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El nostre agraïment més sincer 

 

als serveis educatius de la ciutat de Pistoia, per obrir-nos les portes, acollir-nos i fer-nos partícips 

des del primer moment de la seva pràctica educativa 

 

a totes les mestres que ens han proporcionat informació necessària per fer- nos entendre la 

filosofia d'aquests serveis i que ens han ajudat a portar a terme la nostra investigació 

 

a la Maite, per ajudar-nos a estructurar el treball, per resoldre els nostres dubtes i per fer-nos un 

seguiment acurat durant tot el procés d'elaboració del treball 

 

a la família i als amics pel seu suport constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uno spazio “buono” per il bambino deve sapere accoglierlo, deve cioè corrispondere al 

bisogno di sicurezza e di affettività forte nei primi anni di vita, e deve anche sostenere ed 

incoraggiare il suo desiderio di esplorare e di conoscere per consentire un progressivo 

arrichimento della sua esperienza e delle sue capacità di apprendere.” 

Ana Lia Galardini 
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Resum 

Aquesta recerca d’investigació té com a objectiu analitzar i observar l’organització dels 

espais dels serveis educatius de la ciutat de Pistoia, amb el propòsit d’esbrinar com 

aquesta organització de l’ambient educatiu afavoreix a l’atenció a la diversitat i a la 

inclusió. Per aquest motiu, s’ha realitzat una fonamentació teòrica per tal de conèixer en 

profunditat el projecte educatiu i la concepció pedagògica dels serveis d’aquesta ciutat, 

així com les teories en relació a l’espai com a tercer educador. Seguidament, s’ha volgut 

relacionar el marc teòric amb una part pràctica basada en l’observació de tres serveis 

educatius (un Asilo Nido, una Scuola dell’Infanzia i una Area Bambini) juntament amb 

entrevistes que reflecteixen les aportacions de tres mestres expertes en l’àmbit educatiu 

d’aquests serveis, que van dels 0 als 6 anys.  

Paraules clau: serveis educatius de Pistoia, espais, atenció a la diversitat, inclusió, 

concepció pedagògica.  

 

Abstract 

This research aims to analyse and observe the organization of educational spaces and 

services in Pistoia', with the intention of verifying how this organization of the educational 

environment favours the attention to diversity and integration. For this reason, a theoretical 

framework has been created to find out, in depth, the educational project and the 

pedagogical conception of the services of this city, as well as the theories in relation to the 

space as the third educator. This study relates a theoretical frame to a field study based 

on the observation of three educational services (in a nursery, in a pre-school and in a 

children area) together with some interviews that reflect the contributions of three experts 

in the educational area of these services ranging from ages 0 – 6. 

Key words:  educational services in Pistoia, spaces, attention to diversity, integration, 

pedagogical conception. 
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0. Introducció 

 

Al llarg de la nostra formació com a mestres, se'ns ha exposat la pedagogia italiana com 

un gran referent educatiu i com un dels models educatius de qualitat educativa a seguir. 

Per aquesta raó, quan des de la Universitat de Vic se'ns va exposar l’oportunitat de poder 

realitzar les pràctiques internacionals als serveis educatius de la ciutat de Pistoia, una de 

les ciutats més famoses pel seu projecte educatiu, vàrem decidir gaudir d’aquesta gran 

experiència professional. Per aquest motiu, vàrem acordar vincular el nostre treball de 

final de grau a aquesta estada a Itàlia. Aquesta decisió la vàrem prendre perquè des d’un 

primer moment, ens vàrem interessar en la manera en com conceben l’espai i la 

importància que li donen. Així doncs, en conèixer el projecte educatiu d’aquesta ciutat, 

vàrem focalitzar la nostra investigació en l’organització dels espais dels diferents serveis 

educatius.  

Creiem que pot ser molt útil per la nostra futura professió conèixer en profunditat els 

espais educatius de referència per tal de construir en un futur una pedagogia d’escola 

inclusiva. Aquest treball de final de grau esdevé un gran repte per a nosaltres, ja que el 

viurem en primera persona. Ens volem formar de la millor manera possible i considerem 

que el fet de realitzar les pràctiques a Itàlia ens proporcionarà un bagatge formatiu i unes 

experiències que ens enriquiran i permetran posar en pràctica tot el que hem après. Així 

mateix, creiem que aquesta experiència ens permetrà relacionar tots els aprenentatges 

adquirits al llarg dels quatre anys del grau de mestre d’educació infantil, ja que tindrem 

l’ocasió de viure en primera mà el context i la realitat educativa de les escoles italianes. 

Més concretament, el fet d’endinsar-nos dins la vida dels serveis educatius de la ciutat de 

Pistoia, una ciutat que esdevé pionera en l’educació per a la infància, ens permetrà veure 

una nova manera de fer i veure l’educació i en conseqüència, podrem evidenciar que una 

altra educació és possible. 

El motiu pel qual volem realitzar aquest treball en parella es deu al fet que a les dues ens 

motiva la mateixa temàtica, a més a més les dues volem aprofitar l’oportunitat que se’ns 

ofereix des de la universitat de marxar a Pistoia i poder realitzar allà les últimes pràctiques 

del grau de mestre. Per això, volem realitzar conjuntament aquesta recerca. Creiem que 

d’aquesta manera podrem aprofundir més i millor en un tema que ens crida tant l’atenció.  

D’altra banda, el fet de realitzar la menció en educació inclusiva i atenció a la diversitat, 

ens ha permès entendre quina importància té educar en la equitat i de manera inclusiva. 

Per aquest motiu, des d’un primer moment ens ha interessat el model educatiu pistoiès, 

que creu en una educació de qualitat que respecta les individualitat i elimina les barreres, 
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proporcionant així atenció a la diversitat. Des del nostre punt de vista, l’organització dels 

espais i la distribució del mobiliari juguen un paper fonamental en l’aprenentatge dels 

infants. Això ens va fer creure que podria ser un factor que condiciona aquest aspecte, 

així doncs, el nostre treball té com a objectiu observar de quina manera els espais 

influeixen en l’atenció a la diversitat. És a dir, a partir d’una observació general i específica 

de cada espai, es pretén realitzar un posterior anàlisi per tal de respondre la nostra 

pregunta inicial, que encapçala la nostra recerca. A més a més, volem aprofundir aquest 

aspecte amb entrevistes que es realitzaran a mestres que treballen en aquests serveis 

educatius. 

Durant l'estada als serveis educatius, hem observat com és el dia a dia de l'aula, la realitat 

dels centres, les característiques dels infants, el tarannà pedagògic dels serveis, les 

relacions que s'estableixen entre nens i nenes, el rol de la mestra/tutora, el vincle amb les 

famílies, etc. Així doncs, gràcies a l'observació i la posterior anàlisi, durant aquest període 

s'ha pogut entendre i evidenciar quines són les característiques de les escoles que formen 

part dels serveis educatius d'aquesta ciutat. Tot i així, cal esmentar que el nostre focus 

d'observació ha sigut l'organització dels espais, la selecció del material, la distribució del 

temps, la concepció que es té sobre l'infant i el rol de l'adult, ja que s'han volgut aprofitar 

l'estada de pràctiques per analitzar els següents ítems observables corresponents al 

nostre treball de final de grau. 

El treball està organitzat en dos blocs. Per una banda, la part teòrica, on primerament 

s'exposa com és el projecte dels serveis educatius d'aquesta ciutat, i també la 

contextualització d'aquests serveis durant els anys. A més a més, fem referència a un 

referent educatiu que la ciutat de Pistoia ha tingut en compte a l'hora de realitzar el 

projecte educatiu, Loris Malaguzzi. Les aportacions d'aquest expert queden recollides en 

la carta dels serveis educatius, de la qual també realitzem una petita introducció. D'altra 

banda, en l'apartat teòric també s'explica el concepte d’infant, així com el rol que ha de 

tenir l'adult i el temps que s'ha de donar als nens i nenes. També s'esmenta la concepció 

pedagògica de l'espai com a tercer educador i les característiques que aquest ha de tenir 

per tal de contribuí a ambient adequat que estimula l'aprenentatge. Finalment, en aquest 

apartat es parla a trets generals sobre les característiques dels materials i de la 

importància de la documentació com a eina de reflexió educativa. 

Pel que fa a la part pràctica, es presenten els instruments de recerca utilitzats en aquest 

treball: les observacions de tres serveis educatius i entrevistes a tres mestres que 

treballen en cadascun dels serveis educatius observats (Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia i 
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Area Bambini Verde). Seguidament, s'exposen els resultats de la investigació, on trobem 

l'anàlisi de cada servei observat. 

Per últim, a les conclusions es respon a la pregunta inicial plantejada a partir de les 

reflexions extretes de l'anàlisi i de les entrevistes amb les mestres, relacionant i verificant 

si la fonamentació teòrica i la pràctica educativa tenen punts en comú i en conseqüència, 

un lligam, o pel contrari, si hi ha aspectes de la teoria que no es contemplen ni es veuen 

reflectits en la pràctica. 
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1. Fonamentació Teòrica 

1.1  La ciutat de Pistoia i l’Educació Infantil   

Pistoia és una localitat italiana situada al nord d'Itàlia que es troba entre les ciutats de 

Lucca i Florència, dins la regió de la Toscana. Aquesta ciutat té aproximadament uns 

89.418 habitants. Aquesta emblemàtica ciutat és coneguda per la seva cultura i el seu 

centre històric, on destaca el monument de la Catedral de San Zeno, situat al vell mig de 

la Piazza del Duomo, entre d'altres. D'altra banda, també és una ciutat que es caracteritza 

per la seva gastronomia, típica de la regió on es troba. Tot i així, cal destacar que Pistoia 

és també famosa pel seu projecte educatiu.   

Per tal de contextualitzar, al llarg de la dècada dels anys XX grans referents pedagògics 

com Loris Malaguzzi, Maria Montessori o Bruno Ciari van estudiar, realitzar i posar en 

marxa experiències, propostes didàctiques i projectes educatius caracteritzats per una 

visió innovadora que prioritzava una educació infantil de qualitat. Les idees d'aquest 

moviment transgressor i enriquidor tenien unes característiques pròpies i van arribar amb 

molta influència a algunes ciutats d'Itàlia i una d'aquestes va ser Pistoia. Actualment, 

s'han anat mantenint vives aquestes concepcions sobre l'educació traspassades durant 

els anys i en conseqüència, en destaca el projecte al voltant dels serveis educatius per la 

infància de Pistoia.  

1.2.  La carta dels serveis educatius de la ciutat de Pistoia  

La "carta dei servizi educativi del Comune di Pistoia1" va ser publicada el 2004 i elaborada 

per Renzo Berti (alcalde de Pistoia), Ana Lia Galardini (directora de l'Area de Serveis a 

les Persones de l'Ajuntament de Pistoia), Sonia Iozzelli (directora del Servei Educatiu), 

Donatella Giovanni i Antonia Mastio (pedagogues del Servei Educatiu), Egle Becchi, Anna 

Bondioli i Monica Ferrari (pedagogues de la universitat de Pavia). Totes les localitats que 

ofereixen serveis públics, són obligades a elaborar aquest document. L'ajuntament de 

Pistoia, ha volgut realitzar aquesta carta per tal de fer explícit i informar a les famílies 

quines són les opcions pedagògiques, les diferents modalitats i les estructures 

organitzatives que ofereixen els serveis pels infants. Tal com argumenta Iozzelli (2010), 

tots els anys es dedica una gran quantitat de pressupost municipal per construir una 

àmplia varietat de serveis per la infància i per aquest motiu, la carta no només esdevé un 

instrument d'informació sinó que a la vegada també esdevé una part del projecte 

educatiu.  

1 Veure l’annex 2: Carta dels serveis educatius de la ciutat de Pistoia.  
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Aquesta carta neix amb la voluntat de realitzar un projecte de recerca per tal de crear una 

cultura i una participació de qualitat dels serveis educatius de la primera infància, agafant 

com a punt d'inspiració i referència la història dels anteriors serveis educatius de la ciutat. 

L'objectiu del projecte esdevé oferir als infants de 0 a 10 anys i a les corresponents 

famílies l'oportunitat de "créixer junts", organitzant així uns ambients educatius de vida 

quotidiana favorables i adaptats a aquesta primera infància. Així doncs, tal com diu Iozzelli 

(2010), el projecte agafa com a tema principal la cultura de la participació, ja que es crea 

una carta amb l'objectiu d'impulsar i fomentar que les famílies adoptin un paper actiu.   

Els principals serveis que ofereix aquest projecte són: els Nidi d'Infanzia, les Scuole 

del'Infanzia i les Area Bambini. Aquesta carta està configurada sobre uns principis, basats 

en el respecte per la diversitat i les diferents cultures, la importància de la participació de 

les famílies, la relació bidireccional entre la família i els serveis, la relació dels serveis 

amb l'entorn, l'organització seqüenciada del temps educatiu, la selecció i l'oferta de 

formació permanent del professorat, la competència professional de tots els participants 

i com a punt a destacar, la voluntat d'instaurar una pedagogia coherent que agafa com a 

referent la història dels serveis de la ciutat i té com a prioritat un principi de qualitat per 

tots i cadascun dels serveis educatius.   

En comú amb el que explica Iozzelli (2010), els elements que defineixen la qualitat 

d'aquest projecte són: la participació de les famílies, la cura dels espais i els temps, les 

relacions entre els infants i els adults i la formació constant dels mestres i els membres 

que participen en el projecte.   

Aquesta pedagogia al voltant dels serveis educatius, no neix d'una teoria que és definida 

a priori sinó que parteix d'una pràctica i d'una reflexió posterior a tots els nivells. A més a 

més, té present que els serveis han de tenir un procés d'autoavaluació, per tal d'avançar 

en positiu, ja que no es tracta d'un projecte acabat, sinó que es troba en un procés 

d'elaboració contínua. En suma, es basa en un treball de recerca científica que troba en 

els serveis educatius per la infància un punt per reflexionar i així, millorar l'educació. Tal 

com explica Iozzelli (2010):   

La “carta”, dice Renzo Berti, alcalde de Pistoia, quiere ser una invitación al hablar de las 

experiencias vividas des de la perspectiva de pensar en posibles acciones de mejora, 

pero también de valorar las cosas buenas que se hacen y que no deben darse por 

supuestas. (p.59)   

Més concretament, les idees més importants que configuren aquest projecte són:   
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● “L'intera città, come luogo di vita e di cultura, è al servizio dei bambini e costituisce 

una risorsa per la loro educazione. Tutti i cittadini ne sono responsabili.”  

Iozzelli (2010) esmenta que tots els ciutadans de la ciutat han de ser responsables i 

entendre el compromís que suposa el projecte. Cal tenir consciència que l’infant necessita 

que tot l’entorn es faci càrrec de les seves necessitats, no només l’escola i no només els 

espais dedicats a l’educació. L’infant haurà de ser respectat i acollit a l’escola a la vegada 

que serà respectat durant el seu quotidià, en els espais de la ciutat (parcs, carrers, 

botigues…). La carta també vol fer explícita la importància que tots els ciutadans es facin 

partícips del projecte, ja que tothom ha de tenir present la necessitat d’educar, respectar 

i tenir cura de la infància.    

● “I servizi educativi per l'infanzia sono concepiti come luoghi accoglienti nei quali 

ciascun bambino può trovare occasioni e risorse di crescita.”  

La carta traspassa la concepció de l'infant com a un subjecte actiu, que és totalment 

capaç d'interactuar amb la realitat i que té com a desig conèixer més a fons el món. Es 

parteix de la idea d'infant que té sentiments i emocions, que necessita comunicar-se i 

relacionar-se amb els adults per tal de desenvolupar-se, créixer i aprendre en tots els 

àmbits. (Iozzelli, 2010)   

● “L'educazione coltiva specialmente l'iniziativa del bambino nel dare senso al 

mondo.”  

Segons Iozzelli (2010), s'agafen com a punt de referència les teories del constructivisme 

de Brunner o Vigotsky, les intel·ligències múltiples de Gardner, els estudis de Winnicott 

sobre l'afectivitat, entre d'altres. Aquestes teories configuren i estimulen les idees del 

projecte que té com a funció construir una comunitat acollidora i preocupada per 

l'educació. Tal com s'ha dit anteriorment, l'objectiu esdevé conviure junts en l'enriquidora 

tasca d'aprendre. Per aquest motiu, els serveis educatius intenten ser espais de vida pels 

infants, llocs que es comprometen amb la infància i reconeixen totes les necessitats 

d'aquesta.   

També cal destacar que la pedagogia del projecte està basada en una idea respecte al 

pensament concret, que agafa les concepcions de John Dewey. D'aquesta manera, el 

projecte estableix com a aspecte important la construcció d'un pensament reflexiu, és a 

dir, els docents han d'ensenyar als infants a elaborar i construir un propi pensament crític, 

basat en la llibertat per triar i ser autònoms. En definitiva, caldrà proporcionar experiències 

que els permetin analitzar i reflexionar entorn dels aprenentatges i el quotidià de l'escola.   
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D’altra banda, es pot evidenciar que al llarg de la carta s’atribueix un valor al joc. Les 

experiències i les propostes en relació al joc, donen pas a la curiositat, l’exploració, el 

pensament, al treball cooperatiu, entre d’altres.    

● “L'educazione coltiva il gusto estetico dei bambini.”  

Tots els membres que participen en el projecte han discutit i reflexionat sobre l'espai i el 

significat d'un espai "adequat". S'ha fet molta recerca sobre com crear espais educatius 

agradables i atents, perquè aquests esdevenen una necessitat primordial per estimular 

el pensament i l'aprenentatge dels infants. També s'ha dedicat temps a discutir sobre la 

necessitat de donar temps, un temps "lent", que esdevé indispensable per tal de millorar 

i construir conjuntament. Per exemple, és molt comú que les escoles realitzin reunions 

periòdicament entre elles i dedicar temps a aquest fet, es converteix en un espai essencial 

en l'organització de la tasca docent. (Iozzelli, 2010)   

A més a més, la frase remarca la cura respecte a l'estètica. L'organització dels ambients, 

els espais, el mobiliari i els materials provoquen en l'infant una percepció pel gust estètic 

i a la vegada es converteixen en un estímul per enriquir la ment i el desig d'aprendre. 

Gràcies als ambients atractius i adequats, s'alimenta l'exploració, el descobriment, la 

curiositat i la imaginació, elements que fan l'aprenentatge més significatiu. Però en comú 

amb el que diu Iozzelli (2010), també s'ha de donar als infants l'oportunitat d'explorar els 

ambients naturals, com el descobriment de la ciutat.  

● “L'educazione è, insieme, dei piccoli e dei grandi.”  

En aquesta frase que comparteixen les autores de la carta, es vol remarcar la importància 

de les relacions entre infants i amb els adults. És a dir, per tal que els infants més petits 

creixin en harmonia, adquirint seguretat i confiança, han d'experimentar una sèrie de 

relacions positives. Així doncs, cal que es fomentin les interaccions basades en el 

respecte, la confiança, l'acompanyament, la companyonia... i així, es promou la creació 

d'un clima de seguretat i amor. Per aquesta raó, cal donar importància a la competència 

emocional i social, per tal que qualsevol nen o nena pugui conèixer les seves emocions i 

sàpiga gestionar els seus sentiments a mesura que va construint relacions amb altres 

infants, mestres i familiars.   

● “L'educazione infantile ha una sua specificità.”  

La importància que s'atribueix a l'Educació Infantil esdevé present al llarg de la carta dels 

serveis educatius. L'infant és el protagonista actiu de l'aprenentatge, necessita un clima 
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tranquil i adequat a les seves necessitats que l'ajudarà a experimentar el plaer per 

conèixer, el benestar emocional i l'autonomia. La qualitat educativa es garanteix gràcies 

al compromís que l'Ajuntament assumeix, ja que es coordina amb els centres i té present 

tots els aspectes de la vida quotidiana dels serveis educatius. Aquesta vinculació fa que 

la carta sigui quelcom coherent, ja que constantment es reflexiona al voltant de la pràctica 

i de les experiències educatives, amb la voluntat de verificar la qualitat d'aquests serveis. 

(Iozzelli, 2010)  

● “L'educazione per i bambini di Pistoia si realizza attraverso…”  

Tal com s’ha dit anteriorment, els dos punts clau que configuren el projecte són: la 

construcció d’una competència pedagògica dels membres del projecte i de les famílies, 

que han de treballar conjuntament per garantir la continuïtat de l’educació dels infants i 

d’altra banda, la participació activa de les famílies a la vida quotidiana dels serveis, que 

garanteixen la coneixença recíproca dels models educatius i de la corresponent posada 

en pràctica.   

Finalment, Iozzeli (2010) conclou:   

El texto de la “carta” pistoyana recoge, pues, una peculiaridad pedagógica que hace 

visible la infancia y sus potencialidades, pero, al mismo tiempo, orienta para el futuro de 

los servicios y compromete a toda la ciudadanía en un aumento de la calidad de las 

relaciones y de la vida ciudadana. (p. 60)    

1.3.  Loris Malaguzzi: concepcions sobre l’educació 

L'any 1945 després de la segona guerra Mundial, a Reggio Emilia (Itàlia) un grup de pares 

i mares decideixen gestionar una escola per tal que els seus fills puguin aprendre i tenir 

una educació de qualitat. Els inicis van ser molt durs a causa de les condicions de salut i 

mal nutrició que presentaven molts infants, però cap a l'any 1954 l'ajuntament va 

començar a mostrar gran preocupació per les escoles infantils, implicant-se així en el 

projecte educatiu d'aquests centres.  

Loris Malaguzzi2 era un dels supervisors de l'escola, va ser delegat de l'ajuntament i 

gràcies als seus coneixements, el van assignar per aquest càrrec de supervisor i va 

començar a elaborar una nova manera d'ensenyar i aprendre on la participació de la 

família era essencial.  

2 Extret de: Girbau, A. (2014) Evolució de l'Educació Contemporània. Pedagogia i pràctiques 

contemporànies. Aprenentatges escolars. Apunts procedents de UVic- UCC Moodle.   
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Malaguzzi dóna molta importància a les relacions humanes, per ell adults i infants es 

complementen, tots aprenen de tots i no hi ha una relació vertical on l'adult ensenya a 

l'infant. A més a més, l’autor diu que els infants s'expressen de 100 maneres diferents (a 

partir del joc, el moviment, les matemàtiques, l'art, la música, etc.) però l'escola només 

els permet expressar-se i comunicar-se d'una manera determinada (llenguatge verbal i 

escrit). Malaguzzi considera que el més important és deixar que els infants aprenguin i 

experimentin, una vegada en sàpiguen, se'ls corregeix els errors que fan. Segons la 

concepció de Loris, cada infant és diferent i això provoca que tinguin ritmes i necessitats 

diferents, per aquest motiu s’ha de respectar aquesta diversitat.   

Un altre aspecte que Loris considera important és l'escolta activa, tenim massa pressa 

per transmetre el que pensem i això no ens deixa escoltar de veritat perquè tenim una 

idea fixa, per això hem de dedicar temps ha escoltar als altres i escoltar-los de veritat.   

D’altra banda, per Malaguzzi documentar és el punt clau, recollir tot el que passa cada 

dia a l’escola i fer partícips d’aquest aprenentatge a tota la comunitat educativa. La 

documentació permet que el mestre pugui observar i avaluar el que s’ha fet, també li 

serveix per compartir la informació amb els altres mestres i arribar a diferents conclusions 

o reflexions. Aquesta documentació fa que les famílies puguin veure què fan els infants a 

l’escola i comparteixin la informació amb els seus fills. Pels infants, la documentació 

suposa recordar que han fet, prendre consciència (pensar i reflexionar) i comunicar les 

experiències viscudes. Mentre que per l’escola, documentar significa anar creant de mica 

en mica un patrimoni cultural i escolar.   

Hoyuelos (2004) reafirma la concepció que tenia Loris Malaguzzi sobre l'educació, ens 

explica que per ell educar significava interrogar-se de manera constant, divertir-se, 

arriscar, fer coses diferents cada dia deixant la rutina i l'avorriment fora de l'escola. 

Considera que els mestres i les mestres han d'anar a l'escola per aprendre i no a 

ensenyar, és a dir, els docents han de mantenir una actitud d'escolta i observació constant 

dels infants, han de discutir i dialogar amb ells per tal de reflexionar sobre allò que les 

criatures aprenen per entendre com ho aprenen. Això implica que els professors estiguin 

molt ben formats, tinguin un coneixement ampli per entendre i comprendre als infants i 

siguin conscients de les possibilitats que els poden oferir.   

Per Malaguzzi tot allò que els infants fan durant el dia ha de quedar registrat perquè 

aquest fet expressa l'existència de la pràctica educativa, fent una escola rica i pública als 

ulls de les famílies. A més a més, la documentació serveix d'eina per narrar allò que s'ha 

portat a terme i ajuda als infants a entendre allò que han descobert. Per aquest motiu, és 
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important que els educadors cada dia es plantegin un seguit de preguntes per la reflexió 

docent (Hoyuelos, 2004):   

● De quina manera m’he divertit avui?   

● Què he après avui?  

● Què he estudiat avui?  

● Com ho podria haver fet d’una altra manera avui?  

● De quina manera he deixat testimoni de la meva feina avui?  

● Quina és la repercussió política de la meva feina avui?  

Com s'ha esmentat anteriorment, Malaguzzi (1993) concep l'educació d'una manera 

determinada, per això fa referència a tres drets que ell considera necessaris i fonamentals 

en l'educació per tal que aquesta sigui efectiva i gratificant:   

● L'autor diu que el primer dret que s'ha de tenir en compte és el dels nens, hem de 

tenir molt present aquest dret, ja que és el punt de partida per fer créixer les seves 

capacitats de socialització, estima, afecte així com satisfer el seu desig per 

aprendre. Per això és necessari que els adults ajudin a elaborar nous 

coneixements i desenvolupar intel·ligències creatives per formar persones més 

sensibles, reflexives, de pensaments més lliures i que fomentin la integració amb 

els altres.  

● En segon lloc, trobem els drets dels mestres. L’autor fa referència al diàleg com 

l’eina fonamental per poder intercanviar experiències i així poder enriquir, renovar 

i reforçar el model educatiu, fent-lo molt més significatiu i real pels infants. A més 

a més, el diàleg permet contribuir en l’elaboració i la finalitat dels continguts 

educatius, és a dir, permet elaborar l’organització de l’ambient i el treball diari.  

● Finalment Malaguzzi (1993) ens parla dels drets que tenen els pares a participar 

activament en les experiències de creixement i formació dels seus fills a l’escola. 

És important que l’escola i la família col·laborin perquè això proporciona un gran 

benefici per tots (escola, família i infant). L’activa col·laboració dels pares també 

ofereix a l’escola nous valors educatius i riquesa cultural, ja que hi ha famílies molt 

diverses i de cultures molt diferents.  
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1.3.1.  Concepte d’infant   

Altimir (2006) ens explica que l’escrit de Loris Malaguzzi “carta pels tres drets”, ens fa 

veure quina concepció i imatge tenia sobre els infants. Actualment moltes escoles de 

Reggio Emilia i Pistoia segueixen la pedagogia de Malaguzzi, el treball que es fa 

diàriament a les escoles i la manera en com es fa és el reflex d’aquesta teoria d’observar, 

reflexionar i escoltar constantment.    

Tal com s'ha dit anteriorment, la "carta dels serveis educatius de Pistoia" té una imatge 

molt clara del que significa el concepte d’infant i té com a objectiu aprendre conjuntament 

entre famílies, mestres i infants. Això fa que els serveis educatius d'aquesta ciutat 

entenguin l'espai com un lloc que ha de reconèixer i comprometre's amb totes les 

necessitats dels infants, ja que conceben aquest espai com un espai de vida per les 

criatures. En aquests espais s'haurà d'acollir i respectar els infants, a la vegada que es 

respecten els seus ritmes i temps d'aprenentatge de la vida quotidiana. El fet de concebre 

l'espai com a part de la vida d'un infant fa que tots els serveis públics estiguin pensats 

perquè aquests en facin ús, ja que es reconeix la seva importància (com ara els parcs, 

biblioteques, entre d'altres).   

El projecte dels serveis educatius de Pistoia dóna molt èmfasi en el fet que els docents 

ensenyin als infants a elaborar i construir un pensament reflexiu i crític que els permeti 

ser cada vegada més autònoms, ja que veuen a l'infant com un individu actiu i capaç per 

conèixer i interactuar amb el món que l'envolta.  

Les escoles i professionals que veuen els infants com a persones capaces per aprendre 

i construir significat a partir de diferents processos i situacions, consideren que per 

aprendre s’ha de crear un clima d’escolta receptiva, no només s’ha d’escoltar allò que 

diuen els infants sinó que també s’ha d’escoltar i tenir en compte l’opinió de les famílies i 

els mestres. El fet de mantenir aquesta escolta receptiva permet tenir una mentalitat més 

oberta per interpretar i captar els missatges dels altres. A més a més, l’escolta permet el 

diàleg entre les tres parts (infants, mestres i famílies), fent que aquestes escoltin i se 

sentin escoltades. (Altimir, 2006)  

Bondioli i Nigito (2011) diuen que l'organització i disposició dels espais està molt 

relacionada amb el model pedagògic de cada escola. L'ús que es fa dels espais i la seva 

estructura expliquen la concepció i imatge que es té dels infants i de l'educació. Quan en 

una classe es porten a terme canvis i reorganitzacions dels espais en profunditat, és 

perquè l'adult redefineix el seu paper i dóna prioritats educatives a aspectes que abans 

no contemplava pels infants.  
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D’acord amb la idea anterior, Altimir (2006) explica que tothom té una imatge concreta de 

la infància i en conseqüència, una teoria educativa. Aquesta imatge de la infància està 

molt lligada amb l’escolta, hem d’entendre que escoltar és el que permet redescobrir el 

que pensem i sentim però també descobrir de nou els infants. Per construir la imatge 

d’infància i respectar-la, el que s’ha de fer és aprendre a escoltar, respectar la singularitat 

de cada individu, construir espais que proporcioni’n aprenentatge i donar a cada infant el 

temps que necessiti per aprendre.  

Des del punt de vista de Blasi (2003) les decisions dels mestres reflecteixen la visió que 

tenen dels infants i com els entenen, a més a més, esmenta que els educadors tenen la 

responsabilitat de planificar les condicions de vida que volen proporcionar als nens i 

nenes, per això s'han de fer preguntes com: quin lloc ocupa i on situem a l'individu i el 

grup?, quines possibilitats d'acció oferim?, quins valors volem proporcionar?, aprenem 

sols o juntament amb altres persones?, quin significat té aquest moment en la vida de 

l'infant?, etc.  

Blasi (2003) diu que en cada moment i edat s'ha de reflexionar sobre el que s'ensenya a 

l'infant i com s'ensenya, ja que això ajudarà a l'infant a créixer personalment a partir de 

situacions de la vida diària i per tant, és tasca de l'adult transmetre seguretat i confiança 

a l'infant perquè cregui en les seves possibilitats per tal d’avançar.  

L'infant aprèn sobre com són les coses, com és ell i com són els altres quan estableix 

relacions amb altres persones i l'entorn que l'envolta. La vida quotidiana permet respectar 

els diferents ritmes dels infants perquè aquests es vagin desenvolupant i adquirint 

autonomia. Per aquest motiu, és responsabilitat dels educadors reflexionar sobre com 

promoure el coneixement i l'aprenentatge de les criatures dia rere dia. (Blasi, 2003)  

1.3.2.  Rol de l’Adult  

L’adult ha de ser un guia, ha de donar valor a la cultura de la infància, ha d’estar disposat 

a canviar i replantejar les seves teories, però per sobre de qualsevol cosa ha de saber 

escoltar, ja que l’escolta li permetrà observar, documentar i interpretar. (Altimir, 2006)  

Observar permet a l’adult interpretar i intervenir de manera subjectiva perquè forma part 

del procés que està observant i descrivint, ajuda a posar en relació els seus 

coneixements. L’observació no és un fet espontani, l’adult ha de tenir clar què vol 

observar i els objectius que persegueix, ja que això l’ajudarà a documentar. És 

responsabilitat de l'adult recollir diferents observacions i convertir-les en situacions on els 

infants i els mateixos adults construeixin aprenentatge de forma conjunta i col·lectiva, per 
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generar aquests coneixements ha de fer preguntes que permetin als nens i nenes 

avançar, trobar punts de concordança i desconcordança. Cal tenir present que les 

intervencions que fa l'adult en aquest procés són per generar reflexió per part dels infants, 

no per exposar allò que sap. Les intervencions de l'adult han de servir per confrontar les 

teories dels infants, modificar-les i reforçar-les. (Altimir, 2006)  

Altimir (2006) concep un altre aspecte important dins del rol de l'adult i és que el mestre 

dissenyi i tingui cura dels espais, és a dir, l'adult ha de crear espais on els infants 

adquireixin coneixements i facin aprenentatges. Per tal que això sigui possible ha de 

garantir espais on els nens i nenes puguin jugar i construir relacions amb els altres, espais 

d'intimitat i relaxació, espais que es puguin modificar i créixer amb els infants, espais que 

tinguin identitat pròpia. No obstant això, l'adult també ha de posar a l'abast dels infants 

materials i estratègies que els ajudin a desenvolupar les seves capacitats en contextos i 

situacions diferents.  

Malaguzzi dins Altimir (2006) explica que ser mestre suposa adquirir el següent rol:   

● Respectar els temps i pensaments dels infants, així com les seves indecisions.  

● Proporcionar llibertat d'opinions i alternatives diverses per després poder fer 

reflexions.  

● Ajudar als infants a expressar-se amb claredat.  

● Assumir el rol de mediadors.  

● Fer partícips a tots els infants.  

● Ajudar als infants a desenvolupar-se acadèmicament i personalment.  

● Creure en les capacitats dels infants.  

Bondioli i Nigito (2011) expliquen que l'adult ha de ser un referent per l'infant, ha de 

proporcionar seguretat i estabilitat emocionalment quan aquest es desequilibri davant una 

nova situació.  

D’altra banda, Cela i Palou (2004) diuen que la paraula vocació prové del llatí i fa 

referència a la idea de demanda, ja que un mestre ha de saber d'escoltar la crida de 

l'altre, atendre les seves necessitats i acompanyar-los al llarg del seu recorregut. També 

ha d'ajudar als seus alumnes a avançar al mateix temps que ell avança amb els alumnes, 

tot allò que és important pels infants també ho ha de ser pel mestre. Qui es dedica a 

l'educació no pot deixar de creure en les capacitats dels altres, ha de fer creure als infants 

en si mateixos, perquè sense esperança no hi ha educació.  
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Cela i Palou (2004) també diuen que no saben quins són els requisits que ha de tenir una 

persona que vol ser mestre, però sí que argumenten quins requisits no ha de tenir: no pot 

ser mestre qui creu en la superioritat per raó de sexe o raça, qui no se sent responsable 

dels infants que arriben a l'escola, qui no confia en els alumnes i les seves capacitats, qui 

davant els conflictes no concep cap més alternativa que l'exclusió.    

Un bon mestre sap fer viure als altres la importància del coneixement i de la sensibilitat 

humana. Un bon mestre ensenya allò que és, és a dir una manera de fer front a la vida, i 

és allò que ensenya perquè pensa l’experiència humana a través de la plàstica, de 

l’educació física, de la llengua o de les matemàtiques [...]. (Cela i Palou, 2004, p. 128-129)  

1.4.  Espais, temps i materials    

L’espai, els materials i el temps de l’escola: experiències educatives com a punt de 

referència  

L’escola El Martinet situada a Ripollet, va plantejar-se quin sentit tenia l’organització de 

l’espai per tal d’instaurar un model d’escola que tingués en compte les necessitats i les 

demandes dels infants. La idea que proposen en relació a l’espai escolar, esdevé un punt 

de partida pel canvi. Per tal de canviar la configuració i el model educatiu del centre, no 

només cal replantejar-se la didàctica o el rol docent, sinó que també és necessari que els 

mestres es qüestionin quins són els materials, els recursos, els espais o ambients, i les 

experiències que necessiten els infants per aprendre. (Bonàs, 2012)  

Tal com diu Bonàs (2012), es parteix de la següent idea:  

[...] como una escuela que despliega diferentes espacios y tiempos de aprendizaje. Son 

espacios pensados para que todos los niños y niñas dispongan en ellos de un tiempo 

que les facilite posibilidades de aprender, a partir de un análisis constante de las formas 

de intervención de los maestros y maestras, y del lugar de las familias en el 

acompañamiento de sus hijos e hijas. (p. 57)  

En relació amb el que ha esmentat l'autora, és necessari concebre l'espai no només a 

nivell físic sinó a nivell organitzatiu i pedagògic. Bonàs (2012) fa referència a un espai 

d'aprenentatge que afavoreix l'autonomia, l'autogestió, el descobriment a partir de 

vivències amb l'entorn, amb els materials i amb l'autoconeixement, és a dir, creant un lloc 

que permet posar-se en contacte amb les relacions interpersonals i intrapersonals.  

L'equip directiu de l'escola El Martinet va reflexionar en relació amb si l'aprenentatge 

requereix un espai centrat en la idea d'escolta a les idees traspassades pel mestre o 

contràriament, si l'espai ha d'oferir la comunicació entre tots, l'intercanvi de mirades i 
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opinions. Com que es tractava d'una decisió d'allò que es volia com a escola i no es 

tractava de quelcom regit per l'administració, es va decidir apostar per la segona opció. 

Per aquest motiu, l'espai esdevé quelcom obert, sense taules ni cadires. L'objectiu de 

l'ambient on els infants conviuen és: proporcionar elements que els permetin investigar i 

descobrir, ajudar-los a desplegar les possibilitats del seu propi cos i tot això, a través de 

materials i objectes que s'ofereixen. En definitiva, els espais funcionen com un element 

que els permet gaudir de l'aprenentatge d'alguna temàtica i a la vegada, de l'aprenentatge 

que es produeix conjuntament i amb l'acompanyament dels altres. (Bonàs, 2012)  

Esteban, Navarro i Romera (2013) expliquen que l'escola El Martinet ha anat evolucionant 

al llarg dels anys gràcies a les reflexions de la comunitat formada pels infants, els mestres 

i les famílies perquè això els ha permès retroalimentar-se i anar-se formant. El fet de tenir 

present la flexibilitat i versatilitat dels espais els va permetre la construcció d'una 

arquitectura que assumia la responsabilitat de proporcionar benestar i aprenentatge per 

tothom, amb espais oberts, acollidors, lluminosos i amb capacitat de ser adaptats per les 

accions que realitzen els infants segons la seva edat. Per tal d'atendre totes aquestes 

necessitats, l'escola està organitzada en tres microcomunitats (la dels petits per nens de 

3 a 5 anys, la dels mitjans per infants de 6 a 8 anys i la dels grans per nens de 9 a 11) 

que ofereixen propostes espacio-temporals coherents i adequades a les tres edats, amb 

poca fragmentació en les seqüències espacio-temporals i amb propostes globals.  

Els infants estan un període de 3 anys en cada microcomunitat, això permet que es 

respectin els temps i processos biològics interns de cada alumne, així com el temps 

individual i col·lectiu per proporcionar equitat d'oportunitats. Cada microcomunitat de 

l'escola té molt present els processos d'aprenentatge pels quals passen els infants i 

proporciona activitats i materials adequats a les seves edats i interessos. Un clar exemple 

d'això, es pot observar en la comunitat dels petits on s'ofereixen espais que tenen molt a 

veure amb el joc, amb les matèries i amb ells mateixos, espais que permeten els infants 

interactuar amb els materials, ja que aquests els proporcionen un contacte sensorial amb 

matèries com la sorra o l'aigua. En aquesta comunitat també hi ha espais on els infants 

poden deixar constància d'ells mateixos a partir del gest, el traç, entre d'altres. No obstant 

això, les autores també esmenten la necessitat de vincular els aprenentatges que es 

generen en aquests espais amb altres contextos que permetin als nens i nenes 

sensibilitzar-se amb el seu territori. (Esteban, Navarro i Romera, 2013)   

Cada microcomunitat està formada pels alumnes, les seves famílies i els mestres, que 

assumeixen la responsabilitat d’acompanyar els itineraris personals, vetllar pels espais i 

els materials i crear escenaris d’aprenentatge que facilitin la comunicació entre les 
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persones dintre d’un marc respectuós, amorós i sensible a les necessitats i realitats 

diverses (Esteban, Navarro i Romera,  2013, p.22)  

En comú amb les idees exposades amb anterioritat en relació a l'espai, cal destacar la 

semblança amb la teoria sobre els ambients escolars que estableixen i són un element 

característic de les escoles infantils de l'ajuntament de Reggio Emilia.  

Les escoles de Reggio Emilia tenen un projecte cultural, organitzatiu i arquitectònic que 

va avançant actualment. Aquest projecte continua en actiu i es caracteritza per una 

metodologia investigadora, ja que la Domus Academy Resarch Center de Milà ha obert 

una investigació específica per crear projectes d'ambients per infants que tenen com a 

objectiu promoure una filosofia educativa que agafa com a punt de referència les escoles 

de Reggio Emilia. (Hoyuelos et al., 2005)  

Hoyuelos et al. (2005) esmenten algunes de les concepcions en què es basa aquest 

projecte. El promotor i creador d'aquesta filosofia d'escola és Loris Malaguzzi, que posa 

en qüestió alguns aspectes en relació als espais de l'escola. Les idees més rellevants 

són:  

1. L'escola ha de tenir el dret a crear el seu propi ambient, així com la pròpia identitat 

arquitectònica (espais, formes i funcions).  

2. Els infants han de tenir el dret a créixer en espais amables i acollidors. És 

imprescindible tenir cura de la dimensió estètica, ja que cal traspassar a l'infant la 

cura envers la bellesa.  

3. L'espai-ambient ha de formar part del projecte educatiu i pedagògic. L'espai és un 

educador més i per tant, cal cuidar el mobiliari, les decoracions... amb la voluntat 

que es converteixin en elements que suggereixen a l'infant, el permeten 

expressar-se i desenvolupar-se de manera integral.  

D'altra banda, tal com expliquen Hoyuelos et al. (2005) aquesta importància que 

Malaguzzi atribuïa als espais, es pot veure reflectida quan afirmava que era necessari la 

figura d'un "atelierista". És a dir, un professional que té una formació professional artística, 

juntament amb els mestres, esdevé l'encarregat d'ajudar a planificar un espai més 

acollidor i atractiu i per tant, més habitable.  

La creació d'una institució educativa preocupada per l'ambient, sorgeix del rebuig cap a 

l'escola tradicional, poc creativa, que busca el control envers els infants. L'escola 

tradicional promou l'individualisme, l'alfabetització, el poder, la jerarquia..., ja que es 

tractava d'un ambient que reprimia l'esperit crític, el descobriment, entre d'altres. 
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Malaguzzi atribuïa aquests elements al tipus d'arquitectura del centre, que reflectia una 

idea política.  

Contràriament, Malaguzzi trenca amb aquesta ideologia d'escola. Primerament, proposa 

que l'ajuntament local doti de prestacions al centre escolar per tal de què puguin elaborar 

la seva pròpia arquitectura característica escolar. A més a més, l'escola ha d'esdevenir 

una institució cultural, oberta al territori i a l'entorn que l'envolta. Així doncs, la preocupació 

de crear una escola esdevé quelcom conjunt, perquè l'escola forma part d'una comunitat. 

El centre ha de tenir l'objectiu d'oferir ambients capaços de cuidar els drets dels infants, 

dels treballadors, dels pares i en definitiva, dels ciutadans. (Hoyuelos et al., 2005)  

Seguidament, Hoyuelos et al. (2005) fan referència a alguns dels trets que tenen en comú 

les escoles de Reggio Emilia i que permeten veure com totes elles comparteixen 

aspectes, però a partir d'aquests trets comuns, cadascuna configura la seva pròpia 

identitat. Aquests aspectes són els següents:  

● L'escola ha d'estar il·luminada, s'han de poder percebre amb claredat els espais 

exteriors com interiors. Un tret característic de les escoles de Reggio és la 

cristalleria que transparenta els espais.  

● L'escola ha de ser capaç de facilitar l'exploració de l'infant.  

● L'escola ha de promoure la participació amb l'exterior, tant les famílies com 

l'entorn. El centre ha de comunicar a través de la documentació.  

● L'escola ha de tenir una estructura on l'infant pugui explorar i descobrir sense 

limitacions o prohibicions. En aquest cas, com més petita sigui l'escola millor, ja 

que les escoles petites promouen les relacions entre mestres i famílies, faciliten 

una major llibertat respecte a les famílies (entrades i sortides) i ofereix més 

possibilitats de participació d'aquestes amb el projecte educatiu.  

● L'escola ha de fer possible l'ús i la relació entre l'interior i l'exterior, entre el dins i 

el fora. En definitiva, hi ha d'haver una connexió entre pati, barri i ciutat o poble.  

● L'escola ha d'oferir a tots els membres de moments per trobar-se, parlar i 

compartir informació.  

● L'escola ha de ser un "gran taller".  

● L'escola ha de desenvolupar un respecte cap a alguns drets (dret a tenir una 

relació afectiva positiva, dret a tenir espai per moure's...) i l'ambient ha d'afavorir 

que aquests es compleixin.  

● L'espai s'ha de poder dividir, ja que els infants han de tenir l'oportunitat de trobar-

se en petit grup.  



21 
 

● La pròpia arquitectura escolar no ha de jerarquitzar rols o funcions, tots els treballs 

s'han d'apreciar amb igualtat. Malaguzzi donava importància al paper dels 

professionals de neteja i dels cuiners, ja que afirmava que tots aquests ofereixen 

grans oportunitats perquè els infants aprenguin.  

● L'escola ha de tenir una gran riquesa i diversitat de materials i objectes.  

● L'escola ha de tenir documentació d'allò que es viu, les parets i els murs han de 

parlar de la història i de les experiències viscudes, configurant així una identitat 

cultural. Aquesta documentació s'ha de fer visible amb una estètica establerta, 

pensada i cuidada.  

A banda d'aquests trets comuns, les escoles infantils reggianes també presenten una 

sèrie de punts característics de la seva arquitectura educativa. Tal com expressen 

Hoyuelos et al. (2005) els més rellevants són:   

● El projecte espacial ha de tenir present l'organització dels temps, així com dels 

horaris de l'escola. També ha de tenir en compte la participació de les famílies i 

l'entorn.  

● Crear un edifici d'una sola planta baixa, on els infants puguin visualitzar l'exterior 

i accedir-hi.  

● L'entrada de l'escola ha de representar la totalitat de l'ambient i ha de ser el primer 

lloc amb el qual t'hi trobes. L'entrada ha de permetre retrobar-se, situar-se i poder-

se reconèixer.  

● La cuina s'ha de situar en un lloc central i ha de ser transparent cap a l'escola.  

● Els infants s'han de dividir en aules segons l'edat però cal crear espais comuns 

que s'organitzen pel retrobament i les relacions entre infants d'edats diferents.  

● L'aula cal planejar-la amb una estructura diferent de la tradicional quadrada. Amb 

formes de L o T, que permetin la creació d'ambients i espais diferenciats dins de 

la mateixa aula. A més a més, cal que els infants puguin separar-se en petit grup. 

Per aquest motiu, tal com va crear Malaguzzi, són necessàries aules subdividides 

en dos o tres espais diferenciats.  

● Les escoles reggianes tenen una plaça central, un lloc que permet el retrobament 

de persones i que esdevé un punt de trobada per fer teatre, exposicions, 

assemblees, etc. També actua com a element per distribuir tots els espais de 

l'escola, eliminant d'aquesta manera, els passadissos.  

● La creació de tallers i mini tallers.  

● La creació de diversos menjadors per tal d'aconseguir zones íntimes i acollidores 

per l'hora de dinar, esmorzar i berenar.  
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● La creació de zones diferenciades, apartades i tranquil·les que permetin crear un 

espai acollidor per dormir.  

● La construcció de lavabos independents dins de les aules.  

● L'elaboració d'un sistema de transparències on es faci visible tot allò que succeeix 

dins l'aula i fora a l'exterior.  

● La utilització d'un cromatisme adequat i atractiu pels infants.  

● La creació d'espais independents pels adults (sala de reunions, despatx...).  

● La creació d'un espai extern (pati) que possibiliti diferents oportunitats 

d'aprenentatge i joc, així com el contacte amb l'entorn natural.  

Així doncs, aquests elements bàsics esdevenen un projecte arquitectònic comú que 

promouen una idea respecte a l'organització de l'espai basada en la necessitat de la 

creació d'un projecte educatiu que es preocupa per la creació d'ambients que fan explícita 

una concepció sobre l'educació i la idea d'infant característica de la filosofia reggiana. 

(Hoyuelos et al., 2005)  

Enfocaments pedagògics en relació a l’espai, el temps i els materials  

D'altra banda, també cal tenir present altres enfocaments pedagògics en relació a l'espai 

que configuren una manera d'entendre l'educació i la concepció d'infant.  

Segons Zini (2005) una escola  infantil:  

És un entorn sempre canviant on el disseny, els mobles, els sistemes i les superfícies de 

separació han de permetre diferents activitats, a diferents hores de dia, però en el mateix 

lloc, sense un programa predeterminat, sinó més aviat d'acord amb les decisions dels 

infants i els seus mestres en un moment determinat. (p.24)   

Una escola infantil hauria d'oferir la possibilitat d'experimentar molt i de manera molt 

diversa i no hauria de dividir-se de manera molt simple, és a dir, ha de tenir àrees 

especialitzades com la de música o la de moure's, però la resta d'espais haurien de ser 

més generals. No obstant això, cal tenir present que tots els espais són importants i tots 

ofereixen aprenentatge (cuina, menjador, espai per dormir, patí/jardí, entre d'altres), per 

això tots han de tenir informació, imatges, mobles i colors. Els espais han de ser 

canviables però al mateix temps han de tenir una identitat pròpia, això és possible gràcies 

a la distribució dels mobles però també a la riquesa sensorial dels materials. (Zini, 2005)  

Des del punt de vista de Zini (2005) a l’hora de dissenyar els espais també és necessari 

que es tinguin en compte els colors, la llum i el material:   
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● Colors: oferir als infants molts colors subtils, colors semblants els uns amb els 

altres que generin varietat i colors diferents que contrastin molt amb intensitats 

diverses.  

● Llum: oferir varietat de llums, natural i artificial. La llum natural hauria de poder 

crear ombres mentre que l’artificial hauria d’oferir llum concentrada i difusa amb 

intensitats variades i colors diferents (blanc fred, blanc càlid i rosat).  

● Materials: haurien de ser variats i crear un entorn multisensorial (superfícies 

suaus, aspres, fines, rugoses, seques, molles). També hi hauria d’haver materials 

naturals com la fusta i les flors.  

D'altra banda Cohen (2005) explica la importància que té l'arquitectura i el disseny quan 

fem referència a l'espai, ja que aquest reflectirà l'entorn socioeconòmic, cultural i físic de 

com es concep i veu als infants i les activitats que els adults portaran a terme dins aquest 

espai. L'autora esmenta la gran dificultat que suposa dissenyar un espai perquè entren 

en joc molts factors diferents com ara: les maneres de concebre l'infant, les pràctiques 

pedagògiques i les persones que són partícips dels processos (arquitectes, mestres, 

famílies i infants). Quan es dissenya un espai s'han de lligar les teories pedagògiques 

amb la pràctica que es porta a terme i l'entorn en el qual es mouen els infants tal com van 

fer Montessori i Froebel.  

És necessari que en el disseny d’un espai estigui tot ben planificat, que es tinguin en 

compte l’arquitectura, els espais interiors i exteriors però també el mobiliari necessari i 

adequat. Un altre aspecte que cal tenir en compte és si hi haurà espais comuns i 

compartits amb el poble o ciutat com ara el gimnàs o el menjador. (Cohen, 2005)  

Bergstrom i Ikonen (2005) argumenten que el millor espai per tal que els infants aprenguin 

és el natural, ja que el cervell de l'ésser humà està dividit en dos hemisferis, en un 

hemisferi hi ha el neurocòrtex (emet senyals sensorials de manera ordenada) i en l'altre 

el cervellet (emet senyals caòtics), el neurocòtex tarda a desenvolupar-se, per això els 

infants depenen tant de les seves sensacions. Quan el tàlem (part del cervell on hi ha les 

emocions) intervé, combina els valors interns dels infants amb els coneixements que fan 

sobre el seu entorn.  

Per aquest motiu, és important que els infants tinguin llibertat per jugar, a partir del caos 

ells poden crear ordre i d’aquesta manera, adquireixen coneixements i habilitats. A més 

a més, si aquest joc es porta a terme en un espai natural, les possibilitats dels infants 

augmenten, ja que la natura és el reflex del món dels infants perquè també és caòtica 

com els seus actes i pensaments. Bergstrom i Ikonen (2005) concorden amb Cohen 

(2005), esmenten que l'espai interior hauria de tenir molt espai lliure i buit com el que 
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ofereix la natura, per tal que els nens i nenes tinguin la possibilitat d'omplir-lo, reordenar-

lo i completar-lo.  

Farstad (2005) també concep la natura com el millor espai perquè els infants aprenguin. 

Per tal de fer-nos veure la importància d'aquest espai explica el cas de l'escola Hval 

Gaard de Noruega. Aquesta escola té com a objectiu principal proporcionar als infants 

recursos per fer front als problemes de la vida quotidiana i tenir confiança en ells 

mateixos. En aquesta escola els nens i nenes de 4 i 5 anys sempre estan a l'exterior, ja 

que conceben la natura com a font de llibertat. Aquest espai a l'aire lliure permet que els 

infants estimulin la curiositat, aprenen a treballar de manera cooperativa amb els altres 

per resoldre les tasques que han de fer al llarg del dia i aprenen a fer servir eines, com 

per exemple, serres. Treballar a l'exterior fa que els infants aprenguin a utilitzar els 

recursos naturals (aprenen a construir cabanes, a fer foc, a recollir menjar i llenya).  

Concepcions en relació a l’espai, el temps i els materials   

D’altres referents educatius, aporten una mirada innovadora en relació al significat que 

s’atribueix al concepte d’espai.   

Primerament cal destacar les concepcions de Riera, Ferrer i Ribas (2014) sobre l’espai 

com a àmbit. L’ésser humà és una persona que crea de manera inconscient, àmbits de 

convivència. És a dir, la xarxa de relacions entre adults, infants, objectes, materials i 

esdeveniments fan que a l’espai s’entengui com un punt de trobada, un espai dinàmic 

que es va modificant i transformant en funció d’aquestes relacions i interaccions. Els 

infants són capaços de construir àmbits, ja que utilitzen els espais amb diferents finalitats. 

Això significa que el mestre ha de tenir present com organitzar l’espai per tal de crear 

vincles o connexions entre les experiències i les actuacions dels infants. Dins de Riera, 

Ferrer i Ribas (2014), Ceppi i Zini (1998) afirmen que l’espai ha de tenir la qualitat de 

modificar-se per tal d’afavorir la capacitat dels infants i adaptar-se a les seves capacitats 

i necessitats.  

Seguidament, les autores Riera, Ferrer i Ribas (2014) expliquen com l'espai és també 

un ambient i comprendre l'espai d'aquesta manera, significa tenir present les 

interaccions de l'home amb l'entorn en el qual participa. En efecte, la interacció entre 

subjecte-entorn ha d'afavorir les necessitats dels infants, així com la seguretat i 

l'autonomia, que es proporciona a través de l'organització de l'espai, la distribució del 

mobiliari i la selecció dels materials i propostes. La forma en com els infants ocupen 

l'espai, la capacitat de fer-se'l propi i els desplaçaments que es realitzen dins d'aquest 

són algunes de les interaccions que provoca l'espai i l'entorn escolar, perquè no es tracta 
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de només quelcom físic. Perquè això sigui possible, l'ambient ha d'afavorir l'exploració 

amb els materials, oferir diverses experiències diferents i s'ha d'adaptar a mesura que els 

infants, evolucionen i es van desenvolupant.  

Per últim, Riera, Ferrer i Ribas (2014) fan referència a l'espai com ambient 

d'aprenentatge, on sorgeixen experiències d'aprenentatge significatiu. Per tant, l'espai 

es considera un escenari on es desenvolupen les capacitats i habilitats que l'infant 

necessita per dur a terme aprenentatges. Aquesta concepció ja prové de Montessori i de 

la seva popular pedagogia italiana, que es refereixen a l'espai en termes com: estructurat, 

ordenat, estimulador, atractiu, motivador. A l'hora d'organitzar l'espai, segons 

Montesssori, s'ha de tenir una rigorosa i precisa cura del mobiliari i els materials i 

d'aquesta manera, es crearan espais còmodes, càlids i acollidors, així com estèticament 

atractius.  

Dins de Riera, Ferrer i Ribas (2014), Loughlin i Suina (1987) esmenten quatre elements 

essencials per la producció d'entorns d'aprenentatge. Aquests són: l'organització 

espacial, capacitats per l'aprenentatge, disposició dels materials i l'organització per les 

tasques. D'altra banda, Iglesias (1996) esmenta quatre dimensions: la dimensió física 

(l'organització de l'espai), la dimensió temporal (quan i com s'utilitza l'espai), la dimensió 

funcional (com s'utilitza i per quina funció) i la dimensió relacional (quines relacions i en 

quines circumstàncies).  

Però en relació amb el que s'ha dit anteriorment, es parla d'un ambient d'aprenentatge on 

es van construint experiències, s'hi consoliden les relacions, es fan intercanvis que 

permeten fer reflexions, tant entre alumnes com entre professorat. És a dir, es tracta de 

proporcionar espais que respecten els ritmes maduratius i el creixement dels infants i a 

la vegada són capaços de generar múltiples experiències d'aprenentatge per a tots els 

participants. Tal com diu Ortalóra (2010) dins de Riera, Ferrer i Ribas (2014), les 

condicions que ha de tenir un espai perquè sigui s'hi produeixin situacions d'aprenentatge 

significatiu són:   

1. Crear espais que fomenten l'activitat de tots els infants i l'autonomia en 

l'aprenentatge.  

2. Crear espais que concedeixen a l'infant la llibertat de prendre decisions i escollir 

diferents opcions que el fan explorar, pensar, descobrir, etc.  

3. Crear espais que permeten que l'infant pugui resoldre problemes, amb ajuda dels 

companys i dels mestres. Espais que permeten realitzar processos d'assaig-error.  
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4. Crear espais que afavoreixen les relacions i la interacció entre iguals, que 

permeten generar aprenentatges conjuntament i enriqueixen el procés 

d'ensenyament-aprenentatge.  

5. Crear espais que accepten la inclusió de tothom, d'infants de diferents edats i 

d'altres adults.  

En conseqüència, també és necessari que l'espai s'hagi de regir en funció d'un seguit de 

criteris que afavoreixen l'aprenentatge significatiu. Ortálora (2010) dins de Riera, Ferrer i 

Ribas (2014) fa explícits els següents criteris que fan que l'espai es tracti de quelcom...   

1. Estructurat, amb objectius generals i específics ben definits.  

2. Intensiu, que exigeixen la resolució de problemes al voltant dels objectius 

establerts.  

3. Extensiu, que permeten manipular i explorar la complexitat dels problemes i les 

situacions al llarg d’un temps.  

4. Relacional, que afavoreixi a la convivència i la interacció.   

5. Generatiu, que faci treballar més d’una competència.   

Darrere d'aquestes concepcions, es fa explícita una idea sobre com cal crear ambients 

d'aprenentatge significatius, però a més a més veiem com espai és una condició per 

l'aprenentatge, ja que aquests dos termes van lligats. La pedagogia de l'espai com a 

educador, com a ambient on és possible aprendre, fan evidenciar la importància d'aquest, 

així com la creació d'un ambient estimulador, creatiu i participatiu on l'infant és actiu, ja 

que actua però a la vegada pot reflexionar sobre l'acció realitzada. Espais que ofereixen 

la possibilitat a l'infant de ser el protagonista del seu propi aprenentatge, de comunicar-

se, de pensar, descobrir, imaginar, relacionar-se, resoldre reptes i així, aprendre. (Riera, 

Ferrer i Ribas, 2014)  

Aquesta relació entre aprenentatge i espai, va ser estudiada més a fons per Herman 

Hertzberg, que va inventar el concepte "learning landscape" (paisatge d'aprenentatge). 

Amb la influència de Montessori, aquest arquitecte va reinventar un model arquitectònic i 

pedagògic que destaca per una varietat d'espais per la socialització i també per la 

privacitat.  

Per tal de poder arribar a parlar d'un paisatge d'aprenentatge es necessiten una sèrie de 

condicions. Algunes de les escoles italianes de referència (Reggio Emilia o Pistoia) 

compleixen amb tots aquests requisits pel que fa a l'organització dels espais. En podem 

destacar les següents:   



27 
 

● Augmentar el nombre d'espais diferenciats, distribuint l'aula per racons, amb 

espais complementaris, etc.  

● Incorporar una zona entre l'aula i el passadís, creant així una zona d'espai 

educatiu.  

● Deixar de banda la idea d'aula com a espai potencial d'aprenentatge per 

incorporar la idea d'aula només com a punt de trobada, ja que l'aprenentatge es 

pot donar en qualsevol lloc.  

● Deixar de banda la idea de passadís com a connector per incorporar la idea de 

"carrer" en el qual es poden realitzar activitats diverses.  

Dins de Riera, Ferrer i Ribas (2014), Hertzberger (2009) ens parla d'un paisatge que 

respecta les diferents formes d'aprenentatge i de participació, des d'una visió inclusiva 

que accepta la diversitat. L'estructura d'aquest paisatge es mou entre dos vessants, el 

disseny d'espais íntims però conjuntament amb la creació d'espais col·lectius, que acullen 

qualsevol tipus d'actuació i d'activitat.   

Per acabar, i a partir de les diferents mirades pedagògiques en relació a l'espai, les 

autores Riera, Ferrer i Ribas (2014) han posat èmfasi en tota una sèrie d'aspectes que 

consideren essencials a l'hora d'organitzar un espai que afavoreixi l'aprenentatge. Així 

doncs, un ambient educatiu de qualitat ha de ser aquell que...   

● Ajudi a crear connexions entre l'experiència i el coneixement.  

● Convidi als infants a actuar.  

● Sigui capaç de complaure les necessitats de l'infant.  

● Faci que els infants s'hi puguin sentir segurs.  

● Tingui la facilitat per ser modificat si s'escau.  

● Esdevingui estimulant i organitzat.  

● Sigui tan complex com dinàmic.  

● Faci que els infants puguin construir coneixement i a la vegada, resoldre reptes.  

● Estigui organitzat en escenaris i subescenaris diferents  

● Tingui diferents valors: comunicatiu, funcional, didàctic...  

En definitiva, tal com diuen Riera, Ferrer i Ribas (2014) ens trobem davant del gran repte 

de com crear espais educatius.   
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El reto es cómo crear entornos adecuados para cada edad, espacios que se conviertan 

en generadores de relaciones y encuentros, que sean dinámicos, inviten a actuar a las 

personas que los habitan, faciliten la construcción conjunta del conocimiento y sean 

generadores de cultura. (p. 27)  

Des del punt de vista de Bondioli i Nigito (2011) els espais i la seva organització depenen 

de la visió i manera d’entendre l’educació del mestre, per aquest motiu dins un mateix 

centre trobem les aules organitzades i distribuïdes de maneres diferents.  

Bondioli i Nigito (2011) destaquen dos tipus d'organització espacial de l'aula que van ser 

investigades per Manetti i Campart l'any 1987: la primera on els mobles estan col·locats 

al llarg de les parets i la segona on els mobles estan col·locats de manera que delimiten 

l'espai. Les autores ens expliquen que es poden veure diferències entre les dues 

organitzacions de l'aula, ja que en la segona els conflictes disminueixen, i la interacció en 

grups reduïts augmenten, per la qual cosa la durada de les situacions de joc augmenta 

de manera considerable.  

Tal com explicava Loris Malaguzzi dins de Benlloch (2011) l'espai és un tercer educador 

i això ens ha de quedar molt clar com a mestres, una bona organització de l'espai permet 

als infants portar a terme els seus projectes de manera autònoma i sense necessitar a 

l'adult de manera que podem observar l'originalitat i riquesa dels seus propòsits i 

l'experimentació que fa. Hem de proporcionar espais equilibrats que siguin flexibles per 

realitzar diferents aprenentatges però al mateix temps que siguin estables. A més a més, 

hem de tenir en compte la decoració d'aquest espai, ja que els infants hi passen moltes 

hores i s'han de sentir segurs i com a casa, per aquest motiu hem de crear un espai càlid 

i agradable que permeti dialogar, jugar, reposar, relaxar-se moure's i tenir intimitat. Si 

aconseguir això l'espai serà agradable per l'infant i l'ajudarà a obrir-se, investigar i 

conèixer.  

Pel que fa al temps Bondioli i Nigito (2011) expliquen que a educació infantil esdevé un 

context important el pas del temps i s'ha de treballar per tal que l'infant tingui una 

estructura mental, ja sigui a partir d'un temps propi (marcat pel rellotge biològic), o un 

temps per compartir (marcat per la cura de la mare cap a l'infant). L'escola ha d'organitzar 

de forma clara els fets que es produiran al llarg del dia, no obstant això, aquesta 

organització ha de ser flexible per incloure els imprevistos, però ha de respectar les 

necessitats dels infants i per tant, no pot ser molt fragmentada. També és convenient que 

l'organització permeti als nens i nenes implicar-se en el temps quotidià, és a dir, que els 

permeti prendre decisions a nivell col·lectiu i explicar experiències viscudes.  
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Aspectes metodològics pel que fa a l'organització espacial 

Les estratègies metodològiques com els racons, els tallers o ambients tenen en comú 

una qüestió: l’organització de l’espai esdevé una estratègia educativa que respecta la 

diversitat de ritmes d’aprenentatges i trenca amb l’alternativa tradicional d’aplicar el 

mateix per a tothom. Aquestes estratègies permeten un ambient de convivència i a la 

vegada que l’infant aprengui al seu ritme, al seu nivell i en funció dels seus interessos. A 

continuació, realitzarem una breu descripció de les més rellevants:  

● Els racons  

Segons Riera, Ferrer i Ribas (2014) els racons són espais que es delimiten dins l'aula i si 

s'escau, s'aprofiten espais del passadís o exteriors a l'aula i serveixen per realitzar 

propostes o activitats en grup o individualment sense la presència contínua de l'adult. En 

el treball per racons, es treballen de maneres diferents, cadascuna al seu ritme i segons 

les seves necessitats.  

La metodologia dels racons parteix de la idea que l'infant és actiu i per tant té la necessitat 

d'explorar, investigar i crear. L'infant en tot moment decideix què fer i pot regular les seves 

accions. Es basen en la concepció que el nen o nena vol ser autònom, però a la vegada 

necessita que l'adult proposi els esdeveniments, plantegi els reptes i li doni seguretat i 

acompanyament durant el procés. A més a més, dins d'aquesta mirada metodològica 

l'espai té un paper primordial. Els mestres l'han d'organitzar l'espai de manera que sigui 

visible la delimitació i es pugui visualitzar clarament l'activitat que s'hi pot fer. D'altra 

banda, les zones podran modificar-se i variar de funció. (Riera, Ferrer i Ribas, 2014)  

Cal tenir en compte que el temps també esdevé un factor clau a l'hora de treballar per 

recons. Tal com esmenten Riera, Ferrer i Ribas (2014) els racons s'han de concebre com 

una situació educativa important i en conseqüència, s'ha de deixar temps suficient perquè 

es pugui gaudir-ne.  

● Els tallers  

De manera general, els tallers utilitzen una organització espacial alternativa a l'espai de 

l'aula, ja que gràcies a un espai exterior a aquesta es realitzen unes propostes concretes 

on els alumnes es dirigeixen (a vegades de manera periòdica) amb diferents grups 

d'infants. A diferència d'altres estratègies, no es produeixen modificacions respecte a 

l'estructura del centre, de l'aula, del mestre o del grup. (Riera, Ferrer i Ribas, 2014)  

Riera, Ferrer i Ribas (2014) quan fan referència als tallers es recolzen sobre la concepció 

de què l'espai és un entorn que permet tant infant com a adults descobrir, elaborar, produir 



30 
 

i aprendre. Aquest espai està dotat de material, instruments i tècniques que generen 

interaccions i metes, respectant les diverses formes de representació com els diferents 

llenguatges que es poden utilitzar. Respecte a la seva utilització, els tallers poden ser 

fixes o poden ser modificats i poden ser rotatius o permanents. En suma, la mestra 

decidirà com organitzar-los, fent-los obligatoris o més lliures i distribuint-los en petit grup 

o gran grup.  

De la metodologia dels tallers, sorgeix una vessant: els tallers integrals. Aquests tallers 

modifiquen la dinàmica del centre, ja que els diferents espais de l'escola hi formen part i 

requereixen una dedicació que ocupen una gran part de la jornada escolar. Tal com diu 

Trueba (1989) dins de Riera, Ferrer i Ribas (2014), ofereixen una disponibilitat d'espais 

accessible a tothom i s'aprofiten i es reutilitzen tots els espais però suposen un gran canvi 

que requereix una gran quantitat de recursos, una preparació en l'àmbit formatiu sobre 

com utilitzar-los i una immensa transformació a nivell de centre respecte com s'entén 

l'educació.  

Loris Malaguzzi també fa esment als tallers quan proposa la creació d'un taller d'expressió 

dins de les aules d'Educació Infantil de les escoles de Reggio Emilia, al voltant dels anys 

60. Malaguzzi recupera la idea de taller d'artista dins l'àmbit educatiu, incorporant a les 

escoles un espai que dóna cabuda a l'expressió artística i a la vegada permet que els 

infants s'expressin amb "els cent llenguatges". Dins de Riera, Ferrer i Ribas (2014), 

Hoyuelos (2006) i Vecchi (2013) afirmen que el taller d'expressió facilita que els infants 

puguin pensar i triar en llibertat, així com adquirir un bon gust estètic.  

 ● Els ambients  

Des de la perspectiva de Riera, Ferrer i Ribas (2014) es considera que el treball per 

ambients és reconvertir les aules en espais per activitats específiques, de manera que 

les aules o els espais disponibles de l’escola es converteixen en un ambient que està 

dissenyat per realitzar unes activitats educatives concretes.  

Treballar per ambients segons les aportacions de Ribas (2011) suposa la reorganització 

de l’espai, el temps i els materials, de manera que s’afavoreixin les oportunitats 

d’experimentació, investigació, joc i també relació. L’estructuració dels ambients permet 

anar més enllà de l’aula, fa que l’infant augmenti les possibilitats d’exploració i genera 

una gran quantitat de relacions entre els membres de la comunitat educativa.   

Riera, Ferrer i Ribas (2014) també fan explícites les característiques del treball per 

ambients: trobem infants d’edats diverses, hi participen una gran varietat de mestres, els 
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infants escullen on anar i quina acció realitzar, ningú els dirigeix, els espais i materials 

provoquen interacció, joc i exploració autònoma, etc. A més a més, cal esmentar que es 

tracta d’una activitat que hi conviuen els diversos llenguatges i àmbits d’aprenentatge, 

que interactuen de manera globalitzada.   

Una de les experiències més rellevants del treball per ambients és el CEIP El Martinet de 

Ripollet. En aquesta escola, els ambients són unes estructures que es conceben en un 

espai i durant temps determinat i organitzen la jornada escolar, que permet que infants 

d’edat diferenciada es reuneixin diàriament en cadascun dels ambients. Aquests espais 

respecten la diversitat, ja que ofereixen diferents possibilitats d’investigació, diferents 

llenguatges i formes d’aprendre i a la vegada desenvolupen capacitats com la iniciativa, 

la creativitat i el pensament.   

1.5.  Documentació  

En relació amb el model pioner de les escoles de Reggio Emilia creat per Loris Malaguzzi, 

que destaquen per la seva insistència en una documentació de qualitat dins l'àmbit 

escolar, aporten una perspectiva innovadora d'entendre aquest terme, així com la 

importància de la recollida i l'exposició de tots els processos educatius que generen els 

infants i que doten l'escola de significat i cultura d'infància. Tal com expressa Hoyuelos 

(2007):  

En la documentació s'estableixen relacions creatives i coherents entre els ideals teòrics 

i la pràctica educativa, entre la nostra declaració de principis i la nostra actuació; entre 

els nostres desitjos i els dels altres, i entre la nostra pròpia comprensió i la dels altres. A 

través de la documentació, es desvetlla una escola que vol argumentar la seva feina més 

enllà de les paraules, una escola que pensa, que reflexiona, que aprèn mentre camina; 

una institució docent que sap establir discussió pública, capaç d'escoltar i de dialogar 

amb democràcia, construint processos de confiança recíproca. (p.9)  

En comú amb l’esmentat, la documentació neix de l’escolta. Escoltar significa comprendre 

el pensament de l’infant, la seva manera d’entendre i la seva manera d’actuar. Aquesta 

eina ens permet reconstruir i plasmar el procés d’aprenentatge de l’infant amb la voluntat 

de fer públic les vivències i la tasca educativa realitzada a l’escola. Tot i així, no tot el que 

es fa a l’escola esdevé subjecte de ser documentat, sinó que es converteix en quelcom 

essencial saber triar i seleccionar des d’una mirada específica, tot allò que es pot convertir 

en una documentació capaç de comunicar i narrar la identitat de l’infant. (Hoyuelos, 2007) 

D'altra banda, Hoyuelos (2007) dóna importància a com s'ha d'interpretar la 

documentació. Segons l'autor, aquesta es converteix en una eina que permet donar veu 

al sentit que l'infant dóna a l'experiència viscuda, és a dir, quin significat suposa per ells 
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realitzar aquesta experiència. A més a més, aquest fet esdevé pels mestres una 

oportunitat per reflexionar sobre com els infants elaboren el seu coneixement. D'aquesta 

manera, s'elabora una relació entre el pensament i el significant, però caldrà que l'equip 

consensuï de manera conjunta aquesta documentació, per tal d'evitar així narracions 

dominades pel subjectivisme.  

Per tant, un dels objectius principals de la documentació serà representar fidelment la 

realitat amb la voluntat d'argumentar l'aprenentatge de l'infant, així com fer visible una 

concepció i una manera d'entendre la infantesa. Aquesta eina tan rica esdevé una 

autèntica memòria de la vida escolar, dotant de significativitat de les experiències 

viscudes i creant així, una biografia que segons Hoyuelos (2007) és digna de ser 

explicada.  

Per últim, i en relació amb la idea que és traspassada per Loris Malaguzzi, Hoyuelos 

(2007) afirma que la documentació ha de ser estèticament pensada i presentada, ja que 

té l’objectiu de ser compartida, i fer-se pública davant tota la comunitat educativa. Per 

tant, és essencial tenir cura de les reflexions que es traspassen, de com s’exposa la 

documentació, quin format s’utilitza, etc. Tal com s’ha dit anteriorment, es converteix en 

un punt de vista i un element que els mestres treballen acuradament amb l’objectiu de 

realitzar un projecte educatiu de l’escola coherent.   

Seguidament, Hoyuelos (2012) reafirma la idea anterior sobre la documentació. Per 

documentar adequadament, és necessari deixar constància de manera estètica i 

narrativa sobre allò que observem i reflexionem. Documentar no és únicament fer 

fotografies i tenir un registre d’allò que fan els infants, sinó que també és reflexionar sobre 

els processos que es porten a terme a la classe i observar la reacció dels infants per tal 

de millorar les activitats plantejades, ja que és una eina que les fa visibles. L'autor explica 

que quan documentem fem una metainterpretació, perquè a través de la imatge es 

tendeix a interpretar allò que es creu que l'infant realitza, en canvi es deixa de banda el 

que realment succeeix. Per això, és necessari que la imatge reveli les intencions dels 

infants de manera estètica i acurada perquè s'aproximi tant com sigui possible a la realitat.  

Així doncs, la documentació no només esdevé un factor que ajuda als mestres a 

reflexionar i entendre les accions dels infants, sinó que tal com diu Bonàs (2006) també 

permet als mateixos infants reflexionar i prendre consciència de les seves experiències i 

d'allò que aprenen. A més a més, les famílies també es beneficien d'aquesta 

documentació, ja que a partir d'aquesta s'estableix un pont de comunicació, entre 

famílies, mestres i alumnes, que els fa veure nous punts de vista enfocats a una idea 
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d'infant concreta, basada en el respecte i el valor afegit que atorguen els professionals a 

allò que realitzen els alumnes de l'escola. En definitiva, els fa partícips d'una educació 

compartida que dóna un significat als moments, les històries i les paraules dels nens i les 

nenes. Amb la documentació es fa referència als temps, llargs o breus, però que recullen 

els aprenentatges, que dia rere dia, es converteixen en una causa digna de documentar. 

(Bonàs, 2006)  

Sacchetto (2010) també afirmava que cal que la documentació sigui un material capaç 

de crear un diàleg amb les famílies. Però el més important no és la comunicació 

d’experiències, sinó: “[...] comunicar els “missatges” que hi ha a l’interior de les 

experiències.” (p.3)  

Així com les escoles reggianes es caracteritzen per l'estètica atribuïda a la documentació, 

Bonàs (2006) també afirma que esdevé un element clau dominar els instruments i les 

eines necessàries per documentar. Són vàlids les gravadores, les càmeres de fotos, les 

filmadores... però sempre que es faci un recull ordenat, acurat, pulcre i precís de l'acció 

observada.  

Instaurar una bona documentació a l’escola no és fàcil, ja que requereix formació 

permanent i establir objectius comuns. Cal entendre des d’un primer pla que la 

documentació és una oportunitat per repensar el model educatiu, el quotidià de l’escola, 

la manera de fer del mestre. Gràcies a aquesta, podem intercanviar opinions, debatre 

diferents aspectes i compartir punts de vista. En efecte, tal com esmenta Bonàs (2006) la 

documentació és un instrument i a la vegada un espai que ens fa evolucionar i créixer en 

comunitat.  

Per tal de realitzar un bon treball de documentació, tal com diu Sacchetto (2010) cal 

qüestionar-se tres preguntes claus: què es documenta, per què i per a qui es documenta. 

Per aquesta raó, cal que ens preguntem quin és el motiu, quins seran els protagonistes i 

que n'obtindrem. Com s’ha dit anteriorment, a vegades es cau en l'error de fer fotografies, 

però després no se sap què fer amb elles, aquest fet sorgeix del no formular-se les 

preguntes inicials.  

Sacchetto (2010) deixa molt clar que primer s'ha de decidir allò que serà susceptible de 

ser documentat, així com allò que no es documentarà. A banda d'això, caldrà que els 

docents aprenguin a fer-se preguntes que ajudin a l'infant a pensar i també caldrà utilitzar 

el format de documentació capaç de fer visible l'objectiu plantejat pel mestre.  
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En conclusió amb la idea traspassada per Sacchetto (2010) la documentació no es tracta 

de construir una memòria que esdevingui amb el temps un arxiu mort, sense significat, 

que ningú recorda. Contràriament, cal trencar amb la idea exposada amb anterioritat per 

tal de convertir la documentació en una línia plena de referents que configuren una 

història escolar. Així doncs, la documentació haurà de ser contínua, precisa i significativa, 

de manera que a l’hora de “mirar endarrere” es pugui conèixer l’objectiu i la reflexió 

d’aquelles experiències que configuren quelcom que va esdevenir important i essencial.   
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2. Part Pràctica: desenvolupament de la investigación 

2.1.  La pregunta inicial 

Amb la finalitat de poder portar a terme aquest treball de final de grau, ens plantegem la 

següent pregunta: Com s’afavoreix l’atenció a la diversitat en l’organització dels espais 

dels serveis educatius de la ciutat de Pistoia? 

2.2.  Els objectius del treball 

Així doncs, els objectius principals d’aquesta investigació són: 

- Observar els espais dels diferents serveis educatius de la ciutat de Pistoia (els 

Asilo Nido, les Scuola dell’Infanzia i les Area Bambini). 

 

- Analitzar la relació d’aquests espais amb l’atenció a la diversitat i la inclusió a les 

aules. 

Després d’haver realitzat una recerca teòrica que pretén contextualitzar el projecte 

educatiu de la ciutat de Pistoia, així com les diverses concepcions pedagògiques en 

relació al concepte d’infant, el rol de l’adult, l’espai com a tercer educador, el temps, els 

materials i la documentació, es pretén iniciar una investigació per tal de donar resposta a 

la pregunta plantejada a l’inici del treball. Com s’ha dit anteriorment, el nostre focus 

d’anàlisi en aquesta investigació és  l’organització de l’espai educatiu com a eina per 

fomentar l’atenció a la diversitat. Així doncs, a través de diverses tècniques de recollida 

de dades volem evidenciar i corroborar si la realitat educativa té coherència amb la 

fonamentació teòrica que s’ha cercat sobre el model eductiu d’escola pistoiès. A 

continuació, exposarem quins són els objectius d’aquesta investigació, com també el 

disseny d’una metodologia que té com a finalitat donar resposta a aquests objectius. 

2.3.  Objectius específics de la investigació 

- Observar, descriure i analitzar com és l'organització de l'espai i quines són les 

característiques que tenen els espais dels serveis educatius. 

- Observar, descriure i analitzar com són els materials dels serveis educatius. 

- Descriure, analitzar i interpretar quin és el concepte d’infant i en conseqüència, 

com es concep la dimensió emocional i social d’aquest. 

- Explicar, analitzar i valorar quina és la concepció que es té respecta el temps i la 

seva distribució dins de la jornada educativa. 

- Explicar, analitzar i interpretar com esdevé el rol de l’adult dins d’aquests serveis 

educatius.  
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- Descriure i reflexionar al voltant de la documentació dels diferents serveis 

educatius. 

- Analitzar i relacionar els ítems d’observació amb l’atenció a la diversitat i la inclusió 

dels infants. 

- Elaborar i establir unes conclusions en relació a l’observació prèvia per tal de 

respondre a la pregunta principal de la investigació. 

 

2.4.  Disseny metodològic 

El nostre treball de final de grau, consisteix a observar i analitzar els espais dels serveis 

educatius de la ciutat de Pistoia i com aquests atenen a la diversitat. Així doncs, creiem 

que per portar a terme la part pràctica del treball, la metodologia d'investigació més 

adequada és la qualitativa. Aquesta metodologia ens ha permès estudiar de manera més 

àmplia la realitat de les escoles observades i d'aquesta manera, s’ha pogut concretar la 

recerca amb unes conclusions que s'han extret de les tècniques de recollida de dades 

que s’han utilitzat: l'observació i l'entrevista. 

Segons Icart, Pulpón, Garrido i Delgado (2012), la metodologia qualitativa es pot definir 

com un mètode d'investigació on intervenen escenaris naturals i basat en la comprensió 

de la realitat humana (com es comuniquen i interaccionen). Fa servir el llenguatge com a 

factor imprescindible de l'evidència empírica. Es caracteritza per la descripció i la 

comprensió d'una situació o fet. A més a més es descriu i s'observa per després 

interpretar les dades obtingudes. Complementant aquesta idea, Quintanal, García, 

Riesco, Fernández i Sánchez (2012) defineixen que la investigació qualitativa és la que 

se centra en l'estudi i la interpretació de les accions humanes i la societat. A diferència de 

la quantitativa, és més reflexiva i exhaustiva, ja que té en compte tots els aspectes de la 

realitat. 

Cal destacar que pel fet de ser dues investigadores, hem pogut aprofundir més en la 

nostra observació i en el nostre treball, és a dir, ens ha sigut més fàcil determinar, 

reflexionar i trobar punts en comú en relació a la pregunta de recerca, fet que ens ha 

permès valorar amb més amplitud i amb més riquesa professional, com l'organització de 

l'ambient educatiu pot esdevenir una eina favorable per l'atenció a la diversitat. 

A més a més, per poder realitzar aquesta investigació amb més rigorositat, cal esmentar 

que s'ha conviscut i s'ha pogut observar en primera persona el terreny d'investigació i 

d'estudi. El fet de poder endinsar-nos dins d'aquesta realitat durant un període de tres 

mesos (des de principis de gener fins a finals d'abril) ha esdevingut una gran font 
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d'aprenentatge, així com una oportunitat per entendre la pràctica educativa d'aquests 

serveis i a la vegada per poder observar amb exactitud com s'atén a l'atenció a la diversitat 

en aquest context educatiu.  

2.4.1.  Instruments de recollida de dades 

Per poder iniciar aquesta investigació, cal que es decideixin quins seran els instruments 

que farem servir per tal de donar resposta als objectius que ens hem plantejat. Per 

aquesta raó, hem decidit portar a terme una observació en els tres serveis educatius, 

juntament amb una entrevista que s’ha volgut realitzar a tres mestres que treballen dintre 

d’aquests serveis.  

La observació 

Pel que fa a l’observació, les hem realitzat a tres serveis educatius diferents: un Asilo 

Nido, a una Scuola dell' Infanzia i una Area Bambini. El fet de fer l'observació en tres 

centres educatius diversos, ens ha permès veure i contrastar si en tots aquests, els espais 

i les seves característiques atenen a la diversitat o pel contrari, hi ha d’altres factors que 

influeixen a l’hora de garantir una educació inclusiva.  

García, Quintana i Sánchez (2012) defineixen l'observació com la tècnica de recollida de 

dades que de forma metòdica i sistemàtica, enregistra i descriu el comportament d'una 

persona o grup de persones. L'objectiu de l'observació és explicar aquest comportament, 

però també ens permet elaborar hipòtesis que permeten evidenciar les conductes que 

s'observen. L'única limitació que pot tenir l'observació és que no tots els aspectes són 

observables.  

Segons Álvarez-Gayou (2003) l'observació en la metodologia qualitativa ha de ser 

participant perquè estableixes contacte directe amb els subjectes que intervenen. L'autor 

fa referència a diferents estadis com ara: la tria de l'entorn que dependrà de l'interès de 

l'investigador, en cas que es faci en equip, s'hauran d'establir uns criteris i esdevindrà 

descriptiva. A mesura que es repeteixin alguns fets o conductes, podrem dir que 

l’observació es trobarà a la fase de saturació. 

“La observación constituye una técnica muy valiosa que proporciona información 

interesante. Algunos críticos plantean que una de sus debilidades radica en que 

depende demasiado de la interpretación del investigador; sin embargo, a mi juicio, 

esto no la invalida. Es una realidad, no obstante, que la observación es cada vez 

más utilizada en combinación con otros métodos, lo que enriquece la información 

obtenida.”  (Álvarez-Gayou , 2003, p.109). 
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Hem triat un tipus d’observació concreta, és a dir, s’ha decidit realitzar una observació 

natural no participant, ja que només s’ha enregistrat sense intervenir en la situació, és a 

dir, ha sigut externa i s’ha desenvolupat en un context natural. D’altra banda, l’observació 

és estructurada, ja que s’organitzen les sessions de l'observació i es determinen quins 

són els aspectes a tenir en compte o del nostre interès. I per últim, no ens centrem només 

en l’observació d’un individu, perquè s’observa a tot el grup en conjunt, registrant tot allò 

que es creu necessari. 

Tal com s'ha dit anteriorment, un dels primers passos per tal de recollir dades basades 

en la metodologia qualitativa és el plantejament de la pregunta. Com s'ha dit en un principi, 

la nostra pregunta de recerca és: Com s’afavoreix l'atenció a la diversitat en l'organització 

dels espais dels serveis educatius de la ciutat de Pistoia? Així mateix, quan parlem 

d'observació, tal com ens diu García, Quintana i Sánchez (2012), també serà 

indispensable que analitzem la temàtica que observarem, per tal de determinar amb 

claredat tots aquells aspectes que més tard, ens aportaran la resposta a la qüestió inicial. 

Una vegada tinguem els objectius definits, iniciarem la investigació amb una observació 

prèvia que ens permetrà formular hipòtesis, fer prediccions i acabar de definir els ítems 

observables. Per últim, s'haurà de dissenyar el procés d'observació. En aquest pas, 

haurem de definir un llistat de variables o ítems, s'haurà d'escollir quin instrument 

utilitzarem, s'haurà de descriure tot el procés d'observació, etc. Per aquesta raó, s'han 

tingut en compte els següents ítems que es volen observar en relació a la pregunta 

d'investigació plantejada i en comú amb el nostre marc teòric inicial: 

- Els espais: organització dels espais, categorització dels espais, mobiliari, 

dimensió estètica, lluminositat, l'aprenentatge dins l'espai, documentació en els 

espais, etc. 

- Els materials: la seva distribució en l'espai, el tipus de materials, la dimensió, la 

quantitat, documentació dels materials, etc. 

- El temps: distribució de la jornada, flexibilitat en el temps, organització de les 

propostes, etc. 

- El concepte d'infant: imatge sobre l'infant, concepció pedagògica en relació a la 

infància i l'educació, projecte educatiu, etc. 

- El rol de l'adult: accions del docent, la seva actitud amb els infants i les famílies, 

tasques que realitza, concepcions pedagògiques en relació al seu rol, etc. 

- La dimensió emocional i social: treball de l'educació emocional i en valors, 

relacions entre els membres de la comunitat, etc. 

- Dins de cada ítem, també s'ha observat com es concep l'atenció a la diversitat 

en relació a la temàtica observada (espais, temps, materials, etc.) 
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A més a més, els autors García, Quintana i Sánchez (2012) ens parlen d'alguns aspectes 

que hem de tenir en compte a l'hora de definir les variables o ítems d'observació. Tots 

aquells aspectes o comportaments que són difícils d'observar, els dividim en categories 

o unitats d'anàlisi. Però, caldrà utilitzar un nombre de categories suficient, cada categoria 

s'haurà de definir de manera clara i precisa, hauran de ser independents i no es podrà 

observar res que no s'hagi considerat anteriorment. 

En relació amb aquestes aportacions i després de definir les variables que volem 

observar, hem dissenyat una graella d'observació que ens ha permès anotar el més 

rellevant pel que fa al tema que s'estudia. A més a més, aquesta graella ens ha ajudat a 

observar si els resultats que es donen coincideixen o no amb el que ens expliquen els 

referents teòrics sobre els espais, els materials, el temps, el concepte d'infant, el rol de 

l'adult, la dimensió emocional i social i l'atenció a la diversitat dins l'àmbit educatiu. Cal 

dir, que en cada observació els ítems observables poden variar, ja que en cada escola 

poden haver-hi variants o d'altres aspectes a tenir en compte3.1  

Una vegada fetes les observacions de les diferents escoles, s'han agafat les graelles 

d'observació i s'han analitzat, per tal de veure quines són les característiques que 

comparteixen tots els espais i quines són les característiques específiques de cada espai. 

Cal esmentar que aquest procés s'ha realitzat amb tots els ítems de la graella. Per portar 

a terme aquesta anàlisi s'ha fet un buidatge de les idees claus més importants i rellevants, 

exposant així els trets principals de cada ítem en relació amb la fonamentació teòrica 

inicial del nostre treball. D'aquesta manera, s'ha establert una coherència entre la teoria i 

la pràctica, fet que ens ha permès respondre als objectius plantejats i a la vegada 

justificar, establir i reflexionar al voltant de l'organització dels espais com a estratègia que 

pot fomentar a l'atenció a la diversitat dels infants. 

L’entrevista 

Quant a les entrevistes, les hem realitzat a tres persones expertes en el tema, que són 

tres mestres que treballen en els serveis educatius de la ciutat de Pistoia, són l'Anna 

Paola Baldi (mestra de l'Àrea Gialla), la Deborak Cappellini (mestra de l'Àrea Rossa) i la 

Dora Vivona (mestra de la Scuola dell'Infanzia Marino Marini). Creiem que aquestes tres 

entrevistes ens han permès tenir diversos punts de vista i poder contrastar les semblances 

o diferències sobre el nostre focus d'anàlisi. A més a més, hem volgut tenir una referència 

                                                           
3 Veure l’annex 2: guió de la graella d’observació. 
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tant una opinió més enfocada a l'ensenyament a les escoles municipals com d'un altre 

que inclou el tipus de servei que ofereixen les àrees d'aquesta ciutat. 

D'aquesta manera, ens hem pogut enriquir de professionals de l'educació que treballen 

dins d'un servei educatiu que comprèn tota l'etapa de l'educació infantil, dels 0 fins als 6 

anys. També ens ha semblat interessant realitzar una entrevista a una experta d'una àrea 

(Area Gialla) que treballa amb infants de l'etapa d'educació primària (dels 6 a 12 anys), 

de manera que hem pogut conèixer com es produeix la continuïtat entre les dues etapes, 

així com el tipus de metodologia utilitzada en aquest servei educatiu.  

Segons Zaragoza (2004) l'entrevista és una tècnica de recollida de dades que serveix 

com a complement d'altres mètodes per obtenir informació de forma immediata i personal, 

ja que implica interacció verbal. Té com a finalitat identificar variables i relacions. 

L'entrevista pot ser grupal (un entrevistador i un grup d'entrevistats) o individual (un 

entrevistador i un entrevistat).  

Tal com diu Álvarez-Gayou (2003) l'entrevista serveix per entendre el punt de vista de 

l'entrevistat i les experiències que ha viscut. A més a més, és necessària una bona 

planificació a l'hora de portar-la a terme. La utilització d'entrevistes semiestructurades és 

molt freqüent en la investigació qualitativa, en funció de la situació les preguntes seran 

modificables i més obertes. 

És necessari informar i explicar a l'entrevistat en tot moment el propòsit de l'entrevista, 

així com donar la possibilitat d'expressar els seus dubtes. Caldrà realitzar una seqüència 

de preguntes abans de l'entrevista i en funció de la temàtica escollida se seguirà o no 

aquesta guia. S'han de tenir en compte les dues dimensions: la temàtica que fa referència 

a la investigació i la dinàmica on s'estableixen relacions durant l'entrevista. (Álvarez-

Guayou, 2003). 

Seguint aquestes aportacions, hem organitzat un guió de preguntes. Tal com s’ha dit 

anteriorment, hem elaborat una entrevista formal però amb preguntes obertes, per tal que 

l’entrevistat pugui donar la seva opinió o reconduir l’entrevista si és necessari. D’altra 

banda, el buidatge no és literal, ja que no s’han transcrit les respostes de manera literal, 

sinó que només s’han extret, argumentat i interpretat les idees més rellevants. Les 

entrevistes han tingut una durada aproximadament de 50 minuts, i s’han portat a terme 

en un clima de tranquil, on s’ha discutit i reflexionat al voltant de les diferents temàtiques 
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exposades, de manera que ha sigut força flexible. En totes tres entrevistes s’ha seguit el 

mateix guió de preguntes4.2.  

Cal destacar que aquestes entrevistes ens han aportat una visió més àmplia sobre tots 

els aspectes que hem observat, de manera que hem pogut conèixer de manera més 

significativa i entenedora, noves idees i concepcions respecte a la nostra investigació que 

només amb una observació no hauríem contemplat. Escoltar les diferents opinions, 

pensaments i experiències que han viscut aquestes mestres, ha esdevingut una gran 

oportunitat per entendre la finalitat dels serveis educatius d’aquesta ciutat i a la vegada, 

hem pogut interpretar, debatre i reflexionar al voltant de la importància de la tasca que 

desenvolupen aquestes mestres, ja que sense aquest, aquest model pioner en educació, 

no seria possible. 

Per últim, un dels altres instruments de recollida de dades que hem utilitzat, ha sigut 

l’observació directa, que hem acompanyat amb fotografies dels moments, de les 

experiències i les estones més significatives que s’han viscut en el dia a dia dels serveis 

educatius. Aquests instruments ens han servit per analitzar la vida quotidiana, així com 

per reflectir i completar alguns dels aspectes recollits en les observacions, com ara 

l’organització de l’ambient, el tipus de material, les relacions entre els membres de la 

comunitat, etc.  

D’altra banda, també hem utilitzat un diari de camp, on hem explicat breument allò que 

anava succeint diàriament: els esdeveniments rellevants, alguna situació educativa 

d’interès, el progrés dels infants, les paraules dels nens i nenes, entre d’altres. S’ha 

utilitzat aquest instrument cada dia, durant o després de la jornada escolar. Així doncs, 

hem pogut aprofundir en aspectes concrets de la pràctica educativa, de manera que s’han 

pogut plasmar aquells moments que succeeixen de manera espontània i que són de gran 

qualitat educativa, ja que a vegades, quan aquests no s’enregistren, es poden passar per 

alt. Aquest diari esdevé una petita història de l’experiència viscuda, a més a més, amb 

aquest diari es pretén deixar constància d’allò que hem après durant aquest període de 

pràctiques.  

2.4.2.  Procediment de recollida de dades 

Pel que fa al procediment de recollida de dades, s’ha realitzat conjuntament entre les dues 

investigadores d’aquesta recerca. Entre les dues, s’ha realitzat prèviament la construcció 

i el disseny dels diferents instruments de recollida de dades. Posteriorment, durant 

                                                           
4 Veure l’annex 6: guió de les entrevistes. 
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l’estada als serveis educatius, s’ha portat a terme una observació conjunta, ja que les 

dues hem tingut l’oportunitat de conviure i realitzar l’estada de pràctiques en els mateixos 

centres en els quals s’ha realitzat aquesta investigació. El fet d’observar la mateixa realitat 

educativa, ens ha permès debatre i confrontar aspectes que cadascuna havia viscut des 

de la seva perspectiva, de manera que això ha fet més rica la nostra investigació, ja que 

hem hagut de reflexionar i posar en evidència tots aquells elements que hem observat 

diàriament.  

A més a més, després de completar l’observació, hem portat a terme el procés de 

l’elaboració de l’anàlisi, on hem hagut de comparar la informació observada, amb l’objectiu 

d’extreure unes conclusions basades una experiència que les dues hem compartit i viscut. 

Així mateix, l’elaboració de les conclusions ens ha resultat quelcom fàcil, ja que les 

diferents entrevistes que també s’han realitzat de manera conjunta i ens han ajudat a 

aprofundir sobre en aquells aspectes que s’havien analitzat prèviament, fet que ens ha 

permès elaborar una resposta més precisa i adequada en relació al nostre tema de 

recerca. En definitiva, durant aquest procediment de recollida dels resultats i l’anàlisi de 

la nostra investigació, s’ha realitzat un treballar en equip i en conseqüència, s’ha après a 

treballar en sintonia i coordinació, enriquint-nos professionalment de les aportacions, 

opinions i reflexions de l’una cap a l’altre.  

2.5.  Resultats del treball de camp 

Els resultats del nostre treball de final de grau, són les graelles d'observació que s'han 

elaborat des d'un principi, amb l'objectiu de recollir tota la informació que ens pot servir 

per contestar la nostra pregunta d'investigació, així com els nostres objectius del treball. 

Aquests resultats queden adjuntats als annexos del treball5.3. 

2.6.  Anàlisi dels resultats 

A continuació, s’exposa l’anàlisi dels resultats extrets en les nostres observacions, amb 

la finalitat d’aprofundir, establir i respondre els objectius de la nostra investigació. Aquesta 

anàlisi pretén establir una coherència entre el marc teòric inicial i la pràctica educativa 

viscuda en els serveis educatius de la ciutat de Pistoia. 

 

  

                                                           
5 Veure l’annex 3, 4 i 5: graella d’observació de l’Asilo Nido LagoMago, graella d’observació de 

l’Scuola dell’Infanzia la Filastrocca i graella d’observació de l’Area Bambini Verde. 
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Anàlisi de l'observació de l'Asilo Nido - LagoMago 

A partir de l'observació realitzada a l'Asilo Nido LagoMago, podem esmentar a continuació 

els trets més importants en relació al nostre focus d'anàlisi; els espais, els materials, els 

temps, el rol de l'adult i la dimensió emocional i relacional d'aquesta escola bressol. Per 

aquest motiu, el seguit de característiques i reflexions que es presenten en aquest apartat 

són argumentades gràcies al fruit de la nostra observació i també estan relacionades amb 

les aportacions del marc teòric inicial. El nostre propòsit és reflectir una anàlisi que 

cohesiona tant la teoria com la pràctica, i que a la vegada ens ajuda a donar resposta a 

la pregunta principal del nostre treball. 

Així doncs, ens basarem en els apartats de la nostra graella d'observació i farem 

referència als espais de l'escola en general, que permeten entendre quina reflexió 

pedagògica hi ha al darrere de l'organització espacial i així, podrem evidenciar quins són 

els trets característics més generals que identifiquem en aquesta escola. 

Primerament, cal destacar que tots els espais de l'escola respecten els principis que 

s'esmenten en la "carta dels serveis educatius de la ciutat de Pistoia". Així doncs, un dels 

trets característics d'aquesta escola és la concepció que tenen sobre els espais i 

l'organització d'aquests, això fa que esdevinguin estances agradables i atentes que 

ajuden a estimular el pensament i l'aprenentatge dels infants. A més a més, el gust per 

l'estètica i la cura que tenen dels espais interns fomenten aquest desig d'aprendre. Aquest 

element està present en tota l'organització escolar i per tant, podem evidenciar que al 

darrere d'aquesta preocupació hi ha una reflexió pedagògica quant a l'espai, els materials, 

el temps, la concepció de l'infant, etc. Tot i així, de manera general, podem afirmar que 

és un model educatiu que entén l'espai com un "luogo di vita", és a dir, el servei educatiu 

que té com a propòsit atendre les necessitats dels infants, respectar el seu ritme 

d'aprenentatge i vincular la ciutat de Pistoia en la tasca d'educar. 

- L'espai està organitzat de manera que es fomenta l'autonomia dels infants, a la 

vegada que afavoreix les relacions amb un mateix i amb els altres. Això es veu 

reflectit en el moment del dinar, ja que es converteix en un punt de trobada amb 

el grup. A més a més, un infant fa de cambrer i ha de servir els plats per la resta, 

fet que els ajuda a ser més autònoms. D'altra banda, que l'escola disposi d'espais 

per aïllar-se i estar sol o en petit grup, els permet trobar-se amb ells mateixos, 

respectant així la seva autonomia i el seu desig d'estar tranquil. Així doncs, podem 

afirmar que quan es deixa llibertat a l'infant, s'ofereixen més possibilitats de joc 

que permeten adquirir i posar en pràctica coneixements i habilitats. En definitiva, 

els espais faciliten el desenvolupament i la lliure exploració dels infants. 
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- La majoria d'espais són oberts, és a dir, l'organització d'aquests permet el trànsit 

de tots els infants i així, l'amplitud i l'accessibilitat els permet utilitzar els materials 

i els objectes per investigar i descobrir amb tot el cos i a través de tots els sentits. 

La manera en com els infants es distribueixen per l'espai i es desplacen per 

aquest, ens ha permès evidenciar com l'organització de l'espai genera 

determinades relacions i interaccions entre els membres de la comunitat 

educativa. No obstant això, s'ha pogut observar que l'escola no disposa de molts 

espais buits que permetin a l'infant reordenar-lo i omplir-lo. 

 

- Cada espai està ambientat en una temàtica concreta: joc simbòlic, manipulació, 

pintura, llums, construccions, lectura i música. Tot i així, en alguns espais es 

treballen una o diverses àrees i llenguatges. La majoria d'aquests espais no 

canvien i mantenen la mateixa organització però a vegades es modifica la 

distribució i el tipus de material que s'ofereix en una determinada activitat o 

dinàmica. S'ha pogut veure com el mestre reorganitza l'espai a partir de les 

necessitats i interessos dels infants. Per exemple, en una activitat que es va portar 

a terme en l'espai de manipulació, la mestra va veure que els infants 

s'interessaven per fer construccions i va deixar un espai a l'aula perquè poguessin 

fer construccions al mateix temps que afegia material que permetia portar-les a 

terme. 

 

- Els espais són lluminosos i alguns, permeten visualitzar altres estances de l'escola 

i de l'exterior, per aquest motiu, es pot afirmar que hi ha transparències entre les 

diferents estances. D'altra banda, tots els espais tenen llum artificial i llum natural. 

Cal destacar que en alguns espais de l'escola la llum natural s'utilitza per jugar 

amb les ombres, com ara l'espai de referència dels infants de 2-3 anys, on es feia 

servir la llum natural que es reflectia sobre la taula d'esmorzar i es jugava amb la 

llum o l'espai de manipulació, on es jugava, a través d'un mirall i el reflex d'aquest, 

amb la llum natural. 

 

- L'escola està organitzada segons l'edat dels infants, i cadascun d'aquests espais 

està adaptat a les seves necessitats, respectant així el seu desenvolupament 

integral. 

 

- El centre té la seva identitat arquitectònica, quant als espais, les formes i les 

funcions. Per aquest motiu, es pot afirmar que l'espai-ambient és un punt rellevant 

dins del projecte educatiu de centre. D'aquesta manera, creiem que l'afirmació de 
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Loris Malaguzzi esdevé afirmativa ja que, com ell esmenta, en aquesta escola 

l'espai esdevé un tercer educador i per tant, es té en compte l'organització del 

mobiliari i dels materials. Aquestes idees respecte l'organització dels espais també  

ens fan entendre la concepció de l'infant i de l'educació que es té dins d'aquesta 

escola. En definitiva, ens fan entendre la pedagogia que hi ha al darrere de la 

pràctica educativa.  

 

- Tots els espais són amables i acollidors, ja que la cura de la dimensió estètica 

ofereix un ambient visiblement agradable i atractiu que es troba en harmonia amb 

tota la comunitat educativa. La utilització dels cromatismes adequats dins de cada 

espai fomenten aquesta dimensió estètica i s'ha pogut observar que acostumen a 

ser colors semblants que generen varietat dins l'espai, tot i que a vegades, 

s'utilitzen colors més diferenciats que fan contrastar l'ambient amb diverses 

intensitats. 

 

- L'espai acostuma a estar estructurat i ordenat, es per això que podem afirmar que 

es concep l'espai com a generador d'aprenentatge, ja que en aquest escenari 

l'infant pot desenvolupar les capacitats i habilitats. Un clar exemple d'això, el 

trobem en l'espai de joc simbòlic, ja que es tracta d'un espai que està organitzat 

en tres estances. Aquest fet provoca que el material estigui classificat segons el 

subespai (caseta, cuineta, jardí) i s'ofereix als infants una visió ordenada que 

genera l'aprenentatge concret de determinades habilitats, perquè depèn de la 

zona de joc, se'n treballen unes més que d'altres. 

 

- Es tracta d'una escola oberta al territori i a la comunitat ciutadana, ja que es 

realitzen activitats vinculades a l'exterior i es procura que es realitzi un "treball en 

xarxa" amb totes les entitats i serveis que ofereix la ciutat, creant així una connexió 

entre el dins i el fora, entre ciutat i escola. A la vegada, també es promou la 

participació amb les famílies a través de la documentació. Aquest aspecte es veu 

reflectit perquè s'han fet sortides al centre històric de la ciutat a les tardes 

juntament amb les famílies dels infants per tal de crear un vincle amb el patrimoni 

cultural, així com construir una relació de col·laboració amb elles fent que se sentin 

part de l'escola. 

 

- L'escola ofereix espais per trobar-se i compartir informació. Un exemple d'això, es 

veu reflectit durant l'acollida on tots els infants de l'escola comparteixen l'espai així 

com experiències educatives. També esdevé un moment on les famílies tenen la 
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possibilitat de parlar amb els mestres mentre prenen un cafè per tal de fer el 

moment més familiar, càlid i acollidor. 

 

- Els espais que són d'altres professionals de l'escola com els cuiners i el personal 

de neteja, també esdevenen espais educatius, ja que les mestres creuen que són 

una oportunitat per aprendre i descobrir altres realitats. A més a més, alguns 

espais com la cuina, són transparents i es troben en un lloc central, fet que permet 

als infants entrar i veure què es fa des de l'exterior. 

 

- Tots els espais estan documentats tenint cura d'una estètica, ja que aquesta 

permet visualitzar les experiències viscudes, la història i la identitat cultural del 

centre. Tota aquesta documentació es va renovant periòdicament i en funció dels 

esdeveniments i aprenentatges que es viuen dia a dia. A més a més, es procura 

que aquesta estigui integrada amb harmonia en tots els espais de l'escola. 

 

- Hi ha espais com l'entrada, que transmeten calidesa i benestar, permeten el 

retrobament, així com poder-se reconèixer i ressituar-se. L'entrada disposa de 

documentació per les famílies, de mobles per poder seure (coixins, sofàs, 

catifes...) i cada infant té un armariet per poder deixar les seves pertinences. 

Aquesta entrada dóna la primera visió de l'escola, està organitzada perquè sigui 

un punt de trobada amb les persones que hi conviuen i transmet un ambient 

agradable als ulls dels infants i famílies. 

 

- L'escola disposa d'espais comuns que permeten estar amb infants d'altres edats. 

No obstant això, cada grup té el seu espai de referència per trobar-se amb els 

infants de la seva edat. Així doncs, es trenca amb la idea d'una sola aula com a 

espai potencial d'aprenentatge, ja que tots els espais proporcionen moments 

d'aprenentatge. Un clar exemple d'això és el passadís de l'escola, esdevé un espai 

educatiu perquè en aquest es realitzen activitats diverses. Els passadissos també 

són espais documentats a partir d'imatges, frases, panells informatius... que fan 

l'ambient més càlid i familiar. 

 

- L'escola disposa de diversos menjadors, és a dir, dins d'un espai gran els infants 

s'hi organitzen durant l'hora de dinar, creant així diferents menjadors. D'aquesta 

manera, durant aquesta estona es crea un moment íntim i tranquil. En efecte, dins 

la majoria d'estances trobem diversos espais complementaris que afavoreixen una 

organització més estructurada. 
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- L'escola té una zona de dormitori, diferenciada de les altres, que permet el 

descans perquè és un espai acollidor. També s'ha pogut observar que l'escola 

disposa de lavabos independents dins de cada espai. 

 

- En aquesta escola bressol hi ha espais per als adults, on poden realitzar d'altres 

tasques com fer documentació, vestir-se, etc. Aquests espais proporcionen a 

l'adult un ambient de tranquil·litat quan ho necessita. 

 

- L'escola també disposa d'un pati exterior i a la vegada té accés a un parc natural 

situat a la vora d'un llac, això els permet tenir un contacte directe amb la natura i 

amb l'entorn exterior. L'espai a l'aire lliure és un context més d'aprenentatge on 

els infants aprenen a utilitzar els recursos i el material natural. 

 

- Creiem que tots els espais de l'escola s'utilitzen atenent a la diversitat, és a dir, la 

seva organització afavoreix la inclusió de tots els infants. Per tal que això 

esdevingui possible, s'ha de concebre l'espai com una condició per l'aprenentatge, 

ja que la creació d'un ambient estimulador i significatiu, permet a l'infant ser el 

protagonista del seu procés i pot reflexionar sobre allò que fa al mateix temps. 

S'ha pogut determinar que la inclusió no ve determinada només per l'organització 

de l'espai sinó que el temps, el material i sobretot el rol de l'adult i el concepte que 

aquests tenen sobre l'infant influeixen en com s'atén la diversitat. Així doncs, hem 

vist que quan l'adult no discrimina, no segrega, ni exclou per raó de sexe, ètnia i 

classe social, quan organitza d'una determinada manera el material, l'espai i el 

temps tenint en compte els diferents ritmes d'aprenentatge i les necessitats dels 

infants, esdevé més fàcil crear un ambient inclusiu que respecta i accepta la 

diversitat, ja que es concep la diferència com a una oportunitat. 

 

- En la majoria d'espais on el mobiliari està distribuït al llarg de les parets, els infants 

es mouen més i això fa que a vegades sorgeixin més conflictes. En canvi, s'ha 

pogut evidenciar que els espais on el mobiliari es troba al mig de les estances, 

sorgeixen menys conflictes, es produeixen relacions en petit grup i les situacions 

de joc es prolonguen. 

 

Tenint en compte les característiques esmentades amb anterioritat sobre els espais, tot 

seguit exposem les semblances i idees que s'han extret sobre el material a partir de les 

observacions prèvies que hem realitzat en relació a aquest. Les particularitats i atributs 

del material també formen part d'un element essencial dins de l'organització i la distribució 

de l'espai com a eina que afavoreix l'atenció a la diversitat. 
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- En aquesta escola bressol s'ha pogut observar que els materials presents en els 

diversos espais tenen característiques diverses, ja que en cada espai hi ha 

materials concrets que pertanyen a una temàtica concreta. Per exemple, dins 

l'espai de la llum trobem material transparent, translúcid, opac i fosc, lluent i 

brillant, materials prefabricats, la taula de llum, el retroprojector o llanternes. Tots 

aquests materials ofereixen als infants noves oportunitats per investigar i explorar. 

 

- Un punt rellevant de l'escola és que es dóna una gran importància als materials 

que es porten de casa. Els infants exposen a la resta de companys i a la mestra 

allò que han portat i la mestra hi dóna significat perquè estableix un diàleg amb 

l'infant sobre l'objecte que porta, perquè el porta, com és, etc. A partir d'aquí, fa 

escoltar als companys del grup i inicia una conversa on fa intervenir a la resta. 

 

- Les mestres tenen en compte quin tipus de material seleccionen i com el 

presenten als infants, ja que la primera impressió i el factor sorpresa els incita a 

voler-hi jugar. D'altra banda, la majoria de materials estimulen els sentits, i 

fomenten el desenvolupament de percepcions i sensacions agradables a la vista, 

al tacte, a l'olfacte i a l'oïda. A més a més, cada estança té uns materials concrets 

i aquests no varien, només es modifica la distribució d'aquests per tal de donar 

resposta i continuïtat als interessos dels infants. Aquesta organització ajuda als 

nens i nenes a reprendre el joc l'endemà. 

 

- L'escola té cura de la dimensió estètica i això es veu reflectit en com estan 

organitzats i distribuïts els materials. S'ha pogut observar com la mestra, després 

de l'activitat, reorganitza els materials traient aquells que no han fet servir i 

introduint-ne de nous o bé els organitza de manera atractiva. A més a més, durant 

l'activitat també elabora quelcom que cridi l'interès per proporcionar així, un 

estímul nou visiblement agradable. 

 

- La selecció del material parteix d'una concepció pedagògica que té l'objectiu 

d’acompanyar l’aprenentatge de l’infant a partir de la manipulació, la construcció, 

l'exploració, l'experimentació i la creació. És a dir, tant l'organització de l'espai com 

la tria dels materials afavoreixen el desenvolupament integral de l'infant. 

 

- Tal com s'ha dit en la graella d'observació, hi ha materials a l'abast dels infants 

per tal d'afavorir la seva autonomia, tot i així n'hi ha d'altres que no ho estan. La 
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selecció d'aquests està basada en una reflexió sobre els materials que poden 

cridar l'interès dels infants, per tal de generar expectatives i, d'altra banda, 

conscienciar la importància de respectar i tractar amb cura els materials. Per 

exemple, a l'espai de lectura, els llibres nous i més delicats no es troben a l'abast 

dels infants i això els provoca desig per agafar-los, de manera que la mestra els 

ha de conscienciar de la cura, el respecte i de com s'han d'utilitzar. 

 

- La metodologia utilitzada parteix de l'aprenentatge i la socialització a través del 

joc, per aquesta raó és important tenir en compte el material de joc i l'accés que 

hi tenen. Per aquest motiu, s'intenta disposar d'una quantitat de material 

adequada, tot i que sovint les mestres reorganitzen (redueixen la quantitat de 

material) per tal que els infants aprenguin a compartir-lo. També s'ha pogut veure 

que quan no hi ha una quantitat suficient de material, es crea un clima 

d'inseguretat i malestar. 

 

- Podem evidenciar a partir de les observacions que alguns materials són 

inespecífics, és a dir, són materials dissenyats sense una finalitat didàctica. 

Aquests materials tenen la característica que són naturals (com trossos de roba, 

esponges, fustes, metalls, petxines, ampolles...). Per exemple, dins de l'espai de 

manipulació els infants exploren, experimenten i aprenen a partir de les qualitats, 

percepcions i sensacions que ofereix el material natural. D'altra banda, en el 

moment del dinar els infants fan servir material de la vida quotidiana, com ara: 

plats de ceràmica, gots de vidre, gerres d'aigua i coberts de metall, entre d'altres. 

Això fa que aprenguin a fer servir el material de manera adequada. 

 

- S'ha pogut observar que a l'escola hi ha una gran quantitat de material per 

documentar. Aquesta documentació està present a tots els espais de l'escola i es 

basa en fotografies, frases dites per infants, frases de pedagogs, entre d'altres. 

Tota la documentació reflecteix la pedagogia que l'escola té sobre l'educació, a 

més a més, aquesta també evidencia els aprenentatges que els infants fan i 

permet a les famílies observar què i com es treballen les diverses temàtiques. 

 

Per tal que l'organització dels espais i del material sigui adequada, s'ha de tenir present 

com es distribueix el temps quotidià dins d'aquests aspectes. Així doncs, exposem 

algunes característiques més importants sobre com s'organitza el factor del temps en 

aquesta l'escola bressol. 
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- Un punt rellevant de l'escola és l'organització temporal, ja que aquesta s'adequa 

als infants i a les seves necessitats. El fet que cada setmana vagin a un espai 

durant un temps determinat, els ajuda a crear una rutina i anticipar allò que es 

portarà a terme al llarg del dia. 

 

- S'ha pogut observar que el temps dedicat a les activitats i a la vida quotidiana de 

l'escola és lent, ja que no es dóna pressa a l'infant i es procura que el temps sigui 

l'adequat per tal de poder compartir i viure moments de qualitat. Per aquest motiu, 

es pot afirmar que l'escola té present que l'organització temporal és essencial, 

perquè és un factor que facilita les possibilitats d'aprenentatge dels infants. El fet 

que tots els infants es puguin moure per l'espai lliurement amb el material que 

s'exposa i amb el temps que necessiten ajuda que es respectin els diferents ritmes 

d'aprenentatge. 

 

- Cal destacar que els mestres d'aquesta escola bressol dediquen molt de temps a 

l'escolta de l'infant, és a dir, es preocupen pels seus pensaments i idees, les seves 

inquietuds i allò que vol transmetre. Per exemple, en un grup d'infants de l'escola, 

una nena va explicar a la mestra que una guineu li havia robat el xumet (els seus 

pares li van prendre el xumet i li van dir que havia sigut la guineu). La mestra va 

observar que la nena explicava constantment aquest fet i la tenia angoixada 

perquè li tenia por. A més a més, va veure que la resta d'infants del grup 

s'interessaven per aquesta anècdota i començaven a inventar-se històries i 

explicar fets entorn d'aquest animal imaginari. Això va provocar que les mestres 

de referència decidissin crear un projecte i unes històries sobre aquesta guineu 

per tal de canviar la idea que els infants tenien sobre l'animal, ja que el veien com 

a quelcom dolent. Així doncs, a partir d'inquietud particular d'un infant, de 

l'observació i l'escolta de les mestres en veure que era un fet que els motivava, es 

va consensuar amb les famílies i l'equip directiu que les propostes envers aquest 

grup estarien relacionades amb aquesta idea sorgida de l'interès de tots. 

 

- Les propostes que es proposen a cada grup són adequades a l'edat i presenten 

poca fragmentació espacio-temporal, és a dir, les propostes són globalitzades. 

D'altra banda, el temps és flexible, ja que sovint les dinàmiques de grup o de 

l'activitat es modifiquen per tal de respectar els temps biològics i els temps 

individuals o col·lectius, proporcionant així equitat d'oportunitats per tothom per tal 

de respectar les necessitats del grup i de l'infant en concret. 
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- Un altre tret característic de l'escola és el temps que es dedica al moment de 

l'acollida. El fet de realitzar activitats tranquil·les com llegir un conte o dibuixar, 

permet que la mestra pugui dedicar temps a la família i a l'infant que arriba, creant 

així un moment més agradable i individualitzat. Tanmateix, això fa que l'infant que 

arriba se senti acollit pel grup. 

 

- Hem pogut constatar que l'escola treballa molt amb els infants el pas del temps 

per tal que comencin a tenir una estructura mental sobre aquest. Aquest fet es veu 

reflectit en com s'organitzen les rutines, ja que aquestes són essencials per tal que 

aprenguin a anticipar què passarà després i els ajuda a estructurar el seu 

pensament. Per exemple, les mestres també utilitzen frases com: "Quan acabem 

això anirem a dinar..." o "Els pares vindran quan acabem de dormir" per tal de fer 

entendre el pas del temps. 

 

Seguidament, farem referència al rol de l'adult, un factor que determina l'organització de 

l'espai, el temps i els materials. Després del que s'ha observat respecte a l'acció del 

docent, cal esmentar un seguit de trets principals: 

 

- En aquesta escola el paper de l'adult es basa principalment a permetre que els 

nens i les nenes explorin lliurement el material, gaudir de com l'infant descobreix 

els materials que se li ofereix, evitar el desordre o la sobreestimulació, de 

presentar els materials de manera lògica i tenint cura de l'estètica, d'incitar que es 

proposin reptes, d'observar i documentar l'ambient de joc, etc. S'ha pogut veure 

que la funció del mestre no és tenir un paper protagonista quan es desenvolupa 

una activitat, sinó que es manté al marge de l'acció, en un plànol secundari i com 

a punt de referència quan els nens i les nenes el necessiten. Així doncs, el mestre 

organitza la proposta de joc i durant el moment d'exploració, no interfereix i 

observa l'escenari i els possibles aprenentatges o interaccions que ofereix aquell 

moment, ja que afegeix materials, recondueix situacions, resol conflictes i dialoga 

amb els infants per acompanyar-los en el seu procés d'aprenentatge. 

 

- Hem pogut evidenciar que el rol de l'adult correspon amb la concepció que tenia 

Loris Malaguzzi respecte a la tasca d'educar. És a dir, les mestres d'aquesta 

escola mantenen una actitud d'escolta i d'observació dels infants, dialoguen i 

discuteixen amb ells per tal de reflexionar sobre què aprenen i entendre com ho 

aprenen. A més a més, realitzen formació constant sobre diferents temes 
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d'educació que les ajuden a créixer professionalment, construint així un 

pensament més crític i reflexiu sobre la seva tasca docent. 

 

- S'ha observat que els professionals de l'escola veuen a l'infant com un individu 

actiu i capaç d'aprendre, per això l'escolta esdevé imprescindible per entendre, 

reflexionar i analitzar les seves accions. D'altra banda, aquesta escolta receptiva 

permet interpretar i captar millor el llenguatge i els missatges dels infants i les 

famílies, ja que permet construir una relació més pròxima entre les tres parts. 

 

- Com que la documentació és molt present a l'escola, hem pogut evidenciar que 

darrere d'aquesta l'adult té clars els objectius que vol observar i els té presents. 

Per tal que la documentació reflecteixi els aprenentatges i els processos viscuts, 

l'adult generalment fa preguntes relacionades amb allò que s'està treballant. 

 

- Les intervencions que l'adult fa serveixen per fer reflexionar als infants i què 

aquests vagin més enllà. No obstant això, els infants són petits i a vegades les 

intervencions no els servien per confrontar o reforçar la seva idea prèvia. Un 

exemple d'això es veu reflectit en el moment que l'adult llegia un llibre i demanava 

als infants què volia dir estar enamorat, ja que era el sentiment del protagonista. 

En fer la pregunta una nena va dir que no ho sabia, però que ella estava 

enamorada de la seva mare. La mestra per tal de fer-la reflexionar al voltant 

d'aquest sentiment va continuar fent preguntes com: "Per què estàs enamorada 

de la teva mare? Que vol dir això?". Finalment es va arribar a la conclusió que 

estar enamorat volia dir estimar molt a una persona. En aquest cas en concret, 

gràcies a les intervencions de l'adult i l'escolta cap als infants es va poder 

reflexionar, dialogar i es va fer pensar als nens i les nenes sobre un sentiment. 

 

- En aquesta escola s'ha pogut veure com l'adult és en tot moment un referent per 

l'infant perquè sempre els transmet seguretat, amor i confiança per tal de 

proporcionar-los un clima de benestar emocional. L'acció de l'adult ve donada per 

la vocació que es veu reflectida en les accions d'aquest, ja que té una actitud 

d'escolta, està a l'abast, atén a les seves demandes, els acompanya i els guia en 

el seu procés, els ajuda a evolucionar i aprendre, a la vegada que ell també 

n'aprèn i creu en les seves capacitats. En definitiva, l'acció de l'adult es veu 

reflectida en el quotidià i esdevé un pilar fonamental per entendre que el seu rol 

és ensenyar uns valors que permetin a l'infant fer front a la vida i així conviure en 

societat. 
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Per últim i en relació amb tots els altres apartats que hem observat, s'esmentarà tot seguit 

una sèrie de trets característics sobre quina és la concepció d'infant i en conseqüència 

la dimensió emocional i social que hi ha al darrere de l'organització dels espais, la 

distribució dels materials, la planificació del temps i del rol de l'adult. Aquest seguit de 

característiques observables ens ajudaran a entendre més a fons la concepció 

pedagògica de les mestres i el perquè de les seves accions en relació a tots els aspectes 

més rellevants del nostre treball (espais, temps i materials). 

 

- Un dels aspectes més rellevants que trobem respecte a la concepció d'infant és 

que el projecte educatiu del centre es basa a aprendre conjuntament, entre família, 

mestre i infants. Aquest projecte també entén l'espai com un lloc de vida per tota 

la comunitat educativa, per aquest motiu s'ha de tenir-ne cura, ja que l'objectiu que 

persegueix és respectar els ritmes, els aprenentatges i acollir a tothom que hi 

conviu. 

 

- La concepció que es té sobre l'infant té coherència amb les accions de l'adult, ja 

que el conceben com a individu capaç i actiu. 

 

- L'ús que es fa de l'espai ens ajuda a entendre la concepció que tenen sobre 

l'educació. Per exemple, a vegades l'adult modifica les prioritats que tenia presents 

en un principi, per donar resposta a les demandes dels infants. No hem vist 

modificacions en l'espai i en el mobiliari i creiem que això es dóna perquè a l'escola 

hi ha molts espais, tot i que quan els infants tenien altres prioritats i interessos, es 

canviava la panificació i en comptes d’anar a l'espai que tocava aquella setmana, 

s'anava a un altre espai. 

 

- La imatge que l'adult té sobre la infància està basada en una teoria pedagògica i 

educativa. Així doncs, hem pogut observar que quan s'escolta l'infant, es respecta 

la seva individualitat, es té cura de l'espai com a tercer educador i es deixa temps 

a l'infant per aprendre, es configura una concepció que atén a la diversitat i en 

conseqüència, també atén i respecta la infantesa. 

 

- S'ha pogut observar que en aquesta escola bressol s'aprofiten situacions de la 

vida quotidiana per treballar al voltant d'aspectes relacionats amb el seu dia a dia. 

Per exemple, l'equip directiu va decidir que els infants posessin els noms de les 

estances de neteja i del rebost. D'altra banda, el fet de compartir moments de la 

vida quotidiana com l'hora del dinar, permet als infants relacionar-se i conèixer 
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altres infants. Per aquest motiu, com que les mestres atribueixen a aquest moment 

un significat, estimula i suggereix als infants que respectin aquest moment del dia 

i això va provocar que els infants, de manera espontània, creessin unes normes 

de convivència per tal que aquesta estona fos agradable i tranquil·la. 

 

- S'ha pogut evidenciar que en els diferents serveis educatius de la ciutat com ara 

biblioteca, museus, parcs... l'infant és respectat, perquè la ciutat té present la 

necessitat de cuidar i tenir cura de la infància. A més a més, l'escola procura 

realitzar un "treball en xarxa" amb les diferents entitats de la ciutat. Hem pogut 

observar com es fan sortides al centre històric de la ciutat amb l'objectiu de vincular 

als infants amb el seu entorn proper. 

 

- Aquesta escola bressol treballa l'educació emocional, ja que es parteix de la idea 

d'infant com a persona amb sentiments i emocions que necessita expressar el que 

sent per créixer, entendre's a ell mateix i als altres per tal de relacionar-se i 

socialitzar. Per exemple, quan un infant expressa algun sentiment o alguna 

emoció, la mestra procura que aquest expliqui com es sent i el motiu pel qual es 

sent així. D'aquesta manera, l'infant comença a reconèixer els sentiments i aprèn 

les diferents maneres de gestionar-los. Cal destacar que, des de l'escola, sovint 

es llegeixen llibres sobre les emocions on el protagonista les expressa i les 

gestiona. Tot això, permet treballar l'educació emocional de manera transversal i 

globalitzada. 

 

- S'ha pogut evidenciar que els drets dels infants esmentats per Malaguzzi són 

presents en l'acció educativa. El primer dret (el dret dels nens) es respecta perquè 

s'ensenya a l'infant la capacitat de socialitzar i créixer com a persones més 

sensibles i reflexives. El segon dret (dret dels mestres) es compleix, ja que l'equip 

de mestres reflexiona, analitza, s'interroga, es qüestiona i modifica si s'escau el 

seu rol docent, tenint així un pensament crític sobre què significa ser un bon 

mestre. Per últim, el tercer dret (dret dels pares) hi és present, ja que s'ofereixen 

experiències, eines i espais per tal que les famílies puguin participar i intervenir en 

la tasca d'educar. S'ha pogut veure que hi ha una participació activa amb les 

famílies, juntament amb una predisposició del mestre que fa que s'estableixi un 

vincle de confiança. A més a més, això permet que l'escola s'enriqueixi de les 

aportacions i els valors que transmeten les famílies. 
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Es veu reflectit en el quotidià de l'escola la concepció que es té sobre l'infant, ja que 

s'ofereix un clima de tranquil·litat i adequat a les seves necessitats. El benestar emocional 

i social de l'infant esdevé una preocupació per part de l'equip de mestres, ja que s'intenta 

fomentar la igualtat d'oportunitats i es parteix del treball en valors. D'altra banda, també 

podem veure com els pilars pedagògics de la "carta dei servici educativi" es veuen 

reflectits en el quotidià de l'escola, com per exemple: la vinculació amb l'exterior (ciutat i 

escola), l'escolta als infants, la formació dels mestres, la continuïtat entre escola bressol 

i parvulari, etc. 
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Anàlisi de l'observació de l’Scuola dell’Infanzia - La Filastrocca 

A partir de l'observació realitzada a l’Scuola dell’Infanzia La Filastrocca, esmentarem les 

característiques més importants en relació al nostre focus d'anàlisi; els espais, els 

materials, els temps, el rol de l'adult i la dimensió emocional i relacional d'aquesta escola. 

Els trets més importants i les reflexions que es presenten en aquest apartat són 

argumentades gràcies al fruit de la nostra observació i també estan relacionades amb les 

aportacions del marc teòric inicial. El nostre objectiu és exposar una anàlisi que reflecteix 

tant la teoria com la pràctica, i que al mateix temps ens permet donar resposta a la 

pregunta principal del nostre treball.  

Així mateix, farem referència als apartats de la nostra graella d'observació i ens basarem 

als espais de l'escola en general, que ens ajudaran a entendre quina concepció 

pedagògica tenen present a l'hora d'organitzar els espais i així conèixer quins són els 

punts rellevants d'aquesta escola. 

Pel que fa als espais de l’escola, tots respecten els principis exposats a la “carta dels 

serveis educatius de la ciutat”, ja que un dels trets característics d’aquesta escola és 

l’organització i estructuració dels espais, que respecten una estètica que els fa acollidors 

i agradables. Això demostra que l’equip de mestres ha reflexionat sobre aquest aspecte, 

així com dels materials, del temps, de la concepció de l'infant... i es pot evidenciar, perquè 

constantment es vincula l’aprenentatge de l’infant amb l’entorn proper, és a dir, la ciutat 

de Pistoia esdevé un factor que enriqueix, educa i atén a la infància. Per aquesta raó, es 

pot afirmar que l’escola és entesa com un “luogo di vita” per tota la comunitat educativa, 

un context que es preocupa i respecta les necessitats dels infants i els diferents ritmes 

d’aprenentatge.  

A continuació, exposem les característiques comunes dels espais d’aquesta escola.  

- L'espai en aquesta escola esdevé un tercer educador, ja que es converteix en un 

estímul atractiu que provoca que l'infant adquireixi un gust per l'estètica, així com 

fomenta també el gust per aprendre. Una determinada organització espacial, 

permet desenvolupar una sèrie de factors com l'exploració, el descobriment, la 

curiositat i la imaginació, que fan de l'aprenentatge quelcom significatiu i vivencial. 

Tot i així, l'aprenentatge no només es redueix a l'espai interior, sinó que va més 

enllà, l'espai exterior també esdevé una font generadora d'aprenentatge. Per 

exemple, les mestres varen proposar als infants que dibuixessin com s'imaginaven 

la Biblioteca Forteguerriana, i posteriorment van fer la visita a aquesta biblioteca, 

tot comparant el dibuix que havien realitzat prèviament. Aquesta situació permet 
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visualitzar com les mestres plantegen una situació que ajuda als infants a 

estimular la seva imaginació, la seva curiositat, a relacionar els coneixements 

previs amb els nous i a tenir consciència de la bellesa i l'estètica de l'espai exterior. 

 

- En aquesta escola, l’espai s’organitza principalment per afavorir el joc entre els 

infants. Així doncs, es dóna un valor i un significat al joc, ja que aquest ajuda a 

desenvolupar la curiositat, l’exploració, el pensament i el treball cooperatiu. Hem 

pogut evidenciar que totes les situacions plantejades parteixen del joc, un exemple 

el trobem en la sortida que els infants de 5 anys van realitzar a Pistoia subterrània, 

va esdevenir per ells un joc en el qual cercaven el centre de la Terra. Per això, 

prèviament les mestres varen llegir un llibre relacionat amb la sortida, van demanar 

que portessin llanternes i van escriure conjuntament una carta a les famílies 

informant sobre la sortida. 

 

- L’espai s’entén com un espai de vida per les criatures, és a dir, aquest té en 

compte i respecta les necessitats de l’infant. No només l’escola, sinó que tots els 

serveis educatius de la ciutat tenen en compte la infància i reconeixen la 

importància de realitzar un treball en xarxa i de manera cooperativa, ja que tots 

els serveis compleixen una tasca educativa i esdevenen espais de vida pels 

infants (parcs, biblioteques…). En aquest cas, al costat de l’escola hi ha un edifici 

que forma part de l’ajuntament de la ciutat i a vegades, l’escola demana poder-lo 

utilitzar, ja que aquest espai és ampli i permet realitzar activitats amb els 3 grups 

d’infants. 

 

- L’ús que es fa de l’espai i de la seva organització, està relacionat amb la concepció 

pedagògica que es té en relació a l’educació. A vegades les mestres han 

reorganitzat i fet modificacions als espais, aquest aspecte ens permet afirmar que 

al darrere hi ha una reflexió envers el seu paper, amb la voluntat d’exposar un 

context adequat i tenint en compte aquells aspectes que d’entrada no 

contemplaven.  

 

- L’espai està organitzat per tal d’afavorir l’autonomia de l’infant, així com 

l’autogestió, el descobriment a partir de vivències amb l’entorn, amb els materials, 

etc. A més a més, dins l’espai es produeixen relacions interpersonals i 

intrapersonals, que donen lloc a l’autoconeixement, les emocions i la gestió de 

conflictes, etc. D’altra banda, l’espai està organitzat de manera que els infants es 

poden trobar en petit-grup o en gran grup. Hi ha espais comuns pel retrobament 

amb infants d’altres edats i que donen pas a les relacions entre grans i petits. Tot 
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i així, els infants estan organitzats en aules segons l’edat. A més a més, dins 

l’espai també es produeixen diferents tipus de relacions, no només amb la mestra 

o entre infants. El personal de neteja, les persones auxiliars (colaboratriche) o les 

cuineres, també esdevenen partícips i protagonistes d’aquestes relacions. Això es 

veu reflectit durant l’hora dels àpats, ja que el personal de l’escola a vegades 

menja amb els infants i participa en aquest moment educatiu. 

 

- L’espai està estructurat segons una temàtica concreta i amb uns materials 

específics que els permeten descobrir i explorar, així com desenvolupar habilitats 

motrius i de moviments. A la vegada, l’aprenentatge dins d’un espai específic 

també permet gaudir de l’acompanyament dels companys. A més a més, aquest 

fet afavoreix a desenvolupar els “100 llenguatges dels infants” i que l’aprenentatge 

sigui globalitzat. 

 

- Hi ha diversos espais que són multifuncionals i que tenen diferents usos. Així 

doncs, hi ha presència d’espais versàtils, flexibles, oberts, lluminosos i capaços 

de ser adaptats segons les accions dels infants, proporcionant-los així, tant 

benestar com aprenentatge. Un exemple el trobem a l’espai de psicomotricitat que 

també s’utilitza per realitzar propostes relacionades amb la llum i les ombres. 

 

- L'arquitectura dels espais d'aquesta escola compleix amb els aspectes descrits 

per Loris Malaguzzi respecte a l'organització dels espais d'una escola. 

Primerament, l'escola té una identitat arquitectònica concreta amb espais únics 

(com per exemple, la biblioteca). Seguidament, es té en compte la dimensió 

estètica a l'hora de dissenyar o plantejar l'espai, ja que d'aquesta manera, es 

transmet a l'infant aquesta cura per l'estètica i la bellesa. Per últim, l'espai forma 

part del projecte educatiu, perquè es pot evidenciar la importància que s'atribueix 

a concebre'l com a tercer educador, perquè esdevé generador d'aprenentatge i 

ajuda al desenvolupament integral de l'infant. 

 

- L’escola no és una estructura aïllada, sinó que és una institució cultural que està 

oberta al territori. Per la qual cosa, la preocupació envers la infància, forma part 

d’una comunitat que té com a propòsit crear serveis de qualitat per als infants. A 

més a més, l’escola promou la participació amb l’exterior, tant amb les famílies 

com amb l’entorn. Un dels instruments que s’utilitzen per donar pas a aquesta 

participació és la documentació. Així mateix, podem afirmar que en aquesta escola 

hi ha una gran connexió entre el dins i el fora, entre escola i ciutat. Les mestres 

tenen en compte aquest aspecte i cada any els infants de 5 anys fan projectes 
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relacionats amb la ciutat. Aquesta relació permet portar l’exterior a l’interior de 

l’escola. 

 

- Respecte a la relació amb les famílies, s’utilitzen espais i moments per compartir 

informació. A més a més, l’escola s’adapta a les necessitats de les famílies, per 

tal de crear una bona relació amb aquestes. Per exemple, hi ha espais de l’escola 

(com l’entrada a les aules) que estan organitzats per tal d’afavorir la comunicació 

entre famílies i mestres, amb sofàs, coixins i documentació, que fan de l’espai 

quelcom més familiar, agradable i conviden a voler-hi estar.  

 

- En cada espai hi ha presència de documentació, que està pensada segons una 

estètica i  té l’objectiu d’esdevenir un patrimoni cultural. Hem pogut evidenciar com 

la documentació que és present en tots els espais de l'escola està fonamentada i 

raonada d'acord amb unes idees extretes de diferents concepcions educatives. 

D'altra banda, aquesta documentació esdevé un gran connector entre la família i 

l'escola, ja que ofereix moments per visualitzar el que es fa durant el quotidià, 

creant així una atmosfera que acull i té present la importància de recordar les 

estones i les anècdotes viscudes, l'evolució que s'ha anat construint i la visió que 

es té sobre l'infant i sobre l'educació. Per exemple, el grup d'infants de 5 anys 

tenen una documentació en forma d'àlbum on les mestres expliquen el que ha 

succeït durant aquell dia, a més a més, els infants també hi participen afegint 

dibuixos, escrits, etc. D'aquesta manera, tothom que forma part la comunitat 

educativa té accés diàriament a la documentació. 

 

- En aquesta escola l’edifici és d’una planta baixa que permet visualitzar l’exterior i 

accedir-hi. A més a més, en aquesta escola s’ha tingut en compte la importància 

de l’entrada, que esdevé la totalitat de l’ambient, a la vegada que és un punt de 

retrobament, que permet ressituar-se i trobar-se, així com poder-se reconèixer. 

Tot i així, les aules tenen estructures força tradicionals, en forma quadrada, això 

permet que a vegades sigui difícil crear ambients o racons diferenciats dins la 

mateixa aula. No obstant això, l’espai està estructurat partint de la concepció que 

es pot aprendre en qualsevol lloc, perquè no només l’aula de referència esdevé 

l’espai potenciador d’aprenentatge. 

 

- Hem pogut observar que els infants dinen a les aules de referència i per grups, fet 

que ajuda a crear un ambient íntim i agradable durant l’estona de l’àpat. D’altra 

banda, l’espai del dormitori està en una zona apartada i diferenciada, fet que 

genera un espai acollidor per dormir.  
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- Tot el passadís té un sistema de transparències que fa visible allò que succeeix a 

l’exterior, és a dir, al pati, que és el punt central de l’escola. Tot i així, entre el 

passadís i les aules no hi ha presència de transparències, i això provoca que no 

es pugui visualitzar el que es porta a terme a les altres estances. El passadís està 

organitzat de manera que esdevé un “carrer”, perquè es realitzen propostes de joc 

lliure diverses. La distribució del passadís ofereix la possibilitat de realitzar 

propostes en grup reduït, sense la presència de l’adult. Gràcies a la delimitació de 

l’espai, els infants poden veure clarament quin joc s’hi pot dur a terme. A més a 

més, entre les aules i el passadís, hi ha zones i racons per tal de crear també 

espais educatius. 

 

- Totes les estances utilitzen un cromatisme adequat i atractiu pels infants. Es té en 

compte la dimensió estètica i per aquest motiu, els espais estan dissenyats amb 

la voluntat d’esdevenir atractius, tant pels infants, com per les famílies i mestres. 

Un exemple el trobem dins de l’aula de referència dels infants de 5 anys, on hi ha 

un panell que ocupa tota la paret, on es troba dibuixada la sabana africana. Aquest 

dibuix el varen realitzar les famílies dels infants, amb l’ajuda de les mestres, amb 

l’objectiu de donar resposta a l’interès del grup i a la demanda que va sorgir, per 

tal de crear un espai atractiu i que permetia als infants identificar-se amb el nom 

del grup (el grup de 5 anys s’anomenen lleons i lleones).  

 

- L’escola també té en compte als adults (mestres, personal de neteja, etc.) Per 

aquest motiu, hi ha presència d’espais per als adults com ara el despatx, el 

vestidor i els lavabos. També es té en compte a l’adult quan s’organitzen les 

estances pels infants, ja que en moltes d’aquestes hi ha un espai d’ús exclusiu per 

aquests, amb material (taules, cadires, ordinadors, impressores, llibres...) que 

poden necessitar a l’hora de realitzar propostes, documentació, recerca, etc.  

 

- L’espai extern i el pati, possibiliten la relació amb l’entorn natural. No obstant això, 

per motius arquitectònics, no s’ha pogut utilitzar aquest espai durant un període 

de 6 setmanes. El pati esdevé un espai buit, que ofereix als nens i les nenes la 

possibilitat de reomplir-lo i moure’s amb total llibertat. 

 

- S’ha pogut evidenciar que els espais estan dissenyats de manera que hi ha una 

correlació entre la teoria i la pràctica, és a dir, l’organització espacial reflecteix el 

concepte de l’infant, així com la concepció pedagògica que hi ha al darrere de 

l’equip de mestres. Per aquesta raó, les mestres conceben l’espai com a quelcom 
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on es produeixen interaccions significatives amb l’infant i per això, presenten 

ambients amb la voluntat d’afavorir les seves necessitats i proporcionar-los 

seguretat i autonomia. Així doncs, el rol de l’adult consisteix a seleccionar els 

materials i les propostes que més s’adeqüen als infants, tenint sempre present 

l’espai com a tercer educador. Les interaccions que es donen dins de l’espai 

esdevenen un aspecte d’observació pel mestre, ja que l’espai no es redueix a un 

aspecte físic. Per tal que es produeixin interaccions significatives, aquest es va 

modificant en funció de les individualitats dels infants i del procés d’aprenentatge 

d’aquests.  

 

- Partint de la concepció de Montessori, en aquesta escola l’espai es concep com 

un ambient d’aprenentatge, on es produeixen experiències d’aprenentatge 

significatiu. L’espai afavoreix la presa de decisions i la resolució de problemes, és 

a dir, l’infant pot pensar, descobrir i explorar en funció de les opcions plantejades, 

perquè es presenten reptes que estimulen el seu pensament. Per exemple, les 

mestres van organitzar l’espai de l’aula del “chi c’è” amb cadires en forma de 

semicercle, aquesta distribució permet la creació d’un ambient que convida a 

dialogar, parlar, reflexionar i trobar-se amb el grup-classe.  

 

- Els espais d’aquesta escola atenen a la diversitat, ja que fomenten la inclusió de 

tots els infants, sense discriminacions per raó de gènere, classe social, edat o 

raça.  

 

- En aquesta escola hi ha presència de mobiliari al llarg de les parets, que permet 

estructurar l’espai. No obstant això, en algunes estances hi ha mobiliari al centre 

de l’aula que delimita l’espai i això permet que la interacció entre infants es 

produeixi en grups més reduïts, de manera que els conflictes disminueixen i les 

situacions de joc són més llargues. A més a més, aquesta organització modifica 

el trànsit i l’accessibilitat de l’espai. Per exemple, a l’aula de psicomotricitat no hi 

ha presència de mobiliari, fet que permet més moviment lliure i circulació per 

l’espai.  

Segons les característiques argumentades amb anterioritat en relació als espais, 

exposem a continuació els trets essencials que s’han pogut observar sobre el material 

d’aquesta escola. La tria del material esdevé un dels aspectes més importants dins la 

distribució i l’organització de l’espai com a eina que afavoreix l’atenció a la diversitat. 
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- Seguint la línia de l’organització espacial, tots els materials d’aquesta escola estan  

seleccionats i distribuïts d’acord amb una dimensió estètica, que es troba amb 

harmonia amb l’espai. Quan els infants perceben aquesta estètica i aquesta 

bellesa en els materials, tal com s’ha dit amb anterioritat, esdevé per aquests un 

estímul que enriqueix el gust d’aprendre. Aquesta preocupació envers la dimensió 

estètica es veu reflectida dins l’espai de pintura, on tots els materials estan 

organitzats tenint en compte el cromatisme, que ajuden a l’infant a visualitzar 

aquesta percepció envers el gust i l’harmonia en l’estètica. 

 

- En funció del context i de les necessitats de l'infant, l'adult modifica o planteja un 

ambient amb material que s'adequa a l'interès i a les individualitats d'aquests. Com 

s'ha esmentat anteriorment, la tria del material també parteix d'una concepció 

pedagògica en relació a l'educació (més concretament, sobre el concepte d'infant, 

el temps, l'organització espacial i el propi rol de l'adult), ja que les docents es 

qüestionen quins són els materials més estimulants, aquells que els infants 

necessiten per aprendre de manera significativa i vivencial. Hem pogut evidenciar 

aquest aspecte quan les mestres van introduir material nou a l'espai de 

construccions. Aquest material estava relacionat amb el projecte que treballaven 

sobre la ciutat i en veure que els infants mostraven interès respecte a aquesta 

temàtica, van decidir posar monuments i edificis emblemàtics de la ciutat, per tal 

que juguessin a construir la ciutat de Pistoia. 

 

- En relació amb la selecció del material, s'ha tingut en compte el color, és a dir, tant 

colors subtils com d'altres que contrasten i tenen tonalitats diverses, la llum, tant 

llum natural com artificial, que permeten als infants jugar amb les ombres i amb 

tonalitats o colors diferents i per últim, la tipologia del material, ja que aquest 

esdevé variat, multisensorial i inespecífic (amb materials naturals, amb molta 

riquesa de textures: aspres, rugoses, llises... i material que els permet 

experimentar amb tot el cos). En aquesta escola predominen els materials naturals 

que permeten als infants conèixer les característiques dels objectes de la vida 

quotidiana, oferint així una gran riquesa de material que pot ser manipulable a 

través de tots els sentits. A més a més, també hi ha material realitzat entre tots 

(amb infants, mestres i famílies), que ajuda als infants a prendre consciència de 

la importància de respectar amb el material. En aquest cas, les famílies estan 

dissenyant amb ajuda dels infants, les disfresses per l'obra de final de curs on els 

pares i les mares del grup d'infants de 5 anys fan de protagonistes. Aquest fet 

fomenta la cura del material perquè s'atribueix un valor a aquest, perquè perceben 
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la necessitat de respectar-lo, ja que esdevé un material que pertany a tota la 

comunitat. 

 

- El mobiliari present en l’espai (prestatgeries, taules, calaixos…), també esdevé 

important, ja que permet tenir els materials a l’abast dels infants i a la vegada es 

troba organitzat de manera adequada, perquè permet configurar així un espai 

transitable, agradable i estimulant.  

 

- En aquesta escola hi ha presència d’espais que ofereixen la possibilitat 

d’exploració amb els materials, però la gran majoria d’aquests estan organitzats 

en funció de la temàtica i segons el tipus de joc pel qual s’utilitzen i per tant, són 

específics de cada espai, de manera que els infants són capaços de reconèixer 

amb facilitat la funció i la tipologia d’aquests. A més a més, la bona organització 

dels materials està relacionada amb la cura d’aquests, ja que només així l’espai 

esdevindrà quelcom càlid, acollidor i estèticament atractiu. Un exemple del que 

s’ha esmentat, el trobem en l’espai de la biblioteca. En aquesta estança, els llibres 

estan organitzats seguint un criteri que entre tots han decidit. Hi ha 7 prestatgeries, 

cada una d’un color diferent i els llibres s’ordenen per colors segons la seva 

temàtica (llibres de por, del mar, de la sabana, llibres d’origen estranger, llibres 

tradicionals…).  

 

- La quantitat del material és adequada, ja que permet la interacció a través             

d’instruments i regles, així com la prevenció de conflictes, però al mateix temps, 

possibilita que els infants es puguin autogestionar. En definitiva, el material ofereix 

possibilitats d’experimentar, jugar i relacionar-se. 

 

- En aquesta escola també trobem material per documentar, amb presència 

d’espais específics pensats per realitzar la documentació, posar en pràctica i 

reflexionar envers la pràctica educativa. Aquest material està elaborat per les 

mestres, però esdevé un instrument que es troba a l’abast de tota la comunitat 

educativa. Hem pogut evidenciar com els infants creen conjuntament notes per tal 

d’ informar a les famílies sobre les sortides que volen realitzar i per tant, també 

s’encarreguen de l’elaboració del material per documentar. 

  

No només s’ha de tenir present que la distribució dels espais i del material sigui adequada, 

també s’ha de tenir en compte com s’organitza el temps dins la vida quotidiana de 

l’escola. Així mateix, s’esmenten a continuació les característiques en relació al temps i 

com aquest s’organitza dins la jornada escolar d’aquesta escola.  
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- L'escola té en compte l'organització temporal i per aquest motiu, els infants 

disposen d'un temps lent i a la vegada, flexible, que s'adapta a les necessitats 

d'aquests i que esdevé essencial per tal de compartir i construir conjuntament. Un 

clar exemple el vàrem trobar un dia quan la mestra del grup de 5 anys, va modificar 

una proposta en veure que els infants van mostrar molt d'interès en les lletres dels 

seus noms, per la qual cosa, va decidir seguir els seus interessos i va reconduir 

la proposta, tot parlant sobre els sons i la correspondència entre so-grafia. 

 

- Totes les propostes que es realitzen esdevenen coherents amb l’espai i amb el 

temps, així com estan poc fragmentades, fet que permet treballar de manera 

globalitzada. Com que els infants de 5 anys varen mostrar molt d’interès a inventar 

una història a principi de curs, les mestres varen seguir amb aquesta idea i entre 

tots, han creat una història que de manera espontània, van relacionar amb la ciutat 

de Pistoia. 

 

- Les mestres respecten els temps i els processos biològics interns de cada alumne, 

a més a més, tenen present el temps individuals i col·lectius, proporcionant així 

una atenció individualitzada i equitativa pels infants. Per exemple, quan els infants 

del grup de 5 anys van a la biblioteca i expliquen la història que han llegit a casa 

seva davant dels companys, la mestra dóna temps a tots els infants, respectant el 

seu ritme i les seves necessitats.  

 

- Cal destacar que en aquesta escola es treballa el pas del temps per tal que els 

infants desenvolupin una estructura mental envers aquest i es treballa de manera 

indirecta, on es té en compte el temps marcat pel rellotge biològic i el temps que 

es comparteix amb tot el grup. Per aquesta raó, s’organitza el temps de manera 

flexible i poc fragmentada, donant prioritat al temps que es dóna a l’infant per 

compartir, dialogar i explicar experiències viscudes. Per tal que els infants anticipin 

les accions i el que es durà a terme, les rutines es converteixen en quelcom 

fonamental. Així doncs, els infants d’aquesta escola, tenen uns càrrecs que 

realitzen setmanalment i que els ajuden a adquirir hàbits i normes de convivència, 

així com els permeten entendre l’estructuració del temps. 

 

- El punt de partida de totes les mestres d’aquesta escola, és l’escolta activa envers 

la paraula de l’infant. Gràcies al temps dedicat a l’escolta, les mestres poden 

reflexionar i a la vegada retornar, amb paraules que responen a les seves 

inquietuds i als seus pensaments. Un exemple d’això, es veu reflectit en una 
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situació on un infant explica que ell té por dels fantasmes, mòmies i zombis que 

surten a les pel·lícules que veu amb la seva mare. Les mestres van aprofitar 

aquesta situació per crear una dinàmica i fer veure a l’infant que tothom té por 

d’algun fet. 

Tot seguit, explicarem com el rol de l’adult esdevé un factor que determina l’organització 

de l’espai, el temps i dels materials. Gràcies al que s’ha observat respecte a l’acció docent, 

podem esmentar un seguit de característiques generals. 

- L'acció de l'adult es veu reflectida en com a partir de l'escolta activa envers l'infant, 

realitzen un "feedback" que permet als infants construir un pensament reflexiu i a 

la vegada desenvolupar el propi pensament crític, ja que tenen l'oportunitat de triar 

i ser autònoms. A més a més, les experiències que realitzen els serveixen per 

reflexionar i analitzar entorn el quotidià de l'escola. Vàrem veure reflectit aquest 

aspecte, quan els infants de la classe de 5 anys varen tirar amb la seva fotografia 

quin dibuix els agradava més, aquest dibuix triat per democràcia, va ser el resultat 

final d'una de les pàgines del llibre que estan construint, sobre la història que s'han 

inventat aquest any de la ciutat de Pistoia. Aquesta proposta de valorar l'opció que 

consideraven més adequada, va esdevenir un exercici d'autocrítica, de diàleg i 

consens entre el grup, on les mestres varen prioritzar l'autonomia i la llibertat per 

triar dels infants. 

 

- A partir de l'observació, s'ha pogut evidenciar la concepció que tenia Loris 

Malaguzzi respecte a la tasca d'educar. L'equip de mestres d'aquesta escola 

s'interroguen de manera constant, aprenent de la pràctica educativa i del propi rol. 

Així doncs, la formació constant que reben periòdicament esdevé una eina que els 

permet reflexionar sobre allò que els infants aprenen i com ho aprenen, d'aquesta 

manera els poden entendre, comprendre i oferir-los una educació que s'adequa a 

les seves possibilitats. Per exemple, durant el mes de març, l'ajuntament de la 

ciutat de Pistoia va organitzar un conveni internacional on diferents professionals 

de l'educació (pedagogs, psicòlegs, recerca educativa...) d'arreu del món es van 

reunir en aquesta trobada i varen realitzar diferents conferències en relació a la 

temàtica escola i entorn, com a motiu del nomenament de Pistoia com a capital 

de la cultura italiana. Tots els docents dels serveis educatius d'aquesta ciutat, es 

van enriquir i van realitzar aquesta formació, on es va explicar, debatre i reflexionar 

al voltant de la importància de la tasca d'educar amb l'entorn proper dels infants. 

Amb motiu d'aquest conveni, totes les escoles varen realitzar un projecte al voltant 

de Pistoia i per aquest motiu, tots els comerços del centre històric de la ciutat 
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recullen a través de documentació (fotografies, frases i paraules dels infants), com 

és viscuda la ciutat i la cultura a través dels ulls dels infants. 

 

- Els professionals d'aquesta escola tenen una concepció pedagògica que respecta 

l'infant, ja que el conceben com a un individu actiu, capaç d'interactuar i conèixer 

el món que l'envolta. Dins d'aquesta concepció, l'infant esdevé el protagonista del 

seu propi aprenentatge, per la qual cosa, hi ha una preocupació per captar i 

interpretar els missatges i les accions dels infants, així com la creació d'un vincle 

amb el seu entorn més proper, la família. Així doncs, les mestres dels infants del 

grup de 5 anys varen detectar que aquests mostraven un gran interès envers la 

ciutat de Pistoia i la seva història, els monuments més emblemàtics, etc. Per 

aquesta raó, han proposat una sortida anomenada "la cerca del tresor" on els 

mateixos infants, han d'explicar a les famílies com anar per la ciutat, els hauran 

de guiar per tal de trobar els diferents tresors amagats pel centre històric. Aquesta 

sortida també es va presentar a la reunió de pares i esdevé una eina per fer-los 

partícips dels aprenentatges que han realitzat els seus fills, ja que ells esdevenen 

els protagonistes i els encarregats de la realització d'aquesta trobada del tresor. 

 

- Com s'ha dit anteriorment, un tret important respecte el rol de l'adult és la 

realització d'una documentació que narra a través de fotografies, frases, 

reflexions... la pràctica educativa quotidiana, explicant el que s'ha portat a terme i 

allò que els infants han descobert. La documentació parteix també de l'escolta 

activa envers les criatures, que els permet observar, interpretar i reflexionar 

respecte als processos, les experiències i els aprenentatges viscuts. D'altra 

banda, darrere de la documentació que es realitza hi han uns objectius establerts 

pels docents, que reflecteixen allò que es vol observar. Sovint, les mestres fan 

parlar i dialogar als infants sobre les fotografies que elles mateixes realitzen durant 

el procés, per tal que aquests expliquin què van fer, què van aprendre, de quina 

manera ho van viure... D'aquesta manera, poden enregistrar les seves idees i la 

seva experiència envers els aprenentatges realitzats. 

 

- S'ha pogut evidenciar que les mestres recullen les diferents observacions, 

convertint aquestes en situacions d'aprenentatge pels infants. És a dir, realitzen 

preguntes que els fan reflexionar, avançar, així com els permeten confrontar 

coneixements, modificar-los i reforçar-los. Cal esmentar que posteriorment 

documenten aquestes situacions i processos d'aprenentatge, creant així una 

història que esdevé compartida amb tota la comunitat educativa. Per exemple, a 
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causa d'un conflicte que va sorgir entre els infants, una mestra els va fer reflexionar 

al voltant de la paraula "respecte". Per aquest motiu, va realitzar una representació 

amb dos nens per tal que aquests poguessin entendre quin significat tenia aquesta 

paraula i poguessin arribar a resoldre el conflicte de manera autònoma. 

 

- Hem pogut veure com el rol de l'adult en aquesta escola consisteix a respectar el 

temps dels infants, fomentar la comunicació i el diàleg entre ells, esdevenir un 

mediador i un acompanyant, fer partícips a tots els infants, proporcionar estabilitat 

emocional i seguretat davant les noves situacions i ajudar-los a créixer en tots 

sentits. En definitiva, les mestres creuen en les seves capacitats i segueixen els 

seus interessos i les seves inquietuds, creant així, aprenentatges significatius. 

Hem pogut observar com les mestres prioritzen les necessitats dels infants, així 

com el treball de l'educació emocional i els valors, deixant de banda una 

programació estricta que no respecta en la seva totalitat els drets dels infants. 

Finalment, en comú amb tots els altres apartats que hem observat, s’explicaran una sèrie 

de trets rellevants i característics en relació a la concepció d'infant, així com de la 

dimensió emocional i social que es veu reflectida segons l'organització dels espais, la 

distribució dels materials, la planificació del temps i el rol de l'adult. Aquest conjunt de 

punts que s'han pogut observar, ens serviran per argumentar i comprendre més a fons el 

pensament reflexiu i pedagògic de les docents, ja que a partir de la seva tasca educativa, 

podrem relacionar i confrontar aquells aspectes més importants del nostre treball (espai, 

temps i materials). 

- Tal com hem dit anteriorment, l'entorn es preocupa per la infància i es fa càrrec de 

les necessitats d'aquesta. Així doncs, no només l'escola o els espais dedicats a 

l'educació tenen present a l'infant, sinó que tot l'entorn proper i els espais de la 

ciutat (parcs, carrers, botigues...) són partícips d'un projecte educatiu que té com 

a objectiu fer que tota la comunitat ciutadana tingui present aquesta necessita 

educar, respectar i tenir cura de la infància. Així mateix, es pot observar amb 

claredat, que el significat del concepte d'infant es veu reflectit quan l'escola 

transmet una preocupació per esdevenir un lloc de vida per tota la comunitat 

educativa. 

 

- A l'escola es veu reflectit allò que s'esmenta a la "carta dels serveis educatius", ja 

que el projecte educatiu de centre parteix de les teories del constructivisme 

(Gardner, Brunner, Vigotsky, Winnicott...) i es basa en la idea d'aprendre 
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conjuntament (família, escola i infant), intentant construir una comunitat educativa 

preocupada i responsable per l'educació. 

 

- El concepte que l'escola té sobre els infants es veu reflectit en el rol que tenen els 

adults i l'educació que garanteixen. A més a més, la coordinació amb els altres 

serveis educatius i l'ajuntament ofereixen una educació coherent, ja que tenen en 

compte la vida quotidiana dels infants i es concep a l'infant com el protagonista 

dels seus aprenentatges i com a individu capaç. Per aquest motiu, constantment 

es reflexiona sobre la qualitat educativa que els infants han de rebre, com ara: 

educació en valors, espais i materials agradables, educació inclusiva, 

documentació, suport a les famílies, etc. 

 

- Aspectes com l'organització dels espais i la selecció del material ens fan veure la 

concepció pedagògica que l'escola té sobre els infants. Quan s'han realitzat 

modificacions en la distribució o l'ús dels espais, s'ha pogut evidenciar que les 

mestres reflexionen envers el seu paper, prioritzen els interessos dels infants i 

redefineixen el context educatiu. 

 

- Gràcies a l'observació, s'ha pogut veure com des de l'escola es realitza un treball 

al voltant de l'educació emocional, on es té present el coneixement de les pròpies 

emocions de l'infant, així com la gestió dels sentiments i dels conflictes, a mesura 

que van aprenent a construir les seves relacions (amb la família, les mestres i els 

altres infants). Hem pogut evidenciar que les dinàmiques que es realitzen sobre 

les emocions ajuden als infants a socialitzar-se, a ser més sensibles i 

respectuosos amb els companys i a ser més reflexius i crítics, fomentant així, la 

integració amb els altres. Així doncs, podem afirmar que es respecta el primer dret 

esmentat per Loris Malaguzzi (dret dels nens). Pel que fa al segon dret (dret dels 

mestres), s'ha pogut confirmar com aquests reflexionen, analitzen, s'interroguen i 

modifiquen si s'escau el seu rol docent, tenint així un pensament crític sobre que 

significa ser bons mestres. Finalment, pel que fa al tercer dret (dret dels pares), 

es compleix, ja que s'ofereixen experiències, eines i espais de participació amb 

les famílies. 

En definitiva, podem destacar que l’escola La Filastrocca respecta les diferents formes i 

ritmes d’aprenentatge, fomenta la igualtat d’oportunitats sense discriminar o segregar per 

raó de raça, gènere o classe social i s’adequa a les individualitats de cada infant, 

proporcionant així una educació equitativa per a cada infant i cada família. Aquests pilars 

pedagògics es veuen reflectits en la carta dels serveis educatius, així com en el quotidià 
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de l’escola. Així doncs, podem afirmar que es tracta d’una escola inclusiva i que atén a la 

diversitat. 
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Anàlisi de l’observació de l’Area Verde 
 

Gràcies a la breu observació que s’ha realitzat en un dels serveis educatius de la ciutat 

de Pistoia, en aquest cas, l’Area Bambini Verde, hem pogut evidenciar una sèrie de 

característiques principals en relació al nostre treball de final de grau, on principalment, 

fem referència als espais, els materials, el rol de l’adult, la concepció d’infant i la dimensió 

emocional i relacional d’aquesta escola.  Així doncs, en aquest seguit de trets més 

importats que s’exposen en aquest apartat, s’ha buscat relacionar l’observació amb els 

referents teòrics esmentats en marc teòric inicial, creant així una breu anàlisi on 

s’argumenta i es justifica, tant la teoria, com la pràctica. D’aquesta manera, podrem 

respondre a la pregunta i als objectius plantejats a l’inici del nostre treball. 

Seguint la mateixa estructura de la nostra observació inicial, primerament, s’explicaran 

les característiques que presenten els espais d’aquesta àrea, fet que ens permetrà 

evidenciar la concepció pedagògica que hi ha en relació a l’organització espacial, així com 

conèixer i entendre les peculiaritats dels espais d’aquesta àrea. 

Tal com s’ha dit en els darrers apartats, on es fa referència a la “carta dels serveis 

educatius de la ciutat de Pistoia”, podem afirmar que en aquesta àrea, els espais també 

segueixen els principis esmentats en aquesta carta. Per aquest motiu, un dels trets 

principals que s’evidencien a l’hora d’observar els espais d’aquesta àrea, és la concepció 

pedagògica que hi ha al darrere d’aquesta organització espacial. La mestra creu en l’espai 

com a tercer educador i distribueix tant els espais com els materials, de manera 

agradable, amable i acollidora. Així doncs, de forma espontània, l’ambient es converteix 

en quelcom que ajuda a estimular la imaginació, la curiositat, el pensament i el gust per 

aprendre. Aquest fet també respon a la concepció que es té respecte de la dimensió 

estètica, és a dir, es té cura de les estances i dels materials, ja que s’organitzen per tal 

de crear llocs atractius pels infants, que fomenten la manipulació, l’exploració i el 

raonament a partir de l’assaig i l’error. 

Tots aquests aspectes ens permeten evidenciar que al darrere de l’organització dels 

espais hi ha una reflexió i una anàlisi sobre com els infants aprenen i en conseqüència, a 

partir d’aquesta concepció de l’infant, s’organitzen els materials, el temps, els espais, etc. 

Per últim, hem pogut evidenciar com l’espai esdevé un “luogo di vita”, ja que el propòsit 

d’aquesta àrea és crear un servei educatiu que respon a les necessitats dels infants i atén 

els diferents ritmes d’aprenentatge. A més a més, aquest servei pretén estar a disposició 

de les escoles i de les famílies, i per aquesta raó, intenta oferir l’oportunitat d’aprendre 
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d’una manera més vivencial i significativa, perquè en un ambient divers a l’habitual, es 

proposen un ventall de possibilitats per aprendre de l’entorn exterior i amb la natura. 

Seguidament, fem referència als trets característics dels espais d’aquesta àrea. 

- Els espais d'aquesta àrea fomenten l'autonomia dels infants i afavoreixen 

relacions interpersonals i intrapersonals. No obstant això, no es disposa d'un espai 

per aïllar-se i estar sol. Cal destacar que l'espai esdevé quelcom que fomenta el 

desenvolupament de l'infant, ja que l'aprenentatge sorgeix a través de l'exploració 

i el descobriment lliure a través de la natura. Per exemple, vàrem poder observar 

un projecte on els infants de 5 anys d'una escola, reproduïen un jardí dins d'una 

caixa i amb objectes de la natura (pinyes, plantes, flors, fulles, pedres...). Els 

infants varen relacionar la construcció d'aquest jardí imaginari amb les seves 

emocions, ja que en funció del material que afegien i el nom que escollien, el jardí 

es convertia en quelcom significatiu per ells. 

- Trobem que la majoria d'espais d'aquesta àrea esdevenen oberts i, com a 

conseqüència, permeten el trànsit i l'accés als infants, fet que els permet ser 

autònoms a l'hora d'agafar i utilitzar i explorar els materials a través de tots els 

sentits. A més a més, també hi ha espais buits que permeten als infants omplir i 

reordenar els materials, creant així una sensació de llibertat com la que 

experimenta a l'exterior, és a dir, quan es troben en contacte amb la natura. D'altra 

banda, la majoria del mobiliari present en aquesta àrea es troba al llarg de les 

parets, això permet que l'infant es pugui moure i treballar amb més facilitat, ja que 

la circulació per l'espai esdevé més lliure i en conseqüència, es senten més 

còmodes. 

- Com a tret característic en la majoria d'espais dels serveis educatius, en aquest 

servei també es distribueixen els espais per temàtiques, fet que provoca que 

l'espai no es modifiqui amb freqüència. D'altra banda, el fet de portar a terme 

propostes específiques i adaptades a cada escola (en funció de les necessitats 

del grup d'infants), provoca que el material sigui un element que variï amb 

freqüència. En aquest cas i en relació amb el projecte del jardí que hem explicat 

anteriorment, la mestra va triar material natural que era present en el jardí de la 

seva escola, de manera que els infants també varen poder relacionar la proposta 

amb un espai que coneixien, fet que va permetre que aquests vinculessin allò que 

formava part del seu entorn proper amb la seva imaginació. Així doncs, podem 

afirmar que la mestra va reorganitzar i plantejar el material en funció de les 
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característiques i dels interessos del grup, amb l'objectiu d'oferir una proposta 

motivadora, estimulant i propera als infants. 

 

- Tots els espais de l'àrea tenen llum natural i grans finestres que permeten 

visualitzar l'exterior (la natura), però no es disposa de transparències que permetin 

visualitzar les altres estances. Aquesta característica, permet que els infants 

entenguin i coneguin la natura com a quelcom proper a aquesta àrea, ja que els 

grans finestrals permeten l'entrada de llum natural, així com l'exploració de les 

ombres a través d'aquestes finestres. Cal esmentar que en diverses ocasions, les 

escoles han demanat de realitzar projectes sobre la llum i en aquests casos, s'ha 

aprofitat l'entrada de llum natural que ofereix aquest espai, com també s'ha 

dissenyat material específic per treballar amb les ombres, els colors i els reflexos. 

Hem pogut observar que en una de les estances d'aquesta àrea, la finestra està 

plena de dibuixos sobre l'entorn exterior, fet que permet relacionar la natura amb 

la temàtica de la llum i les ombres. També s'han dissenyat materials com lupes de 

paper cel·lofana, per tal que els infants puguin observar els elements de la natura 

a través d'aquestes lupes i descobrir la reacció dels colors quan entren en contacte 

amb la llum. 

- Dins l'Area Bambini Verde, els espais no s'organitzen en funció de l'edat dels 

infants. Primerament, va esdevenir un servei per les escoles d'educació primària i 

les escoles d'educació infantil. A causa de la reducció de personal docent, 

actualment, el servei d'aquesta àrea va destinat exclusivament a les escoles 

d'educació infantil, concretament per infants entre 4, 5 i 6 anys (a vegades, s'han 

realitzat projectes amb infants de 3 anys, però no és habitual). A causa d'aquests 

últims canvis, s'han reduït alguns dels espais que eren d'aquesta àrea i s'han 

aprofitat per a la construcció d'estances per als infants de l'escola Marino Marini. 

No obstant això, els espais, els materials i els projectes es plantegen tenint en 

compte les necessitats dels infants, així com els interessos del grup i els diferents 

ritmes d'aprenentatge presents. Per aquesta raó, podem afirmar que la mestra 

adapta els continguts que vol treballar segons l'edat, la maduresa i el 

desenvolupament dels infants. 

- En relació amb la concepció pedagògica de Loris Malaguzzi, hem pogut evidenciar 

que l'espai esdevé un tercer educador, i aquest fet es reflecteix en com 

s'organitzen els espais, els materials o la concepció que té la mestra en relació a 

l'infant i l'educació. Per aquesta raó, els espais s'organitzen en funció dels 

projectes que es realitzen o seguint diverses temàtiques en relació a la natura que 
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poden esdevenir eixos d'interès pels infants. D'aquesta manera, es trenca amb la 

idea d'una sola aula com a generadora d'aprenentatge. En aquest cas, la 

concepció d'aquesta l'àrea és partir de l'entorn proper com a focus principal 

d'aprenentatge, de manera que a través de la vinculació amb l'exterior, es pot 

treballar de manera globalitzada i transversal. Un exemple d'una proposta on es 

vinculen dues àrees del coneixement, és el projecte que s'ha que realitzat amb un 

grup d'infants de 5 anys, anomenat música i natura. Els infants van haver de 

descobrir quins eren els sons de la natura i posteriorment, van construir 

instruments a partir de material natural i reciclat, per tal de poder escoltar, 

classificar i conèixer els diferents sons de la natura. 

- Els espais d'aquest servei educatiu són amables i acollidors, ja que com s'ha dit 

anteriorment, es té molta cura de l'estètica de l'espai. Cal destacar que en aquesta 

àrea s'utilitzen cromatismes adequats i neutres, que es troben en harmonia amb 

l'ambient i fan de l'espai quelcom que respecta l'entorn en el qual es troba. A més 

a més, la utilització de material natural divers que s'utilitza per a la decoració de 

cada estança, provoca un contrast entre colors i intensitats, que permet l'entrada 

de l'entorn exterior a l'interior de l'àrea. Així doncs, a través de la visualització d'un 

ambient organitzat de manera atractiva i estimulant, es crea un espai generador 

d'aprenentatge, que pretén esdevenir un connector entre el dins i el fora, ja que la 

selecció de material i la distribució de l'espai, fan de l'ambient quelcom que permet 

manipular, descobrir, explorar i endinsar-se en el coneixement del món que els 

envolta. 

- Tal i com s'ha dit anteriorment, els espais d'aquesta àrea s'ordenen i s'estructuren 

amb l'objectiu d'estimular el desig d'aprendre. A més a més, els projectes estan 

dissenyats per tal que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats i 

habilitats a partir de l'aprenentatge significatiu i vivencial, ja que la mestra els fa 

relacionar els coneixements inicials amb els coneixements nous. Per aquesta raó, 

abans d'iniciar algun projecte, els infants es dirigeixen a l'espai de l'entrada, on hi 

ha uns coixins distribuïts en forma de semicercle. En aquest racó, els infants 

discuteixen, parlen i estableixen un diàleg en relació al projecte que portaran a 

terme, fet que permet a la mestra veure quines són les idees inicials dels infants. 

D'aquesta manera, la mestra recondueix les propostes o les modifica en funció 

dels seus interessos o els seus coneixements previs. Cal destacar que a través 

de l'escolta i la discussió en petit grup, els infants s'enriqueixen de les aportacions 

dels companys. A més a més, al final del projecte també parlen i reflexionen sobre 

el procés que han realitzat, fet que provoca posar en evidència les experiències i 
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els aprenentatges viscuts, així com relacionar allò que sabien en un principi amb 

allò que han après. 

- El fet que l'Area Bambini Verde sigui un servei educatiu que permet a les escoles 

i a la comunitat educativa (famílies, altres àrees, biblioteques...) ampliar 

coneixements i experiències, fa que aquesta estigui molt vinculada al territori i a 

la ciutat. D'altra banda, que l'àrea estigui oberta determinats dies a la tarda per 

portar a terme propostes extraescolars on conviuen famílies, infants de qualsevol 

edat i l'experta de l'àrea, provoca que es creï un vincle molt estret i fort, ja que tots 

els ciutadans esdevenen partícips i senten que aquest espai és quelcom que 

forma part de tots. La mestra de l'àrea ens va explicar com a partir d'un projecte 

en relació al cel, les estrelles i les constel·lacions, va proposar una trobada amb 

les famílies a la tarda a l'espai del planetari, on les famílies i un expert en 

astronomia, van realitzar una xerrada sobre allò que havien estat treballant els 

infants. Gràcies a l'expert que la mestra va portar, els familiars varen poder 

aprofundir i conèixer aquells aspectes que els interessaven en relació a aquesta 

temàtica. Aquesta proposta va ser organitzada per la mestra i va servir per vincular 

les famílies al projecte que estaven realitzant els seus fills i filles i també va servir 

perquè coneguessin la funció de l'àrea, a través d'una experiència que pretenia 

crear una relació de participació, disponibilitat i acollida entre les famílies, els 

infants i la mestra. 

- En aquesta àrea, tots els espais estan documentats de manera estètica, ja que es 

poden visualitzar les experiències viscudes, així com la història i identitat de l'àrea. 

La documentació es renova periòdicament, en funció dels projectes que es porten 

a terme. La documentació esdevé una eina per conèixer en profunditat la 

concepció pedagògica d'aquesta àrea, com també pretén informar a tots els 

visitants la importància i el valor del treball que s'ha realitzat, ja que a través de 

frases dels infants, fotografies i reflexions, es transmet aquesta vinculació amb 

l'entorn exterior: la natura. 

- En aquesta àrea també trobem espais per als adults, és a dir, hi ha llocs pensats 

pel treball personal que ha de realitzar la docent durant el seu horari de treball. 

Aquests espais serveixen per a la realització de documentació, per la trobada amb 

altres mestres (llocs per reunir-se, debatre i reflexionar en grup), per l'elaboració 

de material, per la recerca de documents o per la realització d'altres tasques que 

permeten a l’adult treballar de manera més tranquil·la i aïllada. 
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- Com a aspecte rellevant en relació a l'espai, aquesta àrea disposa d'un pati/jardí 

exterior, que es comparteix amb l'escola Marino Marini i a més a més, té accés a 

un prat que es troba a la darrera d'aquesta, de manera que l'àrea es troba en 

contacte directe amb la natura i l'exterior. Com s'ha dit anteriorment, aquest 

element és essencial, ja que aquesta àrea es caracteritza per la importància que 

s'atribueix a l'espai exterior i l'entorn natural com un context més d'aprenentatge, 

on es treballa i es respecta la natura, així com tots els elements que hi són 

presents (fauna, flora, vegetació...). La mestra ens va explicar com en una ocasió 

va treballar amb un grup d'infants de l'escola Marino Marini el tipus de pedres que 

hi havien tant al prat situat al darrere de l'escola, com al pati. Els infants varen 

sortir a buscar pedres, les van tocar, manipular, explorar a través d'utensilis 

específics, les van descriure i les varen classificar en funció del color, la forma i la 

mida. Finalment, els infants no només van descobrir quelcom que formava part 

del seu entorn proper, el pati de l'escola i el prat, sinó que van anar més enllà, van 

relacionar les pedres amb la seva ciutat, ja que Pistoia és una ciutat feta de 

pedres. 

- Creiem que l'organització de l'espai i dels materials, la manera en com aquests 

estan dissenyats i la metodologia que s'utilitza a l'hora de portar a terme els 

diversos projectes, fan d'aquest servei quelcom inclusiu que respecta la diversitat. 

Cal destacar, que això és possible perquè la mestra de l'escola que participa amb 

l'àrea, juntament amb l'experta d'aquesta àrea, conceben l'espai com a 

proporcionador d'aprenentatge, ja que parteixen d'una concepció on l'infant és el 

protagonista de les seves accions i del procés que realitza. 

Com s'ha pogut evidenciar amb anterioritat, el material esdevé un element fonamental a 

l'hora d'organitzar un ambient o un espai de qualitat. Així mateix, exposem a continuació 

les diferents característiques que s'han pogut observar en relació a aquest. 

- Com s'ha pogut evidenciar amb anterioritat, el material esdevé un element 

fonamental a l'hora d'organitzar un ambient o un espai de qualitat. Així mateix, 

exposem a continuació les diferents característiques que s'han pogut observar en 

relació a aquest. 

- Pel que fa als materials, trobem molta varietat quant a la tipologia, però aquests 

es troben classificats en funció d'una temàtica i, per tant, distribuïts en estances 

específiques. Com que aquest any s'ha realitzat el projecte en relació a la ciutat 

de Pistoia, s'ha pogut observar com el material dissenyat pels infants sobre aquest 

projecte es troba distribuït en una estança específica, l'estança de la ciutat de 
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Pistoia. Tot aquest material està organitzat al llarg d'aquest espai per racons, de 

manera que visualment és fàcil diferenciar els diferents projectes i les diverses 

experiències i propostes. A més a més, en aquest cas, el material està presentat 

en forma de documentació. 

- Els infants també participen en la selecció del material, de manera que es dóna 

importància a la tria i l'opinió de l'infant. En aquest cas, la mestra demana als 

infants que portin objectes de casa, això permet establir un diàleg i atribuir un 

significat a l'objecte, ja que es dóna valor a la paraula de l'infant i en conseqüència, 

a l'escolta d'aquest. Per aquesta raó, abans d'iniciar una proposta, la mestra 

acostuma a debatre amb el grup sobre el projecte que es portarà a terme i 

seguidament, el primer pas és entrar en contacte amb el material, que pot ser 

escollit per la mestra o com hem explicat, triat i portat pels infants. 

 

- La mestra té molt en compte quin tipus de material vol oferir als infants i la manera 

en com els presenta. Tots els materials que l'adult selecciona tenen com a finalitat 

estimular tots els sentits, proporcionar sensacions diverses i fomentar el desig per 

explorar i investigar. Cal destacar que la gran majoria de material present en 

aquesta àrea és natural i per tant, la riquesa de percepcions i estímuls a nivell 

manipulatiu i sensorial esdevé major. Tanmateix, hem pogut evidenciar que la 

mestra té cura dels objectes i de la seva estètica, ja que a l'hora de presentar als 

infants el material, està ordenat i estructurat d'una manera determinada per captar 

la seva atenció i el seu interès. D'altra banda, hem pogut observar que el material 

que ofereix a cada infant està organitzat d'una manera diferent, això fa que cada 

infant tingui unes perspectives i sensacions diferents envers els objectes 

presentats. Quan un infant no mostra interès, la mestra recondueix la situació 

introduint o treient objectes i materials més estimulants, per tal de generar 

curiositat envers l'aprenentatge. 

 

- La mestra ofereix el material amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament integral 

i l'aprenentatge de l'infant. Per aquest motiu, proporciona material inespecífic i 

sense una finalitat didàctica, que permet als infants imaginar, construir, explorar, 

experimentar, manipular, etc. 

- En aquesta àrea trobem tant material que es troba a l'abast dels infants i afavoreix 

la seva autonomia, com també trobem material que no està al seu abast i quan 

l'infant desitja aquest material, l'ha de demanar a la mestra i així, ella li dóna. 

Aquest fet parteix d'una prèvia reflexió pedagògica, perquè d'aquesta manera, 
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aconsegueix que els infants creïn expectatives i interès envers aquests objectes. 

A més a més, aquest fet ajuda als infants a crear un sentiment de cura envers els 

materials, ja que com que són més fràgils, aprenen a respectar-los i tractar-los 

amb més delicadesa. 

- Tal com s'ha esmentat en la graella d'observació, la quantitat de material és 

l'adequada. Trobem que en aquesta àrea hi ha tant material pensat per tal que 

l'infant comparteixi (microscopi, lupes...), com material específic que no cal que 

comparteixi, ja que n'hi ha per tots (pots, caixes per guardar els animals que van 

a buscar al jardí, xupòpters...). Aquesta manera de plantejar i organitzar el material 

que s'ofereix als infants, esdevé una gran oportunitat per tal que aquests es 

socialitzin a través del joc que estableixen amb els objectes. 

- Per últim, cal esmentar que hi ha una gran presència de material reciclat. Aquest 

tipus de material normalment s'utilitza per fer construccions i dissenys relacionats 

amb el projecte que es treballa. No obstant això, també trobem una gran presència 

de material per tal que la mestra pugui documentar i així, posar en evidència els 

aprenentatges i les experiències dels infants. Per aquesta raó, la documentació 

que trobem en aquesta àrea reflecteix l'essència d'un servei on els infants són els 

protagonistes i a la vegada, intenta transmetre el concepte que es té sobre la 

infància i sobre l'educació. 

En relació a l'estructuració dels espais i la selecció del material, els professionals de 

l'educació, també han de tenir present un altre element que permet establir coherència i 

organitzar-nos de manera adequada en el dia a dia: el temps. Per aquest motiu, s'ha de 

donar importància a com s'organitza el temps dins la vida quotidiana dels infants. 

Seguidament, esmentarem alguns aspectes sobre com esdevé present el concepte de 

temps en la jornada diària d'aquesta àrea. 

- Tal i com s'ha esmentat en la graella d'observació, s'intenta planificar una 

organització temporal que respecti les necessitats dels infants. No obstant això, 

els desplaçaments que les escoles realitzen per tal d'arribar a l'àrea (trajectes 

d'anada i tornada amb l'autobús) provoca que el temps del que es disposa sigui 

força reduït, fet que produeix limitacions a l'hora de portar a terme projectes que 

requereixen una llarga durada.  

- S'ha pogut observar com en aquesta àrea es dedica temps a escoltar els infants. 

Aquest fet es veu reflectit quan la mestra els demana que expliquin i parlin sobre 

com s'han sentit a l'hora de tocar determinats objectes, de manera que es crea un 
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diàleg al voltant de les sensacions que els provoquen. Per exemple, durant el 

procés de realització dels jardins, la mestra va dedicar un temps específic a parlar 

i escoltar a cada infant, per tal que aquests poguessin expressar perquè havien 

anomenat el jardí i perquè havia triat aquells materials. A més a més, s'ha pogut 

evidenciar com gràcies a l'escolta de les inquietuds i els interessos dels infants, 

l'experta de l'àrea modifica el material o canvia la proposta, ja que ha observat 

com els infants dirigeixen la seva l'atenció cap a una altra direcció que abans 

desconeixia. 

- Les propostes que es realitzen amb cada grup d'infants són adequades, ja que 

cada escola treballa uns determinats continguts que serveixen per complementar 

o aprofundir allò que els infants fan a l'escola, de manera que esdevenen 

globalitzadores i amb poca fragmentació espacio-temporal. Tanmateix, tal com 

s'ha comentat amb anterioritat, el temps esdevé limitat, fet que provoca que hi hagi 

poca flexibilitat i més rigidesa en el disseny i la planificació de les propostes. 

Quan es fa referència a tots els aspectes esmentats amb anterioritat, també es contempla 

un altre aspecte, el rol de l'adult, un element que determina gairebé tots els factors que 

influeixen en l'aprenentatge dels infants (l'espai, el temps, els materials...). Més 

concretament, expliquem a continuació com es desenvolupa l'acció del docent en aquesta 

àrea. 

- El rol de l'adult en aquesta àrea esdevé secundari, ja que dóna protagonisme a 

l'infant i la seva tasca esdevé ser un guia i un acompanyant durant el seu procés 

d'aprenentatge. Tot i així, i en comú amb els altres serveis educatius, la mestra és 

l'encarregada de presentar el material i l'espai de manera atractiva i tenint en 

compte una estètica; proporcionar estratègies que permetin a l'infant explorar de 

manera lliure; evitar el desordre; resoldre els conflictes quan és necessari; escoltar 

als infants i mantenir un diàleg constant amb aquests i per últim; enregistrar i 

documentar els processos, els aprenentatges i les experiències. D'aquesta 

manera, pot reflexionar, analitzar i qüestionar-se diversos aspectes de la pràctica 

educativa, que li permeten avançar cap a una educació de qualitat. 

- En aquesta àrea el paper de l'adult no és com a l'escola, ja que a causa de la poca 

continuïtat entre els projectes i a la falta de temps establert, esdevé molt més difícil 

crear un vincle amb els infants. Tot i així, l'adult busca esdevenir un referent per 

als infants. Per aquest motiu, s'intenta crear un clima de benestar emocional, 

proporcionant-los tranquil·litat, seguretat i confiança al llarg del seu procés 

d'aprenentatge i descobriment. Una de les estratègies que més s'utilitzen per crear 
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aquest lligam amb els infants, és l'escolta constant a les seves inquietuds o el 

diàleg en petit grup, on la mestra intervé com a mediadora i espectadora. A més 

a més, la mestra sempre intenta vincular els aprenentatges amb la dimensió 

emocional i relacional de l'infant o amb el seu entorn proper, fet que provoca que 

l'aprenentatge sigui viscut de manera més agradable, enriquidora, estimulant i 

significativa. 

- Gràcies a l'observació, hem pogut conèixer quina concepció té l'adult d'aquesta 

àrea respecte a l'infant i per tant, hem pogut comprendre el perquè de les seves 

accions. Cal destacar que l'adult veu a l'infant com un individu capaç, per aquest 

motiu, l'observa, l'escolta i mostra interès envers les seves paraules. La docent té 

com a objectiu entendre allò que diu, per tal de poder analitzar i reflexionar sobre 

les seves accions i així, poder-li proporcionar una nova situació educativa que 

estimuli el seu pensament i en conseqüència, el seu aprenentatge. Per aquesta 

raó, utilitza el diàleg amb els infants com a mètode per respondre als seus 

interessos, com a eina que els permet reforçar i confrontar les seves idees. 

- Finalment, cal esmentar que l'adult utilitza la documentació com a mitjà per 

debatre i posar en evidència el perquè de la seva tasca educativa. Per aquesta 

raó, a l'inici de cada documentació, exposa amb claredat els objectius que pretén 

aconseguir. Així doncs, al final de cada projecte, pot reflexionar sobre com ha 

complert els objectius que es plantejava i de quina manera els ha desenvolupat. 

Per últim, i en comú amb els diferents apartats que hem argumentat, s'exposarà a 

continuació una sèrie de característiques en relació a la concepció que es té sobre 

l'infant i de manera indirecta, també es farà referència a la dimensió emocional i social 

que hi ha al darrere de la concepció pedagògica d'aquesta àrea. Aquests aspectes que 

s'esmentaran ens permetran conèixer en profunditat el perquè de la tasca docent, així 

com la justificació pedagògica d'alguns aspectes que s'esmenten en aquest treball 

(espais, temps i materials). 

- Un aspecte primordial dins d'aquest servei educatiu és el treball que es realitza al 

voltant de la natura, així com el respecte i la cura. Per aquesta raó, es busca 

transmetre aquests valors a tota la comunitat educativa, per tal que tant famílies 

com infants, es preocupin i entenguin el significat d'aquest servei educatiu. Així 

mateix, s'organitzen experiències i es dissenyen ambients per a acollir i fer partícip 

a tothom d'aquest projecte educatiu. 
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- Quan la mestra organitza l'ambient, amb els materials i tenint en compte els 

diversos temps, es pot visualitzar quina concepció té envers la infància. Com s'ha 

dit anteriorment, la concepció que té sobre l'infant parteix d'una teoria pedagògica 

basada en l'escolta, el respecte i la cura dels infants. Per aquesta raó, es deixa un 

temps lent, de manera que es tenen en compte les diferents necessitats i 

respecten els diversos ritmes d'aprenentatge. Aquests factors ens permeten 

evidenciar que s'atén a la diversitat i es procura educar en la inclusió. 

- Especialment l'Area Bambini Verde, esdevé un servei educatiu que realitza un 

treball en xarxa amb altres agents de la ciutat, com ara escoles, parcs, museus, 

entre d'altres. Aquest fet permet que els diferents serveis es vinculin i treballin en 

equip, amb coherència i amb coordinació, ja que tots persegueixen un mateix 

objectiu: proporcionar als infants una infància de qualitat. A més a més, aquesta 

xarxa de relacions entre els diferents agents, ofereix una gran oportunitat per 

descobrir, conèixer i explorar el seu entorn proper. 

- El treball amb la natura i els materials naturals, permet als infants contemplar la 

bellesa dels objectes quotidians, així com reconèixer i expressar els sentiments i 

les emocions que proporciona un ambient que està en contacte directe amb la 

natura. Així doncs, l'aspecte de la dimensió emocional esdevé present 

constantment, ja que la mestra organitza l'ambient, per tal que els infants 

experimentin sensacions a través de la manipulació i el descobriment. Cal 

destacar que la mestra fomenta el diàleg i la discussió entre els companys i 

companyes sobre totes aquestes percepcions que els infants experimenten quan 

es troben en contacte amb la natura. A més a més, treballar amb els éssers vius, 

ajuda als infants a connectar més ràpidament i de manera més directa amb les 

seves emocions, ja que es tracta de quelcom que estimula aquest aspecte més 

sensorial. D'altra banda, aquest tipus de propostes també els ajuden a entendre 

conceptes més abstractes, com la delicadesa o la fragilitat. 

- Per últim, en aquesta àrea podem afirmar que es compleixen els tres drets que 

ensementava Loris Malaguzzi. El dret dels nens, ja que s'ensenya a l'infant a 

socialitzar-se i créixer com a persona respectuosa i sensible amb l'entorn que 

l'envolta. El dret dels mestres, perquè la mestra posa en evidència les seves 

accions i és autocrítica, ja que s'interroga, analitza i reflexiona sobre el seu rol i el 

modifica quan és necessari. El dret dels pares, perquè s'ofereixen espais i eines 

de participació per tal que les famílies esdevinguin presents en el projecte que 

persegueix aquest servei educatiu. 
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Així doncs, hem pogut conèixer quina és la concepció que es té sobre l'infant i per tant, 

podem evidenciar que esdevé molt present la preocupació envers el benestar emocional 

i social d'aquest, ja que es procura oferir un ambient segur, agradable, tranquil i enriquidor, 

que afavoreix el seu desenvolupament i estimula el seu aprenentatge. D'altra banda, tal 

com s'exposa en la "carta dei servici educativi", el contacte i la vinculació amb l'exterior 

esdevé una oportunitat per l'aprenentatge. Així mateix, l'objectiu d'aquesta àrea és 

esdevenir un servei a disposició de tota la comunitat, amb la creació d'espais que 

responen als interessos dels infants i amb la construcció de projectes que fomenten la 

participació de les famílies i la preocupació envers la cultura de la infantesa. 
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3.  Conclusions 

Durant la nostra estada intensiva de pràctiques de tres mesos, hem pogut conèixer i 

observar en profunditat la realitat dels serveis educatius de la ciutat de Pistoia. Després 

d'haver realitzat un marc teòric en relació a l'organització dels espais dels serveis 

educatius d'aquesta ciutat, s'ha portat a terme una observació i una anàlisi de la vida 

quotidiana d'aquests per tal d'evidenciar i respondre a la nostra pregunta inicial: Com 

s’afavoreix l’atenció a la diversitat en l’organització dels espais dels serveis educatius de 

la ciutat de Pistoia? Per aquesta raó, podem afirmar que hi ha una coherència entre la 

teoria cercada i la pràctica viscuda. 

Així doncs, gràcies a l'anàlisi específica de cada aspecte que s'ha observat, hem pogut 

centrar la nostra investigació en com tots aquests factors (l’espai, el material, el temps, la 

concepció de l’infant, el rol de l’adult, la dimensió emocional i social i la documentació) 

condicionen l'atenció a la diversitat dels infants que conviuen diàriament en aquests 

serveis educatius. Cal dir que hem focalitzat el nostre treball en l'observació de l'espai-

ambient dins l'àmbit educatiu, perquè en un principi vàrem determinar que podia 

esdevenir un possible element que influeix en com s'atén a la diversitat i en com s'educa 

en la inclusió. A continuació, exposem les conclusions extretes, relacionant el marc teòric 

amb les observacions i l'anàlisi que hem pogut realitzar al llarg d'aquesta estada, i a més 

a més, argumentem les nostres opinions amb les aportacions d'algunes professionals que 

treballen com a mestres dins d'aquests serveis.    

A continuació, farem referència a les principals característiques que comparteixen els 

diferents serveis educatius d’aquesta ciutat respecte als espais, els materials, el temps, 

el rol de l’adult, el concepte d’infant i la dimensió emocional i social. Seguidament, 

contestarem la nostra pregunta de recerca, per tal de concloure com tots aquests 

aspectes afavoreixen a l’atenció a la diversitat.  

Cal destacar que en tots els serveis, l'espai s'organitza per tal de fomentar l'autonomia de 

l'infant, de manera que de forma espontània, s'afavoreixen les relacions amb un mateix i 

amb els altres. Així doncs, l'espai es concep com a un ambient on es produeixen 

experiències d'aprenentatge significatiu, ja que s'ofereix a l'infant la llibertat de descobrir, 

d'autogestionar-se, de decidir, de resoldre, de pensar, etc. A més a més, podem dir que 

l'autonomia de moure's per l'espai també ve condicionada per l'organització de l'ambient, 

ja que els espais esdevenen oberts, transitables i accessibles. Aquestes característiques 

esdevenen essencials, perquè permeten als infants investigar i explorar amb tot el cos i a 

través de tots els sentits. 
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Per tal que l'espai compleixi aquestes característiques, cal tenir present com està distribuït 

el mobiliari en les estances. A grans trets, s'ha pogut observar que en gran part dels 

serveis educatius, el mobiliari està al llarg de les parets, fet que permet estructurar l'espai. 

No obstant això, a vegades, la distribució del mobiliari varia i en alguns espais, el mobiliari 

es troba al centre de l'aula. A diferència de l'anterior, aquesta distribució acostuma a ser 

més ben acceptada per part dels infants, ja que permet l'agrupament amb un grup reduït 

i de manera espontània, els conflictes disminueixen i les estones de joc són més llargues. 

Tots els espais dels serveis educatius, acostumen a organitzar-se en funció d'una 

temàtica concreta, fet que provoca que els infants puguin experimentar i desenvolupar al 

màxim les seves potencialitats i capacitats. D. Cappellini (comunicació personal, 8 octubre 

2012) opina que l'espai ha d'oferir diferents possibilitats i propostes, de tipus manipulatiu, 

artístic, de caràcter lògic-matemàtic, de joc simbòlic, com també relacionals, ja que és 

essencial dissenyar espais que tenen en compte les relacions entre tots els membres de 

la comunitat educativa. 

Quan parlem d'arquitectura i organització de l'espai, cal esmentar que la gran majoria dels 

espais d'aquests serveis contenen grans finestrals que permeten visualitzar l'exterior i en 

algunes ocasions, trobem sistemes de transparències que també permeten visualitzar 

d'altres estances de l'escola. El contacte amb l'exterior esdevé fonamental i sobretot a 

l'Àrea Verde, on els espais són molt lluminosos i tenen transparències, de manera que 

els infants entenen, coneixen i visualitzen la natura com a quelcom proper. 

Com s’ha dit en un principi, el contacte amb l’entorn proper esdevé una oportunitat més 

d’aprenentatge. Per aquesta raó, els diferents serveis educatius tenen un pati exterior que 

permet als infants construir una relació més vivencial i significativa amb l’entorn natural. 

Tant a l’Asilo Nido LagoMago, com a l’Àrea Verde, s’ha pogut observar com la relació 

amb aquest entorn proper esdevé encara més estreta, ja que els dos serveis estan 

envoltats d’un entorn natural molt ric. Per aquesta raó, les mestres aprofiten la ubicació 

del servei per tal de sortir a l’exterior amb els infants, d’aquesta manera, s’aprofundeixen 

coneixements i es construeixen experiències sobre l’entorn que els envolta. 

En l'àmbit organitzatiu, els espais de les escoles estan organitzats segons l'edat dels 

infants, aquesta distribució afavoreix el joc i les relacions entre infants, així com la creació 

d'un sentiment de pertinença a un grup determinat. Tot i així, sempre trobem espais 

comuns que permeten estar amb infants d'altres edats, que donen pas a les relacions 

entre grans i petits. 
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Pel que fa a l’edat dels infants D. Cappellini (comunicació personal, 26 octubre 2012) ha 

argumentat quines són les característiques generals que ha de tenir un espai, fent 

referència a l’etapa dels 0 als 6 anys. Totes les professionals han esmentat que l’espai 

ha d’estar pensat per l’infant i per les famílies i per tant, ha de ser acollidor i estimulant, 

tant pels nens i nenes com pels adults.  

D’altra banda, l’espai ha de ser càlid i ha de parlar de tots els membres de la comunitat 

educativa, sobretot per la família. La documentació que parla de les experiències viscudes 

en un determinat espai, esdevé per les famílies un referent per reflexionar sobre els 

infants, sobre el seu desenvolupament, sobre el joc, sobre la lectura, sobre allò que fan 

durant el dia a dia, etc. En canvi, pels infants esdevé essencial que l’organització de 

l’espai els convidi a voler-hi estar, a jugar i a estar tranquil. Així doncs, acollir un infant no 

només és quelcom que es transmet amb les paraules i el llenguatge, sinó que es transmet 

amb el material i l’espai. (Cappellini, comunicació personal,  octubre 2012) 

A més a més, l'espai ha de proporcionar seguretat, és a dir, els jocs han de mantenir un 

ordre i una estructura estàtica i només quan hi hagi una reflexió pedagògica al darrere, 

es podrà canviar, amb l'objectiu d'adequar-se a l'aprenentatge de l'infant. Tot i així, cal no 

oblidar que és sobretot a l'etapa dels 3 als 6 anys, on es produeix un desenvolupament 

integral de totes les capacitats, els docents han d'acompanyar aquest procés organitzant 

espais que responen als projectes i als descobriments que realitzen els infants. Tot i així, 

els espais dels infants de 5 anys són més oberts i grans, ja que han de permetre més 

moviment. En canvi, els infants de 3 anys, necessiten espais més petits i tancats, com 

ara l'espai de joc simbòlic. 

D’altra banda, els espais han de ser lluminosos, amb finestres que permetin l’entrada de 

llum natural. Cal tenir en compte que en funció de la temàtica de l’espai, organitzarem el 

mobiliari d’una manera o d’un altre. Per exemple, en l’espai de lectura calen coixins i 

mobles baixos, que permetin als infants tenir accés als llibres de forma autònoma. 

En definitiva, els infants disposen de racons per aïllar-se, per trobar-se en petit grup o per 

retrobar-se amb el grup-classe. A més a més, cal esmentar que durant la jornada, els 

infants no només es relacionen entre ells, sinó que també tenen l'oportunitat de trobar-se 

amb altres adults. L'estreta relació entre els professionals dels serveis i el treball en equip 

constant, permet que tant els cuiners, com el  personal de neteja, esdevinguin partícips 

del projecte educatiu. En efecte, els espais que són d'aquests professionals de l'escola 

(cuina, habitacions de neteja...) també esdevenen espais educatius, ja que les mestres 

donen valor a la seva tasca i els conceben com a una oportunitat per aprendre i descobrir 

altres realitats. 
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Tal com esmentava Loris Malaguzzi, l'espai en tots i cadascun d'aquests serveis 

educatius esdevé un tercer educador. Així mateix, l'espai és un punt rellevant dins del 

projecte educatiu dels serveis d'aquesta ciutat, ja que es té present l'organització del 

mobiliari, dels materials i de la identitat arquitectònica de cada servei. Per tant, podem 

afirmar que cada centre comparteix aquesta preocupació per l'espai com a generador 

d'aprenentatge però a la vegada, cada servei té quelcom a nivell arquitectònic que el fa 

especial i únic de la resta (la biblioteca, l'entorn natural, etc.). Normalment, aquest element 

té una estreta relació amb el projecte educatiu del centre o amb la identitat pedagògica 

del servei. 

D. Cappellini (comunicació personal, 26 abril 2017) ens va confirmar que no només tenen 

present a Malaguzzi com a referent educatiu a l'hora d'organitzar l'espai. També 

segueixen les aportacions de Vigotsky, més concretament, segueixen la teoria de la zona 

de desenvolupament proper. Així doncs, creen espais acollidors, tranquils, serens i 

familiars que permetin a l'infant aprendre, que l'estimulin i l'encurioseixin, sempre oferint 

ambients que estan per sobre de les capacitats que l'infant pot desenvolupar. D'altra 

banda, respecte a l'organització de l'espai, també tenen present les teories psicològiques 

de Brunner o Winnicott, ja que afirmen que l'infant s'ha de trobar amb un espai agradable, 

acollidor i amb diferents objectes seus, que el permeten estar tranquil i a la vegada 

acceptar tots els estímuls que l'espai, les mestres i els altres companys ofereixen. Per 

últim, també es basen amb la teoria ecològica de Bronfenbrenner, perquè creuen que 

l'infant s'envolta de diversos sistemes de vida que es relacionen i s'enriqueixen. Per 

aquesta raó, donen importància als espais de l'entrada, on a través de la documentació, 

reflecteixen que dins d'aquest servei educatiu també està present la família, no només 

l'infant. D'aquesta manera, es compleix la idea de Bronfenbrenner, ja que gràcies als 

microsistemes que es troben i dialoguen, l'infant creix amb harmonia. 

A més a més, seguint les aportacions de Malaguzzi esmentades en el marc teòric, podem 

concloure que tots els serveis tenen en compte la dimensió estètica a l'hora de dissenyar, 

planificar o construir espais. Així doncs, les docents creuen en la creació d'ambients 

atractius, agradables i acollidors, tant pels infants com per les famílies, ja que 

comparteixen que l'espai esdevé una estratègia que afavoreix i estimula l'aprenentatge 

de les criatures. Més concretament, les mestres tenen en compte aspectes com el 

cromatisme de l'espai, la selecció d'un material adequat, la cura pels objectes quotidians, 

la distribució de l'ambient de joc, entre d'altres. Aquest factor, ajuda a transmetre a l'infant 

la cura per l'estètica i per la bellesa. 

D'altra banda, D. Cappellini (comunicació personal, 26 abril 2017) ens ha pogut afirmar 
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que esdevé essencial el paper de l'espai per l'aprenentatge de l'infant, però és la mestra 

la que s'encarrega d'organitzar-lo, de triar el material i la quantitat d'objectes. Ens diu que 

quan parlem d'espai, entren en joc diversos escenaris, de tipus pedagògic, organitzatiu i 

metodològic que l'equip de mestres ha de tenir present a l'hora de dissenyar i planificar 

aquests espais. En relació amb la idea anterior, D. Vivona (comunicació personal, 19 abril 

2017) diu que és per aquesta raó, que l’espai ha de ser fruit d'una intencionalitat 

pedagògica, ja que és feina i responsabilitat dels mestres i del col·lectiu en general, 

adequar els espais per als infants. En definitiva, els espais han de reflectir del projecte 

educatiu de cada centre. 

Seguint la fonamentació teòrica-pedagògica d'aquests serveis, cal afirmar que no només 

conceben l'espai interior com una eina capaç d'enriquir les experiències significatives dels 

infants, també l'espai exterior esdevé una font generadora d'aprenentatge. Per aquesta 

raó, les escoles no són estructures aïllades, sinó que esdevenen serveis oberts al territori 

i a la comunitat ciutadana. En relació amb la "carta dels serveis educatius de la ciutat de 

Pistoia", hem pogut comprovar que el principal objectiu d'aquests serveis és vincular 

l'entorn proper al centre o a l'àrea, de manera que es pugui crear una connexió entre el 

dins i el fora, entre la ciutat i els serveis educatius. Així doncs, es realitza un "treball en 

xarxa" amb totes les entitats que la ciutat ofereix, amb la voluntat de crear espais de vida 

per les criatures, ja que tota la comunitat ciutadana es mostra preocupada per la infància. 

En relació amb l'aspecte de la documentació, també hem pogut visualitzar una coherència 

amb la teoria inicial i la pràctica quotidiana d'aquests serveis educatius. És a dir, tal com 

s'esmenta en el marc teòric, la documentació esdevé present en tots els serveis i a més 

a més, està fonamentada d'acord amb una concepció pedagògica que reflecteix el 

projecte educatiu del centre. L'adult utilitza aquesta documentació com a mitjà per explicar 

i donar valor a les experiències viscudes, amb la voluntat de crear una història i una 

identitat cultural. A més a més, hem pogut observar com en tots els serveis educatius, la 

presentació d'aquesta documentació segueix una línia concreta, ja que en tots els espais 

del centre o de l'àrea hi ha presència d'aquesta i sobretot, està organitzada tenint cura 

d'una estètica. Per aquest motiu, podem concloure dient que les diferents professionals 

d'aquest servei utilitzen la documentació per crear en els diversos espais educatius una 

atmosfera que acull i respecta la importància del quotidià, de manera que esdevé un 

connector directe amb les famílies i aquestes són conscients de l'evolució que es 

construeix diàriament. En definitiva, la documentació transmet el concepte que es té sobre 

l'infant i sobre l'educació. 
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Tot i així, no només la documentació permet construir una relació amb les famílies, sinó 

que tots els serveis educatius ofereixen espais per trobar-se i compartir informació i 

moments amb aquestes. Sobretot, hem pogut observar com l'espai de l'entrada, esdevé 

un ambient que fomenta el retrobament, així com poder-se conèixer i ressituar-se. En 

aquest espai trobem tant documentació com mobiliari que transmet una sensació de 

calidesa i benestar, de manera que l'entrada al servei educatiu esdevé un acolliment, un 

moment familiar i agradable, on tothom és benvingut i reconegut. 

En els diferents espais dels serveis educatius, no només es té present als infants i a les 

famílies, sinó que també es dóna importància als espais per als mestres que treballen 

diàriament en aquests serveis. Així doncs, trobem espais pel treball personal, per trobar-

se amb l'equip docent, per realitzar documentació, per aïllar-se, entre d'altres. 

Seguint les aportacions del marc teòric en relació als materials, podem afirmar que a 

través de les observacions i la posterior anàlisi dels serveis educatius de la ciutat, les 

mestres tenen molta cura a l'hora de seleccionar el material, ja que parteixen d'una 

concepció pedagògica que té com a objectiu acompanyar els infants en el seu 

aprenentatge. Per aquest motiu, busquen i proporcionen materials de diferents tipologies, 

colors, textures, formes i dimensions que permetin als infants descobrir, explorar i 

investigar a partir de tot el cos. A més a més, aquest material ofereix diversos estímuls i 

sensacions. Per tal que això sigui possible, l'adult selecciona materials inespecífics, que 

no tenen una finalitat didàctica i que permeten als infants imaginar, construir i fomentar la 

seva curiositat. Altres materials molt presents en aquests serveis, són els naturals i 

reciclats, que permeten als infants conèixer les característiques dels objectes presents en 

la vida quotidiana i ofereixen una gran riquesa a nivell manipulatiu i sensorial. 

Les expertes que treballen en els serveis educatius, ens van afirmar que s'ha reflexionat 

i dedicat molt de temps a estudiar el tipus de material i la qualitat dels materials que 

ofereixen als infants. Després de dedicar tant temps, van arribar a la conclusió que el 

material natural és més favorable, ja que transmet sensacions tàctils i manipulatives molt 

diverses. A més a més, aquest tipus de material, com per exemple la fusta es fa mal bé i 

es desgasta de manera "bonica", perquè s'ha manipulat i experimentat amb ella, per la 

qual cosa transmet i explica una història. 

D’altra banda, les expertes expliquen que moltes vegades no tenim en compte les taules, 

les cadires, els coixins… i que aquests materials també són objectes que transmeten 

missatges als infants. L’aspecte visible és molt important, per això a l’hora de triar els 

colors  i la tipologia s’ha de tenir en compte el tipus d’objecte que és. També s’ha de tenir 

en compte el material que s’escull i la cura d’aquest, ja que un material malmès no inspira 
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aprenentatge.  

Podem afirmar que els materials estan organitzats en els diversos espais segons la seva 

temàtica específica. Això permet als infants reconèixer el tipus de material, la seva funció 

i tipologia, ja que estan estructurats i ordenats d'una manera determinada i molt concreta. 

D'altra banda, la dimensió estètica és un aspecte que es té molt en compte i això es veu 

reflectit en la manera com estan organitzats i distribuïts els materials. Tanmateix, hem 

pogut evidenciar que hi ha materials que es troben a l'abast dels infants per tal d'afavorir 

la seva autonomia, com també d’altres que no estan al seu abast. Aquest fet és fruit d'una 

reflexió per part dels mestres, sobre el material que pot cridar l'atenció dels infants i 

generar expectatives, de manera que quan el deixen fora del seu abast, acostumen a 

respectar-lo i tractar-lo amb més delicadesa. 

Pel que fa a la quantitat de material, hem pogut observar que en la majoria de serveis 

educatius n’hi ha una quantitat adequada, ja que hi ha materials pensats per tal que els 

infants els comparteixin i d'altres pensats perquè treballin de manera individual. Això els 

permet autogestionar-se, interaccionar, dialogar, establir regles i evitar conflictes. 

Aquest aspecte està molt relacionat amb el que va explicar D. Vivona (comunicació 

personal, 19 abril 2017), en relació amb la selecció de materials, va comentar que aquesta 

es fa tenint en compte el projecte que es porta a terme i l'espai on es realitza. Hi ha 

estances on el material és més delicat i els infants l'han de demanar, per tant, la quantitat 

es redueix. En canvi, hi ha estances on hi ha gran quantitat de material, com ara papers 

de colors i de formes diferents, tisores, colors.... perquè els infants necessiten aquest 

material per manipular, jugar, experimentar i conèixer. Va afirmar que és important que al 

principi hi hagi poc material, ja que molta varietat els molesta i els desorienta. 

Un punt a destacar dels serveis educatius de Pistoia, és que els infants poden portar 

objectes i materials de casa. En el cas de les escoles bressol aquest fet permet als nens 

i nenes crear una connexió entre l’escola i casa, ja que l’objecte fa de connector i ajuda a 

l’infant a sentir-se més còmode i segur perquè pot agafar-lo i tenir-lo amb ell sempre que 

vol. Pel que fa als infants més grans, portar un objecte de casa, els ajuda a crear vincles 

i relacions amb els companys del grup, ja que s’estableixen diàlegs i s’intercanvia 

informació. D’altra banda, que es permeti portar un objecte fa que els nens i nenes 

s’adonin que són respectats i valorats. A més a més, hem pogut evidenciar que aquest 

fet ajuda als infants a compartir, valorar i respectar més els materials presents en els 

serveis educatius.  

Finalment, podem afirmar que hi ha molt material per documentar, ja que la documentació 
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és un punt molt rellevant dins dels serveis educatius. La documentació  esdevé quelcom 

que els permet observar, interpretar i reflexionar sobre els processos d’aprenentatge dels 

infants, però també els serveix per millorar les seves accions i actuacions com a mestres. 

Pels serveis educatius, documentar significar deixar constància del que s’ha portat a 

terme, del creixement que els infants, les mestres i les famílies han fet al llarg dels anys.  

Pel que fa al temps, els serveis educatius el contemplen com un factor imprescindible en 

el quotidià de l’escola i això es pot veure reflectit en l’organització temporal, ja que 

s’adequa als infants i les seves necessitats. Tal com s’esmenta en el marc teòric, hem 

pogut evidenciar que el temps que es dedica per realitzar les propostes és lent, ja que les 

mestres no donen pressa als infants, per la qual cosa es respecten les seves necessitats 

i interessos. 

Un altre aspecte rellevant que també relacionem amb la “carta dels serveis educatius”, és 

el temps que es dedica a l’escolta dels infants. Això permet a les mestres entendre als 

infants i saber quins són els seus interessos, per la qual cosa poden reflexionar al voltant 

d’aquestes idees i posteriorment, respondre a aquestes necessitats. Per aquest motiu, 

podem afirmar que el temps esdevé un factor clau a l’hora d’atendre a la diversitat, 

organitzar els espais i els materials, ja que sense aquest temps d’escolta no es poden 

dissenyar ni portar a terme projectes en el lloc i moment adequat, responent així a les 

inquietuds i les individualitats dels nens i les nenes. 

Les expertes coincideixen a l’hora d’explicar què vol dir donar temps a un infant. Per elles 

donar temps a un infant significa permetre a l’infant viure el seu propi temps 

d’aprenentatge i sobretot, el seu temps de vida (també en l’àmbit relacional i afectiu 

perquè per elles l’infant no només és un ésser cognitiu). Des del punt de vista cognitiu, 

per elles donar temps significa entendre el ritme de cadascú, no forçar mai els temps 

d’aprenentatge i a la vegada, donar els estímuls necessaris perquè l’infant es pugui 

beneficiar d’aquests. En definitiva, donar temps vol dir respectar-lo en el seu creixement 

i en les seves necessitats, com també procurar de fer entendre això a les famílies. 

D’altra banda, podem afirmar que les propostes que es porten a terme a les escoles són 

adequades a l'edat i esdevenen coherents amb l’espai i amb el temps, presentant així 

poca fragmentació espacio-temporal, és a dir, les propostes són globalitzades.  

A partir de l’observació realitzada, hem pogut evidenciar que el temps és molt flexible, ja 

que sovint les dinàmiques de grup o propostes es modifiquen tenint en compte les 

necessitats biològiques de cada infant, així com el temps individual i col·lectiu. A més a 

més, les expertes dels serveis educatius expliquen que per elles és important donar temps 
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a un infant en l’aspecte relacional i afectiu. És a dir, cal donar temps per comprendre, per 

viure les emocions pròpies, les relacions amb els companys i amb les mestres, amb el 

temps i amb les necessitats que té l’infant en concret. Comenten la importància de donar 

temps per viure, perquè només així l’infant podrà entendre qui és ell.  

Finalment, les escoles treballen molt el pas del temps, tenint en compte les necessitats 

biològiques. En relació a aquest aspecte, la docent ens comenta que la seva finalitat és 

el benestar físic i psíquic dels infants, perquè el seu objectiu no és portar endavant un 

projecte concret cada any, el seu objectiu és que l’infant passi el millor possible la jornada 

escolar i per això, l’han de conèixer en profunditat, per tal d’entendre i comprendre millor 

quins són els seus interessos i necessitats. El pas del temps, provoca que els infants 

canvien d’interès i de necessitat i això s’ha de contemplar en la manera en com 

s’organitzen els projectes, ja que s’han de deixar oberts, de manera que es puguin canviar 

i respectar les inquietuds de les criatures. També explica que els aspectes que es 

treballen en els serveis han de tenir un sentit per l’infant, al mateix temps que s’han de 

respectar les seves necessitats bàsiques. Aquest fet requereix que els continguts 

treballats s’organitzin de manera coordinada i harmònica, amb coherència i continuïtat en 

el temps. (Vivona, comunicació personal, 19 abril 2017) 

En relació al rol de l’adult i gràcies a la nostra estada en els serveis educatius de la ciutat 

de Pistoia, hem pogut observar quin és el paper que desenvolupen dins d’aquests serveis. 

Podem afirmar que el seu paper té com a objectius principals: permetre que els infants 

explorin i descobreixin lliurement el material, presentar els materials de manera ordenada 

i lògica, evitar el desordre, tenir cura de l’estètica, proporcionar als infants oportunitats per 

esdevenir persones reflexives i amb un pensament crític, entre d’altres. No obstant això, 

hem pogut evidenciar que el rol de l’adult canvia en funció de l’edat dels infants, del grup 

i dels projectes de les escoles. 

Tal com s’esmenta en el marc teòric, hem observat que la mestra no té un paper 

protagonista quan es porta a terme una proposta, el seu rol és esdevenir un guia i un 

acompanyant en el procés d’aprenentatge dels infants, ja que es manté al marge però 

intervé quan és necessari i a la vegada, és un referent pels nens i nenes quan aquests la 

necessiten. Aquesta concepció parteix d’una idea d’infant concreta, ja que el conceben 

com a un individu actiu, capaç d'interactuar i conèixer el món que l'envolta. Per aquesta 

raó, utilitzen l’escolta activa com a mètode per entendre, reflexionar i analitzar les seves 

accions.  

Aquesta idea, es veu reflectida en la fonamentació pedagògica de totes les expertes, ja 

que ens expliquen que com a mestres no poden ser protagonistes, i s’han de mantenir 
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una mica al marge. La seva funció és com la d’un director d’orquestra, perquè 

s’encarreguen d’organitzar els espais i els materials, introdueixen objectes quan 

consideren que ha arribat el moment per poder-ho fer i han de tenir cura d’aquests. També 

han de permetre als infants oportunitats per tal que puguin fer, provar, experimentar, jugar 

i ser autònoms. Els han d’ajudar a créixer i això vol dir que com a mestres, han d’estar al 

seu costat i donar-los confiança per créixer de manera autònoma. 

Es pot veure reflectit de manera molt clara, que el rol de l’adult correspon a la concepció 

que Loris Malaguzzi tenia respecte a la tasca docent, ja que els mestres d’aquests serveis 

reflexionen i es qüestionen diàriament el seu rol. Així mateix, mantenen constantment una 

actitud d’escolta, dialoguen i observen a l’infant. Això els permet entendre què aprenen 

els infants i com ho fan. A més a més, el fet de realitzar formació constant sobre diferents 

temes d'educació els permet créixer professionalment, així com millorar, evolucionar i 

proporcionar una educació de qualitat que s’adequa a les possibilitats de tothom.  

Quant al concepte que es té sobre l’infant, podem destacar que el projecte educatiu de 

tots els serveis educatius es basa en l’aprendre conjuntament, entre família, mestre i 

infants. En efecte, els serveis s’entenen com a llocs de vida per tota la comunitat 

ciutadana.  

El concepte d’infant que es té en aquests serveis educatius es veu reflectit en el rol que 

tenen els adults i l’educació que garanteixen. Diferents factors com l’organització dels 

espais o la selecció dels materials ens han permès veure la concepció pedagògica que 

tenen sobre els infants. Aquesta concepció parteix del respecte, la cura i l’escolta dels 

infants. A més a més, es prioritza la vida quotidiana d’aquests i es concep l’infant com a 

individu capaç i protagonista dels seus aprenentatges. Així doncs, el temps que es deixa 

és lent, es tenen en compte les diferents necessitats i es respecten els diversos ritmes 

d’aprenentatge. En definitiva, aquests factors permeten evidenciar que s’atén a la 

diversitat dels nens i les nenes. L’adult té un paper fonamental, ja que constantment 

reflexiona, observa i analitza la pràctica, per tal de proporcionar a l’infant una qualitat 

educativa. 

Com s’ha dit anteriorment, no només es concep a l’infant com un ésser cognitiu, sinó que 

es parteix de la idea d’infant com a persona amb sentiments i emocions i per tant, es 

treballa la dimensió emocional i social a partir d’experiències que sorgeixen durant la vida 

quotidiana i a través d’oportunitats que permeten a l’infant expressar el que sent, 

entendre’s a ell mateix i als altres, de manera que aquest aprèn a partir de les relacions 

diàries.   
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Les mestres també ens han parlat sobre com la imatge que tenen de l’infant influeix en la 

manera d’organitzar l’espai, de relacionar-se amb ell i d’estimular el seu aprenentatge. 

Aquestes expertes coincideixen amb la idea de Malaguzzi, perquè veuen a l’infant com 

un individu que no arriba a l’escola sense saber res, sinó que arriba amb unes 

experiències i una vida. Així doncs, aquest infant té un coneixement cognitiu, lingüístic, 

afectiu, relacional, motor.... i en coherència amb Malaguzzi, els serveis educatius han 

d’agafar a l’infant sencer, amb els 100 llenguatges que té. A partir d’aquí, l’educadora ha 

de començar a treballar amb aquest infant i amb la seva família. Per tant, aquesta imatge 

clarament influeix en com organitza l’espai o els materials, perquè si conceben a l’infant 

d’aquesta manera,  plantejaran els espais atractius, acollidors, estimulants, intel·ligents, 

curiosos, etc. A més a més, quan s’atén i s’acull a un individu competent, el llenguatge, 

la postura i el rol de l’adult esdevindran d’alta qualitat. 

D'altra banda, podem afirmar que la concepció de l'infant parteix de la idea de Malaguzzi 

respecte als drets dels infants, ja que es poden observar com aquests són presents en 

l'acció educativa diària. A més a més, el treball amb les famílies també forma part de la 

concepció que es té sobre l'infant, perquè no es concep a l'infant com un individu aliè, 

sinó com una persona que arriba a aquest servei acompanyat d'un context i d'una família 

amb la qual és necessari que s'estableixi un vincle de confiança i participació. 

Les diferents expertes corroboren que és necessari crear una continuïtat entre l’infant i la 

seva família. Per tal de crear una continuïtat, s’ha d’entendre que les experiències que 

sorgeixen en els diferents serveis educatius són experiències de vida, i a la vegada, 

l’infant fa una experiència d’aprenentatge. L’adult dóna sentit i valor a aquesta 

experiència, la converteix amb una experiència que té una continuïtat en el temps. Però 

per crear continuïtat en un espai es necessita un adult que dóna veu, que documenta, 

que narra, i la converteix en tangible. Així doncs, l’adult recull la intencionalitat de l’infant 

i la converteix en matèria viva per aquest, la converteix en una història. L’educador crea 

aquest “circuit”, perquè uneix els diferents aprenentatges viscuts per tal de crear una 

continuïtat, és a dir, primer reflexiona i després documenta i explica, ja que si no narra 

allò que s’ha viscut, és com si no existís. Aquesta competència recau en el mestre i 

esdevé una pràctica pedagògica fonamental per crear continuïtat en els aprenentatges 

dels infants.  

Finalment, pel que fa a la inclusió i en relació amb la nostra pregunta de recerca, hem 

pogut observar com l’organització dels espais d’aquests serveis educatius, afavoreix a la 

inclusió de tots els infants. La metodologia que utilitzen les mestres i l’organització de 

l’espai educatiu es fonamenten en la igualtat d’oportunitats i el respecte pels diferents 
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ritmes d’aprenentatge (Baldi, comunicació personal, 5 abril 2017). Cal destacar que es 

parteix de la concepció esmentada anteriorment, on l’espai és un tercer educador i per 

aquest motiu, es creen ambients estimuladors i significatius que permeten a l’infant 

aprendre, reflexionar, pensar, descobrir, explorar, manipular, crear, imaginar, etc. No 

obstant això, hem pogut evidenciar que la inclusió no només ve determinada per 

l’organització de l’espai, sinó que és el conjunt de diversos factors com ara: els temps de 

la vida quotidiana, el material, el concepte que es té sobre l’infant i sobretot, el rol de 

l’adult, els que influeixen en com s’atén a la diversitat.  

En aquests serveis parteixen de la idea que cada infant és diferent i que s'ha d'atendre a 

la seva diversitat. Per això, l'adult educador és un factor important, ja que l'espai que ell 

ofereix, és pensat des de la seva reflexió pedagògica. Així doncs, per tal d'acollir a l'infant 

en la seva individualitat, serà fonamental l'acció de l'adult, ja que és ell el que organitza 

l'espai, escull els materials, distribueix el temps, etc. L'adult és l'encarregat de posar en 

joc el mecanisme d'acollida i d'atenció cap a l'infant. Cal que l'educador tingui una mirada 

atenta per tal d'entendre i conèixer les diverses individualitats i segons les expertes, això 

és una tasca complexa.  

Primerament cal que l'adult observi, entengui i comprengui com és aquell infant de cap a 

peus i per això, cal que no només es tingui en compte el procés cognitiu, sinó que també 

s'ocupi del seu procés afectiu i relacional, així com de la seva família. D'aquesta manera, 

el mestre tindrà totes les eines per conèixer els aspectes que el fan ser "aquell" infant. 

D'altra banda, l'educador ha de treballar paral·lelament amb el grup i ha d'harmonitzar 

tots els processos d'aprenentatge diversos, per tal d'establir a la vegada un aprenentatge 

grupal. En definitiva, quan es parteix de com és el procés de cada infant, podrem arribar 

a convertir les diverses accions i experiències en aprenentatges col·lectius. 

Caldrà interrogar-se a través de la pràctica quotidiana, per tal d'entendre quina és la 

direcció justa, ja que cada dia serà una oportunitat per aprendre i conèixer més aquell 

infant en especial i per tant se'l podrà atendre de la millor manera. A més a més, per 

educar en la inclusió caldrà que es treballi en equip, amb la família i amb les altres 

mestres, amb l'objectiu de reconstruir i millorar la pràctica educativa. 

Quan les diferents professionals parlen de com s'atén als infants que presenten diferents 

necessitats educatives especials, afirmen que el més important serà focalitzar la mirada 

per part de l'educador, però aquesta atenció no té l'objectiu de tractar aquell infant en 

especial de manera diversa. Contràriament, s'ha de creure que tots tenen les mateixes 

oportunitats i no han de ser exclosos o segregats, ja que precisament aquests infants han 

de tenir el dret i la condició d'estar amb els seus companys. 
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D'altra banda, com a docents, també hem de tenir clar quina és la zona de 

desenvolupament proper d'aquell infant. Només d'aquesta manera podrem saber quins 

són els obstacles que presenta i en conseqüència, reduir-los per tal d'adaptar i facilitar el 

seu aprenentatge. Cal tenir present que el procés serà el mateix que els dels altres nens 

i nenes, però en aquests casos, caldrà que el mestre tingui la capacitat de tenir en compte 

allò que l'infant necessita, juntament amb l'acompanyament que la família també 

necessita. 

En definitiva, tal com hem esmentat anteriorment, creiem que aquesta experiència 

viscuda als serveis educatius de la ciutat de Pistoia ens ha servit per aprofundir tot allò 

que hem après durant els 4 anys del grau. Hem pogut evidenciar allò que la universitat 

ens ha transmès i a partir de l'observació d'un projecte educatiu que es preocupa per 

oferir una educació de qualitat, hem après que un canvi en el nostre sistema educatiu és 

possible, sempre que es faci un treball conjunt entre els diferents agents de la ciutat. Per 

aquest motiu, creiem que és essencial proporcionar una educació on es portin a terme 

pràctiques inclusives que atenguin a l'infant amb tots els seus llenguatges. 

Cal destacar que la realització d'aquest treball, ens ha suposat un aprenentatge com a 

futures mestres, ja que hem pogut viure una experiència professional i formativa que ens 

ha servit per entendre i conèixer una metodologia reconeguda per la seva preocupació 

envers la infància. Així doncs, el nostre propòsit és poder posar en pràctica en un futur tot 

allò que hem après d'aquests serveis. 
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