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Objectius de l’escola 

Aquesta escola vol oferir un model diferent basat en l’escola oberta, oferint els espais, materials, 

aules, metodologia adequats i on poden fer el que volen (espai de lliure circulació).  Les bases 

del centre són el respecte i la confiança. Volen trencar amb l’esquema de l’educació que existeix 

ara de: el professor diu, l’alumne fa, i volen establir un ambient de creativitat i d’autonomia. La 

idea és que els infants aprenguin a través del joc. 

 

Estructura d’un dia 

Comencen les classes a les 9. De 9 a 10:30 tenen horari lliure, cada infant pot anar a l’ambient 

que vol. En aquest horari els nens i nenes de P3 tenen els seus propis espais ( ja que necessiten 

una adaptació) però els nens de P4 i P5 es poden barrejar i poden anar als ambients que 



desitgin (joc simbòlic, plàstica, llengua, matemàtiques, ciències, construcció, comunicació, etc.) 

encara que no sigui propi de la seva aula. Això és fa per a que cada nen pugui autoregular-se i 

per a que es senti a gust. Durant aquest període del matí els pares dels alumnes de P3 poden 

estar a la classe fins l’hora que vulguin i els de P4 i P5 fins les 9:30. 

Després tenen 1h de pati sencera, ja que es considera que el joc és molt important en aquestes 

edats, i per aquest mateix motiu el pati està ple de recursos i materials. En aquesta hora, fan 

l’esmorzar saludable, on fomenten una alimentació sana. 

Després del pati tenen mitja hora de conversa amb el tutor, on comparteixen el que viuen dia a 

dia i les seves inquietuds. 

A les tardes fan tallers (psicomotricitat, teatre, projectes,etc). Les tardes dels divendres estan 

dedicades al joc simbòlic i a la creació artística ja que els consideren dos aspectes vitals en 

l’educació i l’aprenentatge ( fer de...), i per això fan obres de teatre on participa tot el personal de 

l’escola (des dels mestres fins als conserges i els cuiners). Dues obres a l’any, les fan en anglès. 

El teatre és important ja que és una part emocional necessària per a l’infant. 

 

Els mestres 

En aquesta escola tenen un clar funcionament del professorat. Diuen que ells no ensenyen, sinó 

que els nens aprenen  i que el mestre acompanya als infants en el procés d’aprenentatge però 

sense actuar, només observar i en cas que algun nen/a tingui dificultats, acompanyar-lo i guiar-

lo. Els infants no tenen sempre la mateixa mestra, sinó que en funció de l’activitat van rotant. 

 



 

Avaluació 

En aquesta escola no es poden anticipar uns resultats explícits ni determinar-los a priori ja que 

no els tenen. Els mestres informen a les famílies sobre com van els infants en el procés 

d’aprenentatge. 
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