16.30 Acollida tarda Activitat compartida amb família 
 
L’escola  és una comunitat d’aprenentatge, és a dir, un espai tant pels infants com per les 
famílies, respectuós amb procés adaptació que dura pràcticament 1 any. Els pares tenen el seu 
propi espai familiar, un espai sempre obert, i la resposta és molt bona.Formació permanent 
professorat, que els mestres fan plegats. (escola Antzuola, País Vasc) 
 
 

 
 



PREGUNTES 
 
1. Com avalueu? 
Els infants actuen lliurement però cada mestra es tutora de 25 infants. Hi ha 3 espais de la 
setmana que cada tutora no es responsable de cada ambient sinó que fa d’observadora dels 

processos dels seus infants sobre els criteris que han decidit al claustre. Documentació dels 
processos amb fotografies que serveixen perquè els pares entenguin el procés dels seus infants, 
informes. 
 
2. Com preparareu els infants per primària i secundària? 
A mesura que els infants van creixent, les necessitats són unes altres. L’important es que l’etapa 
0-6 es respecti molt la etapa sensorial. Dintre dels ambients, a primària, es desenvolupen una 
sèrie de projectes que es desenvolupen de manera interdisciplinària de forma que és 
desenvolupen les competències necessàries. La passió sempre els acaba portant més enllà dels 
objectius dels projectes, poc a poc l’infant no necessita tanta activitat física. 
 
3. Què feu quan et pregunten si el que fan està bé? 
Mai diem si està bé o no sinó que ell faci la valoració segons què pensen. Resposta des de 
l’emoció. 
 
4. Com van els nens si no fan fila? 
Quan anem d’excursió, els infants van en grup, tot i que els infants amb alguna necessitat van de 

la mà del mestre. Els pares i les mares també ens acompanyen en les sortides, ja que la 
tendència de l’infant no és sortir-se del grup. Sempre sortim per grups, com a molt, de 50 
alumnes. 
 
5. Es difícil saber si l’infant abusa de la confiança per anar al lavabo? 
En una escola normal, anar-hi serveix per desinhibir-se però en aquesta escola els infants poden 
relaxar-se quan vulguin, al no haver contenció no necessiten abusar. 
 
 

Intervenció a l’aula d’educació Infantil 
Ana Isabel Real i Mireia Roig 

Campus Mundet, 21 de març de 2012   


