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Assistents: Més de vuitanta educadores procedents de :

EBM Valldaura,  EBM Patufet  de  Navas,EBM  Camp  de  l'Arpa,  EBM  El  tren,  EBM La 

Filadora,  EBM Icària,  EBM Turó,  EBM l'Harmonia,  EBM La Colometa, EBM L'aliança, 

EBM Bambi, EBM Can Canet, EBM Gat Negre, EBM Pla de Fornells, EBM El Palomar, 

EBM l'Argimon, EBM Casa dels nens, EBM La Marina de l'estació, EBM Londres, EBM 

Nenes i nens, EBM El roure, EBM Can caralleu, EBM El fil, EBM l'Harmonia, EBM l'Arboç,  

EBM L'esquirol, EBM La Verneda

Educadores de l'escola bressol La Marta de Sant Boi del Llobregat

Educadores de l'USEB Vila Joana.

PRIMERA PART

Presentació Escola lliure La Caseta:

Projecte educatiu que acull infants dels 2-6 anys acompanyant-los en el seu desenvolupament a 

partir dels principis de la pedagogia lliure. Més petits no perquè del 0-2 anys es considera que hi ha 

molt vincle amb la família i que no hi ha d'haver separació. Es proposen espais de criança per les  

tardes per atendre aquests infants i famílies fins els dos anys.

El vincle i el valor a l'acompanyament en el procés de desenvolupament de l'infant fan que les ràtios 

a l'espai de la Caseta, siguin un factor imprescindible en el projecte. Actualment hi assisteixen 29 

infants i hi ha 4 educadores. 

Bases del projecte:

Psicomotricitat relacional

Massatge infantil

Llenguatges expressius

S'anomenen Escola lliure en el sentit que l'infant pot escollir el què vol fer.

Però quanta més llibertat,  més límits. I els límits sorgeixen del respecte a l'altre i als materials. 

L'infant escull què vol fer i on anar entre els diferents espais. L'objectiu és poder acompanyar cada 

infant des de la seva individualitat



A l'espai de La Caseta, l'adaptació és el temps que necessita l'infant. Mai es marca un temps ni una 

data final. És molt important que aquests primers temps sigui una persona referent per a l'infant la 

que l'acompanyi en aquest procés d'adaptació, fins que l'infant faci un vincle amb una altra persona, 

conegui l'espai, conegui els límits i les normes.

L'horari de la Caseta és de  9:00-14:15, es considera que els infants tan petits no han d'estar tanta 

estona separats de la família.

Un dia a dia a La Caseta:

L'horari de 9 a 10:15. Els infants van arribant i esmorzen o van a jugar. A les 10:15 es tanca la porta 

per no tenir interferències en el joc de l'infant.

A les 10:15 es fa una assemblea on no és obligatori que els infants hi siguin tots. Allà s'explica on 

estarà cada educadora i s'hi hi haurà alguna proposta concreta. Els infants participen explicant el 

que els interessa.

Algunes  reflexions  que  s'han  fet  els  mateixos  educadors  de  la  Caseta:  L'espai  necessari  pels  

diferents infants. Com s'hi dona resposta? Infants petits que tenen unes necessitats diferents als  

grans.

 12:00 Dinar. Tots junts, però en taules diferenciades per poder atendre de manera més individual 

els infants. Les famílies que ho volen també hi poden estar.

Espai de joc i descans si algú ho necessita.

Activitat final per tancar la jornada: contes, titelles.....

A la Caseta es fan les coses quan els infants estan preparats per fer-ho, no quan l'adult li diu. 

Emocions i conflictes a la Caseta. 

L'adult no intervé si ells ho poden arreglar sols. Si demanen ajuda o veiem que no, intervenim. No 

hi ha agressor ni víctima. S'acull els dos infants, ajudant-los a posar paraules per expressar què els 



hi està passant. Fins que no està resolt i els dos infants estan bé, no es pot continuar el joc.  Les 

ràtios petites permeten aquest acompanyament.

L'entorn pensat, dissenyat i preparat, que propicia el desenvolupament de les seves capacitats. 

L'adult que acompanya, observant aquestes capacitats i aquest interès de l'infant.

L'actitud de l'adult

Des del respecte, la disponibilitat per a l'infant, però sense intervenció directe.

Observador.

Mirada perifèrica.

No jutjar

Deixar fer, confiar, empatia

Famílies

Implicades a nivell emocional i participatiu de l'escola: dinars, logística....

No hi ha diner públic en aquest servei. El cost l'assumeixen les famílies.

Reunions entre els educadors 

Un cop al mes reunió amb les famílies: logística i debats pedagògics

Informe final de curs

Formació d'educadors /educadors en pràctiques

Més informació: http://www.la-caseta.com/catala/bienvenidos.html

Intervencions

Com és  el  pas  a l'escola ordinària? Moltes  de les  famílies  ja  busquen escoles  que  tinguin  un 

projecte proper a l'escola lliure.

De la Caseta a l'Escola Bressol. Punts en comú:

– L'observació

– La confiança

– Empatia

http://www.la-caseta.com/catala/bienvenidos.html


Grans diferències

– Ràtios

– Espais

– Participació famílies

– Horaris gens adaptat a les necessitats dels infants.

Quines opcions tenim amb la realitat que tenim? L'actitud de l'educadora és el que marca la manera 

d'estar del grup, sigui la realitat que sigui. La mirada de l'adult cap a l'infant.

Una  intervenció  remarca  que  ara  cal  encara  més,  moments  de  trobada  entre  adults  per  poder 

continuar formant-nos. Però que la realitat de les escoles bressol està repercutint en aquests espais 

de trobada.

Capacitats dels infants: les coneixem? Les respectem?

SEGONA PART

La segona part està dedicada al treball entre els diferents grups que es varen fer, a partir de  

l'experiència de La Caseta i de la nostra realitat a les escoles bressol.

Treball en diferents grups- Aportacions

– Importància  de  la  Formació  personal.  Com  cadascú  de  nosaltres  continuem  la  nostra 

formació per poder continuar fent una feina de qualitat.

– La reducció de la mitja hora de suport com afecta als espais de trobada dels adults

– Com ens ha afectat la nova organització

– Com buscar  moments de trobada per compartir amb l'equip com ens sentim. Cuidar la part 

emocional dels equips.

– Tot i els canvis, i el malestar que ens genera aquest nou model imposat, no perdre de vista 

com volem treballar, i parlar i reflexionar sobre com ho fem.

– La importància d'acompanyar-nos entre nosaltres.

– Es valora la Il·lusió i motivació de la xerrada de la persona que ens ha aportat l'experiència 



de la Caseta.

– Ser conscients del procés de dol pel que estem passant.

– Com  la  figura  d'algunes  direccions  està  minvant  les  capacitats  d'algunes  educadores, 

imposant el seu estil directiu amb les ganes, experiències i motivacions del equips.

– Es valora la necessitat d'un temps de compartir amb altres educadores

– Com reconduir les actituds parvulistes a l'escola bressol. I deixar de fer tantes coses en el  

moment  que  estem  i  revaloritzar  altres  aspectes:  ed.  En  valors,  estima,  resolució  de 

conflictes, l'acompanyament individual de les necessitats més bàsiques de l'infant. I com cal 

reorganitzar l'equip i les tasques de tots els membres per fer això possible.

– La clonicitat de les escoles bressol. Tots els espais iguals. Cal tenir rèpliques exactes de 

materials i espais  a totes les estances?

– No hem de perdre de vista  que són l'actitud i  el  model  de l'educadora  el  que propicia  

l'escola bressol que volem.

– Les famílies dins l'aula. Com i de quina manera.

– Els continguts que poden demanar les famílies. Com sabem argumentar els nostres projectes 

educatius? Ens sabem explicar?

– El Material que oferim a les escoles bressol, que respon més a una necessita de l'adult que 

no pas de l'infant. Les activitats dirigides que responen més a  la comoditat i el control de 

l'adult, més que al dret de l'infant de jugar i investigar.

– Les  famílies.  Les  famílies  duen  els  infants  a  La  Caseta  perquè  confien  i  creuen en  un 

projecte d'escola lliure. L'escola bressol pública té diferents punts de partida i necessitats de 

les famílies. Com atendre a l'escola bressol la diversitat de famílies? Com traspassem i fem 

visible  el  projecte  educatiu?   La documentació com a eina de traspàs  de la  nostra  línia 

pedagògica. Fer visible allà invisible.

– “Què  vol  dir  trobar-nos?”.  Quins  moments?   No  institucionalitzar-nos  tant.  Famílies  i 

educadores. Potser buscar espais fora de l'horari.

– Fer xarxa . 

– Es parla del concepte d'injustícia. Qui té diners pot triar l'educació que vol. Com a escola 

bressol pública tenim l'avantatge i el valor de  poder arribar a diversitat de barris de la ciutat, 

i  podem oferir  tota  una  altra  cultura  de  criança  i  d'acompanyament  a  l'infant.  Tenir  en 

compte que projectes com la Caseta poden provocar petits guetos educatius, perquè només 

són assumibles per les famílies que s'ho poden permetre.

– Es  parla  del  concepte  de  criança:  L'obligatorietat  de  dur  el  nen  a  l'escola  bressol?  I 



l'obligació d'un mínim d'hores.

– La dificultat de l'acompanyament en aquestes edats i el número d'infants per adult.

– Cuidar-nos com a equip

– Parlar molt amb les famílies

– Replantejament  d'organitzacions  i  agrupacions  d'infants  després  de  les  noves  mesures: 

espais oberts.....

– Com anar interioritzant les diferents fonts educatives i assimilar-ho en la realitat que tenim: 

Lóczy, Reggio Emilia, Pistoia, Montessori.....sense caure en parlar de mètodes, sinó quedar-

nos amb allò que ens interessa i que ens permet acompanyar l'infant i les famílies de la 

millor manera possible.

– Co-responsabilitat de l'equip

– Il·lusió

– Mantenir el que puguem l'essència de l'escola bressol.

Finalment una darrera aportació recull la necessitat compartida de poder continuar tenint aquests 

espais de trobada, per poder compartir com anem treballant a les diferents escoles. Partir  d'una 

realitat propera per poder formar-nos.

Ens trobarem de nou, Dilluns 19 de novembre a les 4 Torres


