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Resum

La tesi doctoral recull, analitza i documenta el treball conjunt d’adults i d’infants d’educació infantil a 
l’escola Les Pinediques de Taradell (Osona, Catalunya) al llarg de trenta-sis anys. Una trajectòria d’ex-
perimentació a l’aula i a diferents espais de dins i de fora de l’escola, gràcies a la qual els infants, amb els 
adults, aprofundeixen en el coneixement de l’entorn natural, científic, social, artístic i cultural, per a com-
prendre’l i transformar-lo. El Treball per projectes és sempre el fil conductor d’aquesta experimentació i 
la tesi estableix tant la fonamentació com les pràctiques pedagògiques que donen sentit i coherència als 
processos desplegats i que entronquen amb els paradigmes contemporanis que han fet avançar l’educa-
ció infantil en les darreres dècades.

La tesi constata el paper del temps, dels espais i dels materials com a agents educadors i transformadors, i 
reforça la importància d’acollir els estils individuals dels infants, llurs estratègies d’aprenentatge, llurs ima-
ginaris, llurs llenguatges i llur manera de relacionar-se, en el marc d’un entorn de cooperació i d’intercanvi 
inherent a tot procés d’experimentació individual i col·lectiva. Les experiències pedagògiques que es des-
criuen en la tesi es presenten amb un conjunt de documents de tipologia i formats diversos que permeten 
identificar, precisar, analitzar i sistematitzar els aspectes fonamentals de l’evolució metodològica i organit-
zativa dels projectes realitzats al llarg de les diferents fases del període estudiat. La tesi també aborda les 
estratègies mitjançant les quals l’equip de mestres del parvulari de Les Pinediques construeix coneixement 
col·legiat per acompanyar, potenciar i donar continuïtat a les descobertes dels infants. En aquest sentit, 
el paper de la documentació com a instrument d’autoformació, de seguiment compartit de les propostes 
educatives, d’avaluació dels processos, esdevé crucial per a l’equip de mestres de cara a consolidar la seva 
recerca, i per a garantir la sostenibilitat, la continuïtat i el progrés constant de l’experimentació.

La tesi, en definitiva, justifica i reivindica l’escola com a context per a la recerca d’infants i adults. La re-
cerca entesa com a estratègia creativa que respecta i potencia les diferents modalitats d’expressar-se i de 
conèixer de les nenes i dels nens d’educació infantil, mitjançant un procés compartit per totes les perso-
nes que hi intervenen, que es caracteritza per l’experimentació i l’avaluació constants.

Resumen

La tesis doctoral recoge, analiza y documenta el trabajo conjunto de adultos y de niños y niñas de educa-
ción infantil en la escuela Les Pinediques de Taradell (Osona, Cataluña) a lo largo de treinta y seis años. 
Una trayectoria de experimentación en el aula y en diferentes espacios dentro y fuera de la escuela, gracias 
a la cual los niños y las niñas, con sus maestras y maestros, profundizan en el conocimiento del entorno 
natural, científico, social, artístico y cultural, para comprenderlo y transformarlo. El Trabajo por proyectos 
es siempre el hilo conductor de esta experimentación y la tesis establece tanto la fundamentación como 
las prácticas pedagógicas que dan sentido y coherencia a los procesos desarrollados y que conectan con 
los paradigmas contemporáneos que han hecho avanzar la educación infantil en las últimas décadas.
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La tesis constata el papel del tiempo, de los espacios y de los materiales como agentes educadores y 
transformadores, y refuerza la importancia de acoger los estilos individuales de las niñas y de los niños, 
sus estrategias de aprendizaje, sus imaginarios, sus lenguajes y su manera de relacionarse, en el marco 
de un entorno de cooperación y de intercambio inherente a todo proceso de experimentación individual 
y colectiva. Las experiencias pedagógicas que se describen en la tesis se presentan con un conjunto de 
documentos de tipología y formatos diversos que permiten identificar, precisar, analizar y sistematizar los 
aspectos fundamentales de la evolución metodológica y organizativa de los proyectos realizados a lo largo 
de las diferentes fases del período estudiado. La tesis también aborda las estrategias mediante las cuales 
el equipo de maestros y maestras del parvulario de Les Pinediques construye conocimiento colegiado 
para acompañar, potenciar y dar continuidad a los descubrimientos de las niñas y de los niños. En este 
sentido, el papel de la documentación como instrumento de autoformación, de seguimiento compartido 
de las propuestas educativas, de evaluación de los procesos, es crucial para el equipo de maestras y ma-
estros para consolidar la investigación pedagógica y para garantizar la sostenibilidad, la continuidad y el 
progreso constante de la experimentación.

La tesis, en definitiva, justifica y reivindica la escuela como contexto para la investigación de niñas, niños y 
personas adultas. La investigación entendida como estrategia creativa que respeta y potencia las diferen-
tes modalidades de expresarse y de conocer de las niñas y de los niños de educación infantil, mediante 
un proceso compartido por todas las personas que intervienen, que se caracteriza por la experimentación 
y la evaluación constantes.

Abstract

The doctoral thesis collects analyses and documents the joint work of adults and children in early child-
hood education at the school Les Pinediques de Taradell (Osona, Catalonia) over thirty-six years. A tra-
jectory of experimentation in the classroom and in different spaces inside and outside the school, thanks 
to which the girls and boys, with their teachers, deepen their knowledge of the natural, scientific, social, 
artistic and cultural environment, in order to understand it and transform it. Project work is always the 
guiding thread of this experimentation and the thesis establishes both the foundations and the pedago- 
gical practices developed and that connect with the contemporary paradigms that have advanced infant 
education in recent decades.

The thesis confirms the role of time, spaces and materials as educational and transforming agents, and re-
inforces the importance of welcoming children’s individual styles, their learning strategies, their imagina- 
ries, their languages and their way of relating, within the framework of an environment of cooperation and 
exchange inherent to all processes of individual and collective experimentation. The teaching experiences 
described in the thesis are presented with a set of documents of various types and formats, which make 
it possible to identify, specify, analyse and systematise the fundamental aspects of the methodological, 
and organisational evolution of the projects carried out during the different phases of the period studied. 
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The thesis also addresses the strategies by which the team of teachers at the early childhood education 
of the school Les Pinediques builds collegial knowledge to accompany, enhance and give continuity to the 
children’s discoveries. In this sense, the role of documentation as an instrument for self-training, shared 
monitoring of educative proposals and evaluation of processes is crucial for the team of teachers in order 
to consolidate pedagogical research and to guarantee the sustainability, continuity and constant progress 
of experimentation.

The thesis, in short, justifies and vindicates the school as a context for research by children and adults. 
Research understood as a creative strategy that respects and encourages the different ways in which 
children in early education express themselves and learn, through a process shared by all those involved, 
characterised by constant experimentation and evaluation.
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Recull de diferents moments. 
8. Enregistrament sobre el projecte: Les capses autobiogràfiques (3.18 min) (P5, curs 2014-2015)

fragments d’una conversa sobre la capsa autobiogràfica d’un infant. 
9. documentació del projecte: Pati ple de projectes. Segona part (P3-P4-P5, curs 2016-2017)

Procés del treball de dos dels grups: 1. Escales i 2. Laberints (gener-març 2017).
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10. documentació del projecte: Pati ple de projectes. Tercera part (P3-P4-P5, curs 2016-2017)
Síntesi del treball, d’abril a juny.

11. documentació del projecte: L’arbre dels drets de l’infant. Segona part (P3-P4-P5, curs 2017-2018)
Procés del treball de cadascun dels grups, de març a juny.

Apartat IV
1. documentació del projecte: Colors (P3, 1997-2016)

Recull d’accions i projectes en llenguatge plàstic.
2. documentació del projecte: Colors, línies i figures (P4, 1997-2016)

Recull d’accions i projectes en llenguatge plàstic.
3. documentació del projecte: Mons glaçats (P5, curs 2009-2010)

Procés del grup que va realitzar la instal·lació: El jardí invisible.
4. documentació del projecte: El mar del bosc del pati Nord (P5, curs 2013-2014)

Apartat V
1. edició: La nit (P5, curs 1997-1998)

Projecte per al certamen Escric 1998. 
2. edició: Mirem Miró P4 i P5. Segona part (P4-P5, curs 2002-2003)

Projecte per al certamen Escric 2003. 
3. edició: Maragall (P3 i P5, curs 2004-2005)

Projecte per al certamen Escric 2005. 
4. edició: Desitjos d’aigua (P3-P4-P5, curs 2007-2008)

Projecte per al certamen Escric 2008. 
5. edició: La caputxeta vermella (P5, curs 2008-2009)

Projecte per al certamen Escric 2009. 
6. Enregistrament sobre l’edició: La caputxeta vermella (0.45 min) (P5, curs 2008-2009)

fragment d’una conversa amb els infants durant el procés d’elaboració de l’edició. 
7. edició: El petit príncep (P3-P4-P5, curs 2013-2014)

Projecte per al certamen Escric 2014.
8. Enregistrament sobre l’edició: A la llum dels pensaments i dels somnis (2.53 min)

(P5, curs 2014-2015)
fragment d’una conversa amb els infants durant el procés d’elaboració de l’edició. 

9. edició: Abecedaris (P3-P4-P5, curs 2016-2017)
Projecte per al certamen Escric 2017.
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Apartat VI
1. Documentació en vídeo del projecte: Circuit aeri (1.22 min) (P3-P4-P5, curs 2011-2012)

Apartat VII 
1. Documentació en vídeo dels espais del parvulari de Les Pinediques (5.04 min) (gener 2018)
2. edició: Llibre de vida (P3-P4-P5, 2013-2018)

Selecció.
3. Documentació de la iniciativa: Els esmorzars compartits (P3-P4-P5, curs 2015-2016)
4. Edició: Models d’informes (elaborats el curs 2014-2015)

Informe inicial de les famílies sobre dades del seu infant / Informes sobre l’infant al parvulari,
destinats a les famílies: P3 Nadal: Informe d’acollida / P3 juny: Informe de primera collita / P4
Nadal: Informe de retrobament / P4 juny: Informe de segona collita / P5 Nadal: Informe de
continuïtat / P5 juny: Informe de cloenda.

5. Documentació del Taller de l’entorn (P3-P4-P5, novembre 2015)
Accions, propostes i projectes: Col·laborant amb el veí hortolà.

6. Documentació del Taller del material petit (P3-P4-P5, març 2017)
Accions, propostes i projectes: Dinosaures i vehicles.

7. Documentació en vídeo del Taller del material petit (1.12 min) (P3-P4-P5, març 2017)
fragment de l’escriptura, per part d’un infant de P4, del guió del vídeo: Els dinosaures caganers.

8. Vídeo: Els dinosaures caganers (2.46 min) (P3-P4-P5, març 2017)
9. Documentació del Taller de les miques (P3-P4-P5, febrer-març 2018)

Accions, propostes i projectes: Piràmides de tota mena.
10. Documentació de la Roda de Tallers (P3-P4-P5, cursos 2014 i 2018)

Selecció.

Apartat VIII
1. Documentació dels elements escenogràfics del nou Taller del material gran (curs 2017-2018)
2. Documentació en vídeo del projecte: El cavaller, les princeses i el drac al castell submarí (4.09

min) (P3-P4-P5, curs 2018-2019)
3. Documentació en vídeo del projecte: Els pirates al mar i a l’illa amb el seu vaixell (7.59 min)

(P3-P4-P5, curs 2018-2019)
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Potser és molt més dur, estricte i rigorós 
reconèixer que quan viatges per una terra de 
frontera la línia nítida tan clarament visible 
al mapa no forma part del paisatge, i que les 
boires baixes que trobem al camí també tenen 
un interès i una bellesa propis. 

Siri Hustvedt



Introducció
Gènesi i propòsits de la tesi



Introducció
Gènesi i propòsits de la tesi

26

i. OBRiNT PAS

Aquesta tesi neix amb la idea i la necessitat de fer una recopilació contextualitzada d’un projecte pe-
dagògic transformador que discorre paral·lelament als quasi quaranta anys de la meva vida professi-
onal. Un projecte situat en el marc d’una escola en concret i en el panorama pedagògic de l’educació 
infantil en general.

Durant els darrers anys d’aquesta trajectòria professional com a mestra d’educació infantil, he treballat 
amb molta intensitat i he viscut, fins a darrera hora, les diferents situacions educatives amb entusiasme 
i amb l’anhel de continuar aprenent. És cert que m’ha acompanyat la consciència constant que estava a 
la recta final de la docència diària amb infants d’educació infantil i, no menys important, de la vivència 
compartida amb un equip de professionals. Desitjava, més que res, acabar amb dignitat i potència. Pen-
sava que era de justícia que els darrers anys estiguessin plens d’aprenentatges, com ho havien estat tots, 
i, també, d’interaccions de qualitat amb els infants i els adults que conformaven la meva vida quotidiana. 
No volia, de cap manera, que els darrers temps fossin un compte enrere tan desitjat que no em permetés 
viure la presència, seductora i única, del dia a dia a l’escola. 

També vetllava, des de feia temps, perquè hi hagués un equip que se sentís seu el projecte del parvulari,1 
de manera que, després de la meva jubilació, i el curs següent de la de la Núria Roca (companya amb la 
qual vam iniciar el projecte), la continuïtat de l’acció educativa amb les evolucions constants que sempre 
l’han caracteritzat seguís essent un tret distintiu del projecte.

Igualment, m’havia anat plantejant i proposant la possibilitat de recollir en algun tipus de document, un 
cop la jubilació fos un fet, la meva trajectòria al parvulari de Les Pinediques de Taradell i, com a paisatge 
de fons, el panorama educatiu de l’educació infantil en els darrers quaranta anys, que són els que he 
viscut en primera persona en el món de l’educació. Seria, pensava, una manera de canviar de registre, 
o sigui, de deixar enrere una realitat sense recances ni recels, i serviria, des d’un punt de vista personal 
i professional, per a fer justícia envers tot allò que s’havia dut a terme. I, a la vegada, per a fer confiança 
a qui continuava el projecte. Suposaria, imaginava, un ritual de pas fet a mida i en unes circumstàncies 
particulars. I aquest és l’origen d’aquesta tesi. 

1 Tot i que el concepte parvulari té una connotació convencional o tradicional, el mantinc perquè és el nom que a l’escola Les 
Pinediques de Taradell es fa servir per a denominar el segon cicle d’educació infantil i l’edifici on aquest s’ubica. És un nom proper 
i popular en la comunitat educativa d’aquest centre i en el poble.
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En un cert sentit, aquest treball té la pretensió d’esdevenir una tesi per compendi, no tant en la mo-
dalitat habitual dels darrers temps, que es concreta en una estructura fonamentada en articles de 
recerca d’impacte, sinó més en la línia de les primeres tesis per compendi que fa un parell de dècades 
es van començar a defensar a les universitats i que tenien l’objectiu de recollir, des d’una perspectiva 
plenament acadèmica, una trajectòria àmplia i consistent en algun dels diferents camps del saber. Així 
doncs, i sense ser estrictament una tesi per compendi a l’ús, té la voluntat d’aportar coneixement a la 
viabilitat, necessitat i rellevància de l’escola com a context de recerca, i recolza en una recopilació co-
herent de publicacions escrites durant el meu recorregut professional; en documentacions diverses en 
formats també diversos (paper, digital i audiovisual); en reflexions, individuals i d’equip, dutes a terme 
al si de l’escola i a la universitat; en diferents formacions com a assistent o ponent; en col·laboracions 
editorials, i, finalment, en diverses visites i estades a centres educatius del país i de l’estranger. Pretén 
aportar el testimoni d’una trajectòria que, al mateix temps, ofereixi pistes per a aprofundir i avançar en 
l’anàlisi de l’educació infantil avui, a partir d’un projecte pedagògic concret i transformador desenvo-
lupat a l’etapa d’educació infantil de l’escola Les Pinediques de Taradell. En definitiva, aquesta tesi vol 
ser un document de reivindicació que situa l’escola com a context per a la recerca d’infants i d’adults, 
tal com indica el seu títol.

Són molts els laberints personals i professionals, plens de trobades, amistats, debats, dubtes i interro-
gants no resolts. Camins enrevessats, moltes vegades, que impliquen adults i infants que es demostren a 
si mateixos que són capaços de fer-se preguntes que els permeten d’avançar a través de les cruïlles de les 
accions i del pensament. Infants i adults que tenen el coratge de prendre decisions i de buscar alternatives 
imaginatives per a respondre constantment les preguntes que es presenten en les diverses situacions. I 
això és recerca. Aquest ha estat el context que, com a mestra, he tingut la gran fortuna de viure i que no 
em canso de reivindicar: l’escola com a context per a la recerca. I la recerca entesa com una estratègia de 
reconeixement de:

— els processos d’experimentació que es nodreixen de la curiositat, de l’observació i dels llenguat-
ges expressius;

— les diferents maneres d’acostar-se a allò conegut i a allò desconegut;
— els diferents llenguatges amb què un fenomen pot ser representat;
— un context predisposat de manera que permet als seus habitants de definir-se en retrats singu-

lars i no pas en identitats predefinides;
— els paral·lelismes entre infants i adults durant la recerca mateixa.

Per tant, la recerca entesa no tant com una metodologia demostrativa sinó creativa, que revalora les par-
ticularitats individuals i de grup (d’infants i d’equip d’adults) al llarg del procés d’ensenyament-aprenen-
tatge. En definitiva, la recerca com a pràctica educativa que planteja dues grans qüestions:

— Com es poden respectar i alhora potenciar les diferents modalitats de conèixer i d’expressar-se 
dels infants d’educació infantil?
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— Quines són les estratègies, els agents, els processos i els entorns adequats per a fer de l’escola 
un context per a la recerca d’infants i adults?

Aquestes preguntes poden trobar resposta a través de la metodologia del Treball per projectes, la qual 
esdevé idònia per a la recerca. Una metodologia que pretén acollir els estils individuals dels infants, llurs 
estratègies d’aprenentatge, llurs imaginaris, llur manera de relacionar-se i que, per tant, ajuda a respectar 
les actuacions individuals en el marc de l’activitat col·lectiva. A partir del que s’ha après, i de ser crític amb 
les pròpies accions i les dels altres, s’obren portes a noves situacions i es respecten els estils cognitius, les 
capacitats, els gèneres i els orígens.

Expressar, comprendre i compartir les descobertes suposa un treball intens, acurat i constant durant 
el qual els nens i les nenes, juntament amb els adults, expressen els seus coneixements, motivacions, 
sentiments, propostes i criteris, gràcies al fet que l’escola ho facilita privilegiant procediments, propiciant 
estratègies i oferint als infants la possibilitat de conèixer nous llenguatges.

La intenció és situar el Treball per projectes com a fil conductor de la recerca a l’escola, il·lustrant-ho a 
través de múltiples i variades experiències en diferents camps del coneixement i a través de diferents 
llenguatges expressius durant un període de trenta-cinc cursos escolars consecutius.

En la tesi, després de la present introducció, explico el context del parvulari de l’escola Les Pinediques de 
Taradell (Osona), que és on he exercit l’ofici de mestra d’educació infantil i on neixen i es desenvolupen 
totes les situacions educatives que presento. 

La tesi continua amb el relat d’un marc general o d’estat de la qüestió respecte de l’evolució educativa des 
dels anys vuitanta fins avui. S’hi dibuixen les línies de l’educació infantil durant aquest període de temps, 
d’acord amb les aportacions plurals de la psicologia de l’educació, de la sociologia i, fonamentalment, des 
d’una pedagogia centrada en l’experimentació, la relació amb l’entorn físic i material i els llenguatges no 
verbals, amb la influència de la pedagogia específica de la primera infància com a rerefons.

En el tercer capítol s’hi descriuen les decisions preses a l’hora d’estructurar el desenvolupament d’aques-
ta tesi. En el quart capítol s’hi concentren les estratègies, intervencions i accions educatives que, sempre 
fonamentades i recolzades en el Treball per projectes, donen sentit i fan possible una quotidianitat de 
recerca constant. Aquest capítol combina l’explicitació de l’enfocament conceptual i els criteris meto-
dològics i organitzatius emprats al parvulari de Les Pinediques (en alguns apartats, de manera extensa i 
detallada; en d’altres, de forma menys detinguda, en funció de l’estructura organitzativa que acull cada 
intervenció educativa). També s’hi inclouen diverses documentacions sobre experiències que il·lustren i 
testimonien el treball de recerca a l’escola en cadascuna de les estratègies metodològiques que es pre-
senten. Així mateix, en l’organització d’aquest capítol hi ha la clara intenció de mostrar l’evolució constant 
en la recerca d’infants i d’adults, vertebrada sempre a través del Treball per projectes, que és el nucli 
fonamental que caracteritza l’acció educativa del parvulari de Les Pinediques.
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En el penúltim capítol hi recullo sintèticament els elements, les circumstàncies, els criteris, els agents i 
els àmbits que són permanents i comuns en les diferents modalitats del Treball per projectes durant el 
procés de recerca a l’escola.

Per acabar, i abans de la bibliografia, en el sisè capítol s’hi aborden les conclusions sintetitzades en qua-
ranta idees força amb la intenció de fer un recull que contingui els aspectes essencials de la tesi, és a dir, 
de la trajectòria de recerca d’infants i adults a l’educació infantil. 



Aleshores, la gent (perquè és la gent qui fa la història)
quan es tracta d’escollir i d’avançar
la retrobes amb els ulls desperts,
sabent molt bé per on anar.
Aquells que han llegit milions de llibres
i aquells que no saben ni tan sols parlar,
i és per això que la història fa venir calfreds,
perquè ningú no la pot deturar.

francesco de Gregori
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I. PINzELLADA A L’EDUCACIÓ INFANTIL.
El parvulari de l’escola Les Pinediques

Les Pinediques
L’escola Les Pinediques és una escola pública situada al municipi de Taradell, a Osona. És un centre de 
doble línia, i compta amb la particularitat de disposar de dos edificis separats geogràficament per un qui-
lòmetre i mig de distància. 

L’edifici destinat a l’educació infantil es troba al centre del poble, concretament, al carrer Ramon Pou. 
És una antiga i preciosa edificació de pedra del primer terç del segle XX. Durant els anys trenta, l’esco-
la pública comença a funcionar en aquesta ubicació, inicialment prevista per a situar-hi els safareigs 
públics. Popularment, se l’anomenava «El Matadero», perquè estava just al costat de l’escorxador del 
poble. Amb l’arribada de la Guerra Civil, l’escola religiosa que hi havia al poble se suspèn i tots els 
infants passen a escolaritzar-se a l’ensenyament públic. Els nois van a uns baixos de la parròquia con-
fiscats per l’Ajuntament republicà i les noies, a l’edifici del carrer Ramon Pou. Aquesta situació durarà 
fins al 1939, coincidint amb l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya. És aleshores quan es reobre 
l’escola religiosa. Les noies que freqüenten l’escola pública segueixen a l’edifici del carrer Ramon Pou 
on al cap de pocs anys, en la mateixa dècada dels quaranta, també tornen els nois, òbviament en aules 
separades. Així doncs, a partir d’aquests anys, l’edifici acull els nens i les nenes que s’escolaritzen en el 
sistema «nacional».

L’educació primària es troba en un altre edifici, que es va construir durant els anys setanta del segle XX 
per acollir en condicions el creixement demogràfic de la població en edat d’anar a l’escola, i amb la idea 
de fer un centre de concentració que acollís els infants de pobles veïns, tal com se solia fer en aquella 
dècada a conseqüència de la implementació de la Ley General de Educación. Aquella llei, promulgada el 
1970, optava pel tancament de les escoles petites i per la construcció de grans edificis en els municipis 
amb més població de la comarca. Una política de planificació educativa que anys més tard es rectificaria 
(Subirats, 1983; Tort, 1995). A l’inici del curs 1978-1979 finalitzen les obres de l’edifici i, tot i que no s’ha 
dotat completament amb l’equipament escolar necessari, el nou curs comença ja en la nova ubicació a 
petició de les famílies.

A partir d’aquest moment, l’escola tindrà dos edificis: el d’educació infantil, situat al carrer Ramon Pou, i l’edi-
fici d’educació primària, situat al passeig de Les Pinediques, enmig d’una pineda magnífica de vuit mil metres 
quadrats, d’on pren el nom l’escola, fruit d’un concurs d’idees dirigit als infants per a batejar el centre. 

En els seus inicis, l’escola Les Pinediques va ser un centre d’una sola línia. És precisament durant el curs 
1983-1984, quan la Núria Roca i jo mateixa ens incorporem al parvulari, quan es comença el desdobla-
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ment a P4. En aquell moment hi havia un total de setanta infants al parvulari, entre P4 i P5, i de primer 
a vuitè d’EGB n’hi havia al voltant de dos-cents. Els infants de tres anys, amb la seva educadora, Isabel 
Autonell, eren també a l’edifici del parvulari i compartíem el dia a dia, els diferents espais i la majoria 
d’activitats, però no formaven part de l’escola pública, i la seva educació estava subvencionada per les 
famílies i l’Ajuntament, com en molts municipis. No va ser fins més endavant, concretament l’any 1990 
amb la promulgació de la LOGSE, que els infants de tres anys van entrar a formar part del segon cicle de 
l’etapa d’educació infantil, tal com es configura en l’actualitat. 

Més endavant, amb l’augment demogràfic, l’escola es va anar ampliant fins a arribar a dues línies com-
pletes i així es manté en l’actualitat, convivint al poble amb un altre centre d’educació infantil i primària 
concertat, que depèn d’una congregació religiosa i que té una sola línia. En els darrers cursos, l’escola 
Les Pinediques manté una matrícula al voltant de quatre-cents infants, dels quals aproximadament cent 
trenta són d’educació infantil. 

Com en la majoria d’escoles de titularitat pública, al parvulari de Les Pinediques hi ha hagut una alta 
mobilitat de docents. El fet que les dues mestres que vam iniciar el projecte hi hàgim estat durant 
trenta-sis cursos, i que dues més, Assumpta Casassas i Maria Rovira, que van arribar a l’escola el curs 
1998-1999, hi hagin estat molts anys (la primera hi va ser fins al curs 2015-2016 i la segona encara hi 
continua), ha donat estabilitat al projecte. Són moltes les mestres que al llarg dels anys han treballat 
al parvulari de Les Pinediques, on s’ha privilegiat sempre l’acollida i l’acompanyament de les noves 
incorporacions esmerçant-hi esforços i reforços. Recentment, les dues mestres que vam iniciar el 
projecte ens hem jubilat. Tanmateix, bona part de l’equip, amb una sòlida expertesa en educació 
infantil, s’ha estabilitzat al centre. En els darrers temps, les successives incorporacions arriben al 
parvulari de Les Pinediques amb unes perspectives objectives de la realitat que hi trobaran i, la ma-
joria, amb la intenció de participar-hi i implicar-s’hi. Aquest fet garanteix la continuïtat d’un projecte 
pedagògic consistent i reconegut. 

En l’actualitat, la meva aportació al parvulari se centra en la col·laboració en la gestió i el guiatge de les vi-
sites de mestres i institucions educatives (altres escoles, universitats, associacions i col·lectius de mestres) 
que, ja des de sempre, han estat acollides tant en horari lectiu com extraescolar. 

L’arrencada del projecte pedagògic
Aquell juliol de 1983 ens van nomenar a la Núria Roca i a mi com a mestres de Les Pinediques. Pocs dies 
després, el regidor d’Educació de l’Ajuntament, Santi Cunill, i el director del centre, Xavier Albert, ens 
citaren per escoltar les nostres intencions i il·lusions en relació amb el trajecte que encetàvem com a 
noves mestres al cicle d’educació infantil de l’escola pública de Taradell. No gaire més enllà, coneixíem 
també josep Munmany, perquè va pintar l’edifici del parvulari aquell estiu. Més endavant va ser el batlle 
de Taradell, coincidint durant molts anys amb la nostra vida professional a la població, i vam rebre sempre 
el seu suport. El respecte i la confiança absoluta que tots ens van mostrar ens van encoratjar a començar 
el projecte amb empenta i energia. 
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Havíem començat a aprofundir en el terreny de la comunicació i la utilització dels llenguatges expressius 
l’any 1982, participant en un grup de treball subvencionat per l’ICE –Institut de Ciències de l’Educació– 
de la Universitat de Barcelona. A partir del curs 1983-1984 el grup es configurà d’una forma definitiva, 
centrant-se en el Treball per projectes a parvulari: els projectes com a fil conductor i, alhora, com a con-
tenidors de l’experimentació a l’escola, per a la comunicació, la utilització i la transformació de l’entorn 
(espais, objectes i persones) mitjançant l’ús de diversos llenguatges expressius. Els projectes, cadascun 
dels quals abastava un curs escolar sencer, suposaven la construcció d’unes instal·lacions que partien de 
les activitats que els nens i nenes realitzaven en la seva interacció amb els objectes i amb l’espai. 

Paral·lelament al Treball per projectes al parvulari, el grup esmentat va mantenir contactes amb escoles 
d’educació infantil estatals de Savona –Itàlia– que portaven a terme una experiència similar a la nostra, i 
hi va fer estades durant tres cursos consecutius. Aquestes escoles eren declarades Scuole Materne Speri-
mentali2 i rebien una subvenció de l’Estat i un assessorament pedagògic que, en aquell temps, anava a 
càrrec de Piero Sacchetto i Ermanno Mammarella, els quals conjuntament amb franca Mazzoli constituï-
en l’equip de pedagogs de Il Laboratorio Educativo de la ciutat italiana de Bolonya. La recerca i l’intercanvi 
amb Itàlia van permetre, a més de consolidar la investigació amb els infants, contrastar l’experimentació 
del parvulari de Les Pinediques amb equips de mestres que treballaven en la mateixa direcció però en un 
context, en aquell moment, molt diferent del nostre (Mammarella i Sachetto, 1985).

L’equip d’experts de Il Laboratorio Educativo, que esmentava més amunt, havia realitzat el març de 1983 
un curs a la comarca d’Osona: El cos, els objectes i l’espai, tres coordenades per a la comunicació. Però els 
contactes amb Itàlia ja s’havien iniciat a partir d’un viatge d’estudis de final de carrera a les Scuole dell’In-
fanzia de Bolonya, i s’havien anat consolidant a través de diferents iniciatives i projectes, entre els quals 
destaca una estada de recerca l’any 1980 a les escoles d’educació infantil (0-6) de la ciutat italiana es-
mentada. Durant l’estada vaig rebre l’encàrrec per part de l’equip pedagògic del Assessorato alla Pubblica 
Istruzione3 de fer una observació sistemàtica, amb el consegüent informe de retorn, sobre els processos 
innovadors a tres Scuole dell’Infanzia durant un període de tres mesos.

Aquests contactes previs, doncs, van ser decisius per a intensificar els contactes amb la pedagogia itali-
ana, i també ho va ser la beca concedida per l’ICE de la Universitat de Barcelona que donava continuïtat 
a la tasca que es desenvolupava al si del grup de treball. L’ajuda econòmica de l’ICE de la Universitat de 
Barcelona, que va tenir una durada de cinc anys, va permetre consolidar la dinàmica del grup de treball 
i, a la vegada, seguir i estrènyer la relació amb Itàlia. La primera estada a Savona havia estat bàsicament 
de caràcter informatiu i d’observació dels seus projectes. L’any següent, participàrem en el congrés 
Scuole materne sperimentali a confronto on les diferents escoles italianes experimentals exposaven les 

2 L’antiga denominació italiana Scuole materne i l’actual Scuole dell’infanzia es corresponen amb el segon cicle de l’educació 
infantil del nostre sistema educatiu.
3 Regidoria d’Educació del municipi.
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seves recerques i on vam exposar, també, la nostra experiència, donat que nosaltres ja feia dos anys 
que estàvem treballant per projectes. finalment, en el tercer any de relació es va dur a terme una nova 
trobada, conjuntament amb els pedagogs de Il Laboratorio Educativo de Bolonya, per a revisar i deba-
tre els respectius treballs.

Per concloure la beca, l’ICE va patrocinar el rodatge d’un vídeo: El túnel de les sorpreses, que recull pas a 
pas i de manera sistemàtica el projecte realitzat durant el curs 1987-1988 al parvulari de Les Pinediques. 
Pocs anys després la proposta pedagògica va aparèixer publicada al llibre Treballar per projectes a parvu-
lari, editat per l’editorial Eumo l’any 1991 i per La Nuova Italia Editrice, en italià, el 1995. També en quedà 
constància en diverses publicacions en revistes de pedagogia.4 Encara avui, les mestres que estàvem al 
capdavant de l’experiència valorem molt positivament la documentació que vam poder elaborar i la di-
fusió que en vam poder fer, tenint en compte que les vies institucionals per a la recerca a l’escola, des de 
l’escola, eren i, malauradament, són molt minses al nostre país.

Algunes característiques bàsiques del projecte pedagògic
ja des dels inicis de la intervenció educativa al parvulari de Les Pinediques, entren en joc conceptes com 
l’observació; l’acompanyament dels infants per part d’un adult que vol atendre i comprendre les seves 
idees; la importància dels espais i dels materials, i el valor de les relacions. 

Voldria remarcar dues constants d’aquell Treball per projectes inicial que trobem fins avui en les diferents 
propostes del parvulari de Les Pinediques: d’una banda, la llarga durada dels temps de recerca i el treball 
amb grups d’infants d’edats diferents. De l’altra, el fet de cloure els processos d’investigació amb una ins-
tal·lació projectada pas a pas i construïda amb els infants.

al llibre Treballar per projectes a parvulari hi ha una explicació precisa i acurada del paper de l’adult que, 
des d’una perspectiva sistemàtica, entra en un procés d’observació de les accions i de l’activitat dels in-
fants i que, dia rere dia, va interpretant, ordenant i reproposant, amb nous conceptes i reptes. 

[…] ja que ens proposem parlar de l’observació, que no és altra cosa que l’acció de mirar algú o alguna 
cosa amb una atenció seguida. No es tracta, doncs, de passejar la mirada per sobre, ni de donar una 
ullada de tant en tant. És un fixar la vista i aplicar l’enteniment a alguna cosa i fer-ho de manera con-
tinuada. I això suposa esforç, exigeix constància […] Un dels bons requisits del bon educador és saber 
observar, Perquè educar és –entre altres coses– l’art d’esperar el moment en què resulta oportuna 
una intervenció, el moment en què es pot orientar d’una manera eficaç. (Torrents, 1988, p. 35)

És un enfocament obert i, a la vegada, ordenat en consonància amb l’impacte de les teories socio construc-
tivistes que es difonen durant els anys vuitanta. S’aprofundeix en el paper d’un equip de mestres que 

4 Les diverses publicacions esmentades (llibres, articles i vídeo) es troben referenciades en el capítol de la bibliografia.
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observa, que intenta comprendre quines són les intencions dels diferents infants, i que les interpreta per 
tornar-les-hi a proposar, entrant així en un exercici pur de coconstrucció del coneixement. 

Aquesta dinàmica també implicava fortament les famílies que, a banda de seguir de molt a prop tot el 
procés de treball dels infants, en un moment determinat hi entraven com a col·laboradores per a poder 
acabar de donar forma a les diferents idees i projectes dels infants. Hi havia qui cosia roba a casa, qui es 
quedava a l’escola llargues estones fora d’hora per a encaixar les estructures…, sempre a partir d’allò que 
els infants havien projectat i començat a construir.

El curs 1997-1998 es va iniciar un nou treball que, seguint les estratègies i etapes metodològiques del 
Treball per projectes, se centrava més específicament en la pràctica de l’expressió artística i vinculava 
l’activitat graficopictòrica amb els aspectes socioculturals i artístics contemporanis. 

Mentre el parvulari de Les Pinediques avançava en el Treball per projectes, va anar rebent també les influ-
ències de les estratègies metodològiques que dominaven aquells moments en les escoles més inquietes 
del nostre país i les va anar incorporant: els Racons de treball i de joc simbòlic, els Tallers a temps parcial, 
els Ambients… Unes influències i unes estratègies que sempre van ser modulades en funció de la seva vin-
culació al Treball per projectes com a eix vertebrador de l’acció educativa al parvulari de Les Pinediques. 

Tot plegat, doncs, suposava un context educatiu molt ric, però també presentava algunes dificultats a 
l’equip de mestres que havia de caracteritzar cada vegada l’espai en funció de l’estratègia metodològica 
que es treballava.
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El curs 2007-2008, en coincidència amb la finalització d’una rehabilitació important de l’edifici, i a causa 
de la provisionalitat de la infraestructura durant les obres, es va deixar de fer, després de vint-i-cinc-anys, 
el Treball per projectes del qual hem parlat a l’inici. Va ser aleshores quan van entrar al parvulari els Am-
bients com a idea organitzativa. El coneixement de l’experiència de l’escola El Martinet representà per a 
l’equip una oportunitat per a replantejar l’organització dels nous espais (d. a., 2007). En aquell moment 
es van entendre els Ambients com a espais temàtics a partir d’uns materials que els donaven identitats 
diferents, amb zones per a l’experimentació i la construcció. Era una manera possible de poder fer evolu-
cionar el projecte educatiu en sintonia amb la idea d’infant i d’adult que fan recerca conjuntament i que 
al parvulari de Les Pinediques es practica des dels anys vuitanta.

La manera com es tractava, organitzativament, la convivència d’aquestes diferents estratègies metodo-
lògiques (Projectes, Racons de treball, Tallers a temps parcial, Ambients…) feia que es complementessin: 
en unes, hi havia més espais per a l’autonomia de l’infant; en d’altres, potser hi era més present un adult. 
Hi havia aquelles que partien de la lliure experimentació i també les que plantejaven accions més siste-
màtiques. En qualsevol cas, hi havia una idea forta de globalització i transversalitat en la construcció dels 
aprenentatges que s’ha tingut sempre molt en compte en qualsevol dels moments històrics del parvulari 
de l’escola Les Pinediques.

Aquesta complementarietat, però, no acabava de satisfer l’equip de mestres, i va fer evolucionar el projec-
te en un intent d’incorporar totes aquestes estratègies en uns espais temàtics i transversals –globalitzats i 
globalitzadors– més fixos i presents, que s’oferissin als infants sense haver-los de modificar contínuament 
en funció de la intervenció educativa o la proposta metodològica.  Així, a partir de l’any 2013 el parvulari 
s’organitza a través dels Tallers, una organització que es manté avui en dia i que està inspirada en la idea 
dels tallers integrals, amb la intenció de crear un gran espai, on cada classe és concebuda com un taller 
en el qual tots els infants puguin trobar oportunitats de joc i de descoberta diferents i complementàries. 
Treballant amb grups d’edats diverses, es generen uns ambients de treball on es recullen interessos, s’ela-
boren projectes i s’integren també altres estratègies metodològiques. 
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Com s’ha pogut veure en aquest capítol, el desenvolupament del projecte pedagògic del parvulari 
de Taradell es desplega durant anys i aquí n’he ofert una presentació sintètica. És una trajectòria 
que inclou la concessió de diversos premis i distincions individuals i col·lectives, de les quals en els 
darrers anys destaquen:

— Concessió d’una llicència d’estudis a Maite Pujol per a dur a terme la recerca: Interaccions amb l’art 
a l’Educació Infantil. Curs acadèmic: 2006-2007. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

— Premi d’assaig pedagògic Joan Profitós a Maite Pujol per l’obra: Interaccions amb l’art a l’Educa-
ció Infantil. Nit de Santa Llúcia. Reus, desembre 2007.

— XXXVI Premi Baldiri Reixac als alumnes, pel projecte sobre Guixot de 8, dels infants de P4 i P5. 
Una estada al Taller de Guixot de 85 va permetre fer volar la imaginació dels infants i exercitar la 
seva creativitat per a inventar nous jocs a partir de material recuperat i d’acord amb la idea que 
es van endur de la visita al taller: «cada objecte té un joc amagat a dins, només falta saber-lo 
trobar».6 Curs acadèmic: 2013-2014.

— XXXIX Premi Baldiri Reixac: estímul a mestres i professors que fomentin la innovació pedagògica. 
El guardó es destina a posar en marxa un projecte pedagògic rellevant. El projecte guardonat, 
El taller de material gran: un context d’interactivitat real per connectar moviment, oralitat i ex-
pressió gràfica a través de les tecnologies digitals amb infants de 3 a 6 anys, es basa en la creació 
d’un espai on es pot interactuar amb el cos i els diferents llenguatges mitjançant les tecnologies 
digitals. L’objectiu és resoldre l’entrada del món digital a les escoles, de manera que l’acció dels 
infants no se centri només en el tou dels dits. Aquest nou espai serà un laboratori teatral, conce-
but com un lloc de trobada d’aquests llenguatges en contacte tant amb la dimensió virtual com 
en la dimensió real. Curs 2016-2017.7

— Premis Ètica i Ciència V edició. fundació Víctor Grífols, tercer premi. Va consistir en una dotació 
econòmica per a donar continuïtat al projecte realitzat el curs anterior: L’arbre dels drets de l’infant. 
És una escultura realitzada pels infants de 3 a 6 anys del parvulari, fruit d’un treball que va ocupar 
tot el curs escolar 2017-2018, en col·laboració amb joan Rovira, artista del poble. L’obra, de gran 
format, està ubicada en un parterre davant del parvulari i es va fer amb materials recuperats de la 
deixalleria i figures de ferro (reproduccions de dibuixos dels infants fetes pel forjador jordi Vallbo-
na). Aquesta creació il·lustra el dret al joc, el dret a una llar i a una família i el dret a ser estimat. És 
el primer monument del nostre país dedicat als drets de l’infant.8 Curs 2018-2019.

5 <https://www.guixotde8.com/>
6 <https://www.taradell.com/2014/06/02/escola-les-pinediques-recull-dos-premis-baldiri-reixac/>
7 <https://www.taradell.com/2017/05/25/equip-mestres-educacio-infantil-pinediques-rep-premi-baldiri-reixac/w >
8 <https://www.taradell.com/2018/12/21/escola-pinediques-guanya-tercer-premi-etica-i-ciencia-2018-fundacio-grifols/>
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Breus consideracions per a cloure el capítol
La història i la trajectòria del parvulari de Les Pinediques estan fetes d’esdeveniments i emmarcades per 
diferents factors. D’una banda, hi ha la influència de les circumstàncies personals: les diferents persones 
que han passat per l’equip o les recerques que han acabat tenint un impacte en el projecte, com ara la 
llicència d’estudis esmentada. D’altra banda, hi ha factors més externs que també han representat mo-
ments d’inflexió organitzativa, com les obres de rehabilitació de l’edifici.

La relació amb les famílies ha estat sempre exquisida tant en l’àmbit professional com en l’àmbit personal. 
ja des d’un primer moment se les va involucrar molt seriosament en el Treball per projectes, demanant-los 
que fessin costat a l’equip de mestres en la construcció final de les instal·lacions. Les portes del parvulari 
els han estat obertes a tota hora. La seva presència ha pres diferents formes i ha tingut diferents modali-
tats, tenyides sempre de cordialitat i, sobretot, de franquesa. El parvulari de Les Pinediques ha considerat 
i considera que és una tasca fonamental de l’ofici de mestre saber treballar conjuntament amb les famí-
lies. Buscar subterfugis relacionats amb els canvis socials o altres consideracions no aporten cap resposta 
constructiva. Això ha suposat trobar constantment el to, la posició i les característiques de la interacció 
escola-famílies. Una oportunitat i un repte que han ajudat a evolucionar a tots nivells.

En els diferents moments i circumstàncies que s’han viscut al parvulari de Les Pinediques hi ha hagut 
una coherència a l’hora de considerar l’infant. La imatge d’un infant protagonista de la construcció del 
seu coneixement ha estat, des de sempre, central en el projecte pedagògic. Un infant que aprèn a través 
del tempteig i l’experimentació amb diferents materials, sovint no estructurats, i amb un adult que té 
una confiança plena en les seves capacitats. I és, justament, gràcies a la confiança en les seves idees que 
s’avança donant forma als diferents projectes. fer-li confiança requereix deixar molt de temps, anar amb 
compte a no anticipar-se i no donar respostes sinó, més aviat, facilitar que siguin els nens i les nenes qui 
les acabin construint juntament amb els adults: 

La infancia nos deja, entre otros, este mensaje: los niños nos vuelven a decir la frase del cuento «El rey 
está desnudo». Es decir, aquellos planteamientos que no se cuestionen a si mismos, aquellos procedi-
mientos que se adopten como rígidos y prefijados, los conceptos científicos impuestos a la realidad… 
van todos ellos desnudos de significado, como el rey de la fábula. (Cabanellas i Eslava, 2005, p. 237)9

Per a l’equip de mestres del parvulari de Les Pinediques, confiar en l’infant no suposa que sigui tot- 
poderós. En la concepció de l’infant protagonista del seu aprenentatge, hi ha inclosa la idea d’interacció 
i de compromís amb uns adults i uns companys i companyes amb qui comparteix recerques i vivències.

9 Aquesta citació i totes les altres que apareixen en la tesi es reprodueixen en la llengua en la qual han estat llegides.





El passat és una línia de la costa distant i que 
s’allunya, i tots som al mateix vaixell. A la 
barana de popa hi ha un rengle de telescopis; 
cadascun d’ells enfoca la costa a una distància 
determinada. Si el vaixell està arrecerat, s’utilitzarà 
contínuament un dels telescopis; semblarà que 
ens digui la veritat tota sencera, invariable. Però 
això és un miratge; i així que el vaixell es posa 
en marxa una altra vegada, tornem a la nostra 
activitat normal: anem a corre-cuita d’un telescopi 
a l’altre veient com l’agudesa visual s’esvaeix en 
un, esperant que l’altre deixi d’estar borrós. I quan 
deixa d’estar borrós, ens imaginem que ho hem 
aconseguit tots sols.

julian Barnes
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I. EL CANVI EN L’EDUCACIÓ INFANTIL DURANT LES DARRERES DÈCADES

Noves coordenades 
El projecte pedagògic al parvulari de Les Pinediques de Taradell neix a partir de l’impuls d’unes mestres 
concretes i troba un entorn en el qual pot desplegar-se en un llarg recorregut que abasta des dels primers 
anys vuitanta fins a l’actualitat. Com ha escrit l’eminent pedagog francès Philippe Meirieu, «el que fun-
ciona en una escola, en un cert moment, és una mena d’ecosistema d’aprenentatge en el qual l’equilibri 
entre el mestre, els estudiants, les eines, les metodologies, així com l’ambient en la institució, s’han anat 
construint amb paciència» (Meirieu, 2019a, p. 31). Tots els processos de transformació que aprofundei-
xen en els canvis i que duren en el temps, neixen des de baix: sempre hi ha un grup de mestres que em-
peny per tal que es produeixin (Sancho et al., 1998; fullan i Hargreaves, 1997).

Després, o al mateix temps, calen unes condicions de possibilitat que hi ajudin i unes complicitats que 
s’han de cuidar i teixir constantment perquè no es donen per descomptades. Així mateix, sovint els pro-
cessos de canvi tensen les costures del sistema perquè aprofundir en els canvis implica necessàriament 
disrupció i conflicte amb les normatives, amb les lleis o amb l’statu quo existent.

De tota manera, reivindicar la possibilitat d’engegar canvis d’una certa envergadura des d’una escola 
concreta en un determinat territori, no suposa abraçar una posició autàrquica, com si es pogués actuar 
isoladament, al marge de corrents o tendències o com si no s’estigués vinculat al clima de l’època, als 
canvis socials i culturals que es produeixen. De fet, en el capítol anterior ja he descrit la importància de la 
relació amb la pedagogia italiana com un dels motors de l’arrencada del projecte pedagògic del parvulari 
de Les Pinediques; també he explicat l’ajuda rebuda de l’Institut de Ciències de l’Educació, o la confiança 
de la direcció de l’escola i de les autoritats locals en els seus inicis. 

La vinculació amb els corrents pedagògics contemporanis en tot el període de transformacions al 
parvulari hi és, i evolucionen conjuntament. Les influències són múltiples. Algunes més explícites, 
d’altres més subtils. No es tracta de citar alguns noms il·lustres com si fos un santoral i com si la seva 
simple citació ja donés una pauta de veracitat i autenticitat a un procés de canvi pedagògic no sem-
pre transformador:

És un problema més de l’anomenada «innovació educativa»: el continu fer referència a teories pe-
dagògiques o científiques d’un passat molt llunyà, i acollir-les com si entremig no hagués passat res. 
Com si el coneixement humà no hagués evolucionat i els seus plantejaments teòrics mantinguessin la 
mateixa validesa real o suposada que van tenir en el seu moment. (ferri, 2019, p. 109)
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Però, de la mateixa manera, no s’ha de negligir la influència rebuda. És un procés de retroalimentació, 
paral·lel i permanent, entre paradigmes i experiències pedagògiques rellevants i la pràctica educativa 
concreta creada i recreada. La llibertat de criteri no es contradiu amb reconèixer i identificar les idees 
i corrents que han determinat i han fet avançar l’educació infantil en bona part dels països del nostre 
entorn i també en el cas concret de l’escola objecte d’estudi d’aquesta tesi. Però és important remarcar 
l’assumpció d’una identitat pròpia i d’una voluntat de canvi com a motors, per damunt de prescripcions o 
d’instruccions vingudes «des de dalt»:

En molts casos, els referents conceptuals no han estat proporcionats inicialment per estructures de 
formació oficials (universitats, administracions…), sinó que els equips han buscat ells mateixos els seus 
referents més idonis. […] Avui mateix, alguns centres educatius construeixen el seu projecte pedagò-
gic des d’una autonomia intel·lectual col·lectiva sense esperar l’aquiescència o la vènia corresponent 
de l’autoritat competent, anant més enllà d’una lectura restrictiva i temorosa que les administracions 
fan de l’autonomia escolar. El projecte pedagògic propi i genuí mana, i es tracta, això sí, de trobar 
acompanyants en el camí. (Tort, 2019, p. 194-195)

Des d’aquest punt de vista, voldria esbossar algunes coordenades rellevants que ajudin a entendre 
la dialèctica i l’intercanvi entre el projecte pedagògic que presento en aquesta tesi i algunes línies 
mestres del que ha estat l’evolució pedagògica de l’educació infantil al món, des del darrer terç del 
segle xx fins a l’actualitat.

Les escoles de mestres. Una formació inicial renovada
En la línia del que acabo d’explicitar, entenc que és rellevant, en el meu cas particular i en el de 
moltes mestres de la meva generació, el fet de formar-nos en unes escoles de mestres, noves o re- 
novades. Pilar Benejam assenyala alguns trets característics de l’Escola de Mestres de Sant Cugat –en 
la qual aquesta rellevant pedagoga va tenir un paper destacat–, que amb variants podria ajustar-se 
a altres escoles de mestres que durant les dècades dels seixanta i dels setanta del segle XX es posen 
en marxa o es renoven i que tindran el seu punt àlgid de renovació i canvi a finals dels setanta i els 
primers vuitanta (Monés, 2012). És el cas, a més de l’escola de Sant Cugat (UAB), ja citada, de l’Esco-
la Universitària de Mestres Balmes de Vic, l’Escola de Mestres Blanquerna o l’Escola de Mestres de 
Girona, per citar-ne algunes. Com remarca Pilar Benejam, hi ha una preocupació per estructurar una 
formació inicial més democràtica, participativa i igualitària; plenament integrada a la Universitat i, 
a la vegada, estretament relacionada amb la professió docent i amb les escoles de l’entorn. I és una 
Escola Universitària, també, catalana (Benejam, 2002). Unes característiques, doncs, que trenquen, 
no sense dificultats, amb les Normals franquistes i amb moltes Normals de caràcter religiós, que 
havien mantingut la formació inicial en un reducte antiquat, intel·lectualment precari i servil amb 
l’autoritarisme i l’adoctrinament de la dictadura.

En aquestes noves o renovades escoles de mestres hi exerceixen docència mestres implicats i implicades 
en la renovació pedagògica a pobles i ciutats de Catalunya. S’actualitzen les didàctiques o directament es 
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genera coneixement nou, respecte dels processos d’ensenyament-aprenentatge en les diferents àrees 
curriculars. El canvi pedagògic europeu entra a les «noves Normals», amb les escoles d’estiu, les revistes 
pedagògiques i les editorials:

La creatividad profesional y social fue extraordinaria entre los finales de los años setenta y los prime-
ros años ochenta, con múltiples manifestaciones e iniciativas, a menudo más voluntariosas que bien 
fundadas. Es el momento de las iniciativas editoriales con lecturas «de izquierda», de la aparición de 
nuevas revistas pedagógicas conectadas con esta nueva sensibilidad del profesorado, de los llamados 
y emergentes movimientos de renovación pedagógica, y de los congresos y encuentros organizados 
desde estos sectores, componiendo un escenario que desbordaba el plano oficial de la formación del 
profesorado… (Costa Rico, 2009, p. 220)

Són vasos comunicants de renovació pedagògica que inclouen les escoles de mestres; i que impreg-
nen la formació inicial del moment amb noves idees, propostes i plantejaments. És destacable, per 
exemple, la creació a les noves escoles de mestres de les especialitats d’educació infantil, la qual cosa 
indica la necessitat d’aprofundir en una etapa educativa que cada vegada es veu més transcendental. 
Es llegeixen les noves aportacions per unes didàctiques vives i properes als interessos autèntics dels 
infants. En aquest àmbit, podem citar els textos de Bruno Ciari o Mario Lodi que lliguen estretament 
la vida a l’aula amb la renovació pedagògica i didàctica. La reivindicació de les potencialitats de les 
primeres edats es manifesta en les obres de la psicòloga francesa Liliane Lurçat o en els títols de dos 
volums de francesco Tonucci que són tota una declaració: A los tres años se investiga o La escuela 
como investigación. La psicomotricitat, de la mà de terapeutes i educadors francesos, o l’expressió 
plàstica s’obren camí gràcies a llibres i revistes que permeten girar full a una educació que fins llavors 
amagava el cos o el disciplinava en una gimnàstica d’arrel militarista. Són textos que es publiquen en 
català i en castellà en els anys esmentats i que conviuen amb la recuperació de la millor pedagogia 
universal bandejada pel franquisme: john Dewey, Rosa Sensat, Maria Montessori, A. S. Neill, Decroly, 
la pedagogia institucional francesa, froebel, Célestin freinet… Tots ells i molts d’altres formen part 
del corpus habitual de lectura a les escoles de mestres catalanes. L’Escola de Mestres Balmes de 
Vic, amb la seva editorial Eumo, va engegar una col·lecció de clàssics de la pedagogia que, avui dia, 
compta amb una cinquantena llarga de volums. La lectura d’un autor o autora no significa necessà-
riament una influència directa sobre la pràctica. Però tot el conjunt explica l’air du temps, un marc 
global de confiança envers l’infant, de voluntat d’explorar nous camins didàctics i de situar l’escola i 
l’educació infantil a l’alçada de les millors experiències internacionals i en consonància amb la cultura 
i la societat contemporànies.

Itàlia, ben a prop
En el capítol anterior he descrit breument la importància dels contactes amb la pedagogia italiana als anys 
vuitanta, especialment amb les experiències renovadores a l’educació infantil, concretament a Bolonya, 
Reggio Emilia i Savona. És una pedagogia sustentada en una política educativa pública molt consistent 
envers l’educació infantil que assumeix una concepció de l’escola entesa com a institució oberta, laica, 
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culturalment còmplice amb la comunitat i l’entorn social. Al mateix temps, s’estructura al voltant d’uns 
fonaments pedagògics que sintetitzen de manera profunda una renovació que surt des de l’escola i que 
connecta amb les aportacions de la psicologia educativa i els canvis culturals del moment. Suposa la de-
mostració que és possible una escola de qualitat feta des de l’àmbit públic. No estava tan clar a Catalunya, 
on una part de la tradició pedagògica renovadora a les acaballes del franquisme havia transitat en un 
entorn de classes mitjanes que havia implementat centres escolars de caràcter privat, cooperatiu en 
alguns casos. La realitat de les scuole dell’infanzia d’alguns municipis del nord i el centre d’Itàlia, governats 
per les esquerres, són l’exemple d’una educació pública, propera, descentralitzada i dinàmica. Bolonya, 
sota l’impuls de Bruno Ciari (Ciari, 2016), i Reggio Emilia, que té en Loris Malaguzzi el seu referent fona-
mental (Hoyuelos, 2009; Malaguzzi, 1996; Rinaldi, 2009), en són les experiències més reconegudes. En 
altres ocasions (Tort i Pujol, 2015; Costa Rico, 2018; Bernal, Davoli i Vila, 2018) ja s’ha assenyalat la impor-
tància de la pedagogia italiana amb relació a l’educació infantil, especialment al darrer terç del segle XX. 
Les raons es poden sintetitzar en quatre grans eixos:

— L’educació pública com a receptora de la màxima inversió possible en espais, materials, recursos 
i persones, fruit d’una política educativa en municipis amb governs progressistes que reivindica 
el paper dels poders públics en la construcció d’una educació de qualitat.

— L’alliberament de l’escola de la seva cotilla aïllacionista i la progressiva interacció amb un entorn, en 
tant que àmbit de coneixement (il ambiente) i espai de participació de la comunitat (il territorio).

— El respecte envers l’infant com a investigador de la realitat que l’envolta, des de la seva identitat 
global, sense que això signifiqui el culte a una didàctica puerocèntrica que converteix les ex-
periències infantils en alguna cosa volàtil i casual. Cos, ciència, cultura i història com a elements 
interconnectats.

— La normalització d’una escola per a tothom, amb la inclusió de les persones amb hàndicaps, des 
d’una perspectiva mixta educativo-rehabilitadora (Canevaro, Cocever i Reggiani, 1980; d. a., 1993).

Malgrat el temps transcorregut, la relació amb els equips pedagògics de ciutats com Reggio Emilia o 
Pistoia continua (Pujol, 2010). L’hegemonia, avui, de diferents formes de neoliberalisme i de populisme 
amenacen moltes de les propostes educatives d’aquestes ciutats, però malgrat les dificultats i els nous 
contextos, segueixen essent una font d’inspiració pedagògica.

Els espais on els infants aprenen
Les mestres i els mestres catalans que visiten les escoles infantils municipals del nord d’Itàlia es troben 
davant unes aules diferents, per la seva riquesa de materials i per la modernitat en les seves concepcions 
arquitectòniques. No és un tema menor, perquè té a veure amb els pressupostos públics però també 
amb concepcions que trenquen d’una manera brillant amb l’imaginari del que és una aula, si més no, a 
l’educació infantil. I proposen noves gramàtiques del que són l’espai i el temps escolars. La preocupació 
pels espais, els materials i els objectes per a l’educació de la infància, però, ve de lluny. Les aportacions, 
en aquest aspecte, de froebel, dels metges Itard o Séguin o de la doctora Montessori han estat ben re-
collides i analitzades (Michelet, 1988; Bordes, 2007). Així mateix, els pedagogs i pedagogues de l’Escola 
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Nova promulguen que l’escola ha de ser un ambient de bellesa, tal com apareix en el vint-i-setè punt del 
manifest de Calais, document conegut com Els 30 punts de l’Escola Nova. Redactats uns anys abans per 
Adolphe ferrière, aquests punts van ser aprovats al Primer Congrés Internacional de la Nova Educació 
com a condicions per a les escoles que volguessin formar part del moviment (Soler, 2009). La necessitat 
d’un ambient de bellesa impregna la nova pedagogia que, a inicis del segle XX, es posa en marxa a molts 
països del món. Es vol deixar enrere una escola de la immobilitat i del control, amb unes aules on l’infant 
resta assegut, no pas per a aprendre sinó per a «s’offrir au regard de la surveillance par la médiation 
complexe de la focalisaton» (Cabat, 1977, p. 55), per anar cap a una escola de qualitat, de respecte i de 
disponibilitat envers l’infant:

Nuevas ideas enfatizaban el valor de enseñar a los niños a expresar sus propias sensaciones de la 
belleza creando objetos atractivos. juntos, estos objetivos pretendían crear una nueva humanidad. El 
concepto de ‘hermoso’ debería impregnar toda la educación de cualquier persona, y estar presente 
en los edificios de las escuelas, en los muebles de las habitaciones de los niños, y en el diseño de libros 
para niños y el material escolar. (Timmer, 1998, p. 242)

En la història de l’educació catalana es poden trobar, també, moments de gran preocupació i de cons-
trucció d’espais escolars renovadors. Es poden recordar les escoles del Patronat Municipal de Barcelo-
na amb arquitectes com josep Goday al capdavant (Cubeles i Cuixart, 2008). O l’Escola del Mar, un bell 
edifici de fusta bombardejat durant la Guerra Civil. Les esplèndides mostres de l’arquitectura escolar 
republicana van ser substituïdes per una escola uniforme que configurava un entorn escolar pobre i 
ignorant. Les prioritats en la instrucció deixaven els aspectes estètics i expressius en una posició sub- 
alterna i marginal en uns programes escolars on tenien poca cabuda les sensibilitats i les possibilitats 
imaginatives d’un espai adequat i harmònic. Tanmateix, a finals del franquisme comencen a aparèixer 
innovadores construccions d’una llarga nòmina d’arquitectes que en l’àmbit privat edifiquen escoles 
per a cooperatives de famílies i mestres, o també en el sistema públic, un cop la Generalitat de Catalu-
nya assumeix les competències educatives. 

Així doncs, el protagonisme que en els darrers temps ha recuperat l’espai escolar no ha de fer oblidar que és 
un element cabdal en la transformació i la innovació educatives i que hi ha una llarga història al darrere, amb 
els seus alts i baixos. De fet, la preocupació pels espais per a la infància és un corrent que pren força durant 
la reconstrucció a les ciutats europees devastades per la Guerra Mundial, amb la progressiva conscienciació 
envers la condició de la infància, tant al carrer, com a les llars familiars, com als centres educatius:

En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en la década de los sesenta, ya 
hubo un amplio movimiento a favor de los espacios (más de enseñanza que de aprendizaje) abiertos y 
flexibles (open spaces, open plan classrooms…), pero fue absorbido por la resaca conservadora de los 
ochenta, la falta de tecnología de soporte y la resistencia de la mayor parte de profesorado que pre-
fería conservar su territorio en las viejas aulas o marcarlo paulatinamente en los espacios comunes. 
(fernández Enguita, 2020, par. 7)
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Tot i això, i durant molt de temps, l’escola catalana ha assumit acríticament una evident contradicció entre 
uns espais, un mobiliari i uns materials inadequats, ancorats en una disposició pròpia de l’ensenyament 
clàssic, i uns discursos renovadors sobre la didàctica i sobre l’infant del nostre temps. Es prioritzava demo-
cratitzar el currículum sense valorar que no és possible si no canvien els contextos en què aquest s’ha de 
desenvolupar. I com si els espais i els materials fossin elements secundaris, al contrari, els paràmetres de 
l’acció educativa (espai, temps, activitats, relacions…) es converteixen no en un perill, sinó en una oportu-
nitat de reestructurar progressivament la realitat circumdant (Pujol i Roca, 1989b). 

El projecte pedagògic que s’explica en aquesta tesi es connecta estretament amb la preocupació contem-
porània per la transformació d’una cultura escolar o també una «gramàtica escolar» (Tyack i Tobin, 1994) 
que, en el seu vessant més físic i concret, pel que fa a espais, mobiliari i objectes, es presenta massa sovint 
com a fixa i inamovible quan, en realitat, forma part integrant d’un determinat procés de canvi. És una 
qüestió essencial de la qual hem vist exemples brillants en l’arquitectura escolar en els països nòrdics i, 
també, en algunes experiències ja apuntades de l’educació infantil en algunes ciutats italianes. L’exposició 
«L’occhio se salta il muro», amb els treballs realitzats pels infants de les escoles infantils de Reggio Emilia, 
tindrà un gran ressò al seu pas per Barcelona (1984), Palma de Mallorca i Madrid (1985). És l’exemple 
de com la gramàtica escolar es posa al servei de la gramàtica de la fantasia, per dir-ho en l’expressió de 
Gianni Rodari. 

Una gran exposició d’Educació al Museum of Modern Art (MOMA) de Nova York, sota el títol «Century of 
the Child: Growing by Design, 1900-2000», celebrada el 2012, mostrava la magnitud de la preocupació 
envers el disseny de mobiliari, objectes, vestuari, habitacions domèstiques i arquitectura escolar per a la 
infància i la importància de moltes d’aquestes realitzacions al llarg del segle XX, tant des del punt de vista 
estètic i artístic com des del punt de vista social i cultural més ampli (Connor i Kinchin, 2012). El títol de 
l’exposició prenia el nom del conegut assaig pedagògic d’Ellen Key El segle de l’infant, en què la pedagoga 
i activista sueca celebrava el naixement del nou segle XX albirant una època de cura i de reconeixement 
de la infància. I és que els espais, els temps i els objectes han d’estar al servei de la creació i la construcció 
culturals dels infants i els adults, a l’escola i fora d’ella, perquè formen part indestriable de la vida d’aques-
tes persones (Cabanellas i Eslava, 2005; Sacchetto, 1984). Així mateix, no es tracta només que els edificis 
i el mobiliari escolars siguin adequats sinó que han de servir per a connectar l’educació de l’escola amb 
l’entorn en el sentit més universal possible:

Perquè l’escola sigui una font inesgotable de llocs on cadascú pugui anar construint els seus, cal que no 
es tanqui en ella mateixa i reconegui el seu propi patrimoni en l’entorn que la circumda –un camí cap a 
la universalització contemporània […] Cada escola s’ha de saber una part molt important del món sencer 
perquè està en la seva pròpia definició el fet de facilitar als infants algunes de les eines més necessàries 
per poder interpretar-lo. (Bosch, 2009, p. 118-119)

Com va escriure l’arquitecte Van Eyck, responsable de la creació de nombrosos parcs infantils a Amster- 
dam en la reconstrucció de la ciutat després de la Segona Guerra Mundial, l’arquitectura ha d’entendre 
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que la persona respira tant a dins com a fora d’allò construït (Álvarez Santana, 2017). No ha de sorpren-
dre que, avui, les directrius i orientacions dels organismes internacionals avalin conceptes com «entorns 
d’aprenentatge» (Dumont, Istance i Benavides, 2010) per a definir els contextos on els infants aprenen. 
Aquesta perspectiva oberta i ajustada a allò que coneixem avui sobre com es construeix l’aprenentatge, 
implica, en qualsevol cas, una alta exigència tant en la formació de professorat, com en la planificació 
arquitectònica, com en la dotació i disponibilitat de recursos, perquè ja no es depèn d’una aula escolar 
estructurada per a seguir amb la mirada les explicacions d’un mestre o d’una mestra, sinó que l’apre-
nentatge es desplega en espais i temps plurals, flexibles i que es transformen en funció de l’acció de les 
persones (infants i adults) que els habiten (Pujol, 1994). 

L’educació infantil, molt més que una etapa escolar
En els paràgrafs anteriors ja han aparegut alguns elements (publicacions, formació, experiències interna-
cionals, noves concepcions) que expliquen la importància creixent de l’educació infantil en els països del 
nostre entorn. De fet, el projecte pedagògic d’educació infantil de Les Pinediques de Taradell discorre pa-
ral·lelament a una època en què es consolida el reconeixement d’aquesta etapa educativa, tant en l’àmbit 
institucional com des del punt de vista pedagògic. Tres grans factors ho orienten (Sevilla Merino, 2001).

En primer lloc, l’increment del coneixement sobre allò que succeeix a les primeres edats gràcies a les apor-
tacions de la psicologia infantil, des de la psicoanàlisi fins a la psicologia cognitiva, al constructivisme i al 
socioconstructivisme. De freud a Piaget, de Bruner a Vigotsky, de Kohlberg a Gardner. Amb els darrers cor-
rents de la psicologia i també de la neurociència, cada vegada pren més força el paper de les influències i les 
estratègies socials davant d’un desenvolupament humà que és incomplet des del punt de vista biològic. La 
complexitat de l’activitat cognitiva de la persona humana posa en relleu la importància de l’educació i de la 
cultura i, en conseqüència, implica forjar un sistema educatiu més apropiat i efectiu (Gardner, 1993).

En segon lloc, la constatació per part de la sociologia educativa i de la ciència política que l’educació en 
les primeres edats és una peça clau en la construcció d’una societat més igualitària i justa, en el marc d’un 
sistema educatiu que vulgui reduir les desigualtats socials, culturals i econòmiques (Balaguer et al., 1996; 
Smith i james, 1975; Barnett i Belfield, 2006; Comisión Europea, 2006; Esping-Andersen, 2006; UNICEf, 
2008; EURYDICE, 2009, etc.). Com assenyala Tarabini, 

Tota l’evidència nacional i internacional posa de manifest que l’accés a una educació de bona qualitat 
durant les primeres etapes de la infància té una importància clau per al desenvolupament de com-
petències relacionals, emocionals, cognitives o conductuals que després reverteixen en les possibili-
tats d’èxit escolar del jovent. És especialment important garantir les oportunitats d’accés a l’educació 
infantil dels grups socials més vulnerables, ja que, sovint, estan infrarepresentats en aquesta etapa 
educativa. (Tarabini, 2017, p. 14)

No és fins al darrer terç del segle XX que es reforcen les polítiques de democratització de l’escolaritat a 
l’educació infantil. Així, d’una banda, ja des de la darrera dècada del segle XX, a Catalunya i a Espanya 
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s’han constatat els alts nivells d’escolarització al parvulari que freguen el 100 % de la població, conver-
tint, de facto, el parvulari en un estadi més de l’escolarització per a la gran majoria d’infants. Pel que fa al 
primer cicle de l’educació infantil (de 0 a 3 anys), tant en l’àmbit estatal, com en l’autonòmic, com en el 
local, s’està desenvolupant en els últims anys un gran esforç per democratitzar-ne l’accés. Malgrat aquesta 
notable empenta, cal destacar que, en aquest cicle, l’oferta continua essent insuficient per a les necessi-
tats actuals expressades per les famílies del nostre país. La darrera crisi econòmica ha palesat clarament 
les mancances existents. 

En tercer lloc, un altre aspecte reforça la importància de l’educació en les primeres edats i té a veure amb 
la progressiva conscienciació dels diferents agents socials respecte dels drets i capacitats dels infants, en 
el sentit que l’educació infantil no pot ser només una qüestió de caràcter privat i domèstic:

És necessari recuperar ideològicament un tipus d’educació infantil que no sigui manipulada pels 
desitjos i problemes del món adult, defugint dels models pobres i preestablerts. Un tipus d’educació 
que escolti i participi dels drets de la infància i hi sintonitzi. (Riera jaume i Mir, 2004, p. 57)

La preocupació pels drets dels infants també té una llarga història amb personalitats il·lustres, com ho 
són Eglantyne jebb o janusz Korczak, que malden per tal que la infància sigui reconeguda jurídicament 
i socialment. jebb i Korczak esdevenen clarament la inspiradora i l’inspirador de molts dels drets civils 
que anys després formaran part de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. Cal 
dir que aquesta no s’aprovà fins al 20 de novembre del 1989. Pràcticament a les acaballes d’un segle 
XX que Ellen Key havia batejat com el segle dels infants. La celebració de l’Any Internacional de l’Infant 
per part de les Nacions Unides el 1979 havia estat el tret de sortida dels treballs per a redactar l’es-
mentada Convenció, que havia de desenvolupar la Declaració sobre els Drets de l’Infant, proclamada 
el 1959. Els treballs s’allargaren, entre altres coses, perquè alguns països no veien amb bons ulls que 
els infants tinguessin drets habitualment adjudicats als adults, sobretot en l’àmbit dels drets polítics i 
socials (Cots, 2008).

La concepció de l’infant com a subjecte amb drets, i no només amb necessitat de protecció, es vincula a 
totes les aportacions que en el camp de la història de la infància i de l’educació van ressituant el lloc i la 
consideració dels nens i les nenes en la societat del seu temps (Ariès, 1987; Badinter, 1981; finkelstein, 
1986; Postman, 1990; Viguer i Serra, 1998; Taylor Allen, 1989, i un llarg etcètera). Aquesta preocupació 
per la condició de la infància ve acompanyada de la reivindicació d’una educació de qualitat i respectuosa 
amb la primera infància (Hoyuelos, 2004 i 2009; Paniagua i Palacios, 2005; Bassedas et al., 2000; Garrick 
et al., 2010; Cabanellas i Eslava, 2005; Díez Navarro, 2007, etc.). 

Probablement el volum de Gunilla Dahlberg, Peter Moss i Alan Pence Més enllà de la qualitat, pu-
blicat en català i castellà en el tombant del segle XX al XXI per l’editorial de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat (Dahlberg et al., 1999) explica d’una manera clara i recapitulatòria les concepcions i 
les pràctiques que avalen una nova educació infantil. La significació de la data i lloc de l’edició ja 
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indiquen el valor d’aquest llibre amb relació a posar en relleu el protagonisme que mereix l’edu-
cació infantil en el conjunt del que són avui els sistemes escolars, més enllà d’aquests i al voltant 
de la consideració mateixa de la infància al món. El volum dedica especial atenció a l’experiència 
de Reggio Emilia, com a síntesi d’un veritable canvi de paradigma en la concepció de l’infant, ací 
descrita per Carla Rinaldi, presidenta de Reggio Children, l’organització que difon l’experiència 
pedagògica d’aquella ciutat italiana: 

Un infant capaç de relació i d’interacció, de construir-se mentre construeix el món i, al seu torn, 
és construït pel món. Un nen portador de valors i constructor de solidaritat, disponible davant 
el nou i davant la diversitat. Portador i constructor de futurs. Un nen portador i constructor 
de drets, que demana amb força ser respectat i valorat en la seva pròpia identitat, unicitat i 
diferència. (Rinaldi, 2001, p. 4)

Es postula, en definitiva, una educació infantil que entén l’activitat que es porta a terme en aquesta etapa 
com un procés d’aprenentatge arrelat en l’experiència social i cultural de cada infant i del conjunt de per-
sones que conviuen en el centre educatiu: 

L’escola ofereix a l’infant una gran oportunitat per viure experiències de vida col·lectiva, ja que té un 
caràcter eminentment social on hi conviuen coetanis, persones adultes i altres companys i companyes 
que enriqueixen la seva vida en societat. (Pujol Maura, 2005, p. 34)

Aquesta perspectiva hauria de permetre aprofundir en la unitat dels dos cicles d’educació infantil (0-3 
i 3-6) i donar coherència al seu conjunt amb l’objectiu d’articular una cultura escolar oberta, flexible, 
respectuosa amb l’infant, els seus interessos i els seus drets, en estreta vinculació amb les famílies i la 
comunitat. Una educació allunyada d’una escolarització precoç en tots els seus dispositius (espais, mo-
biliaris, currículum, activitats…), i una educació que elimina la preponderància de les estratègies pre, 
de les finalitats merament preparatòries. Les instàncies educatives no són una preparació de les que 
vindran més endavant, sinó que les educacions responen a la persona en el moment evolutiu, personal 
i social en què es troba. 

L’educació infantil, doncs, comença a ocupar el lloc que li pertoca en les preocupacions sobre l’edu-
cació contemporània, en tant que etapa educativa que té sentit per ella mateixa i que té una gran 
importància tant en termes psicològics, pedagògics i històrics com socials i polítics. Al nostre país, 
aquesta preocupació es constata en, per exemple, les tesis doctorals de persones vinculades a la 
pràctica educativa a les escoles (Riera jaume, 2000; Pujol Maura 2005; Geis, 2016; Ollonarte, 2004; 
Bonàs, 2019…).

S’advoca, doncs, per una educació infantil que s’obre a la investigació dels sabers com a aventura, que 
dibuixa un infant com a investigador, explorador-cartògraf i semiòleg incipient, que posa en pràctica l’art 
d’utilitzar mètodes indiciaris, de fer hipòtesis sobre les explicacions absents i de reconstruir els fets (Sacc-
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hetto, 1991; d. a., 1995). Aquest és un infant que està lluny de les rígides prescripcions curriculars defini-
des prèviament, però que també està lluny de l’espontaneïtat incontrolada, una banalització que sovint 
s’ha volgut adjudicar a les pedagogies que aposten per un infant coconstructor i creador de coneixement, 
al costat dels adults que l’acompanyen en aquest procés.

En síntesi, aquests són alguns dels elements més rellevants del marc contextual, cultural i pedagògic que 
ha configurat el paisatge general del projecte pedagògic que s’ha desenvolupat al parvulari de Les Pinedi-
ques de Taradell. Un marc global que ha esdevingut un entorn amb el qual aquesta experiència local s’ha 
confrontat dialècticament per créixer i enriquir-se. 



Arreu trobo estímuls que m’entusiasmen! 
Després comença una tasca seriosa i difícil. 
Trobar allò que és necessàriament inherent. 
I ja res no és casual. Aleshores, cal cercar 
amb disciplina, i encaixar, i revisar.

Hannah Höch
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I. LA CAIXA D’EINES

Perspectiva metodològica
Aquesta tesi es fonamenta en una metodologia de caràcter qualitatiu orientada a descriure una de-
terminada realitat de forma complexa, densa i holística (Geertz, 2000; Stake, 1998; Wolcott, 1990), 
amb la finalitat de reflexionar i aprofundir-hi, per a definir-ne la gènesi i el seu desenvolupament, per 
a posar-la en valor i per a donar-la a conèixer. Així mateix, té un caràcter explicatiu i interpretatiu per a 
facilitar una comprensió profunda d’un llarg procés de transformacions pedagògiques d’un cas concret, 
que no té la pretensió d’establir uns paràmetres generals però sí la voluntat d’oferir criteris d’interpre-
tació consistents i globals sobre la fonamentació, el desenvolupament i els entorns de la trajectòria 
transformadora en el segon cicle d’educació infantil. El coneixement que es vol aportar en la tesi es 
compon, doncs, d’un conjunt plural de significats diversos que han de permetre, efectivament, inter-
pretar i donar forma a una realitat educativa singular. 

La tesi se centra en la descripció i valoració d’uns processos d’experimentació a l’educació infantil. En 
aquest sentit, és una recerca centrada en la vida i l’activitat d’un centre educatiu que està entreteixida 
de contextos socials i condicionada per una multiplicitat d’elements. En conseqüència, la perspectiva 
metodològica de la tesi no es redueix a una mera crònica, o a una plasmació narrativa d’allò que ha 
succeït, sinó que implica reflexió i anàlisi al voltant de la seva fonamentació pedagògica i de la seva 
implementació pràctica. En realitat, es tracta de la construcció d’un procés de recerca «que se centra 
en els sentits i la interpretació dels fenòmens socials i els processos socials en els contextos particulars 
en què ocorren» (Sumner 2006, p. 249), i que vol oferir una mirada pedagògica global amb relació al 
context de la pràctica educativa amb infants, a partir de la qual s’obtenen elements d’anàlisi i de conei-
xement pedagògics. 

La perspectiva metodològica adoptada en aquesta recerca s’ha fonamentat també en l’experiència 
viscuda. Si l’educació té a veure amb els éssers humans i les seves relacions, la investigació que es 
realitza al voltant d’aquestes relacions té l’experiència com un element ineludible. Aquest fet planteja 
limitacions i perills donat que la investigadora forma part destacada de la realitat analitzada, però és 
una situació pròpia de la recerca en ciències socials i humanes i que és assumida des de la perspectiva 
del gir narratiu en la investigació en aquests àmbits (Hernández, 2011; Sverdlick, 2007). Tal com va 
escriure Norbert Elias, 

A diferencia de las ciencias de la naturaleza que buscan aclarar las relaciones planteadas entre 
fenómenos prehumanos, las ciencias sociales estudian relaciones interpersonales. Aquí el ser hu-
mano se encuentra consigo mismo y con los demás; los «objetos» son al mismo tiempo «sujetos»: 
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La tarea del científico social es comprender, y hacer que los demás comprendan, los cambiantes 
conjuntos de interrelaciones formadas por los seres humanos, la naturaleza de esos lazos y la es-
tructura de esos cambios. Los investigadores mismos forman parte de esos conjuntos de interrela-
ciones. (Elías, 1990, p. 23)

Així doncs, la recerca incorpora, des de la intencionalitat i la sistematització, la reflexió i l’experièn-
cia personals, com a investigadora, en el marc d’una realitat social, individual i col·lectiva. Amb la 
finalitat, com ja s’ha dit, d’atorgar significat a uns processos que s’han desenvolupat en una realitat 
concreta d’una escola que no deixa de ser, com la societat mateixa, una construcció intersubjectiva 
de qui en forma part. Aquesta recerca sobre una realitat educativa també vol reconèixer la legitimitat 
dels mestres i de les mestres a l’hora d’investigar. Tal com assenyalen Connelly i Clandinin (1995), 
sovint s’han vist a si mateixos sense una veu pròpia en les recerques educatives i han trobat difícil 
sentir-se autoritzats a explicar les seves històries. finalment, també cal fer constar que, donat que la 
tesi analitza un període considerable de temps, s’han tingut molt en compte els procediments propis 
d’un estudi diacrònic, històric si es vol, en el qual la recollida i estructuració de la documentació ha 
estat un element fonamental. 

Baixant a una concreció més detallada de les decisions preses a escala metodològica, podem destacar 
quatre grans processos:

Procés de recollida, selecció i classificació
En primer lloc vaig començar per recollir el que havia anat escrivint al llarg dels anys de la meva pràctica 
de mestra d’educació infantil, que inclou:

— El diari professional que vaig anar fent dia rere dia, curs rere curs.
— el llibre Treballar per projectes a parvulari, escrit juntament amb Núria Roca i sobre el qual 

s’aprofundeix en l’apartat II del capítol 4. 
— La memòria de la recerca Interaccions amb l’art a l’educació infantil, fruit d’una llicència d’estudis 

concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
— L’esborrany del llibre Interaccions amb l’art a l’educació infantil per a l’editorial Graó, que no es va 

arribar a publicar en el seu moment per dificultats econòmiques de l’editorial. 
— El diari de l’estada a les Scuole dell’infanzia a Bolonya durant l’any 1980 i de les visites i breus 

estades posteriors a Savona, Pistoia, Reggio Emilia i finlàndia, i les anotacions preses en els inter-
canvis amb persones dels equips pedagògics d’aquestes ciutats.

— La planificació i els materials per a les classes com a professora associada de la Universitat de Vic 
– Universitat Central de Catalunya, de les assignatures de la diplomatura de mestre i, més enda-
vant, per al grau de mestre en educació infantil i el doble grau de mestre: Estratègies metodolò-
giques a l’educació infantil, Aula 3-6 i Escola, sistema educatiu i funció docent, respectivament; i 
per a la col·laboració puntual en màsters de la mateixa universitat.

— Els diferents articles publicats a les revistes de pedagogia que consten a la bibliografia. 
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— La documentació visual per a tots els cursos, les formacions i les conferències que he anat im-
partint al llarg dels anys, així com els guions per a les visites de mestres i institucions diverses al 
parvulari de Les Pinediques.

— Els dossiers per als certàmens als quals el parvulari de Les Pinediques s’ha presentat en els dar-
rers anys, ja esmentats en el primer capítol.

— Les anotacions sobre un debat amb l’equip de mestres del parvulari de Les Pinediques dut terme 
el curs 2017-2018, en el qual es va compartir la història i el trajecte pedagògic del parvulari.

— Els materials per a les sessions de formació i assessorament a centres del territori català que 
imparteixo actualment.

— Les notes personals sobre les tertúlies i converses amb companys i companyes del món de l’edu-
cació, a les quals continuo assistint i que m’han permès i em continuen permetent compartir, 
contrastar i actualitzar criteris.
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Posteriorment, vaig fer una relectura dels documents que acabo d’enumerar amb la intenció de seleccionar- 
los i classificar-los amb el fil conductor de l’escola com a context per a la recerca d’infants i adults, i amb el 
convenciment que era possible la investigació d’infants i adults en el marc de l’educació bàsica. Una idea 
que he anat aïllant i destil·lant al llarg dels anys a partir de l’experiència quotidiana amb infants d’educa-
ció infantil i de la reflexió constant, individual i en equip, sobre la pràctica educativa amb infants en les 
primeres edats. 

Procés d’anàlisi, categorització i sistematització
La recollida, selecció i classificació de tot el bagatge pedagògic escrit i que he enumerat en l’apartat ante-
rior, ha estat la base sobre la qual he confegit l’estructura de la tesi, amb un nucli dur que se situa, fona-
mentalment, en el capítol 4. En aquest capítol –articulat en vuit apartats– es presenta, en primer lloc, la 
conceptualització pedagògica (que anomeno Teló de fons) que ha orientat el procés de transformació dut 
a terme al parvulari de Les Pinediques de Taradell. En segon lloc, s’especifiquen les decisions organitzati-
ves i metodològiques concretes per a la realització pràctica (que anomeno Posada en escena). En tercer 
lloc, s’inclou una selecció de documentació que il·lustra aquesta pràctica.

Així doncs, aquest segon procés ha comportat una tasca complexa de reelaboració, de revisió, de depu-
ració, d’actualització i de creació per a acabar configurant un discurs pedagògic, que pretén ser complet i 
global, en la fonamentació de les pràctiques educatives implementades. En aquest sentit, tot el bagatge 
pedagògic acumulat ha suposat una font inesgotable d’inspiració i de fonamentació. I com a exemple 
significatiu voldria assenyalar que, per a explicitar els aspectes organitzatius que sustenten les diferents 
intervencions educatives, va ser fonamental la consulta als meus diaris professionals, una eina inestima-
ble de memòria i de reflexió.

En aquesta segona fase, o procés d’anàlisi, categorització i sistematització, havia previst, inicialment, trac-
tar totes les estratègies metodològiques que s’havien posat en marxa al parvulari de Les Pinediques des 
dels anys vuitanta; però a mesura que anava avançant vaig creure convenient seleccionar aquelles que 
tenen més clarament el Treball per projectes com a motor del procés d’ensenyament-aprenentatge –que, 
d’altra banda, són la majoria–, perquè, tal com s’anirà veient, és el que ha donat identitat a l’acció educa-
tiva del parvulari de Les Pinediques i, en conseqüència, el que ha possibilitat la recerca amb infants de 3 
a 6 anys. A continuació enumero aquestes estratègies amb la seva periodització:

— El Treball per projectes en la transformació d’espais i materials a partir de la interacció amb l’entorn 
(1983-2007).

— El Treball per projectes en les intervencions en els entorns natural i comunitari (1983-actualitat).
— El Treball per projectes i el llenguatge plàstic (1997-2016).
— El treball per projectes i les connexions entre el llenguatge plàstic i el llenguatge literari (1983-ac-

tualitat).
— El Treball per projectes en els Ambients d’aprenentatge (2007-2013).
— El Treball per projectes en els Tallers integrals (2013-actualitat).
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— El Treball per projectes i la multiplicitat de llenguatges com a síntesi evolutiva de la recerca a 
l’escola, representada en el Taller del material gran (2017-actualitat). 

Un cop definides i seleccionades aquestes estratègies metodològiques que es presenten en el capítol es-
mentat, les he anat distribuint en els diferents apartats que el configuren. Tenen una extensió i unes caracte-
rístiques variables, com ho són les diferents estratègies metodològiques que s’hi presenten. En aquest punt, 
voldria fer un incís per assenyalar que el concepte construcció és el que reflecteix amb més exactitud el que 
ha passat durant l’elaboració de la tesi, i suposa un procés amb forts paral·lelismes amb l’experimentació a 
l’escola quan es reivindica el poder de la construcció del coneixement i, en conseqüència, també, amb tot 
allò que ha succeït al parvulari de Les Pinediques. No em refereixo tant al sentit del muntatge, sinó al d’una 
edificació física i intel·lectual, perquè a mesura que he anat confegint els diferents apartats del capítol 4 
s’han anat estructurant i reestructurant les idees de manera que, progressivament, encaixaven amb precisió 
per a donar sentit i validesa al concepte fonamental de la recerca a l’escola. 

El capítol 4 s’inicia amb una breu exposició del que s’entén per Treball per projectes en un sentit ampli i 
a tall d’introducció (apartat I).

En la resta d’apartats d’aquest capítol 4 s’hi exposa una estratègia metodològica en particular, amb el 
Treball per projectes com a vehicle i instrument per a la recerca. És per aquest motiu que, com si fos una 
denominació d’origen, el concepte «Treball per projectes» figura en el títol de totes elles. No estan pre-
sentades cronològicament perquè, des del meu punt de vista, no tindria sentit, ja que n’hi ha moltes que 
s’encavallen (com es pot veure en la seva enumeració en la pàgina anterior), i de la majoria se’n conserva 
l’essència i evolucionen. Totes són la conseqüència de transformacions fruit d’una retroalimentació conti-
nuada i apleguen diferents versions del Treball per projectes.

Tot i això, he col·locat intencionadament el Treball per projectes en relació amb la transformació dels 
espais (apartat II) immediatament després de l’apartat introductori, i he decidit exposar-lo àmpliament, 
perquè ha estat el que ha donat identitat al traçat de recerca del parvulari de Les Pinediques, i perquè és 
l’embrió de la resta d’intervencions educatives. Així mateix, els Tallers integrals (apartat VII) i la darrera 
versió del Taller del material gran (apartat VIII) estan situats al final del capítol perquè són la repercussió 
actual del desplegament progressiu del Treball per projectes com a instrument per a la recerca. 

La documentació pedagògica
La quantitat i la diversitat de documentació pedagògica de la qual disposo és tan extensa que no ha estat fàcil 
decidir què recopilava i on ho recollia. Inicialment, vaig fer una revisió minuciosa de tot el material a l’abast, tant 
en format digital com en format paper, i vaig classificar-lo seguint l’estructura dels apartats del capítol 4. Més 
endavant, i a mesura que la tesi anava prenent consistència, em vaig adonar de la necessitat d’incloure algunes 
imatges en el capítol 1, per acabar d’il·luminar alguns conceptes; i en el present capítol hi ha unes imatges del 
diari professional, només a tall de testimoni. La selecció definitiva de la documentació la vaig deixar per al final 
perquè em semblava que tindria criteris més objectius i depurats per a fer-la amb el màxim de rigor. 
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La idea d’adjuntar la documentació en un annex o aplegada al final de la memòria no em convencia perquè, 
com que aquesta il·lustra molt clarament el recorregut de recerca a l’escola, considerava important que figu-
rés en el cos de la tesi. Quan vaig trobar la manera d’incorporar-la entre el text, però en un format diferent 
per tal de distingir-la, vaig pensar que havia trobat la manera idònia per a situar-la tant formalment com 
conceptualment al lloc on li corresponia; de retruc, això va facilitar-me’n la selecció i, alhora, em va ajudar 
en la priorització dels conceptes que exposa la tesi. És una exemplificació clara que el fons i la forma són ele-
ments, sovint, inseparables. És també per aquest motiu que he esmerçat temps i dedicació procurant que 
aquesta tesi sigui d’alguna manera, i dins de les convencions acadèmiques, un llibre-objecte (del qual parlaré 
més endavant) que estigui en sintonia amb el que representa avui documentar amb profunditat l’educació 
de les primeres edats. 

La tria de les experiències documentades té a veure, en la seva gran majoria, amb el fet que jo hi hagi in-
tervingut directament, i amb la seva significativitat en relació amb el discurs pedagògic; tot sense oblidar 
que aquesta no és només una tesi de recopilació, sinó, i sobretot, de demostració de com l’escola és un 
context per a la recerca. Per tant, he procurat seleccionar, revisar i categoritzar acuradament els materials 
que ho constaten. En molts casos són projectes, escenes i accions que indiquen el camí de recerca que 
s’ha anat consolidant amb els anys al parvulari de Les Pinediques i que, com acabo de dir, ho 
exemplifiquen. Alguns dels documents exposen el resultat d’un determinat procés d’investigació, en 
d’altres s’hi pot resseguir, més clarament, tot el recorregut d’experimentació. De l’observació de la 
documentació se’n poden deduir alguns dels interrogants que infants i adults es van plantejar un dia, 
sense oblidar, però, que inherent a l’acte d’avançar, de continuar endavant, hi ha la renúncia a altres 
camins, altres possibilitats que, conscients de la direcció que es pren en cada moment, es van deixant 
enrere. En conseqüència, cada context educatiu ha de seguir un procés propi fruit de la seva realitat, amb 
idees, conceptes, propostes i aportacions concretes que estiguin en sintonia amb el seu entorn.

Les experiències que il·lustren estratègies metodològiques que avui en dia encara són vigents al parvulari de 
Les Pinediques estan compreses entre els cursos 2013-2014 i 2017-2018, corresponents als últims cinc anys 
del meu exercici com a mestra a Taradell, amb l’excepció de dos vídeos que es van produir el curs 2018-2019 
(que adjunto perquè representen clarament la continuació d’un projecte del meu darrer curs al parvulari). 
També són una excepció les edicions per al certamen literari de l’escola Escric perquè he considerat interes-
sant mostrar-ne la diversitat de formats. Vull deixar constància que tot i que la selecció no ha estat una tasca 
còmoda ni senzilla m’ha ajudat a prendre el distanciament i la posició objectiva que eren imprescindibles per 
a l’elaboració de la tesi.

La documentació recollida i presentada en format digital forma part igualment del cos de la tesi i la 
incorporo a través d’un codi de barres bidimensional QR en la versió en paper i a través d’un enllaç 
en la versió digital. L’ús d’aquest format respon a la impossibilitat d’adjuntar-hi d’altra manera els 
vídeos i enregistraments de veu que he seleccionat i, també, a la necessitat de fer que el cos de la 
tesi sigui manejable. Per tant, a més a més dels vídeos i àudios també hi ha documentació en PDf a 
la qual s’accedeix digitalment.
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La idiosincràsia del projecte pedagògic del parvulari de Les Pinediques fa que la documentació formi 
part de la vida de l’escola, incloent-hi, és clar, les famílies, perquè col·laboren en moltes intervenci-
ons i en la quotidianitat en ella mateixa. Per tant, des d’aquest punt de vista, la documentació que 
recullo i utilitzo prové d’un treball tant individual com d’equip i forma part, també, d’un patrimoni 
col·lectiu i compartit. 

Tota la documentació que es presenta en la tesi doctoral ha format part de la vida de l’escola, en 
l’intercanvi entre infants i adults i en la relació amb les famílies dels infants, al llarg del període ana-
litzat. En aquest sentit, la utilització d’imatges i, al mateix temps, la preservació del dret a l’honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
ha seguit els procediments habituals dels centres educatius pel que fa a la captació, la reproducció 
i la difusió de la seva imatge i veu per mitjà de fotografies, vídeos i enregistraments sonors, a l’hora 
de ser utilitzada exclusivament amb finalitats pedagògiques i de divulgació acadèmica.

És una documentació composta per un centenar de documents de tipologia diversa que ja ha es-
tat presentada, organitzada per capítols, al costat de l’índex general de la tesi. Dubtava d’incloure 
aquest fons documental com un component més del present capítol de metodologia, però he optat 
per situar-lo a l’inici de la tesi per facilitar-ne la cerca. En qualsevol cas, tot el treball d’organització 
i revisió d’aquesta documentació esdevé un element central en l’elaboració de la tesi, per tot el que 
acabo d’exposar en els paràgrafs anteriors, donada la seva imbricació profunda amb la conceptua-
lització pedagògica. D’altra banda, i no menys important, destaco el procés de presa de decisions 
concretes sobre com presentar-la, per tal que, justament, interactuï amb el text sense fragmentar-lo 
excessivament. Tot aquest fons documental és un patrimoni pedagògic i aquesta també és una raó 
significativa de la seva presència àmplia i extensa. I és, finalment, la constatació que hi ha un bagat-
ge patrimonial del treball de moltes de les escoles del nostre país que és important de reconèixer, 
recollir i fer visible.

Procés de recapitulació, contextualització i elaboració de conclusions
El mateix procés de construcció del qual parlava anteriorment m’ha portat a aïllar algunes constants de 
caràcter transversal que apareixen en les diferents versions del Treball per projectes com a instrument 
per a la recerca a l’escola. 

Per tant, en aquest tercer procés de la tesi es posen en relleu aquestes constants que han anat emer-
gint i que m’han ajudat a identificar, aprofundir i ampliar criteris per a fonamentar millor la potencialitat 
pedagògica de fer de l’escola un context per a la recerca. He optat per agrupar-les, doncs, en cinc focus 
representatius de caràcter transversal en totes les estratègies metodològiques i que he recollit en els 
apartats següents del capítol 5:

— L’atmosfera a l’escola. Espais per a habitar, temps per a viure.
— Qualitats dels materials, qualitat d’aprenentatge.



3. Metodologia
Instruments i fons documental

73

— Infants i adults. Qui aprèn de qui?
— La documentació. Un instrument de canvi i de recerca.
— L’equip de mestres i les famílies. Col·legialitats legítimes.

Paral·lelament a la configuració definitiva dels capítols 4 i 5 de la tesi, calia situar els contextos que emmar-
quen tota l’evolució pedagògica descrita. En conseqüència, vaig anar precisant, també, els capítols 1 i 2, que 
situen, d’una banda, el context concret de l’escola Les Pinediques de Taradell i, de l’altra, el context general 
de l’evolució de l’educació infantil i la seva relació amb la trajectòria pedagògica que es descriu en la tesi. Em 
semblava indiscutible la necessitat de situar, ni que fos sintèticament, el context social, històric i pedagògic 
en el qual s’emmarca l’experiència del parvulari de Les Pinediques, tant per a contextualitzar-la com per a 
posar en relleu les aportacions d’una pedagogia i d’una visió del procés d’ensenyament-aprenentatge cen-
trades en les relacions, els llenguatges i l’experimentació. Això és el que pretenc en els capítols inicials. No 
puc deixar d’esmentar que la responsabilitat de contribuir a la formació inicial de futures mestres, fent de 
professora a la universitat, ha promogut que mantingués sempre latent l’interès i la necessitat de contextu-
alitzar històricament i social l’escola, en particular, i l’educació, en general.

Amb relació a les conclusions (capítol 6), em vaig posar el repte de recollir un aplec d’idees força que con-
tinguessin, a tall de síntesi, noves reflexions, reelaboracions de nocions desgastades, paradigmes per reivin-
dicar, iniciatives en desús, pensaments oblidats… que van anar sorgint durant el procés d’elaboració de la 
tesi i que poden ser útils per a reivindicar el context escolar com un hàbitat natural per a cultivar la recerca 
d’infants i d’adults. Un exercici de metacognició que em semblava just i raonable per a continuar reivindi-
cant-lo i que, finalment, es concreta en quaranta aportacions breus que, d’una banda, pretenen sintetitzar 
la tesi i, de l’altra, volen empènyer a la reflexió i a la mirada ampla envers l’educació infantil que ha de venir.

Procés d’edició i construcció material de la tesi
ja des d’un començament tenia la voluntat ferma que la tesi es materialitzés en un llibre-objecte perquè 
pensava que hi havia d’aparèixer un aspecte estretament relacionat amb la recerca a l’escola: els diferents 
formats que pren la documentació (panells, tríptics, dossiers, fullets…) en funció del missatge i del seu 
contingut, de les intencions que persegueix i de la seva destinació. Em semblava que era interessant que 
aquests diferents formats fossin presents i tangibles en l’edició de la tesi perquè seria una manera més 
d’acostar i comunicar el que passa a l’escola i de poder imaginar la interacció dels infants amb la docu-
mentació. Seria, també, una estratègia per a fer valdre i reivindicar la capacitat de l’escola de produir 
publicacions pròpies, de constituir-se en una petita editorial que difon les seves recerques per valorar-les 
i per donar visibilitat als infants. 

Ha estat un procés lent, de reflexió i de contrast amb diferents materials ja existents i amb professionals de 
l’edició el que, finalment, m’ha portat a donar a la tesi el format final que teniu entre mans o a la pantalla, i 
que en l’edició en paper incorpora diferents mides i qualitats de paper en funció de cada document i utilitza 
l’espiral com a sistema de relligadura de la publicació perquè dona dinamisme al volum i permet conservar 
el format original de la majoria de documentacions. 



Enguany, tornaré a resseguir, amb discontínua 
intensitat, el trànsit del verd al vermell i al coure 
de les vinyes verges, l’espurneig groc de la mimosa 
al febrer, estalonada ben aviat pel rosa malva dels 
arbres de judea. El seguici esblaimat dels lilàs. 
El morat viu de les buguenvíl·lies. Viratges sense 
aturall. Primaveres d’estiu, primaveres d’hivern que 
s’escampen arreu en reminiscències. 

Maria-Mercè Marçal
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I. EL TREBALL PER PROJECTES. 
Una metodologia per a la recerca

El Treball per projectes, del qual en els darrers anys se n’ha parlat a bastament i s’hi ha aprofundit amb 
experiències de gran interès pedagògic (Hernández i Ventura, 1992; Hernández et al., 2000; Pujol i 
Roca, 1991; Esteve, 2018; Hernández et al., 2019), és una manera de treballar a l’escola basada priori-
tàriament en la recerca. Malauradament, com sol passar amb moltes estratègies d’innovació educativa, 
s’ha banalitzat i se n’ha utilitzat el nom sense haver-hi al darrere una implantació profunda:

Si el enseñante no asume que es él quien primero ha de cambiar su visión profesional sobre 
lo que es globalizar, su forma de relacionarse con la información para transformarla en saber 
compartido difícilmente podrá vivir lo que es en definitiva una experiencia de conocimiento. 
Si esto no se tiene en cuenta, el docente que quiera trabajar por Proyectos reducirá lo que 
aquí se trata a un conjunto de preguntas iniciales al alumnado, hará que el tratamiento de la 
información se reduzca a la realización de un índice e incluso pensará que a partir de ahí ya es 
lo mismo hacer un centro de interés o seguir un libro, pero poniéndole la nueva denominación 
de Proyecto. (Hernández i Ventura, 2006, p. 6)

Amb el Treball per projectes s’intenta que infants i joves s’acostin al saber globalitzat i relacional, aquell 
que connecta l’escola amb el món, a través d’una xarxa de conceptes i estratègies que els facilitin la 
interpretació no només de l’entorn físic sinó també de l’entorn social, cultural i humà. La riquesa dels 
projectes no ve donada tant per la quantitat de continguts, com per la qualitat comunicativa i de les 
interaccions que s’estableixen en una situació d’aprenentatge, per les anècdotes i vivències personals 
que es comparteixen i per la vivacitat i dinamisme de les sessions.

Infants i joves, juntament amb els adults, aborden una temàtica determinada a partir dels seus conei-
xements previs i de les hipòtesis, siguin vertaderes, falses o incompletes, que van establint i verificant 
en el decurs del seu treball. Així ho plantejava William Kilpatrick, iniciador del mètode de projectes, tal 
com l’anomenava ell, ara farà quasi cent anys:

Such a concept, if found, must, so I thought, emphasize the factor of action, preferably wholehearted 
vigorous activity. At the same time, it must provide a place for the adequate utilization of the laws of 
learning, and no less for the essential elements of the ethical quality of conduct. The last named looks 
of course to the social situation as well as to the individual attitude. (Kilpatrick, 1917, p. 3) 

És un procés de recerca que es caracteritza per la investigació, la selecció i l’anàlisi d’informació i d’es-
tratègies d’aprenentatge, la recollida de material i l’avaluació constant que converteix infants i joves en 
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protagonistes conscients del seu aprenentatge. Els continguts d’aquest recorregut existeixen en funció 
de les motivacions i necessitats que es van creant a l’hora de resoldre els reptes que sorgeixen i els in-
terrogants que es plantegen a partir del mateix aprenentatge. Per tant, es fuig de l’acumulació lineal de 
coneixements per entrar en una espiral d’interrelacions entre els sabers i els llenguatges:

Ecco allora perché io sono dell’avviso di abbracciare, se siete d’accordo, il termine di «progettazione», 
in quanto forza capace di contenere questa complessità, di descrivere l’azione plurima, contempo-
raneamente definita e indefinita, che andiamo a compiere parlando di educazione; una parola che 
tollera più linee di orientamento che obiettivi, più strategie che programmi, il dato certo ma anche 
l’incerto, il gusto e il senso della ricerca, la ricchezza problematica dell’ipotesi. Progettare come «get-
tare avanti», prevedere, non prescrivere: ipotizzare per cogliere l’imprevisto. (Rinaldi, 2009, p. 69) 

En aquest trajecte, transversal i globalitzador, no es tracta de sumar matèries ni de partir d’un enfocament 
multidisciplinari on l’adult és el responsable d’establir les connexions entre els diferents continguts. Es 
tracta que l’adult faciliti que siguin els mateixos infants i joves els qui estableixin relacions entre els seus 
coneixements per a integrar-ne de nous i per a poder-los transportar a altres contextos i situacions.

És un procés que l’escola promou amb la mediació de l’equip de mestres. Un aprenentatge, però, que 
va més enllà del context escolar perquè hi està implicat tot l’entorn: família, amistats, veïnat…, ja que 
cal la informació d’altres persones per a poder avançar en el projecte. Això subratlla el caràcter comu-
nicatiu de tot itinerari d’aprenentatge. En aquest sentit, la discussió, la formulació de propostes i pre-
guntes, l’argumentació, els suggeriments… fan que infants i joves s’apassionin en les tasques i s’obrin 
nous reptes, nous temes, noves perspectives i nous horitzons per a continuar treballant i investigant. 
Tornant a Kilpatrick:

We contemplate no scheme of subordination of teacher or school to childish whim; but we do mean 
that any plan of educational procedure, which does not aim consciously and insistently at securing 
and utilizing vigorous purposing on the part of the pupils, is founded essentially on an ineffective and 
unfruitful basis. (Kilpatrick, 1917, p. 12) 

En un context d’aquestes característiques, és imprescindible que l’adult connecti amb els interessos d’in-
fants i joves per a afavorir l’aprenentatge i per a dinamitzar-lo a partir de diferents punts de vista i oferint 
diferents models. La previsió que l’adult fa sobre el procés és només una referència inicial que li permet re-
estructurar i replantejar situacions, però no és mai un objectiu final, perquè la seva previsió serà, precisa-
ment, modificada a partir de les interaccions que s’esdevinguin en el transcurs del treball. Sense anticipar- 
se, l’adult ajudarà a reformular les preguntes, que interpretarà i retornarà obertes al grup, per crear dub-
tes que ajudin a avançar, per facilitar que infants i joves aportin coneixements i propostes que plantegin 
noves qüestions a partir de les diferents opinions i visions compartides. Com va escriure Georges jean a 
propòsit de Gaston Bachelard, «tots els pedagogs s’haurien de considerar com els conqueridors del que 
és possible, no com els arxivadors i repetidors del que ja és conegut» (jean, 1983, p. 116). 
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Suposa un procés de revisió i d’avaluació constants. L’adult ha d’estar atent a totes les situacions per a 
recollir-ne de diferents; per a promoure la connexió dels aprenentatges, tant en els diferents camps del 
coneixement com en situacions de la vida real, i per a afavorir un aprenentatge basat en la interacció i en 
l’intercanvi, en la cooperació i en la democràcia.

La documentació final d’un projecte suposa una recapitulació argumentada, la qual també forma part 
del procés d’avaluació i que pot tenir formats molt diversos: dossiers, panells, documents audiovisuals, 
conferències… Representa un recorregut ordenat dels conceptes treballats, de les accions i activitats re-
alitzades, dels procediments que s’han utilitzat, així com de les fonts d’informació i de tots els aspectes 
organitzatius i formals. Una recapitulació que, ben sovint, és la porta d’entrada a iniciar un nou projecte. 
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II. EL TREBALL PER PROJECTES. 
Transformació d’espais i materials a partir de la interacció amb la realitat

Teló de fons 
Tal com ja s’ha comentat, és durant el curs 1983-1984 quan al parvulari de Les Pinediques s’inicia el 
Treball per projectes. L’experiència viscuda com a mestres d’educació infantil ens portà a constatar la 
rellevància comunicativa que tenen, per a l’adult i per als infants que conviuen junts a l’aula, els objectes 
i l’espai que s’utilitzen i es comparteixen.

Evidentment, la comunicació amb l’espai i els objectes no té lloc només en l’àmbit escolar, sinó que 
en qualsevol situació quotidiana l’entorn humà, material i físic que ens envolta configura una realitat 
comunicativa i de relació, susceptible de ser modificada i transformada a partir del coneixement i de la 
intervenció sobre aquesta realitat concreta. És en aquest sentit que tant l’experiència fora de l’escola 
com l’activitat en el context escolar van ser l’impuls inicial de la recerca que després vam teoritzar i de-
senvolupar al si de l’escola (Pujol i Roca, 1991), basada prioritàriament en la comunicació, entenent-la 
com l’instrument mitjançant el qual es desenvolupa el coneixement.

L’infant utilitza diferents estratègies i llenguatges verbals i no verbals per a conèixer-se ell ma-
teix i per a conèixer la realitat que l’envolta. Quan arriba a l’escola, ha posat ja en funcionament 
uns llenguatges propis; és a dir, té un sistema personal de coneixement que és fruit de les ex-
periències que ha tingut fins al moment. Són maneres de comunicar-se, de conèixer, de cons-
truir i de reflexionar sobre la realitat a través de les quals ha començat a manipular i descobrir 
el seu entorn real: 

El niño pequeño, soberbiamente dotado para aprender el lenguaje y demás sistemas simbólicos, desarrolla 
teorías prácticas acerca del mundo físico y del mundo de las demás personas durante los primeros años 
de vida. […] Los niños llevan consigo este formidable tejido «hecho en casa» de teorías, competencias, 
comprensiones e inclinaciones a la escuela. (Gardner, 1993, p. 22, 95-96)

En aquest sentit, l’adult ha d’estar molt atent i observar detingudament com els infants es relacionen amb 
l’entorn, perquè això li servirà per a entendre i interpretar quins són els sistemes que utilitzen per a conèi-
xer i podrà actuar en coherència i en sintonia amb les modalitats pròpies de cadascun dels infants i del 
grup en general. L’escola, per tant, no pot interrompre bruscament el seu procés i ignorar les seves formes 
de coneixement canviant-les per uns altres sistemes ja preestablerts, aliens a ells i basats únicament en 
el model adult. Ans al contrari, es tracta que l’adult observi detingudament com cada infant es relaciona 
amb l’entorn per entendre i interpretar quins són els sistemes que utilitza per a conèixer. És així com es 
crearà un ambient que afavoreixi el seu creixement.
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En conseqüència, es pretén que quan l’infant arriba a l’escola trobi un espai, material i persones amb 
els quals pugui comunicar-s’hi i intercanviar-hi experiències de la forma més natural i personal possible. 
D’aquesta manera, no ocuparà simplement l’espai, sinó que l’habitarà. Cal facilitar-li un espai al seu 
abast oferint-li una situació no estructurada, és a dir, modificable i dinàmica en tots els seus aspectes: 
tant en l’ús del material i l’espai com en la relació entre coetanis i adults. Així doncs, la no estructu-
ració és la possibilitat d’interaccionar amb l’entorn d’una manera no preestablerta, no definitiva i que 
es va estructurant a mesura que es va ampliant i transformant el coneixement de la realitat a partir 
dels descobriments que s’hi fan. Serà, precisament, una situació no estructurada la que donarà a l’in-
fant l’oportunitat de reestructurar, progressivament, la realitat circumdant. Mentre vagi avançant en 
el coneixement d’aquesta realitat, anirà aprofundint en els elements que la componen i hi donarà una 
significació més complexa i rica:

In molte situazioni, specie quando si mettono insieme e si aprono sfide, i bambini sanno camminare 
anche lungo i sentieri del capire. Motivazioni e interessi sono potenziali destinati a emergere e a 
esplodere se i bambini sono aiutati a percepirsi come autori, a scoprire il piacere, il gusto dell’in-
dagare –da soli e con gli altri– le cose fin lì ignote, anche quando reclamano concentrazioni e sforzi 
congruenti. I bambini sono perennemente in attesa delle diferenze, delle discrepanze, degli stupori. 
(Malaguzzi, 1995, p. 69)

Aquest procés educatiu, en el qual es pretén que la realitat que envolta l’infant sigui cada cop més sig-
nificativa i que les seves modalitats de coneixement siguin cada cop més riques, implica analitzar els 
conflictes que sorgeixen i la seva resolució; confrontar i posar-se d’acord sobre punts de vista diferents; 
construir pautes per poder utilitzar i transmetre els aprenentatges, i, finalment, valorar el paper que 
juguen els errors a l’hora d’anar configurant l’activitat. En definitiva, un conjunt d’elements inherents 
al treball cooperatiu en el qual la reflexió de l’infant sobre la pròpia modalitat de pensar i funcionar el 
conduirà a descobrir les estratègies dels altres, de manera que anirà ampliant i modificant el seu conei-
xement. La modificació –revisió, diferenciació, comparació, ampliació…– és, en definitiva, l’aprenentatge. 
Un aprenentatge que es relaciona amb les maneres de conèixer i de raonar dels infants i que es constru-
eix, també, col·lectivament. 

És, doncs, a través de l’observació de les diferents vies d’accés al coneixement dels infants (llenguat-
ge, modalitats de comunicació, formes d’estructuració de l’espai…) que s’anirà configurant la proposta 
educativa i que es determinarà l’elecció i la concreció del projecte que s’anirà elaborant al llarg de tot el 
curs, juntament amb les seves articulacions didàctiques. Així, en el moment de l’estructuració, l’adult es 
presenta com a organitzador de l’experiència dels infants. juntament amb ells, participa d’un procés de 
construcció, mitjançant hipòtesis, verificacions i descobertes que permeten entendre com es configura la 
realitat que ens envolta. El descobriment de les regles organitzatives de la realitat és un element essen-
cial i inherent al procés que configura el projecte. Un procés que convé portar a terme de la manera més 
rigorosa possible i en el qual, encara que s’estableixi un objectiu final –la construcció d’un determinat 
projecte–, els passos per a arribar-hi poden ser molts i diferents i, per tant, no estan marcats a priori.
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Un treball rigorós no comporta, per part dels infants, corroborar simplement uns passos ja predeter-
minats per l’adult, sinó anar trobant els procediments per a arribar a un resultat. És un treball que està en 
procés de canvi continu, perquè el concepte d’aprenentatge està estretament lligat al concepte de canvi. 
Com ha escrit Edgar Morin (1994), el coneixement progressa integrant la incertesa, no exorcitzant-la. Els 
objectius es modifiquen a mesura que avança el projecte i a partir de les descobertes fetes. Això suposa, 
a més a més, oferir als infants diferents possibilitats per a aprendre i, d’aquesta manera, respectar les 
diferents formes de conèixer. Per tant, durant la realització del projecte, les respostes als reptes que es 
plantegen arriben després de llargues investigacions, comprovacions i verificacions sobre hipòtesis que 
els infants mateixos creen i plantegen. És un procés d’una intensa activitat per part de l’infant donat que 
estableix relacions entre el que ja sap i el que aprèn de nou. Implica una activitat interna que no podem 
identificar o confondre amb simples accions consistents a manejar o reconèixer objectes i que els ajuda, 
també, a parlar d’ells mateixos. Parlar de la seva acció durant les intervencions de modificació de l’espai 
és una manera més d’explicar-se:

Se solo li lasciamo pensare –e intanto dobbiamo essere ben convinti che anche se sono piccoli i bam-
bini sono capaci di farlo– riescono a farsi e farci delle domande che ci sorprendono per la loro inten-
sità. Vanno al di là della superficie delle cose, del visibile, per il desiderio di andare più dentro, per 
interrogarsi su ciò che non si vede, non si vede ancora e non si vede più. Sono dei perché sulle cose o 
sui fenomeni, ma sono anche, a ben guardare, dei perché sul loro e sul nostro rapporto con le cose. 
(Sacchetto, 2009, p. 9)

D’aquesta manera, s’arriba a la construcció del projecte que es concreta en unes instal·lacions que són 
el resultat material de la metodologia de passar d’una situació de no estructuració a una posterior es-
tructuració. Un trajecte que implica un ampli coneixement de l’entorn i que ha estat possible gràcies al 
llarg i progressiu procés de comunicació amb l’espai, els objectes i les persones. Tal com ens han donat 
a entendre la psicologia i la pedagogia contemporànies, es tracta d’ajudar els infants a pensar sobre les 
pròpies maneres d’acostar-se a la realitat, o sigui d’afrontar un repte; de permetre’ls, per tant, aprendre 
a aprendre.

Posada en escena 
El pas d’una situació de no estructuració de l’espai relacional i d’aprenentatge a una successiva estructu-
ració, al parvulari de Les Pinediques es plantejava a través de quatre fases. És important tenir present que 
no estaven establertes d’entrada. Amb el pas del temps es van anar instaurant perquè era la seqüència 
que seguien els infants en la seva relació amb l’espai i els materials de manera natural. Després d’haver 
comprovat que era un patró que es repetia curs rere curs, es va optar per sistematitzar-lo i incorporar-lo 
en la seqüenciació temporal dels projectes. 

Tal com es veurà en el quadre següent, el procés dels infants partia d’una relació absolutament lliure amb 
els materials i els espais per a anar-los donant, a mesura que avançaven els dies, significats diferents a 
partir de la seva experiència.
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Fases Ambient Activitat dels infants Activitat dels adults

PriMera 
fASE: 
Esponta -
neïtat

L’espai no està estruc-
turat però és estructu-
rable.

familiarització amb l’es-
pai, els objectes i les per-
sones: els infants poden 
accedir lliurement als 
espais, relacionant-se 
amb les persones i els 
materials de la manera 
més natural i sense es-
quemes preestablerts.

L’adult observa, proposa 
i sol·licita. En un context 
d’aquestes caracterís-
tiques, pot conèixer de 
manera més precisa 
quines són les modali-
tats perceptives utilitza-
des de manera espontà-
nia pels infants.

SEGONA 
fASE: 
Primera or-
ganització de 
les accions 
espontànies

Primera estructuració 
dels objectes relacionats 
amb l’exploració i, per 
tant, primera estructura-
ció de l’espai-entorn.

Redescoberta de l’espai 
mitjançant el cos com a 
instrument cognitiu. Es 
comencen a organitzar i 
a sistematitzar les prime-
res descobertes.

L’adult proposa les pri-
meres catalogacions 
elementals de les desco-
bertes.

Tercera
fASE: 
Estructuració 
de l’esponta-
neïtat

Les aules es convertei-
xen en laboratoris amb 
espais funcionals per a 
l’elaboració de les desco-
bertes.

Hipòtesis i verificacions a 
partir de les descobertes 
de la fase anterior i de 
les primeres organitza-
cions en la fase inicial. 
Construcció de les instal-
lacions que configuren el 
projecte.

L’adult participa amb els 
infants en la verificació 
de les hipòtesis que per-
meten la realització del 
projecte. Participa en la 
construcció de les instal-
lacions.

QUARTA 
fASE: 
Construcció 
del codi

L’espai està estructurat 
a partir de les instal·laci-
ons construïdes. Utilitza-
ció de les instal·lacions.

Definició de l’experièn-
cia viscuda a partir de 
la simbolització gràfica. 
Construcció d’un llen-
guatge codificat de cada 
instal·lació a través del 
qual es pot explicar als 
altres el funcionament i 
el procés d’elaboració de 
cada instal·lació.

L’adult extreu i posa de 
manifest, juntament amb 
els infants, els aspectes 
significatius que perme-
ten l’elaboració del codi.
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PrimEra fasE: Espontaneïtat
En la fase inicial es tractava que l’infant es pogués familiaritzar amb l’entorn (l’espai, els objectes i 
les persones) d’una manera natural i sense haver de seguir unes normes o esquemes preestablerts. 
El context que se li oferia era modificable i estructurable, i tots els elements que el componien esta-
ven exposats a la transformació i al canvi. L’aula, el grup, el mobiliari i tots els objectes que hi havia, 
formaven part del context d’aprenentatge. Tal com s’ha esmentat anteriorment, familiaritzar-se amb 
l’entorn significa per als infants poder-s’hi relacionar a partir de les modalitats de coneixement amb 
les quals arriben a l’escola, per a estructurar-les i ampliar-les progressivament a mesura que van 
organitzant i dominant l’entorn escolar. La relació amb aquest entorn d’una manera natural i espon-
tània serà per a l’infant una estratègia de coneixement i de representació de la realitat. L’adult li ha 
de permetre, per tant, que a partir d’una actuació inicial espontània doni significat als elements que 
configuren la realitat, perquè d’aquesta manera la seva relació amb el medi que l’envolta s’anirà fent 
intencionada i estructurada.

L’ambient 
— Espai:
L’espai del qual els nens i nenes disposaven per a realitzar l’experiència era, com ja hem dit anterior-
ment, desestructurat, perquè els materials que el configuraven eren, tant per a l’adult com per als 
infants, desestructurats i susceptibles de ser transformats. Un espai obert a tota mena d’actuació i 
sense límits d’intervenció. Mobles, taules, cadires i fins a l’últim objecte eren manipulats i explorats 
lliurement. 

— Material:
El material que es proposava era versàtil, transformable per tal que pogués oferir diferents possibili-
tats. Les activitats i jocs que els nens i nenes hi realitzaven eren sempre sorprenents i imprevisibles 
perquè la seva capacitat creativa i comunicativa excedia, en general, les perspectives de l’adult. 

A tall d’exemple, s’adjunta una llista amb alguns dels materials:

aigua
Capses de cartó
Caragols i femelles
Cartó llis i ondulat
Cèrcols de plàstic
Cinta adhesiva ampla
Cintes de roba i de plàstic

Coixins
Coladors
Contenidors amb rodetes
Contenidors de plàstic
Cordes
Cubells
Cubs d’escuma

Embuts 
Estores d’escuma
Estores de plàstic
Galledes
Globus
Gra de diferents cereals 
Llegums
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L’activitat dels infants
Segons els seus interessos, afeccions i maneres de relacionar-se, els infants anaven treballant amb el 
material, a partir del qual anaven organitzant dia a dia l’espai. Les activitats solien ser moltes i variades 
i comportaven diferents possibilitats d’agrupaments dels nens i de les nenes. Eren poques les dificultats 
de relació entre ells que es presentaven i, en general, s’organitzaven amb facilitat. Hi havia propostes 
que tenien un èxit més durador i els captivaven durant diversos dies; i d’altres tenien una durada més 
curta i desapareixien tal com s’havien iniciat.

En els primers dies de l’activitat es podia observar un tempteig amb el material, però a mesura que pas-
sava el temps es va anar definint la tendència i predilecció per unes activitats i materials determinats. 
Una tendència que variava, evidentment, d’un curs a l’altre, segons les particularitats de cada grup.

L’activitat dels adults
La tasca de l’adult consistia a fer un seguiment de totes les activitats o jocs espontanis dels infants. 
Observava, fotografiava i prenia nota dels materials utilitzats, dels diàlegs, de les accions, de les re-
lacions i dels esdeveniments. Si en algun moment els infants demanaven ajuda tècnica de quelcom 
que per a ells era difícil de fer (penjar un objecte a la paret, encolar dues superfícies, lligar…) l’adult 
hi participava sense prejudicis. Quan la demanda era d’altres nivells que ells podien superar a través 
del tempteig i la reflexió, se’ls encoratjava a fer-ho sols, sense donar-los respostes immediates. En 
tot cas, se’ls ajudava a buscar les causes del problema i a plantejar diferents hipòtesis per a la seva 
resolució. No cal dir que és necessària una predisposició de l’adult per a compartir aquesta situació 
de no estructuració, la qual l’empeny i l’implica, també a ell, en un procés progressiu d’estructura-
ció. En cadascuna de les quatre fases es feien fotos i una observació sistemàtica a través de diverses 
tipologies de registre que permetien documentar els aspectes més significatius de l’experiència i 
deixar-ne constància. 

Llauradores
Mànegues de plàstic
Matalassos
Palanganes
Palles de refresc
Paper de tota mena
Peces de plàstic de diferents 
mides i textures 
Pilotes de plàstic, de suro, 
d’escuma, de goma, inflables…

Pilotes grans
Pots de pinso
Pots d’ús domèstic
Roba a trossos
Sacs de ràfia
Sedassos
Serpentines de paper
Serrells de paper de seda
Sorra per a gats
Taules i cadires

Tela mosquitera
Trossos de moqueta
Tubs de cartó
Tubs d’electricitat
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En aquesta primera fase, l’objectiu prioritari de l’observació és el de constatar quines són les accions 
i els materials predominants per tal de poder anar seleccionant les activitats per a la propera fase 
del projecte. A finals de la primera fase arriba el moment de valorar totes les observacions i totes 
les dades recollides. En un context com el que es creava, es percebien clarament les modalitats de 
percepció, manipulació i funcionament utilitzades pels infants. Així doncs, es podia incidir de mane-
ra coherent i en sintonia amb els seus interessos, modificant la intervenció de l’adult en funció del 
procés comunicatiu dels nens i nenes durant el transcurs de l’experiència.

Després d’aproximadament dos mesos de lliure contacte, relació, exploració i estructuració de l’espai i 
els materials, es podien començar a establir unes organitzacions inicials: activitats a través de les quals 
l’infant començava ja a organitzar i estructurar l’espai i els materials. Aquestes propostes, que s’ano-
menaven «primeres organitzacions», s’escollien en funció del que s’havia pogut observar que predo-
minava, del tipus d’activitat manipulativa i intel·lectual més destacable en els jocs i propostes inicials 
dels infants.
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sEgona fasE: Primera organització de les accions espontànies
He dit en més d’una ocasió que la comunicació amb l’entorn porta al coneixement de l’entorn i que un cop 
coneguda aquesta realitat es pot modificar a mesura que es van modificant també les pròpies modalitats 
de coneixement. Un trajecte que va de l’espontaneïtat a la intencionalitat en el qual es pretén que l’infant 
conegui la realitat i que hi pugui tenir una relació cada vegada més àmplia, organitzada i estructurada. 

En aquesta segona fase es començava, doncs, a organitzar i sistematitzar els primers descobriments a 
través d’una redescoberta de l’espai mitjançant el cos, com a instrument de coneixement. S’anaven ela-
borant les primeres hipòtesis sobre les dades inicials que havien sorgit i que anaven sorgint i se’n feien 
les consegüents verificacions. La relació amb l’entorn s’anava, per tant, articulant, ordenant i enriquint en 
aquesta segona fase del projecte.

L’ambient
— Espai:
L’espai i els materials més utilitzats durant la primera fase eren ja significatius perquè havien estat explo-
rats. La realitat que ens envoltava començava a prendre i a tenir significats. Es podien començar a fer les 
primeres modificacions; era una primera organització que venia a ser un petit projecte, una petita instal-
lació que variava depenent de la seva trajectòria i de l’interès que anava generant en els nens i nenes que 
la portaven a terme. 

— Material:
Es recollia tot el material que en la primera fase s’havia utilitzat per a fer les propostes i els jocs que havien 
induït a la creació d’aquesta primera organització. 

L’activitat dels infants
ja he apuntat anteriorment que per a les primeres organitzacions s’agrupaven els infants segons inte-
ressos comuns envers una activitat determinada. Hi havia cursos en què els interessos eren més hete-
rogenis i les activitats més variades i, per tant, es portaven a terme més primeres organitzacions que 
en els cursos en què es concentraven més els interessos i els grups. També es donava el cas d’infants 
que ells sols, i amb molta facilitat, organitzaven i estructuraven una activitat de manera sistemàtica, ja 
durant la primera fase. 

L’activitat dels adults
la intervenció de l’adult durant la segona fase era bàsicament la de proposar als infants la realització 
d’aquestes primeres organitzacions i ajudar-los en les primeres estructuracions de les seves descobertes. 
Se’ls intentava motivar per tal que continuessin les seves investigacions, no pas aportant solucions als pro-
blemes que sorgien, sinó plantejant-ne de nous. Es procurava, com és evident, que tots hi participessin 
activament i que tothom suggerís idees i alternatives. Totes les respostes podien ser vàlides, perquè els 
objectius i la direcció que s’havia de prendre s’anava fixant col·lectivament a mesura que s’avançava; no 
estava preestablerta.
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Diàriament, l’adult documentava el desenvolupament de l’activitat per a poder-ne fer un seguiment co-
herent i, juntament amb els infants, anar trobant objectius per a la seva continuïtat. S’intentava que no 
hi hagués mai una sola direcció tant en el plantejament com en la resolució de les dificultats que sorgien. 
No s’esperava una sola resposta, sinó que a partir de totes les respostes s’arribava, si calia, a una síntesi. 
Tant en els jocs que s’anaven produint espontàniament durant la primera fase, com en les instal·lacions 
que sorgien en el decurs de la segona fase, es tenia en compte quines estructures subjacents hi havia en 
les propostes, quins interessos suposaven les activitats i quines modalitats de coneixement feien servir els 
infants per a desenvolupar-les. Arribava, doncs, el moment en què els adults formulaven unes hipòtesis 
didàctiques per poder donar configuració al que seria el projecte. Es tractava de recollir i sintetitzar totes 
les activitats predominants, idees i regles organitzatives de la realitat que s’havien descobert i donar-los 
una unitat per poder realitzar el projecte. Es buscava un fil conductor que connectés tots els aspectes. 
En definitiva, l’evolució i els resultats de les primeres organitzacions, juntament amb les activitats i les 
propostes que havien predominat en la primera fase, donarien forma al projecte.











4. Recorreguts de recerca
El Treball per projectes com a instrument per a 
entendre, interpretar i construir la realitat  

96

TErcEra fasE: Estructuració de l’espontaneïtat
Arribar a l’estructuració suposava que els infants, amb l’ajuda de l’adult, feien una recapitulació de 
les seves accions, de les activitats realitzades en les primeres descobertes espontànies durant la 
primera fase, i en les primeres organitzacions en la segona fase. Ara es tractava, doncs, en aquesta 
tercera fase, d’organitzar i estructurar totes les dades que s’havien anat recollint a fi de catalogar i 
sistematitzar totes les descobertes fetes durant la realització del projecte per arribar a la construcció 
d’unes instal·lacions que eren les que configurarien el projecte.

Les hipòtesis necessàries per a la realització del projecte sorgien a partir de les descobertes 
que els infants anaven fent i es verificaven de la manera més rigorosa possible, mitjançant la 
investigació i l’experimentació. Aquest procés d’aprenentatge suposava una intensa activitat in-
terna perquè s’havia d’anar relacionant tot el que s’havia descobert i experimentat amb el que 
s’aprenia de nou. 

Tal com assenyala Mammarella: 

L’immagine del sapere che ispira il nostro orientamento metodologico, presenta percorsi di 
conoscenza ad intreccio, di tipo reticolare, secondo il modello dalla scienza odierna, in parti-
colare la biologia e la fisica. I concetti, le idee, sono dei punti interconnessi reciprocamente 
all’interno di una struttura reticolare e le connessioni sono altri concetti: il tutto, ovviamen-
te non in una logica addizionale o di esclusione reciproca, bensì di relazione reciproca. Ogni 
elemento è definito dal rapporto/confronto con gli altri, è definito in funzione degli altri: si 
modifica, cambia significato e valore a seconda del termine di confronto e della prospettiva di 
analisi. (Mammarella, 1986, p. 42)

S’iniciava la construcció del projecte fent una assemblea on s’ajudava els infants a recordar el que ha-
vien fet durant les dues primeres fases: els jocs espontanis que havien sorgit, el material que s’havia 
utilitzat per a fer-los, les primeres organitzacions que s’havien portat a terme… i els interessos que hi 
havia darrere d’aquestes accions i instal·lacions. De mutu acord, es decidia quin era el projecte que 
es construiria i les seves característiques. Aquest hauria de contenir i contemplar els aspectes més 
destacats de tot el treball anterior. 

L’ambient
— Espai:
Un cop s’havia decidit el projecte es dividia en blocs o instal·lacions per a poder treballar en grups 
reduïts. Cada instal·lació era una part del projecte i cada grup es responsabilitzava de la construcció 
d’una instal·lació. Els grups treballaven paral·lelament i de forma independent amb una idea comuna 
–el projecte concret– i cadascun disposava d’un espai per a la construcció de cada instal·lació, espai
que es convertia en un «laboratori» per a l’elaboració de les descobertes. El projecte el configurarien 
les instal·lacions finals del treball de cada grup, en el qual participava un adult.
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— Material:
Al «laboratori» s’hi trobava, inicialment, el material que els nens i les nenes ja havien utilitzat anterior-
ment per a realitzar les activitats i accions a partir de les quals s’havia arribat a la concreció progressiva 
del projecte. Amb aquest material inicial, que anava variant al llarg del procés, cada grup començava a 
treballar de la manera més rigorosa i científica possible. A mesura que avançava la construcció del projec-
te, s’adquiria el material necessari de fusteria, cartonatge, ferreteria…

L’activitat dels infants
Els grups estaven compostos pels infants que durant les dues primeres fases havien compartit interessos. 
S’intentava respectar sempre l’activitat preferida en els seus primers contactes amb el material, l’espai i 
els objectes, així com en les primeres organitzacions. Aquests grups reduïts eren fixos durant tota la ter-
cera fase i treballaven per la construcció de la instal·lació del projecte que tenien a càrrec seu.

L’activitat dels adults
L’adult era el guia i acompanyant de les activitats dels infants. Havia observat en les dues primeres fases 
com es relacionaven amb l’entorn i, per tant, els podia ajudar a organitzar la seva experiència, iniciant 
juntament amb ells un procés d’estructuració i construcció, cada vegada més complex, de les dades i les 
regles de la realitat que havien anat sorgint de la seva activitat, i que anaven sorgint encara.

A partir d’aquest moment, adult i infants començaven a sistematitzar les descobertes fetes. L’adult parti-
cipava juntament amb ells en la verificació de les hipòtesis sorgides en cada descoberta. Aquest procés es 
portava a terme a partir del que Ermanno Mammarella anomena el joc-problema:

Nella situazione di partenza, che chiameremo x, basata sulle costanti individuate, l’adulto inserisce 
delle variabili, che noi abbiamo chiamato il gioco-problema, la cui realizzazione porta a trasformare x 
in x1, trovandoci immersi in una nuova situazione y su cui si interviene con nuove variabili verso y+1 
e così via. (Mammarella, 1986, p. 45)

S’intentava respondre en coherència amb les demandes dels infants i comprendre les diferents moda-
litats de coneixement en la seva relació amb l’entorn. Era un procés obert i en construcció permanent, 
sense objectius absoluts i que, tal com s’ha vist, implicava també l’adult. 
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Diàriament, l’adult responsable de cada grup documentava el procés que se seguia en cada desco-
berta. D’aquesta manera, es feia un seguiment de totes les accions, construccions i verificacions de 
les hipòtesis que anaven sorgint. Per tal d’anar decidint conjuntament, infants i adults, com i per on 
es continuava, l’adult intentava que no hi hagués mai una sola resposta, i que s’anessin recollint tant 
els diferents punts de vista com les diverses descobertes. Així doncs, totes les possibilitats s’accepta-
ven i es donaven per vàlides fins que no s’havien fet les corresponents proves i comprovacions per a 
anar decidint com i per on s’avançava. 

La persistència i tenacitat dels infants feien que fos possible solucionar les dificultats que es plante-
javen durant el procés d’elaboració del projecte i s’arribés, tard o d’hora, a resoldre els reptes que 
s’anaven fixant.
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QUarTa fasE: construcció del codi
L’experimentació que s’havia fet de l’entorn –materials, objectes, espai i persones– es raonava, s’analitza-
va, es confrontava i es codificava. En definitiva, en aquesta quarta fase es tractava de definir l’experiència 
viscuda construint un codi gràfic per a cada instal·lació del projecte, a través del qual es podria compartir 
tant el procés d’elaboració com el funcionament i les normes per a poder-la utilitzar.

El projecte es donava per acabat. Suposava la conclusió i la síntesi de l’experiència, que passava per la 
vivència en una situació de no estructuració inicial de l’espai per a arribar progressivament a una estruc-
turació d’aquest espai de relació i d’aprenentatge. Sintetitzant, el procés seguit per tal d’arribar a una ver-
tadera comunicació amb els objectes, el cos i l’espai havia passat per un coneixement de la realitat, una 
experimentació i una posterior transformació i s’expressaria amb un llenguatge de signes gràfics propi.

L’ambient
— Espai:
En aquesta quarta fase teníem ja l’espai estructurat. Es podien utilitzar les instal·lacions del projecte valo-
rant sempre les pautes de funcionament. Hi havia, per tant, un espai que pertanyia als seus protagonistes 
perquè contenia tot un treball i una experiència viscuda. 

— Material:
El material utilitzat havia estat transformat i estructurat de nou. Havia pres nous significats a partir de 
les relacions que s’hi havien anat establint. Ens trobàvem amb un material culturitzat i socialitzat perquè 
infants i adults li havien donat una significació.

L’activitat dels infants
Els infants havien d’elaborar un llenguatge que recollís l’experiència viscuda durant la seva conquesta de l’espai 
i la transformació dels materials, que definís el treball realitzat i que permetés explicar als altres, de manera 
senzilla, el procés d’elaboració, el funcionament i les pautes per a la utilització de cada instal·lació del projecte.

Cada grup d’infants simbolitzava gràficament el que volia transmetre i, d’aquesta manera, elaborava el codi que 
cada grup presentaria i que permetria compartir l’experiència i gaudir de les instal·lacions del projecte.

L’activitat dels adults
L’adult participava en l’elaboració del llenguatge codificat fent, juntament amb els infants, una selecció 
dels aspectes més rellevants que calia simbolitzar de cada instal·lació, a fi que tothom en pogués enten-
dre tant el procés de construcció com el funcionament. Al mateix temps, recollia tots i cadascun dels 
aspectes que els infants volien transmetre. Solien ser pautes per tal que es respectés el funcionament de 
cada instal·lació.



  Codi gràfic de Les muntanyes de les mil peripècies  
curs 1988 89



4. Recorreguts de recerca
El Treball per projectes com a instrument per a 

entendre, interpretar i construir la realitat  

103

Un cop finalitzat tot el projecte s’organitzava una gran festa durant la qual s’inauguraven cadascuna de les 
instal·lacions construïdes. A partir d’aquesta celebració, es donava el projecte per acabat i només restava 
que els infants poguessin gaudir dels resultats del projecte després de l’intens treball de tot un curs. Tot 
i que el procediment i les estratègies eren molt similars en cada projecte, cadascun d’ells tenia les seves 
característiques particulars i els resultats eren, curs rere curs, sempre diferents. 

Un treball d’aquestes dimensions comportava una relació intensa amb les famílies, que solien viure de 
prop la progressiva elaboració del projecte en les seves diverses fases. Els infants anaven comentant les 
incidències dels projectes a casa seva, plantejant els seus dubtes i les seves expectatives i il·lusions. Les 
famílies, a les quals se’ls havien explicat i comentat les raons, els objectius i les característiques d’aquesta 
manera de treballar, s’hi entusiasmaven fàcilment, i hi participaven activament, fos fent aportacions sobre 
materials, o en la construcció final, conjuntament amb mestres i infants.



  Les muntanyes de les mil peripècies  curs 1988 89

La classe pengim penjam  curs 1986 87  

La classe pengim penjam  curs 1986 87  

El túnel de les sorpreses  curs 1987 88

 L'illa de pirates  curs 1994 95



   Les muntanyes de les mil peripècies  curs 1988 89 Els nostres mars  curs 1989 90

  La gruta  curs 1991  92 La pista d’obstacles  curs 1993 94

 L'illa de pirates  curs 1994 95   La selva  curs 1995 96



                    El vaixell i el castell   curs 2001 02

                               La selva  curs 1995 96                              El poble estrambòtic  curs 1996 97

                                  L’espai  curs 1999 00                                            L’espai  curs 1999 00

                               L’espai  curs 1999 00



                        El carrer divertit  curs 2002 03                       El carrer divertit  curs 2002 03

                      El carrer divertit  curs 2002 03                               El carrer divertit  curs 2002 03

                      El carrer divertit  curs 2002 03                       El bosc fantàstic  curs 2004 05



4. Recorreguts de recerca
El Treball per projectes com a instrument per a 
entendre, interpretar i construir la realitat  

108

Durant el curs, l’equip de mestres elaborava un dossier de l’experiència on es recollien totes les docu-
mentacions, anotacions, imatges… del curs. En aquesta memòria s’hi adjuntaven, també, totes les obser-
vacions diàries, setmanals i finals durant les quatre fases que es recollien amb molt rigor i es compartien 
periòdicament amb l’equip:

— Primera fase: les accions i activitats que feien els infants de manera espontània, quins materials 
utilitzaven, quines eren les seves estratègies i quins eren els nens i les nenes que les duien a terme. 

— Segona fase: les primeres construccions realitzades en les primeres organitzacions, els objectius 
que s’havien anat fixant durant el seu transcurs i la metodologia dels infants durant el procés de 
construcció.

— Tercera fase: tot el procés d’hipòtesis, verificacions i objectius fixats durant la construcció del 
projecte, i les actituds, interessos i interaccions dels infants entre ells i amb els adults. 

— Quarta fase: el llenguatge codificat i el procés per a la seva elaboració.

Es feia una avaluació de cadascuna de les quatre fases, on es deixava constància dels aspectes més rellevants 
i que incloïa una valoració final de cada fase en concret. finalment, s’elaboraven unes conclusions basades 
en cadascuna de les avaluacions, que recollien els aspectes més significatius del treball per tal d’aïllar els 
trets característics del grup d’infants que havia realitzat el projecte i considerar quins eren els aspectes orga-
nitzatius, de plantejament i funcionament que calia modificar i/o preservar de cara al curs vinent.
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1
Vídeo del projecte: El 

viatge imaginari a través 
de quatre màquines (3.02 
min) (P4-P5, curs 1985-

1986)

2
Vídeo del projecte: El túnel 
de les sorpreses (27.08 min) 

(P4-P5, curs 1987-1988)

3 
Vídeo del projecte: Les 

muntanyes de les mil peri-
pècies (2.08 min) (P4-P5, 

curs 1988-1989)

4 
Vídeo del projecte: Els 

nostres mars (3.18 min) 
(P4-P5, curs 1989-1990)

5 
Vídeo del projecte: El parc 
d’atraccions (2.21 min) (P4-

P5, curs 1992-1993)

6 
Vídeo del projecte: La selva 

(2.10 min) (P4-P5, curs 
1995-1996)

1

5

3 4

2

6

https://drive.google.com/file/d/16ecSLk_a6CNUP8CY5MUjPv-1RVzfjyxb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U6cbfR6Wy8vcaQ-WLtC4tkQHyYxNUIAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMoy0wZxbB33eCK5Hh8MYRgprdlLEN9B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14FKpjFiiJsq5nP-y10gPv9b6CwtOVP-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dLumWIQezWgQFJoKEF7QPGe6u1GoHaEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fp3CcbJWp5it7IJf5X5tcQZaF5d_MUvR/view?usp=sharing
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III. EL TREBALL PER PROJECTES. 
intervencions en els entorns natural i comunitari

Teló de fons
El Treball per projectes es pot abordar des de diferents òptiques perquè, en funció de cada procés d’in-
vestigació, s’abasten i s’entrellacen diferents camps del saber i hi intervenen diferents llenguatges. Així 
doncs, per a afavorir la construcció col·lectiva del coneixement dels infants no es tracta de buscar ar-
tificiosament estratègies específiques per a cada disciplina, sinó de propiciar que puguin relacionar-se 
d’una manera autònoma amb qualsevol àmbit, continuant la inacabable aventura d’aprendre que han 
iniciat des del seu naixement. 

En aquesta tesi es conceben els projectes com a generadors de canvis en els espais i en els materials; 
com a conductors del treball amb l’art visual i la literatura; com a vehicles dels diferents llenguatges… En 
aquest capítol, en el qual els presento com una estratègia per a analitzar, entendre i interpretar, més es-
pecíficament, l’entorn natural i social, vull insistir en els projectes com a promotors d’un procés de reflexió 
i avaluació contínues, sense el qual no es podria avançar:

Dels objectius i motius: 
— Què estem aprenent.
— Quines preguntes volem respondre.
— Per què volem aprendre el que estem aprenent.

de la metodologia: 
— Com ho estem aprenent.
— Com ho podríem aprendre.

Dels llenguatges: 
— Com podem parlar d’allò que estem aprenent.
— Què podem explicar de nosaltres mateixos en allò que aprenem.

Dels criteris d’avaluació:
— Com sabem si estem aprenent.
— Com podem avançar a partir del que hem après.

És un procés d’avaluació contínua, durant el qual es contrasten, s’interrelacionen i es complementen la 
planificació, l’acció i l’avaluació, perquè ensenyar, aprendre i avaluar són tres processos inseparables que 
impliquen infants i adults en una revisió continuada i un replantejament de les situacions, accions, es-
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tratègies i elements de l’aprenentatge. És tan senzill i alhora tan complex com formular-se constantment 
un: «I si…?», que ens porta a la imaginació, que ens desplaça d’on som i d’on partim cap a on voldríem 
anar. Perquè aquest «i si…» o, dit d’altra manera: «què passaria si…», planteja un canvi, la possibilitat 
d’introduir modificacions a la realitat a partir de la nostra intervenció. Desvetlla la inquietud i ens famili-
aritza amb el moviment constant al qual està sotmès el món contemporani. Les produccions artístiques, 
els avenços científics, els canvis socials… són respostes a aquest «i si…» que es va plantejar algú, algun 
dia (Bosch, 2013). Suposa un procés de recerca constant que, fruit de tota mena d’interaccions, produeix 
canvis cognitius també en els adults. 

Les concepcions pedagògiques fonamentals, d’acord també amb Hernández i Ventura (1992), i comunes 
al Treball per projectes en totes les seves modalitats i molt especialment en els projectes en els entorns 
natural i comunitari, es poden recollir en tres eixos fonamentals:

comunicació i cooperació
El Treball per projectes porta a involucrar altres persones en el procés de recerca. Aquest fet posa 
en evidència que no només s’aprèn a l’escola i que aprendre és un acte comunicatiu, ja que implica 
comptar amb el que tothom aporta. Els infants descobreixen que són responsables dels seus apre-
nentatges perquè l’adult no té totes les respostes sinó que aquestes es forgen a partir del treball 
col·lectiu. D’aquesta manera, participen activament en la construcció col·lectiva i compartida del 
coneixement. Tot aprenentatge cooperatiu hauria de situar els infants com a protagonistes i fer-los 
participants actius que s’ajuden entre ells per afrontar, a partir del respecte mutu, els reptes quoti-
dians de convivència i de treball. 

Esquemàticament, suposa:
— La consideració que aprendre és un acte comunicatiu.
— L’organització quotidiana a partir del treball cooperatiu.
— La premisa que la compartició de fets i experiències de la vida quotidiana dels infants 

basteix les propostes.
— La confrontació i el contrast constant d’opinions i diferents maneres de veure un mateix 

fet o situació.
— La responsabilitat, l’autonomia i l’autogestió dels infants en el seu procés d’aprenentatge. 
— El treball en equip: s’estableixen prioritats i es plantegen preguntes que l’adult retorna al 

grup reformulades perquè les recull i les interpreta. 
— La qualitat de la comunicació i la presència de les famílies i d’altres persones de la comunitat.

Aquests elements inherents al Treball per projectes permeten viure experiències substantives d’apre-
nentatge:

Una «experiencia sustantiva» es la que no tiene un único recorrido, permite desarrollar una 
actitud investigadora y ayuda a los estudiantes a dar sentido a sus vidas (aprender de ellos 



4. Recorreguts de recerca
El Treball per projectes com a instrument per a 
entendre, interpretar i construir la realitat  

118

mismos) y a las situaciones del mundo que les rodea (de lo local a lo global). En este sentido, 
el diálogo con la génesis de los fenómenos objetos de investigación se plantea desde una 
perspectiva de reconstrucción histórica, en los registros en torno a las diferentes formas de 
diálogo pedagógico que tienen lugar en el aula y en otros escenarios, y contribuye a expandir el 
conocimiento de los alumnos y a responsabilizarles de la importancia de aprender de los otros 
y con los otros. (Hernández, 2000, p. 42)

Globalització 
En el Treball per projectes, s’entén la globalització com un procés que no pretén sumar continguts, 
sinó establir relacions entre els diferents aprenentatges, els quals existeixen en funció de les neces-
sitats generades en la resolució dels reptes que sorgeixen durant el trajecte de recerca. Val a dir que 
el terme globalització és un dels criteris més vistosos quan es parla de Treball per projectes i, també, 
dels que més es presten a confusió. És oportú assenyalar, doncs, d’acord amb Terradellas, que el 
concepte de globalització incorpora dos aspectes essencials i complementaris:

Des del punt de vista didàctic se l’assimila a mètodes que es fonamenten en principis globalitzadors: 
els centres d’interès, projectes, tòpics, complexos d’interès, recerca del medi… Des de la psicolo-
gia cognitiva es relaciona amb la capacitat que tenim els subjectes per implicar-nos globalment 
en un procés que ens condueix a construir esquemes de coneixement que mantenen entre ells 
nombroses i estretes relacions. Ambdues perspectives, al nostre entendre, encara que diferents 
són complementàries, i des d’una concepció constructivista les podem integrar perfectament. La 
primera ens ofereix pautes per organitzar els continguts, la segona ens explica com integrar els 
coneixements en esquemes globals. (Terradellas, 1995, p. 7-8)

Es tracta de fugir de la visió lineal, acumulativa i fragmentada que preveu els diferents camps 
del saber com a territoris aïllats i desconnectats perquè, entre d’altres coses, aquest panorama 
cognitiu no seria real, ja que els aprenentatges es construeixen, precisament, a partir de les inter-
connexions que s’estableixen entre ells. Des de l’escola es pot afavorir el procés de construcció del 
coneixement si s’actua amb una visió globalitzadora que vagi més enllà de cadascun dels camps 
del saber i que permeti establir múltiples connexions per a incorporar-les en el propi bagatge 
intel·lectual, experiencial i relacional. Serà d’aquesta manera que podrem parlar d’aprenentatges 
funcionals i significatius. 

El coneixement pertinent ha d’afrontar la complexitat. Complexus significa allò que està teixit junt; 
efectivament, hi ha complexitat quan els diferents elements que constitueixen un tot són insepa-
rables i quan hi ha un teixit interdependent, interactiu i interretroactiu entre l’objecte de coneixe-
ment i el seu context, les parts i el tot, el tot i les parts, les parts entre elles. La complexitat és, de 
fet, el lligam entre la unitat i la multiplicitat. Els desenvolupaments propis de la nostra era planetària 
ens confronten, cada vegada més sovint i més ineluctablement, als reptes de la complexitat. (Mo-
rin, 2000, p. 14)
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Aquest enfocament obert i globalitzador que parteix de les experiències, dels interessos i dels coneixe-
ments previs dels infants, provoca contínuament nous aprenentatges interconnectats amb situacions de 
la vida quotidiana. 

Esquemàticament, suposa:

— La globalització entesa com la possibilitat d’establir connexions i no com una acumulació de les 
àrees del coneixement. 

— La creació d’un context que permet aprendre no de manera fragmentada, sinó relacional i glo-
balment a partir de situacions de la vida quotidiana.

— El projecte concebut com una estratègia, no com una excusa per a la integració dels aprenentatges.
— La interrelació entre àrees viscuda d’una manera natural, sense buscar una connexió forçada i 

artificiosa.
— La continuïtat i la sintonia en els diferents aprenentatges, en les propostes i en els reptes.
— La participació activa per part dels infants en la construcció del coneixement. Es relacionen amb 

el món de manera globalitzada i això condiciona el seu desenvolupament.
— La intervenció de l’adult de tal manera que ajuda a passar de la intuïció a la conceptualització.
— L’observació, la documentació, la interpretació i la projectació10 enteses com un trajecte circular 

per a representar, recapitular i reflexionar sobre les accions i els processos seguits i com a estra-
tègies d’avaluació globalitzadores (vegeu el capítol 5).

— La visió panoràmica d’una estructura lògica i seqüenciada, però dinàmica i imprevisible, que 
analitza tant el procés com les interrelacions entre les propostes i que no finalitza forçosament 
amb un dossier convencional.

significativitat i funcionalitat
Un Treball per projectes rigorós no perd de vista el sentit de la utilitat dels aprenentatges i preveu que els 
infants puguin establir connexions entre les diferents situacions de la vida a l’escola i de fora de l’escola. 
Tal com la UNESCO assenyala, 

El coneixement requerit no està prescrit per una autoritat central, sinó que s’identifica a través 
de les escoles, els mestres i les comunitats. És un coneixement que no es transmet i prou, sinó 
que s’explora, s’investiga, s’experimenta i es crea segons la necessitat humana. És un coneixe-
ment utilitzat per desenvolupar un llenguatge bàsic i habilitats comunicatives; per resoldre pro-
blemes, i per desenvolupar competències més sofisticades, com el pensament lògic, l’anàlisi, la 
síntesi, la inferència, la deducció, la inducció i el pensament hipotètic. És un coneixement al qual 

10 la paraula projectació està traduïda directament de l’italià proietazione, encara que en català només es fa servir el verb pro-
jectar i no el substantiu. La utilitzo, tanmateix, perquè considero que reflecteix la globalitat del fet de projectar. No correspondria 
al concepte de programació, sinó al d’una planificació constant que està en funció del que recull l’adult en les observacions i de 
com les interpreta.



4. Recorreguts de recerca
El Treball per projectes com a instrument per a 
entendre, interpretar i construir la realitat  

120

s’arriba per vies que nodreixen el que potser és la competència més important de totes: la capa-
citat per accedir i processar críticament la informació. Aprendre a aprendre no ha estat mai tan 
important com avui. (UNESCO, 2015, p. 43)

Això implica partir del que els infants ja saben, de les seves hipòtesis davant de qualsevol recerca que 
s’abordi. I, com no pot ser d’altra manera, inclou també els espais, els temps i els materials, en el sentit 
que haurien de ser generadors d’aprenentatges significatius. Així mateix, s’estén la necessitat de l’ús 
significatiu dels aprenentatges instrumentals els quals, com indica el seu nom, són una eina i, com a 
tal, ha d’estar en funció de les descobertes dels infants, al servei de la interacció amb el medi i de la 
interpretació de la realitat. 

El concepte d’aprenentatge significatiu consta ja en alguns diccionaris no específicament pedagògics. 
Aquest és el cas del DIEC, que el defineix així: «Aprenentatge en què l’alumnat relaciona els nous conei-
xements amb els coneixements previs» (IEC, 2007). Per a fer-ho possible, l’escola ha de garantir que es 
generin contextos i experiències que permetin aprendre amb sentit, que vol dir que els reptes que s’hi 
plantegen són útils per a llegir la realitat i per a actuar en l’entorn de manera significativa. 

Esquemàticament, suposa:
— La funcionalitat i la significativitat com a requisits imprescindibles al llarg de tota intervenció 

educativa.
— La recerca constant d’accions, interaccions i recursos per tal de plantejar situacions i reptes que 

connectin l’escola amb el món i que no la redueixin, simplement, a una plataforma de transmis-
sió del coneixement.

— La priorització dels processos per sobre dels resultats.
— L’ampliació de l’experiència amb les preguntes que han generat les noves descobertes.
— La planificació només com a punt de partida perquè els objectius els van definint conjuntament 

adults i infants a mesura que avança el projecte.

En esta manera de concebir la educación, los estudiantes: a) participan en un proceso de investi-
gación que tiene sentido para ellos y ellas, donde lo fácil o lo placentero se sustituye por lo pro-
blemático e interesante y en el que utilizan diferentes estrategias de investigación; b) pueden par-
ticipar en el proceso de planificación de su propio recorrido de aprendizaje y fomentar con ello 
su interés por seguir aprendiendo fuera de la escuela y a lo largo de su vida, y c) les ayuda a ser 
flexibles, a reconocer los puntos de vista del «otro» y comprender su propio entorno personal, 
social y cultural, en cuanto resultado no de un «destino» sino de construcciones sociales ubicadas 
en el espacio y en el tiempo y basadas en la defensa de unos intereses de grupo y la exclusión o el 
sometimiento de otros. (Hernández, 2000, p. 43)

Posada en escena
Al parvulari de Les Pinediques es plantegen els projectes en l’entorn natural i comunitari com una estra-
tègia que permet identificar un eix d’aprofundiment que es treballa a totes les edats del parvulari, durant 
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tot el curs. Aquesta llarga durada evidencia, una vegada més, que en el Treball per projectes el procés 
adquireix molta més rellevància que el producte i que els fonaments de tot procés d’aprenentatge estan 
en els contextos que l’adult és capaç de crear. 

És un procés que sovint neix d’una sortida feta amb els infants i que dona peu a preveure una recerca 
que es treballa d’octubre a juny. Es debat i es construeix juntament amb els nens i les nenes i també 
a partir de moments de discussió entre l’equip de mestres. Suposa, de fet, un retrobament amb els 
orígens del parvulari de Les Pinediques i amb el seu Treball per projectes inicial, que s’exposa en el 
capítol anterior.

Durant el trajecte d’investigació, s’estableixen trobades i contactes amb l’entorn natural i social i hi 
entren en joc els diferents llenguatges i camps del coneixement. A partir dels interrogants plantejats 
conjuntament per infants i adults, s’aprofundeix en aspectes diversos i s’avança a partir de la verifi-
cació de les hipòtesis que es van desvetllant. 

En les franges horàries en què es treballa, les dues classes de cada nivell (P3, P4 i P5) se subdividei-
xen en tres o quatre grups per tal de poder treballar en agrupacions reduïdes. Cadascun d’ells té un 
adult de referència durant tot el curs i treballa autònomament, tot i que el projecte és el mateix per 
a tot el parvulari perquè hi ha una idea que els uneix. És un fil conductor comú per a tothom que fa 
que els diferents processos de recerca es retrobin en diversos moments i que vagin avançant paral-
lelament per a concloure en un desenllaç que, en algunes ocasions, és l’inici d’un nou projecte que 
s’aborda el curs vinent. 

Hi ha previstes diverses trobades col·lectives, tant per nivells com de conjuntes de tot el parvulari. 
D’aquesta manera, es comparteixen descobertes i es va fent un seguiment de tots els equips i, per 
tant, de l’estat del projecte. És una via per a anar mantenint el projecte viu i ple de significats que es 
van trobant i renovant a mesura que s’avança. Per tant, la metodologia mateixa de la recerca promou 
el replantejament constant dels objectius i retroalimenta els diferents grups posant en evidència la 
comunicació com a font d’aprenentatge.

Hi ha un parell de projectes troncals que es realitzen a P4 i a P5 els darrers mesos del curs i que 
acaben amb l’edició d’un llibre: Els nostres rodolins dels infants de 4 anys i El nostre pas pel parvulari 
dels infants de 5 anys. Volen ser un exercici d’avaluació col·lectiva del curs, en el primer cas, i de tota 
l’experiència dels tres anys de parvulari, en el cas dels més grans. 

el llibre Els nostres rodolins és un recurs per a poder fer un exercici de valoració de les diferents sub-
jectivitats del grup a través d’una proposta de descripció de les experteses i de les característiques 
de cada company i companya. Aquests retrats s’acaben amb un joc de llengua que implica crear 
col·lectivament un o més rodolins per a cadascun dels infants. És una bona manera de trobar un mo-
ment de protagonisme per a tots els individus a través d’una perspectiva col·lectiva. Quant al llibre 
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El nostre pas pel parvulari, l’equip de mestres planifica diferents moments on els infants evoquen i 
comparteixen les seves impressions i les seves vivències durant els tres anys d’experiència a l’escola 
a través de paraules, records i anècdotes, dibuixos i imatges que trien entre tots. És un temps d’auto- 
avaluació conjunta extraordinàriament ric que ajuda a prendre consciència d’allò viscut, i que representa 
una mena de ritual de cloenda d’aquesta primera etapa de la seva escolaritat. 
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La recerca del present no comporta renúncia del futur ni oblit del passat: el present és el punt de tro-
bada dels tres temps. Aquest altre temps és el veritable temps. El present, la presència.

   Octavio Paz

Aquest llibret està dedicat als seus autors i autores i a les seves famílies. Hi ha el pre-
sent i també memòries de vida compartida que, encara que recents, ens poden sem-
blar llunyanes. És un retrat que explica la manera de ser i de fer del grup. Han estat tres 
anys plens d’anècdotes autobiogràfiques, d’esdeveniments, d’amistats  i d’aprenentat-
ges que li han anat donant identitat. 
L’estada al parvulari s’està acabant. Els nens i nenes saben que després de les vacances 
d’estiu els espera una nova etapa.  Ara els toca deixar pas a d’altres infants i, a la vega-
da, ells habitaran un nou espai amb nous companys i companyes i nous mestres. És un 
comiat que desvetlla sentiments ambivalents tant als infants com als adults: la il·lusió i 
el repte d’una nova aventura i la necessitat de preservar records. 
Durant els darrers dies, que hem dedicat a fer el llibret que teniu a les mans, han tingut 
l’oportunitat de retenir el passat, viure el present i projectar se  cap a un futur proper.

Aquesta edició ens ensenya que comencen a ser capaços de mirar se des de fora, de 
resseguir un camí ja transitat i imaginar un trajecte per recórrer encara. Uns primers 
apunts sobre la idea  del pas del temps.

Enhorabona a tothom!



PARLEM  DE  NOSALTRES

Som grans. Abans érem petits però ara hi ha nens i nenes que ja tenen 5 anys i  n’hi ha 
que n’han complert 6. Podem fer moltes coses, podem ser intel·ligents, podem estudiar 
temes i podem fer invents als Tallers.

Ens coneixem molt perquè fa molt temps que anem junts a l’escola. 

Tenim moltes idees i estudiem molt.  També som una mica pallassos perquè fem algunes 
tonteries i, a vegades, els nens lluiten. A P3 i a P4 ens barallàvem més però ha anat pas-
sant el temps i hem anat aprenent que ja som massa grans per barallar nos i fer lluites. 
Hi ha molts nens i nenes que ja sabem llegir i alguns amb lletra d’impremta i tot.

Sabem treballar junts però a vegades xerrem i els altres no poden concentrar se. Quan 
no escoltem, no sabem què hem de fer. 

Sabem compartir les nostres coses perquè ens han ajudat a aprendre’n les capses que 
portem de casa amb joguines i coses nostres. Respectem les coses i no les fem malbé i si 
un nen plora li fem companyia o li donem una joguina.

Ens agrada molt escriure’ns missatges i dir nos coses entre els nens i nenes de la classe 
lila i de la classe blava. També ens agrada molt dibuixar. Ens agrada molt anar a les cases 
dels altres nens i nenes perquè podem jugar amb altres joguines “guais” que no tenim. 

Tenim molta sort de tenir amics perquè hi ha nens i nenes que no en tenen, ni menjar, ni 
casa ni escola. 



APRENDRE

Quan som PETITS no sabem gaires coses perquè com més grans ens anem fent, més co-
ses aprenem.
 
Les aprenem anant a l’escola i també dels pares i les mares. Ens ensenyen també les tie-
tes i les iaies. Podem aprendre dels germans grans que ja han fet moltes altres coses. 

Dels altres nens i nenes de la classe, podem aprendre coses que no sabem fer. Si un nen 
fa un dibuix i un altre nen també i un no sap dibuixar, l’altre el pot ajudar. Podem apren-
dre dels altres nens i nenes perquè a vegades les amigues i els amics t’ajuden si no saps 
les coses. 

Amb les joguines també aprenem. També aprenem quan ens expliquen coses. Hi ha co-
ses que quan som petits no les entenem i quan som grans sí.

Podem aprendre a l’escola, a casa, per internet a l’ordinador, amb els llibres i fent excur-
sions, com a Fumanya, que hi vam aprendre moltes coses dels DINOSAURES.

Algunes coses les aprenem sols. 

 

NO  OBLIDARÉ  MAI...



ELS  PRIMERS  DIES  A  L’ESCOLA

Els primers dies de P3 jo trobava a faltar la meva mama però també m’ho passava bé ju-
gant amb els meus amics. 

Jo el primer dia ja em vaig fer amic amb l’Èric i de seguida vam anar a jugar. 

Quan el papa i la mama em portaven a l’escola sempre plorava i els perseguia per darre-
re.

Els primers dies quan entrava a l’escola com que volia la mama i no em volia quedar, em 
posava a plorar una miqueta.

Quan el primer dia la mama em va portar i vaig veure l’escola, de seguida ja vaig fer 
molts amics i no vaig plorar perquè tenia moltes ganes d’anar a l’escola.

Jo vaig començar aquest any  a la classe lila perquè primer, abans de venir aquí,  anava a 
Santa Eugènia.

Quan érem petits, a P3,  fèiem “guixarots” i no sabíem que eren diferents de les lletres. 
Ara ho estem fent bé. Estem aprenent a fer lletres, ja vam començar a P4. Quan som 
grans i ens fem grans escrivim i també aprenem a fer el nostre nom amb lletra lligada. 
També podem estudiar els dinosaures i moltes coses perquè sinó quan siguem grans no 
en sabrem gaires de coses. 

Hem de menjar molt per ser grans, després creixem, creixem, creixem i després podem 
anar a l’escola.

Als Tallers per aprendre construïm, descobrim, dibuixem. Fem tallers perquè així apre-
nem coses i ens divertim aprenent les. Aprenent les dels altres. 

Als Tallers fem amics perquè podem jugar a una cosa junts i ens coneixem amb els 
nens i nenes de totes les classes de l’escola barrejats P3, P4 i P5. Va bé ser nens i nenes 
de totes les classes perquè així aprenem més. Quan als Tallers un nen fa un dibuix els 
nens petits també el volen fer i així aprenen. 

Hi ha mestres d’altres escoles que venen a visitar els nostres Tallers perquè ells no en 
fan i també en volen fer i volen saber com es fan. Les mestres en volen preparar per als 
nens i nenes de la seva escola. 

Quan fem una descoberta ho fem saber a tothom. Ho apuntem a la llibreta de desco-
bertes i continuem descobrint coses fins que tornem a fer una altra descoberta i així, 
sense parar. 



PER QUÈ  FEM  TALLERS? 
ELS  TALLERS  



ELS  ESPAIS  DE  L’ESCOLA

A la classe taronja hi ha el TALLER DE LLUM I OMBRES. Hi ha un lloc per asseure’s 
però no hi tenen soques com a P5. Hi tenen uns cercles tous per seure a terra. Al costat 
de la classe Taronja hi ha el pati sud i quan fèiem P3 hi havia un tobogan.  I a la tarima de 
la classe groga ara s’hi pot jugar a construccions, com a totes les tarimes de l’escola.

A la classe verda hi ha el TALLER DEL MATERIAL PETIT.  Podíem agafar imants i en-
ganxar los a la paret però costava molt de trobar los perquè estaven molt separats. 

A la classe classe lila  tenim unes BÚSTIES per enviar i guardar els missatges que ens 
enviem. A la Tarima hi podem fer pastissos amb els cercles de colors de diferents mides. 
Quan tenim visites, deixem l’espai de conversa ple de pastissos. En aquesta classe hi ha 
el TALLER DE L’AIGUA. 

A la galeria hi juguem a l’hora del pati i alguns dies a la tarda. Hi ha el JOC SIMBÒLIC 
amb indis, un castell amb cavallers i reis, però hem perdut la princesa. També hi ha el ra-
có de les disfresses i el racó dels metges. Hi ha una taula amb tres cadires perquè els 
malalts expliquin al metge què els passa i llavors anem a la “camilla” i ens visita. Hi ha un 
supermercat on s’hi compren fruites i begudes. Al teatrí de titelles hi expliquem contes 
amb animals. I també hi ha els racó dels animals salvatges i els animals de granja.

Hi ha dies que abans que ens vinguin a buscar els pares i les mares, la Maite ens llegeix 
El ZOO D’EN PITUS. En Pitus, que és el protagonista, és un nen que estava malalt i ne-
cessitava diners per pagar l’avió per anar se a curar molt lluny. Els seus amics van fer 
un zoo per guanyar diners. 

Els divendres a P5, ens emportem llibres de la biblioteca de la classe per llegir a casa i 
els hem de tornar dilluns al matí. Ens els llegim sols o amb el pare i la mare o amb els 
germans. I els que tenim germans petits els hi llegim.

A la biblioteca del parvulari les mestres ens hi expliquen contes i n’hi podem anar a lle-
gir tant a la biblioteca de dins com a la de fora que és la terrassa. 

Quan volem alguna informació i no ho sabem hi anem a buscar llibres i si en trobem 
que parlen d’allò que volem, llegim les pàgines i ho sabem. 

A la biblioteca també hi anem a veure PEL·LÍCULES, com ara, que hi anem a veure do-
cumentals dels dinosaures.

També portem  libres de casa perquè volem que les amigues els mirin o perquè hi ha 
informació de coses que estem estudiant. 



ELS  LLIBRES

A P3 vam treballar els contes de la PILARIN. Vam dibuixar nos contents o tristos perquè 
als seus contes hi havíem vist somriures, plors, nens tristos, nens enfadats, nens “sèrios”, 
nens contents i alegres.

A P4 vam fer el llibre dels RODOLINS. Abans ens els havien de llegir, però ara ho podem 
fer nosaltres perquè som més grans i ja sabem llegir. Vam treballar EL PETIT PRÍNCEP. Era 
un príncep que vivia en un planeta molt petit. Si no cuidava el seu jardí, hi naixien una 
mena d’arbres, els baobabs i li ocupaven tot l’asteroide. També tenia una rosa que a dins 
hi tenia com una noia que parlava. L’havia de regar cada dia perquè sinó es moria. Tam-
bé tenia tres volcans que els havia de netejar cada dia. 

A P5, amb la Maite, ens hem inventat un conte que parla d’un avi que va fer SOPA DE 
LLETRES i quan escudellava els plats, s’anaven formant paraules. Quan van arribar els 
néts, van veure que les paraules que hi havia a dins del seu plat formaven els seus pen-
saments.
Amb en David, hem fet una MÀQUINA DELS SOMNIS. És com una capsa que tu et fiques 
a dins i té una xemeneia per on s’escapen els “malsomnis”. 

Amb l’Ariadna, hem fet un conte per veure’l a la foscor perquè està fet amb pintura fos-
forescent. Parla del SOL i de la LLUNA.

Tots els llibres que ens han explicat en David i la Maite a la BIBLIOTECA han anat d’idees, 
somnis, pensaments i viatges. Els somnis ens porten a viatjar.

Al pati nord en David sempre hi surt a cantar amb la guitarra amb els nens i nenes 
de la classe lila i la classe bava. 

Quan fem P3 ens estem molt al pati sud i quan ja s’acaba el curs comencem a anar al 
pati nord. Aquests dies ja comencen a venir nens de P3 al pati nord. 

Els més grans hi treballem al riu. El riu el vam fer nosaltres i el preparem tots junts fent 
forats i canals. Hi podem jugar quan plou perquè s’omple. Els rius venen de les munta-
nyes però el del pati nord el fem nosaltres. 

Al pati sud hi ha dos patis, el pati zebra i el pati de sorra. Al pati zebra hi juguem a 
pilota i es diu zebra perquè nosaltres quan fèiem P4 li vam posar aquest nom perquè hi 
vam dibuixar ratlles de color negre a terra i vam fer hi unes escultures amb ratlles. 

Al pati de sorra hi fem forats i hi busquem fòssils de dinosaures, però no n’hi trobem, 
només ens ho imaginem. A P3 no en buscàvem perquè encara no sabíem que existien 
els dinosaures. 

Hi ha un forat molt gran que l’hem fet nosaltres per fer pedres de sorra. Són tan grans 
que, a vegades, no les podem ni aixecar. Anem picant amb una pala fins que la sorra 
queda ben forta perquè es faci una pedra de sorra. És sorra seca que està molt apreta-
da. 



BESTIOLES DE  TOTA  MENA
 
 
 
 
A P3 hi havia la BOIRA que era un gat. Era un titella però miolava com un gat de veritat.  
I hi havia un gos, en TRO. Tenia una caseta i joguines per jugar però no ens l’emportàvem 
a casa.  

Teníem tortugues. Hi jugàvem molt i les estimàvem molt i parlàvem amb elles. També 
vam aprendre’n moltes coses. 

A P4 hi havia dues girafes, la TREMPADA i la MARTINA. La Trempada sempre parlava 
amb tots els nens i nenes i li agradava estar al pati. Era molt trempada, per això es deia 
Trempada. La Martina era molt presumida, portava un collaret. A la classe vermella hi ha 
la mona Saltirona. 

A la classe verda una vegada se’ns va morir un HÀMSTER i una altra vegada se’ns en va 
escapar un. Se’ns va escapar la BLANCANEUS perquè vam deixar la porta de la gàbia 
oberta. Jo, quan s’escapaven sabia bé on s’amagaven, al darrera del moble i hi anàvem i 
els agafàvem.

Vam tenir CUCS DE SEDA. Quan els cucs ja han crescut fan el capoll i estan a punt de con-
vertir se en papallona.

A  P5 tenim la LILONA. La millor mascota de totes les classes ha estat ella perquè ens la 
podem endur a casa i també perquè és molt maca. Quan la tenim a casa podem jugar 
amb ella. Li vam posar Lilona perquè és de la classe lila. I en BLAUET es diu així perquè és 
de la classe blava. 

Als PERIQUITOS de P5 ja els coneix tothom!

En Joan demana a en VERDI que el pessigui i ell ho fa però com que el coneix molt per-
què el va tenir a casa seva, no li fa mal.  A vegades, els nostres periquitos es gronxen. 

La PRIMAVERA fa ous molt sovint. Ens agrada mirar com la Primavera és a dins del niu 
covant els ous. A final de curs tindrem onze periquitos i vam començar que només en te-
níem dos: en Verdi i la Primavera.

A P5 sempre es munta una exposició de DINOSAURES molt interessant. Els dinosaures 
tenien el cervell molt petit i no pensaven gaire i lluitaven molt. Quan un nen o una nena 
lluiten els podem dir que tenen un cervell de dinosaure.                                                                                                                 
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Al pati nord en David sempre hi surt a cantar amb la guitarra amb els nens i nenes 
de la classe lila i la classe bava. 

Quan fem P3 ens estem molt al pati sud i quan ja s’acaba el curs comencem a anar al 
pati nord. Aquests dies ja comencen a venir nens de P3 al pati nord. 

Els més grans hi treballem al riu. El riu el vam fer nosaltres i el preparem tots junts fent 
forats i canals. Hi podem jugar quan plou perquè s’omple. Els rius venen de les munta-
nyes però el del pati nord el fem nosaltres. 

Al pati sud hi ha dos patis, el pati zebra i el pati de sorra. Al pati zebra hi juguem a 
pilota i es diu zebra perquè nosaltres quan fèiem P4 li vam posar aquest nom perquè hi 
vam dibuixar ratlles de color negre a terra i vam fer hi unes escultures amb ratlles. 

Al pati de sorra hi fem forats i hi busquem fòssils de dinosaures, però no n’hi trobem, 
només ens ho imaginem. A P3 no en buscàvem perquè encara no sabíem que existien 
els dinosaures. 

Hi ha un forat molt gran que l’hem fet nosaltres per fer pedres de sorra. Són tan grans 
que, a vegades, no les podem ni aixecar. Anem picant amb una pala fins que la sorra 
queda ben forta perquè es faci una pedra de sorra. És sorra seca que està molt apreta-
da. 



ELS  ESPAIS  DE  L’ESCOLA

A la classe taronja hi ha el TALLER DE LLUM I OMBRES. Hi ha un lloc per asseure’s 
però no hi tenen soques com a P5. Hi tenen uns cercles tous per seure a terra. Al costat 
de la classe Taronja hi ha el pati sud i quan fèiem P3 hi havia un tobogan.  I a la tarima de 
la classe groga ara s’hi pot jugar a construccions, com a totes les tarimes de l’escola.

A la classe verda hi ha el TALLER DEL MATERIAL PETIT.  Podíem agafar imants i en-
ganxar los a la paret però costava molt de trobar los perquè estaven molt separats. 

A la classe classe lila  tenim unes BÚSTIES per enviar i guardar els missatges que ens 
enviem. A la Tarima hi podem fer pastissos amb els cercles de colors de diferents mides. 
Quan tenim visites, deixem l’espai de conversa ple de pastissos. En aquesta classe hi ha 
el TALLER DE L’AIGUA. 

A la galeria hi juguem a l’hora del pati i alguns dies a la tarda. Hi ha el JOC SIMBÒLIC 
amb indis, un castell amb cavallers i reis, però hem perdut la princesa. També hi ha el ra-
có de les disfresses i el racó dels metges. Hi ha una taula amb tres cadires perquè els 
malalts expliquin al metge què els passa i llavors anem a la “camilla” i ens visita. Hi ha un 
supermercat on s’hi compren fruites i begudes. Al teatrí de titelles hi expliquem contes 
amb animals. I també hi ha els racó dels animals salvatges i els animals de granja.

Hi ha dies que abans que ens vinguin a buscar els pares i les mares, la Maite ens llegeix 
El ZOO D’EN PITUS. En Pitus, que és el protagonista, és un nen que estava malalt i ne-
cessitava diners per pagar l’avió per anar se a curar molt lluny. Els seus amics van fer 
un zoo per guanyar diners. 

Els divendres a P5, ens emportem llibres de la biblioteca de la classe per llegir a casa i 
els hem de tornar dilluns al matí. Ens els llegim sols o amb el pare i la mare o amb els 
germans. I els que tenim germans petits els hi llegim.

A la biblioteca del parvulari les mestres ens hi expliquen contes i n’hi podem anar a lle-
gir tant a la biblioteca de dins com a la de fora que és la terrassa. 

Quan volem alguna informació i no ho sabem hi anem a buscar llibres i si en trobem 
que parlen d’allò que volem, llegim les pàgines i ho sabem. 

A la biblioteca també hi anem a veure PEL·LÍCULES, com ara, que hi anem a veure do-
cumentals dels dinosaures.

També portem  libres de casa perquè volem que les amigues els mirin o perquè hi ha 
informació de coses que estem estudiant. 



PER QUÈ  FEM  TALLERS? 
ELS  TALLERS  



ELS  PRIMERS  DIES  A  L’ESCOLA

Els primers dies de P3 jo trobava a faltar la meva mama però també m’ho passava bé ju-
gant amb els meus amics. 

Jo el primer dia ja em vaig fer amic amb l’Èric i de seguida vam anar a jugar. 

Quan el papa i la mama em portaven a l’escola sempre plorava i els perseguia per darre-
re.

Els primers dies quan entrava a l’escola com que volia la mama i no em volia quedar, em 
posava a plorar una miqueta.

Quan el primer dia la mama em va portar i vaig veure l’escola, de seguida ja vaig fer 
molts amics i no vaig plorar perquè tenia moltes ganes d’anar a l’escola.

Jo vaig començar aquest any  a la classe lila perquè primer, abans de venir aquí,  anava a 
Santa Eugènia.

Quan érem petits, a P3,  fèiem “guixarots” i no sabíem que eren diferents de les lletres. 
Ara ho estem fent bé. Estem aprenent a fer lletres, ja vam començar a P4. Quan som 
grans i ens fem grans escrivim i també aprenem a fer el nostre nom amb lletra lligada. 
També podem estudiar els dinosaures i moltes coses perquè sinó quan siguem grans no 
en sabrem gaires de coses. 

Hem de menjar molt per ser grans, després creixem, creixem, creixem i després podem 
anar a l’escola.

Als Tallers per aprendre construïm, descobrim, dibuixem. Fem tallers perquè així apre-
nem coses i ens divertim aprenent les. Aprenent les dels altres. 

Als Tallers fem amics perquè podem jugar a una cosa junts i ens coneixem amb els 
nens i nenes de totes les classes de l’escola barrejats P3, P4 i P5. Va bé ser nens i nenes 
de totes les classes perquè així aprenem més. Quan als Tallers un nen fa un dibuix els 
nens petits també el volen fer i així aprenen. 

Hi ha mestres d’altres escoles que venen a visitar els nostres Tallers perquè ells no en 
fan i també en volen fer i volen saber com es fan. Les mestres en volen preparar per als 
nens i nenes de la seva escola. 

Quan fem una descoberta ho fem saber a tothom. Ho apuntem a la llibreta de desco-
bertes i continuem descobrint coses fins que tornem a fer una altra descoberta i així, 
sense parar. 



APRENDRE

Quan som PETITS no sabem gaires coses perquè com més grans ens anem fent, més co-
ses aprenem.
 
Les aprenem anant a l’escola i també dels pares i les mares. Ens ensenyen també les tie-
tes i les iaies. Podem aprendre dels germans grans que ja han fet moltes altres coses. 

Dels altres nens i nenes de la classe, podem aprendre coses que no sabem fer. Si un nen 
fa un dibuix i un altre nen també i un no sap dibuixar, l’altre el pot ajudar. Podem apren-
dre dels altres nens i nenes perquè a vegades les amigues i els amics t’ajuden si no saps 
les coses. 

Amb les joguines també aprenem. També aprenem quan ens expliquen coses. Hi ha co-
ses que quan som petits no les entenem i quan som grans sí.

Podem aprendre a l’escola, a casa, per internet a l’ordinador, amb els llibres i fent excur-
sions, com a Fumanya, que hi vam aprendre moltes coses dels DINOSAURES.

Algunes coses les aprenem sols. 

 

NO  OBLIDARÉ  MAI...



PARLEM  DE  NOSALTRES

Som grans. Abans érem petits però ara hi ha nens i nenes que ja tenen 5 anys i  n’hi ha 
que n’han complert 6. Podem fer moltes coses, podem ser intel·ligents, podem estudiar 
temes i podem fer invents als Tallers.

Ens coneixem molt perquè fa molt temps que anem junts a l’escola. 

Tenim moltes idees i estudiem molt.  També som una mica pallassos perquè fem algunes 
tonteries i, a vegades, els nens lluiten. A P3 i a P4 ens barallàvem més però ha anat pas-
sant el temps i hem anat aprenent que ja som massa grans per barallar nos i fer lluites. 
Hi ha molts nens i nenes que ja sabem llegir i alguns amb lletra d’impremta i tot.

Sabem treballar junts però a vegades xerrem i els altres no poden concentrar se. Quan 
no escoltem, no sabem què hem de fer. 

Sabem compartir les nostres coses perquè ens han ajudat a aprendre’n les capses que 
portem de casa amb joguines i coses nostres. Respectem les coses i no les fem malbé i si 
un nen plora li fem companyia o li donem una joguina.

Ens agrada molt escriure’ns missatges i dir nos coses entre els nens i nenes de la classe 
lila i de la classe blava. També ens agrada molt dibuixar. Ens agrada molt anar a les cases 
dels altres nens i nenes perquè podem jugar amb altres joguines “guais” que no tenim. 

Tenim molta sort de tenir amics perquè hi ha nens i nenes que no en tenen, ni menjar, ni 
casa ni escola. 



La recerca del present no comporta renúncia del futur ni oblit del passat: el present és el punt de tro-
bada dels tres temps. Aquest altre temps és el veritable temps. El present, la presència.
                                                                                                                                                          Octavio Paz

 

Aquest llibret està dedicat als seus autors i autores i a les seves famílies. Hi ha el pre-
sent i també memòries de vida compartida que, encara que recents, ens poden sem-
blar llunyanes. És un retrat que explica la manera de ser i de fer del grup. Han estat tres 
anys plens d’anècdotes autobiogràfiques, d’esdeveniments, d’amistats  i d’aprenentat-
ges que li han anat donant identitat. 
L’estada al parvulari s’està acabant. Els nens i nenes saben que després de les vacances 
d’estiu els espera una nova etapa.  Ara els toca deixar pas a d’altres infants i, a la vega-
da, ells habitaran un nou espai amb nous companys i companyes i nous mestres. És un 
comiat que desvetlla sentiments ambivalents tant als infants com als adults: la il·lusió i 
el repte d’una nova aventura i la necessitat de preservar records. 
Durant els darrers dies, que hem dedicat a fer el llibret que teniu a les mans, han tingut 
l’oportunitat de retenir el passat, viure el present i projectar se  cap a un futur proper.

Aquesta edició ens ensenya que comencen a ser capaços de mirar se des de fora, de 
resseguir un camí ja transitat i imaginar un trajecte per recórrer encara. Uns primers 
apunts sobre la idea  del pas del temps.

Enhorabona a tothom!
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1
Enregistrament: El nostre 

pas pel parvulari (5.20 
min) (P5, curs 2014-2015)

1

https://drive.google.com/file/d/1d5FHE1zKG8QDeJkMpjwaZ_6H9vC6gnV9/view?usp=sharing




ELS  NOSTRES  RODOLINS 
P4, Classe Verda i Classe Vermella 

Curs 2017-2018 



2 

I jo, qui soc, doncs? 

Això demanava l’Alícia de Lewis Carrol al país de les meravelles. 

Qui som, realment nosaltres? Hi ha qui diu que som el resultat d’una fórmula 
que ajunta tres ingredients: el que nosaltres pensem, el que pensen els altres 
de nosaltres i el que nosaltres pensem que els altres creuen de nosaltres. 

Aquest any hem volgut jugar amb els nens i nenes de P4 amb aquests dife-
rents ingredients. Hem fet un joc de creació lingüística i plàstica que ha portat 
a treballar durant moltes sessions: 

La descripció que ha fet el grup de cadascun dels companys i compa-
nyes. 

El dibuix-mirall fet per parelles: l’un ha dibuixat l’altre. 
Els jocs amb la musicalitat dels acabaments de les paraules per preparar 

els rodolins. 
Acordar els rodolins amb cada infant i amb el grup. 

De tot això n’ha resultat aquest document que teniu a les mans, i que us servi-
rà per poder tenir un retrat precís de cadascun dels nens i nenes que aquest 
curs han fet P4. 

Us desitgem una bona lectura (si podeu, feu-la també amb els vostres fills i fi-
lles al costat) i també un bon estiu. 

Gemma i Núria 

Aquesta edició només conté la descripció de cinc dels infants d’un grup de quaranta-tres. 



3 



4 



5 



6 



7 
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2
documentació del projec-
te: El Clik a l’escola (P4-P5, 

curs 2011-2012)

3 
documentació del projecte: 

L’hort del parvulari (P3-
P4-P5, curs 2011-2012)

4 
documentació del projecte: 

Geometries quotidianes 
(P5, tardor 2014)

5 
Documentació d’una acti-

vitat a l’entorn: Sortida pels 
voltants de Taradell (P5, 

octubre 2014)

2

4 5

3

https://drive.google.com/file/d/1ZVy8QPLUhBCeu32KYiICJgEmKXyPOJaZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2X6jmVVJtizBCF5XLpzK5N6VxLGHHC8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZP7FsL6oA34533kPEpooy9SB0lM62lR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JNo82TKQM7fQ25jcZUGpnwi0paZdT_R7/view?usp=sharing
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Pàgina 1 

LA SORTIDA AL MIBA 

Reflexions tan interessants com la que hi 
ha a la portada del document han estat 
presents al parvulari els dies que els in-
fants de P4 i P5, després de fer la visita al 
MIBA, han intentat portar lo a l’escola. El 
curs passat, amb el pretext que tot objecte 
té un joc amagat a dins, després d’una 
estada al GUIXOT DE 8, els nens i les nenes 
van donar vida a una seixantena de jocs.

Enguany, la proposta que ens arribava del 
MIBA, tot i tenir punts de contacte amb 
l’anterior, era una altra : els invents servei-
xen per resoldre problemes. És per això 
que, infants i adults, hem estat treballant 
durant sis sessions de Tallers, en dues di-
reccions:

1. AÏLLAR I INTENTAR RESOLDRE AMB UN 
INVENT PROBLEMES QUOTIDIANS DE 
L’ESCOLA  (el problema d’avisar els nens i 
nenes que juguen al pati zebra, el proble-
ma de les nenes que es mullen les cuixes 
quan van a fer pipí, el problema de les pi-
lotes que cauen a l’hort de l’avi, el proble-
ma de córrer per la la galeria, el problema 
de les joguines perdudes...) 
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Pàgina 2 

  

2. EXPLORAR LES CARACTERÍSTIQUES I LA 
FUNCIONALITAT D’ALGUNS OBJECTES 
PER CREAR NE D’ALTRES (la goma elàsti-
ca, l’agulla d’estendre roba, la corda, la 
bossa de roba i la capsa)

El treball ha estat intens. Ens ha ajudat a 
reflexionar conjuntament sobre les parti-
cularitats dels objectes, el poder de les 
idees, la riquesa del dibuix com a projec-
te, i la transcendència dels invents.

TALLERS D’IDEES I INVENTS 

Com solem fer, ha quedat constància de les accions dels infants amb 
una exposició a la galeria, que hem anomenat: Idees, projectes i in-
vents, on s’hi recullen els resultats amb la intenció de recordar i com-
partir l’experiència. 
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caixa de llapis davantal llarga bista cullaret dados

naxamens conta deviatxa
per estrènyer els 

colls bosa de viatga

muxila guardasacrets joias
per no  agafar 
amb les mans

cadira perdormir ascombuladora guarda gomes guarda sacrets
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Pàgina 4 

punt de llibre porta coses tira vídeos tobogan de pinsa

tiraxinas globus

per mirar fixe

ascombra de dits

pinsa tripla caixa de gomes aracades
per trasladar 

animalets

pilota de pape

parasol

estrènyer bufanda joc de ninja

parismatics per 
veure fubol

Pàgina 4 

punt de llibre porta coses tira vídeos tobogan de pinsa

tiraxinas globus

per mirar fixe

ascombra de dits

pinsa tripla caixa de gomes aracades
per trasladar 

animalets

pilota de pape

parasol

estrènyer bufanda joc de ninja

parismatics per 
veure fubol
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caixa per dibuixar
rellotge per no 

córrer fem formes per construccions

motxilla plegable avió punt da llibras guarda gomas

guarde ratulados corretja degos capsa musica quadre d’abelles

joc de latruita
sol per guardar 

agulles maleta guitarra caxa teatri
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Pàgina 6 

Projecte fet pels nens i les nenes de 4 i 5 anys del parvulari de Les 
Pinediques, amb el suport de tot l’equip de mestres i de la Laura, 
estudiant de pràctiques de la UVic.

Pàgina 6
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capsa per dibuixar



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Les Pinediques 

Entrada al bloc de l’escola 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
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6
documentació del projec-
te: Ocells amics (P3, curs 

2015-2016)

7 
documentació del projecte: 

Les capses auto- 
biogràfiques (P4-P5, cursos 

2014-2015 i 2017-2018)

8 
Enregistrament sobre el 

projecte: Les capses auto- 
biogràfiques (3.18 min) (P5, 

curs 2014-2015)

6

8

7

https://drive.google.com/file/d/18CBNbmkSlD3aHhgste26P3TQaIS_UjN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-06jQuvuZ13X9t_hNQVV7W47aKAxiN2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKyOtGS3nxvrUkUSbJCh1H8Xq1v1XZFY/view?usp=sharing
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EL PATI PLE DE PROJECTES
Projecte curs 2016 17

OCTUBRE de 2016

A mitjans d’octubre vam portar els nens i nenes de P4 i P5 al Montseny a fer 
una experiència insòlita: una caminada pel bosc amb els peus descalços.

 

Després de dinar vam organitzar nos amb grups petits per començar aquest 
camí desconegut… sense sabates ni mitjons!

Només de començar ja 
hi havia reptes que calia 
superar!



2

       Camins 

 

             

... amb trajectes de textures i temperatures molt diverses i contrastades..
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Escales

Al llarg del recorregut vam haver de pujar per escales de tota mena.

      Ponts

Vam travessar per ponts emocionants que desvetllaven el sentit de 
l’equilibri.
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    Laberints

    Alguns grups van passar per un bosc laberint molt inquietant.

     

    Era fet d’arbres secs, i calia trobar el camí per saber 
sortir ne.

D’altres grups van anar a la zona de jocs que calia resoldre amb els peus...
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...que al final del trajecte van acabar tots plens del rastre de les dife-
rents textures que van trepitjar.

De tota aquesta experiència els nens i nenes de P4 i de P5 n’agafaran 
elements per fer el treball que reprendrem les setmanes que segueixen 
en els moments de treball de PROJECTE.

P4: ESCALES

       PETJADES

       TEXTURES

       CAMINS

P5: EQUILIBRIS

       LABERINTS
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LES CABANES AL PATI SUD
Amb els infants de P3, la Núria, la Gemma, la Marta i la Maite

SETEMBRE DESEMBRE 2016

Les mestres de P3 hem observat que durant les estones d’esbarjo, els infants 
acabats d’arribar al parvulari fan estructures amb les caixes del pati i n’hi diuen 
cabanes. Ens proposem aprofitar aquest interès tan viu per evolucionar lo en 
projecte.

Comencem a reflexionar hi junts fent una conversa mentre observem les fotos 
de les cabanes que han  anat fent fins ara.

Tornem al pati per fer un treball més ordenat perquè els infants prenguin més 
consciència de les construccions que fan. Aquest cop dividim els infants en tres 
grups. Cada grup fa una cabana amb una mestra i en un espai diferent del pati. 
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Intercalem estones de reflexió amb la construcció de diverses cabanes per treu-
re l’entrellat del seu interès en fer ne, i per aprofundir en com se senten ells a 
dins.

Durant el procés del treball ens trobem amb la dificultat que als infants encara 
els costa posar se d’acord i organitzar se per fer una construcció conjunta, ja 
que cada infant persegueix el seu propi interès i no s’aconsegueix un objectiu 
comú.

És per aquest motiu que dediquem vàries sessions proposant los de fer cons-
truccions més petites: maquetes  o projectes que potser més endavant els in-
fants podran portar a terme a mida real i col·lectivament.
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MATERIALS I ENTORNS DIVERSOS, CABANES DIFERENTS

Després d’uns dies de pluja proposem de fer una cabana dins d’un bassal, ja 
que observant diferents tipus d’habitatge, els infants han pogut veure que en 
d’altres llocs del món hi ha persones que viuen en cases a dins de l’aigua.

També els animem a fer noves proves a l’espai de dalt amb el material tou i els 
tubs.
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Un divendres, per no perdre els bons costums, fem una escapada al Pujoló i 
fem un altre intent de cabana amb cordills i peces de roba que ens emportem 
de l’escola.

Val a dir que els infants de P3 que van al Taller de material petit encomanen el 
seu interès per les cases i les cabanes als seus companys i companyes més 
grans. La seva proposta de construir la casa de totxos del conte “Els tres por-
quets” sedueix immediatament tot el grup del Taller.  És així com l’empenta del 
petits es converteix en un projecte comú en l’esmentat taller.

Projecte que llavors retorna i continua a P3. D’aquesta manera al Taller s’elabo-
rarà el projecte de la casa dels tres porquets, i a P3 es portarà a terme la seva 
construcció. Una manera natural de connectar interessos, contextos, accions i 
situacions.
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Fins ara hem anat seguint els interessos dels infants, i a partir d’ara, ens propo-
sem de trobar tres camins de recerca (un per a cada grup del Projecte) per anar 
donant sentit a les seves descobertes i inquietuds inicials.

De moment hem recollit varies idees i sensacions dels infants entorn de les ca-
banes:

 Volem fer cabanes per jugar a pares i mares.

 A dintre de les cabanes s’hi està molt bé!

 Perquè no fa fred.

 Perquè tenen una mica de foc. 

 Fem broma que ve el llop. Però tanquem la porta perquè no pugui entrar.

 A dins podem treballar, dibuixar, cuinar...

 Podríem portar estris de casa per les cabanes.

 Hem d’aprendre a fer cabanes ben boniques.

 Les hem de fer més grans i més valentes amb totxos i pedres.

I de casa seva, què ens diuen?

 Les cases serveixen per amagar se dels trons i del petards. Quan hi ha petards, em tanco a 
casa i ja paren”

 Si no tinguéssim casa, hauríem de dormir a terra, al carrer.

 L’escola no és una casa perquè només hi estem una estona.
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Després de la sortida Camina descalç, iniciem el treball per al Projecte.

Les dues classes de P4 s’organitzen en quatre grups.

En aquestes primeres setmanes volem deixar nos i deixar el temps als infants 
per poder abocar idees a l’entorn dels eixos que aprofundirem des de P4: 

CAMINS, ESCALES, TEXTURES I PETJADES.

CAMINS, ESCALES, TEXTURES I PETJADES 
P4

SETEMBRE DESEMBRE 2016
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Camins
 Com es fa per començar un camí?
 Per què serveixen els camins?
 On neixen els camins?

 Un camí és allò que em porta a casa .

 Només ens porten a casa?
 No! a molts llocs: al parc, a Paris, als Pirineus, a un castell, a BCN…

 A París no, perquè no hi podem anar caminant! si pot anar amb avió. Els avions no se-
gueixen camins. 

 Hi ha camins de moltes maneres, rectes, amb revolts, en forma de creu, uns fan pujades, 
d’altres baixades…

 Els camins uns van a la dreta i els altres a l’esquerra.

 Jo he vist camins que són de pedres!

 I jo de sorra, també n’hi ha de palla, de fusta també. 

 El de casa meva és de ciment.
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 El meu camí és de cotxes i me l’han de comprar.

 El meu camí que va de casa als avis fins a casa meva.

 El meu és d’en Payo i d’en Francesco.

 El meu camí és de cotxes.

 El meu camí va de casa a la iaia a casa meva.

 Qui passa pels camins?

 Un gat, la gent, conills, llebres, cavalls, ratolins, formigues i cucs de terra, cargols, sargan-
tanes, llangardaixos, vaques, serps ...
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Escales
 La meva escala és per pujar amb les mans, no amb els peus.

 Mireu! He retallat el paper fent una escala i me n’ha sortit una altra.

 Jo també he retallat una escala, ara vull enganxar la en un altre paper

  Jo necessito dos papers perquè m’han sortit dues escales.

També aprofundim en les escales sonores amb materials diversos.
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Petjades i textures

 Les petjades són les marques dels nostres peus.

 Només dels nostres peus?
 No també les dels animals!

 Però si portem sabates són les marques de les nos-
tres sabates.

 Mira les meves sabates tenen quadrats! Les meves 
topos, les meves ratlles, les meves camins! I les teves 
Sílvia? Les teves tenen una granota.

 Les meves també tenen topos! I si ajuntem les que 
són iguals.
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De totes aquestes reflexions, idees, pensaments i projectes, n’hem fet un recull 
que ens portarà a  afrontar ho de nou a la tornada de  les vacances de Nadal.

Quan hi tornem cada grup aprofundirà un d’aquests quatre eixos per treballar
hi de nou amb la intenció de construir algun element que s’incorporarà a algun 
dels espais de l’escola, sigui a l’exterior o l’interior.

            

      Escala perquè hi puguin els ocells.
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EQUILIBRIS, LABERINTS  I  PONTS
P5

SETEMBRE DESEMBRE 2016

Equilibris

Què és l’equilibri? 

Sembla complicat explicar ho però, a partir de les imatges de 
la sortida CAMINA DESCALÇ,  de buscar informació i de la di-
versitat de propostes que han sorgit aquests primers dies, els 
infants han arribat a una definició bastant encertada del què 
significa “fer un equilibri amb el cos”: 

És fer una cosa molt bé per no CAURE i no desequilibrar te. 

Necessites molta força als ossos, a les cames i als PEUS.

Hem d’estar concentrats per no caure.

A vegades necessites agafar te, aixecar un braç, aixecar una CAMA o 
aixecar un PEU.

Han sortit propostes per fer activitats d’equilibri amb el 
propi COS:
Torres humanes
 Circuits i camins amb soques, troncs, cadires, taules i 

banquetes.
 Caminant a PEU COIX, amb xancres i amb patins.

Volen continuar fent “Equilibris amb MATERIAL”. Van sortint noves propostes i 
activitats que els ajuden a anar comprenent “què és fer un equilibri”. I continu-
em aprenent. Ells i nosaltres.
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Laberints

Què és un laberint? 

Els infants ens ho expliquen a partir de la seva experiència al Camina descalç. 
Tot i que tenen les seves teories, els anem ajudant a ampliar el coneixement 
sobre els laberints. Volem intentar que trobin respostes a preguntes com: 
quines característiques té un laberint?, són tots iguals?, on en podem tro-
bar?...Per això, hem buscat informació i imatges i hem començat a treballar 
amb diversitat de propostes.

Així doncs,  els hem proposat de construir, en petit grup o individualment, la-
berints al pati amb pedres i troncs, a la classe amb les fustes “kapla”, amb 
planxes “geoplà”.  Cada construcció ha estat explicada als companys i compa-
nyes i comentada i millorada amb les aportacions de  tot el grup.

De mica en mica van avançant les descobertes i augmentant els interrogants: 
quantes entrades i sortides han de tenir els laberints? Tots els camins s’han de 
poder transitar? S’hi val a fer marxa enrere?... Nous reptes.
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 Ponts

A partir de qüestionar nos què és un pont, quins elements ha de tenir una 
construcció per ser un pont, de què poden estar fets els ponts, què poden te-
nir a sobre i/o a sota, etc. s’estableixen converses i s’inicien experimentacions 
a partir de les quals apareixen les primeres descobertes que ens donen pistes 
per avançar.

Una fusta plana pot ser un pont quan s’aguanta per dos 
llocs i es pot passar per sobre i per sota

Els ponts poden ser de fusta, 
de pedra, de ferro, de maons...

Els ponts poden ser alts (en 
forma d’arc) o baixos 
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L’arbre dels drets de l’infant
Parvulari de Les Pinediques / Guixot de 8

Curs 2017 2018
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EL LLENGUATGE DE LES ESCULTURES
setembre desembre 2017

amb els infants de P3

Els infants de P4 i P5 ens parlen del seu projecte i ens conviden a participar hi.

Després de la visita al Guixot de 8, s’han plantejat un repte molt ambiciós: fer 
una escultura amb en JOAN Rovira del Guixot per posar la en un espai públic 
del poble. 

Ens conviden, doncs, a col·laborar 
en la construcció de l’escultura, i 
ens hi apuntem de seguida!

Els nens i nenes de P3 no han tin-
gut l’oportunitat de conèixer les 
escultures joc que fa en Joan al 
seu espai del GUIXOT.

Però hem volgut començar a pre-
parar els infants més petits per 
implicar s’hi.

Així doncs, hem demanat als infants i a les famílies de portar objectes de casa, 
per poder los observar, mirar, i llegir per donar los una nova identitat.
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Jugar amb els objectes

La primera proposta que els fem consisteix en deixar los espais per poder jugar 
lliurement amb tots els objectes que han portat de casa. Nosaltres, mestres, 
observem, i intentem fer los anar més enllà de l’objecte, fer los fugir de la utili-
tat que tenen a casa per imaginar, a través de la forma, una nova identitat. El 
joc no és gens fàcil...

La sonoritat dels objectes

L’espai de l’aula gran permet fer altres tipus de propostes. En aquest cas vam 
mirar de connectar un joc motriu amb la sonoritat dels objectes: caminar de 
pressa, caminar a poc a poc, parlar fluixet... Cridar!!!
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Donar los una nova identitat 

Si aparellen els objectes, els infants s’imaginen una nova identitat: un gegant 
que li roda el cap, una via de tren, un pont, un conillet, el pare i la mare, els 
fillets, els policies...

El naixement d’històries

Els proposem de dibuixar, i aleshores apareixen multitud d’històries inventa-
des!

 Els policies es troben amb la iaia i li diuen: Som els fantasmes! Es van convertir en fan-
tasmes... Saps que no fan por els fantasmes?

Aquesta és tota la família que va al zoo!
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setembre desembre 2017

amb els infants de P4 i P5

Molts interrogants de tota mena, transformats en escultura, van ser el nostre 
centre d’atenció durant la visita al Guixot de 8 que vam fer amb els infants de 
P4 i P5

El fet que en Joan Rovira reflexioni, s’expressi i interrogui el món a través de 
materials i instal·lacions és un joc que tot i anar molt enllà, els infants van co-
mençar a copsar amb la visita.

És per aquest motiu que ens hem animat perquè EL LLENGUATGE DE LES ES-
CULTURES sigui el fil conductor del PROJECTE d’aquest curs. 

Ja hem començat a plantejar nos interrogants juntament amb els infants:

• Què ens expliquen i què ens pregunten les escultures d’en Joan del 
Guixot de 8?

• Ens podem explicar amb altres llenguatges en comptes de fer servir 
les paraules? Amb quins? Amb què? Com?

• Quins codis coneixem?

• El artistes ens expliquen coses amb les seves obres?

• Hi ha escultures al nostre poble? On són? Què hi veiem? Ens expli-
quen o pregunten coses aquests escultures?

• Seríem capaços de fer nosaltres una escultura que expliqui coses o 
plantegi preguntes al poble de Taradell?
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 Un bon dia, l’Helena, tota emocionada, comenta: 

 A veure on ens portarà aquest curs el projecte...”

Ja ho veieu! Tal i com diu l’Helena, no sabem on arribarem, però el que sí és 
cert és que ja ens hem posat a treballar...
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CONEIXENT LES ESCULTURES DEL POBLE
gener març 2018

amb els infants de P3

Aquest segon trimestre ens hem proposat fer petites sortides a l’entorn més 
proper a l’escola per conèixer algunes de les escultures que hi podem trobar.

Cadascun dels tres grups del Projecte que tenim organitzats a P3 n’ha visitat i 
aprofundit una.

El sereno de Can Costa

 

L’ull de l’escultura acaba apareixent i aclarint el perquè del seu nom.

 Hi ha lletres!

 Si la mirem des de sota sembla una rodona.

 Té diferents colors!: blanc, verd, marró, ne-
gre i gris

 Sembla una rotonda!

 A mi em sembla un tauró

...o una aranya!

...o una serp!

 La part del mig sembla una torre.

 La part de dalt semblen tres tambors!
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L’arbre sobre la tortuga

Aquest grup d’infants es va fixar amb el recorregut que porta de l’escola a l’es-
cultura que els esperava. Vam passar per davant de Can Costa i Font, per da-
vant de La Xarranca... Fins arribar a l’escultura que hi ha davant de la residèn-
cia Vilademany.

La mà i l’ocell

Sembla un arbre!

 Són els cinc dits de la mà!

 Jo hi veig uns plàtans!

El material amb el que està fet encu-
rioseix molt els infants:  

 A dalt hi ha una reixa punxeguda i molt 
alta!

 La tortuga està feta de pedra!

 És un tobogan! Hi podem baixar?
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La mà i l’ocell de la part superior de l’obra serà el que ha generat més curiosi-
tat als infants

 Em sembla que és la mà d’un dels tres reis!

 ... o la mà del pare!

Materials

Paper de diferents tipus, cartons, fang, filferro... Aquests i altres materials són 
els que ens han permès apropar els infants al treball amb les tres dimensions.

A la Plaça de Santa Llúcia hi ha el 
Monument a l’arbre, i amb aquest 
grup ens passem una bona estona 
mirant i observant l’entorn de la 
placeta.

 Hi ha peixos!

 Què ha de tenir una plaça per ser una 
plaça?

 Una plaça vol dir tot de coses al voltant!
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Després de diferents dies de treball amb els materials que els hem proposat, 
van apareixent uns volums, que encara que no tinguin una identitat clara, 
han permès als infants d’apropar se a les tres dimensions.
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Històries narrades a l’espai de dalt

Les possibilitats que ens ofereix l’aula gran han estat una ajuda per poder ex-
plicar missatges a través del moviment, de la dansa, de la música...

La tauleta permet fer intervencions i grafismes per modificar les imatges i do-
nar a les escultures una nova vida.

 

L’equip de mestres acaba el treball d’aquest segon 
trimestre amb unes trobades amb en Joan del 
Guixot de 8 per anar concretant una escultura que 
aculli les idees del tots els infants del parvulari.
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Durant els mesos d’hivern, hem dedicat les sessions del Projecte a l’estudi 
del món de l’escultura des de diferents àmbits:

D’una banda, experimentant amb diversos materials de la classe verda, de la 
classe vermella i de l’espai de dalt i de l’altra, observant una colla d’escultu-
res a l’espai urbà de Vic.

CREANT LA NOSTRA ESCULTURA
gener març 2018

amb els infants de P4
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Fent escultures amb materials de 
l’escola.



15

A Vic ens vam entretenir a observar els diversos materials que fan servir els 
escultors perquè les seves obres siguin resistents al clima i també vam poder 
enfilar nos a diverses escultures.
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Calia fer certs tràmits per aconseguir que l’equip de govern municipal s’avin-
gués a la instal·lació de la nostra escultura en algun indret del poble. Per 
tant, just després de Reis vam  enviar un correu electrònic a la regidora d’en-
senyament, redactat pels infants, exposant li la nostra proposta: 

Hola, Dolors Martí, regidora de l'Ajuntament de Taradell, 
 
Els nens i les nenes de P4 del parvulari de Les Pinediques de Taradell t'enviem aquesta carta 
perquè et volem explicar una cosa molt important.  
Ens agradaria fer una escultura per al poble amb tots els nens i nenes de P3, P4 i P5 del par-
vulari i amb en Joan Rovira del Guixot de 8. Perquè la vegi tota la gent. 
Un dia vam anar al Taller del Guixot de 8 i en Joan ens va explicar que tenia unes escultures 
molt maques. Ens les va ensenyar i davant de les escultures ens les miràvem i en Joan ens 
explicava què eren. A vegades, les escultures s'expliquen amb paraules i, a vegades, amb les 
coses de les escultures. Per fer les escultures, en Joan agafa coses de la deixalleria que hi 
va tots els dijous a la tarda. Hi havia unes aixetes rovellades. Hi havia una d'escultura que és 
un barco que hi ha un noi ofegat perquè havia caigut a l'aigua quan s'escapava del seu país 
perquè no hi vivia bé. Com que no està gens content que passin aquestes coses, en Joan va 
fer l'escultura. A nosaltres també ens fa posar tristos. A en Joan tampoc li agraden les gàbies 
i per això va fer una escultura que ho explica. 

Els nens i les nenes de P4 del parvulari de Les Pinediques 

 

 

Esperem  que el consistori accepti i segueixi les directrius d’en Francesco To-
nucci*, que no es cansa de repetir que CAL ESCOLTAR ELS INFANTS ja que ells 
tenen la seva pròpia visió del món i als adults ens fa molta falta tenir la en 
compte.

*Francesco Tonucci (Fano, Italia, 1940) és un pedagog italià especialitzat en 
educació infantil i llicenciat en pedagogia per la Universitat Catòlica de Milà. 
Proposa adoptar el punt de vista de l'infant i deixar lo més lliure, tant a l'es-
cola com a casa. Ha promogut diverses iniciatives per fomentar la participa-
ció dels nens i de les nenes, tals com el camí escolar, el Parlament dels in-
fants o els Consells urbans. Iniciatives que van començar a Roma  i que han 
adoptat diverses ciutats d’Europa.
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En una assemblea, en la que van participar tots els infants del parvulari, vam 
decidir que l’escultura tindria forma d’arbre. Paral·lelament, hem rebut la 
visita d’en Joan del Guixot de 8 per acordar–ne el disseny, a partir dels es-
bossos que han fet els infants.

De totes maneres, aquest segon trimestre, l’hem dedicat, sobretot, a l’estudi 
del llenguatge que fan servir els artistes. Hem intentat comprendre què ens 
volen dir amb les seves obres i d’aquesta manera tenir eines per poder anar 
dissenyant la nostra escultura i saber com transmetre el nostre missatge. 

Per aconseguir ho hem estat treballant amb 
una maleta pedagògica, plena d’objectes, que 
ens ha cedit el Museu  d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA).

I la historia continuarà…
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Durant els mesos d’hivern, el Parvulari s’ha endinsat en el món de l’escultura 
des de diferents àmbits.

D’una banda mirant de descobrir les escultures presents al nostre entorn més 
proper. Com estan fetes? De quins materials? Amb què ens fan pensar? Què 
pretenia la persona que les va dissenyar? On estan situades? Amb quines difi-
cultats es van trobar?

CREANT LA NOSTRA ESCULTURA
gener març 2018

amb els infants de P5
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I d’altra banda, reflexionant sobre quin missatge transmeten diverses escultu-
res i quin missatge podríem fer arribar al poble, a través d’una escultura feta 
per nosaltres mateixos juntament amb en Joan Rovira del Guixot de 8.

Podríem fer una escultura que representés 
la princesa de la llibertat.

Una maleta pedagògica cedida pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) ha estat una de les eines que s’ha utilitzat per fer el treball sobre 
l’estudi del llenguatge de les escultures.

 Jo he triat una pilota . És groga i rodona. 
L’he triat perquè em recorda que hi puc JU-
GAR.

 Jo he agafat el mirall perquè em recorda a 
la meva mare. Li agrada molt mirallar se.

 Jo he triat un mineral. És punxegut. Trans-
parent. Blanc. Em recorda quan la Sofia i 
l’Ainet van anar a la cova de les mines de 
sal.

És llarga i rodona quan està plegada. L’he 
triat perquè a la iaia li agrada molt cosir.
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Diverses converses amb en Joan Rovira, han anat consolidant la nostra inten-
ció de fer una escultura per al poble que el que expressi, o sobre el que ens in-
terrogui no deixi indiferents els vianants.

Per tant, tot just després de Reis, vam escriure un correu electrònic redactat 
pels infants a la regidora d’ensenyament exposant li la nostra proposta: 

Hola Dolors Martí, regidora de l’ajuntament de Taradell.

Som els nens i nenes de la classe lila i de la classe blava, els de P5 de les Pinediques de baix.

Volem demanar te si podem fer una escultura al poble amb en Joan Rovira del Guixot de 8 i amb els 
nens i nenes de P3 i de P4. La volem fer perquè voldríem explicar coses que no ens agraden o que ens 
agradarien, a les altres persones del poble. Hem après que amb les escultures es poden dir coses. Si ens 
deixeu fer l’escultura us podríem ensenyar dibuixos o fotos de l’escultura que volem fer quan ho tin-
guem decidit. Quan estigui acabada et convidarem a veure la i després quan passis per allà la podràs 
veure sempre. La podríem posar en alguna plaça, alguna rotonda, algun jardí o parc però ja farem una 
volta pel poble per dir te més llocs.

Esperem que la nostra proposta us agradi i que puguem fer l’escultura. Ja estem nerviosos mentre espe-
rem que ens responguis ben aviat amb  un correu electrònic.

Moltes gràcies!

Fins aviat!

Els nens i nens de P5 i les mestres

I la regidora ens ve a veu-
re un dia al parvulari , 
per parlar ne.
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L'assemblea ha estat l’estratègia que hem utilitzat per escollir entre tots els in-
fants del parvulari, tant el tema com la forma de la nostra escultura. 

 Si aconseguim que tothom estigui 
content i feliç, no hi haurà baralles i no 
hi hauran guerres. 

 Si els pares treballen menys tindran 
més estona per jugar amb nosaltres.  

 Hem parlat de coses que ens poden 
protegir: les coves, la roba les tiretes...

 L’escultura podria tenir forma d’arbre. 

 També podria ser el cap d’un cérvol 
amb banyes. 

 Podria ser un insecte pal. 

 O un ram de flors!

Els acords als quals arribem 
són els següents: 

TEMA: Els drets dels infants. 

ESTRUCTURA: Arbre.
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Amb els acords presos cada grup deixa anar la imaginació i comença a experi-
mentar en la direcció acordada en assemblea. 
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Les diferents visites al Guixot de 8, sempre amb la predisposició i generositat 
d’en Joan, l’entusiasme dels infants i la nostra tenacitat, han estat l'embranzi-
da perquè pas a pas i dia rere dia el projecte anés prenent cos.

Tot plegat està essent un bon treball d’apropament dels infants a l’ART com a 
mitjà d’expressió, representació i interpretació del món. 

I la història continuarà...
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L’ARBRE DELS DRETS DE L’INFANT
Durant el tercer trimestre hem tingut el gran repte de tancar el PROJECTE que 
vam encetar a començament de curs arran de la visita al GUIXOT de 8.

Ha estat un camí ple de reflexions i treball entorn del món artístic, de les es-
cultures i del seu llenguatge i dels missatges que ens poden transmetre. Un 
camí on ha calgut trobar molts moments per compartir les idees dels infants, i 
també les dels adults, per tal de poder acabar en un sol projecte.

A l’assemblea d’infants i adults del parvulari que es va fer a finals del segon 
trimestre es va arribar a l’acord de fer una escultura que seria un ARBRE  que 
“parlaria” dels DRETS DE L’INFANT.

De ben segur que heu pogut seguir el projecte a través dels vostres fills i filles,  
de la documentació que us ha arribat i  de l’exposició que hem fet pública, a la 
carretera de Balenyà, davant de Can Costa i Font.

Una vegada decidida l’estructura i el tema de l’escultura, cada grup de projec-
te (tres grups d’infants a P3 , tres grups a P4 i quatre grups a P5) va decidir 
quin dret de l’infant volia representar.

En Joan Rovira de Guixot de 8  va recollir la proposta que l’estructura fos un 
arbre i s’ha encarregat de fer la amb materials recuperats, que posteriorment 
ha repintat. 

El trajecte ha estat llarg i interessant, ple d’aprenentatges, interrogants i sor-
preses. .. I com que la intenció que hem tingut des d’un bon començament és 
que l’escultura es pugui posar en un espai públic, paral·lelament ha calgut 
mantenir també converses amb l’Ajuntament. Primer fent una consulta a la 
regidora d’ensenyament i arribant, més endavant, a l’alcalde. S’han tractat 
molts temes: ubicació de l’escultura, adequació de l’espai, mesures de segure-
tat, trasllat des del taller del Guixot, detalls sobre la instal·lació... i de la inau-
guració, és clar!
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Per la seva banda, els nens i les nenes han ha-
gut de pensar com representar els drets de 
l’infant. Una de les formes de representació 
que tenen més a l’abast és el dibuix. És per 
això que proposem que el dibuix que han fet 
els diferents grups sobre els drets de l’infant 
pengin de l’arbre com si fossin els seus fruits. 
Aquí hem comptat amb la inestimable 
col·laboració del forjador Jordi Vallbona qui, 
molt generosament, s’ha ofert a transformar 
les plantilles dels infants en figures de ferro.

Com que el projecte està agafant molta volada, ens 
cal acabar de concretar detalls fent una trobada, a 
tres bandes (artista, forjador i equip de mestres), 
un diumenge al matí.

I quan ja tot està gairebé a punt, només ens queda 
envernissar les figures, tasca que en Jordi ens enco-
mana i que els infants fan molt a gust.

Per acabar ho com cal, ja que totes les obres d’art 
que s’exposen s’acompanyen d’una cartel·la amb el 
títol i el nom de l’autor, en Xevi Vila ens ha donat 
un cop de mà imprescindible.
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Han estat moltes les anades i vingudes al Taller del Guixot de 8 i d’en Joan al 
parvulari. 

En la darrera visita a l’arbre, abans de la instal·lació de l’escultura al parterre de 
davant del parvulari, no sabíem que ens hi esperava una gran sorpresa! En Joan 
hi ha afegit unes branques amb nous fruits: unes figures que simbolitzen els 
DEURES que té  la humanitat per tal que es respectin ELS DRETS DE L’INFANT.

Gràcies, Joan, per donar una nova vida als objectes; per reivindicar la imagina-
ció; per estimar els infants i per recordar nos el valor d'interrogar se sempre.
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Ens agrada que pugueu fer vos càrrec del treball que ha estat realitzant cada 
grup: 

P3, Dret al joc

P4, Dret a una llar i a una família

P5, Dret a ser estimat

És per això que documentem breument el procés de treball de cadascun dels 
grups, realitzat durant el tercer trimestre.



11 
Documentació del pro-
jecte: L’arbre dels drets 
de l’infant. Segona part: 

març-juny (P3-P4-P5, curs 
2017-2018)11

https://drive.google.com/file/d/1acXCUzOhoSm3K-pz7iMqny07SKSKz6Zk/view?usp=sharing
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IV. Art I trebAll per projectes. 
Els projectes en llenguatge plàstic

teló de fons 
Les manifestacions artístiques són una de les fonts significatives de coneixement i d’interacció amb l’entorn. 
Ens ajuden a representar i a interpretar el món i, en conseqüència, a construir-lo. El coneixement de l’entorn 
no es limita als seus aspectes estrictament naturals o socials sinó que incorpora els elements artístics. Pre-
cisament, a través de les obres d’art i de la cultura visual es pot interactuar amb aquest entorn i entendre’l 
perquè el representen (Vecchi, 2013).

Partint de la importància que l’educació artística pot tenir en la construcció del coneixement, es tracta que 
l’art entri en la pràctica educativa quotidiana i arribi a tots els infants, sigui quin sigui el seu origen, i els 
permeti expressar llurs motivacions, sentiments, propostes i criteris sobre l’experiència artística. Una relació 
amb l’entorn que permet aprofundir en aspectes socioculturals i artístics contemporanis i d’altres èpoques, 
els quals poden ser coneguts a través de les infraestructures culturals que es troben en el territori: museus, 
biblioteques, centres culturals… Cal incorporar en el dia a dia elements i propostes per al coneixement de 
l’entorn social i cultural que facilitin una major comprensió i integració dels infants en la cultura pública 
comuna. Els infants han de poder conèixer i utilitzar els espais de la seva ciutat, les places, els carrers, els 
jardins, per a poder viure el clima de la comunitat a la qual pertanyen:

Piazze calde, quindi, vissute perché esplorate tramite relazioni affettive uniche. Sono proprio queste relazioni 
che favoriscono nel bambino lo sviluppo del senso di appartenenza alla città. Gli adulti possono dare ai bam-
bini un grande aiuto per favorire relazioni positive con i loro luoghi di vita, se sono disponibili ad incoraggiare il 
piacere di percorrerli. I bambini provano davvero piacere a scoprire gli spazi in cui vivono, questo corrisponde 
al loro bisogno di conoscenza, ma anche di appartenenza e di relazione rispetto ai luoghi in cui compiono le 
loro prime esperienze. (Galardini, 2007, p. 14)

Per a crear un pont entre present i passat capaç de transmetre valors i memòries, per a anar adquirint 
el sentit de pertinença a una comunitat; des d’aquest punt de vista, és important que els llocs de cultu-
ra i les obres d’art siguin coneguts i reconeguts pels infants, que les puguin mirar i admirar amb atenció 
per tal que formin part de les seves vivències i del seu imaginari. D’aquesta manera, i contràriament a 
una concepció i a uns hàbits socials elitistes envers l’art, caldria promoure’n una familiarització real a 
través de l’escola.

L’art permet que la nostra mirada es passegi per l’entorn observant-ne les particularitats. És un camí per a la 
representació, expressió i comprensió de conceptes abstractes i ens ajuda a fer un procés de construcció de 
significats, perquè crea potents estratègies per a contemplar el món. 
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L’educació –i més encara l’artística–, ha d’oferir al subjecte mil oportunitats de deixar en la seva emo-
ció i en la seva raó, l’empremta i l’aroma d’un entorn escolar i social que li és ofert en tota la seva 
complexitat i en tota la seva bellesa. Això seria educació artística o, simplement, educació. (Caivano, 
1987, par. 4)

Els diferents corrents artístics construeixen la realitat des de la seva perspectiva i, per tant, ajuden a en-
tendre diferents visions; a connectar amb l’entorn des de diferents òptiques i punts de vista…; a conèixer 
els llenguatges que els humans anem elaborant al llarg de la història; a construir criteris d’interpretació 
de les diferents realitats; a anar aprenent a mirar i a representar, a través de descobrir com d’altres perso-
nes s’expressen; a familiaritzar-nos amb diferents maneres de representar realitats diverses que amplien 
el nostre coneixement d’altres èpoques i cultures. Però, a més a més d’ajudar-nos a explorar l’entorn, a 
entendre’l i a interpretar-lo, l’art ens ofereix la possibilitat de descobrir la nostra capacitat per sentir i per 
imaginar. És un vaivé continuat de la condició universal a la condició individual. Ens ajuda a respondre 
davant de situacions noves i a ser crítics, fomentant-nos el desig de fugir de convencionalismes i de trobar 
alternatives als patrons imperants que encotillen la pròpia percepció i la percepció del món exterior i a 
gaudir del plaer de contemplar, comprendre i recrear, despertant la pròpia actitud creativa en la vida quo-
tidiana. Es tracta no només d’entendre el sentit de l’obra i què vol transmetre l’artista sinó, i fonamental-
ment, que les persones, involucrades com a espectadores en la seva interpretació a partir de la seva his-
tòria, puguin dir quina és la intenció de l’obra a partir de les representacions socials que l’artista reflecteix.

L’art, doncs, permet educar una mirada conscient i activa per a percebre els elements que el configuren: 
les imatges, els colors, les formes, les textures, els materials, els objectes, els espais… amb ulls diferents, 
uns ulls disposats a descobrir i a viure experiències genuïnes. Una mirada que investiga les obres d’art, 
les seves propostes ètiques i estètiques, per entendre i conèixer què representen, què poden explicar de 
les persones i dels fets que representen. Totes les cultures són productores d’unes imatges que expliquen 
significats dels quals en som alhora intèrprets i constructores. L’obra artística no només té sentit per ella 
mateixa, sinó que pren sentit a partir de la interacció amb l’espectador. 

L’art, com a mitjà per a entendre la interrelació de l’individu amb la societat, va més enllà de la pràctica de pro-
cediments artístics i de l’estricta manipulació de materials. Suposa la descoberta i la comprensió de contextos 
de creació i fomenta una actitud crítica a través de la qual es poden compartir les experiències personals. 

El arte es una forma de conocimiento tan precioso para el ser humano como lo es el mundo de la filo-
sofía o de la ciencia. Huelga decir que solo cuando reconocemos claramente que el arte es una forma 
de conocimiento paralela a las otras, pero diferente de ellas, mediante las cuales el ser humano llega 
a comprender su entorno, entonces podemos empezar a apreciar la importancia del arte en la historia 
de la humanidad. (Read, 1990, p. 15)

Tot acte creatiu s’esdevé a partir d’un seguit de processos d’investigació que impliquen un temps, en el 
transcurs del qual es van establint connexions entre les noves descobertes i el que hom ja coneix, utilitzant 
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precisament allò conegut com a punt de partida de noves idees. S’entra en un circuit on contínuament, 
i en conseqüència, es van aportant respostes i plantejant nous reptes. Tot procés de creació comporta, 
doncs, inevitablement la resolució de conflictes. Una obra d’art, un producte creatiu, és el resultat d’un 
procés que s’ha desenvolupat a partir d’unes fases d’experimentació, investigació i recerca de solucions 
als interrogants que es van generant, precisament, de la mateixa experimentació. D’acord amb Alfredo 
Hoyuelos,  «es importante precisar que por proceso no entendemos una secuencia lineal de hechos, 
sino la sucesiva actualización de las acciones infantiles en una variedad de actuaciones imprevisibles» 
(Cabanellas i Eslava, 2005, p. 232). No podem oblidar, tal com ens diu Gardner (2005), que la percepció, 
la reflexió i la producció són els tres àmbits fonamentals en tota educació artística.

El treball artístic dona protagonisme als infants i els fa créixer com a persones creatives. D’altra banda, 
amb la interpretació que fan de les seves produccions i de les dels seus companys i companyes, aprenen 
a expressar-se, desvetllen el seu esperit crític, escolten les opinions dels altres, senten la necessitat de 
dialogar i, en conseqüència, s’inicien en la interpretació de les obres dels artistes. 

Per tant, la pràctica de l’art esdevé un àmbit molt útil per a la inclusió i la cohesió a partir de l’acceptació 
de les modalitats individuals de mirar i expressar-se. Resol prejudicis i potencia valors que es posen a 
debat, de manera natural, quan es confronten opinions. Si tenim en compte que aquest diàleg s’estableix 
també amb diferents produccions artístiques, el treball amb l’art familiaritza els infants en la contempla-
ció de les obres d’art i ajuda a la dessacralització dels museus.

A partir d’aquesta anàlisi, podem establir connexions estretes entre el procés de creació artística i 
el procés del Treball per projectes, exposats en els apartats anteriors d’aquest capítol: s’intervé en 
un entorn, modificant-lo, a partir d’un llarg procés d’experimentació en el qual es van aportant so-
lucions als reptes que sorgeixen i que són fruit d’un procés d’investigació. Mitjançant l’observació i 
l’experimentació es va construint i reconstruint el procés, per a la representació del qual s’utilitzen 
sovint llenguatges no verbals. 

D’altra banda, el Treball per projectes potencia itineraris i propostes individuals i de grup, en un marc 
integrador. És un procés propi dels plantejaments de l’escola cooperativa donat que s’aprèn a acceptar la 
pròpia manera de treballar i la dels altres. Suposa tot un recorregut metodològic que té clars paral·lelismes 
amb el treball artístic i posa en evidència la importància d’interactuar en contextos que promoguin, facilitin 
i potenciïn el procés creatiu. En definitiva, són contextos òptims per a desenvolupar i fer créixer qualsevol 
àrea del coneixement perquè permeten prendre decisions i plantejar alternatives imaginatives, per a re-
definir constantment els interrogants que s’esdevenen de qualsevol situació. En conseqüència, l’escola ha 
d’aproximar-se a l’àmbit de l’experimentació artística tenint presents alguns aspectes bàsics:

— El respecte envers les característiques evolutives dels infants.
— Les estratègies individuals dels infants a l’hora de manipular els diferents components (color, 

forma, construcció…) en les seves experimentacions plàstiques. 
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— Els estereotips i la seva superació. 
— L’equilibri entre l’ús i l’exercitació de les tècniques i la conceptualització de l’obra d’art.
— La distinció entre treballs col·lectius i treballs individuals.
— Les accions i els processos més rellevants en l’activitat expressiva.
— Les percepcions artístiques. La intencionalitat de la mirada.
— Els paral·lelismes entre infants i artistes durant l’experimentació. 
— L’extrapolació a les manifestacions artístiques, contemporànies o no.

En el treball d’aproximació a l’art, incloses les primeres edats, hi haurien d’estar representades totes les 
seves dimensions, la qual cosa implica abordar-lo des del vessant productiu, com a mitjà de represen-
tació o realització personal. També des del vessant de la història de l’art, acostant els infants a alguns 
conceptes implícits a les obres, relacionats amb la vida i l’època dels artistes. A més de treballar el 
llenguatge plàstic d’una manera pràctica, es tracta que els infants tinguin contactes amb l’obra artística 
per a començar l’experiència de gaudir-ne com a espectadors amb sentit crític, ampliant conceptes 
sobre el món i sobre si mateixos. Posant al seu abast manifestacions artístiques que els introdueixen 
en altres èpoques i cultures, descobriran quelcom de si mateixos i s’iniciaran, també, com a lectors i 
intèrprets d’un món en el qual la informació visual és omnipresent. 

En el recorregut a través de l’art que s’ha portat a terme al parvulari de Les Pinediques, s’observa com 
a partir de l’experimentació i la manipulació els infants s’apropen a aspectes formals d’algunes mani-
festacions artístiques. S’hi estableixen uns contactes per la proximitat estètica o formal de les seves 
produccions, no pas per la complexitat conceptual ni pel nivell dels resultats. Són contactes que els 
permeten acostar-s’hi com a espectadors i iniciar-se com a intèrprets. 

En la producció dels infants hi ha l’expressió d’un mateix, de la particularitat de l’individu. Per tant, 
la possibilitat d’incorporar i viure l’art, més que no pas entendre’l intel·lectualment, seria una de les 
característiques dels Projectes en llenguatge plàstic. De totes maneres, això no exclou que els infants 
es puguin aproximar al concepte d’algunes obres i puguin establir-hi connexions que els acostin a 
altres aspectes no purament formals, sinó biogràfics i socials del món de l’art. En molts casos, les 
tècniques, en si mateixes, poden fer de pont per a arribar als propòsits de l’artista, a les caracterís-
tiques de la seva obra:

Los talleres pueden y deben hacer que las técnicas se conviertan en lenguajes, que la capacidad 
de ejecutar una técnica debe desarrollarse en el contexto de un significado más amplio y complejo 
(Vecchi, 2013, p. 95).

A través del contacte amb l’entorn de l’artista i a través de l’anàlisi de la seva producció es pot connectar 
amb la intenció de l’artista. Tot i tractar-se d’infants d’educació infantil, també poden trobar elements 
d’aproximació al vessant conceptual i social de l’art i no centrar-se estrictament en el vessant formal, 
mentre van aprenent estratègies per a descodificar, reinterpretar i transformar.
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La capacitat d’establir metàfores, una de les característiques de l’art del s. XX, pot començar-se a cultivar 
amb els infants petits a través del joc i del contacte manipulatiu i experimental amb els instruments plàstics:

Creo que la metáfora corresponde a una actitud investigadora con respeto a la realidad, a una par-
ticipación que permite que nuestros pensamientos se abran y rompan los rígidos límites que suelen 
establecerse. Considero la metáfora como un auténtico sistema de organización del desarrollo inte-
lectual (Vecchi, 2013, p. 91)

Aprendre a expressar conceptes, sensacions i sentiments que s’han produït durant el procés d’experimen-
tació en les seves produccions, és un trajecte iniciàtic als codis visuals més complexos i al concepte que 
hi ha en l’obra artística. En un context com el que exposo, l’infant, igual que l’artista però òbviament a un 
altre nivell, és algú que ha de resoldre interrogants.

La producció artística no és un acte gratuït, sinó el resultat d’un procés de recerca constant a partir de 
procediments, estratègies i tècniques a les quals els infants poden aproximar-se a través de processos 
similars als dels artistes. A través del color, les línies, les figures, els volums… els nens i les nenes poden 
iniciar-se en l’anàlisi de les manifestacions artístiques com a productes oberts que són, fent-ne diferents 
interpretacions més o menys properes al concepte que contenen. Trobar artistes que han fet obres que, a 
escala formal, poden ser similars a les seves produccions, és un estímul per a iniciar-se a la seva compren-
sió i seguir experimentant, no com un acte d’imitació, sinó com una trobada, com un acte de complicitat. 
En el món artístic, les tècniques són generadores de conflicte i són, alhora, mitjans per a expressar con-
ceptes complexos. Oriol Bohigas comenta: 

Recordo haver sentit explicar que en una visita a l’Escola, Joan Miró, mirant-se uns quants dibuixos 
dels petits alumnes, digué aquella mentida genial: Això és el que a mi m’agradaria fer. Una mentida 
que cal interpretar positivament per contradicció. Ni els nens podien imitar Miró, ni Miró podia 
imitar els nens. Miró se sentia atret només per la llibertat antiacadèmica i els nens havien de saber 
que per ser un gran artista calia passar per moltes dificultats i per moltes limitacions de llibertat. 
(Bohigas, 1997, p. 44)

La documentació que més endavant aporto sobre els Projectes en llenguatge plàstic realitzats al parvu-
lari de Les Pinediques, em porta a replantejar el paper de les tècniques, convertides massa sovint en la 
finalitat única i última de les produccions dels infants d’educació infantil. Així mateix, l’esmentada docu-
mentació em fa reflexionar sobre el rol de l’adult en el guiatge de les aportacions individuals i de grup 
amb relació a les produccions plàstiques a l’escola. Les diferents tècniques existeixen per donar respostes 
a reptes diversos que han anat sorgint en l’acte creatiu al llarg de la història. El concepte és jeràrquica-
ment anterior a la tècnica. De totes maneres, a la pràctica ambdós elements interactuen i es condicionen 
mútuament. En conseqüència, no podem deslligar les tècniques dels moments històrics en els quals han 
sorgit per a solucionar uns problemes determinats. És fonamental que l’escola no presenti les tècniques 
simplement com una habilitat més a practicar.
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posada en escena
Al parvulari de Les Pinediques s’hi han realitzat diferents experiències sobre la pràctica de l’expressió ar-
tística a través d’un recorregut durant el qual els nens i les nenes manipulen, experimenten, s’expressen i 
transformen diferents elements del llenguatge plàstic, tot seguint les estratègies i etapes metodològiques 
del Treball per projectes. Durant el procés d’experimentació, adults i infants es troben, de tant en tant, 
amb els artistes i les seves obres i es produeixen, d’aquesta manera, uns primers contactes amb l’art. A 
aquests contactes s’hi arriba després de llargs trajectes de recerca i suposen una pausa en el camí, una 
aturada que permet als infants iniciar-se en el coneixement de produccions artístiques diverses.11 

A continuació, doncs, presento les característiques organitzatives i metodològiques dels Projectes en llen-
guatge plàstic. M’ha semblat adequat anomenar-los així perquè en aquesta modalitat de projectes el 
llenguatge plàstic era el que predominava quan els infants entraven en contacte amb l’art. Es van realitzar 
durant quasi una vintena de cursos amb grups d’entre onze i catorze infants d’un mateix nivell i amb un 
adult a càrrec de cada grup, que disposava d’un espai per a treballar. En diverses ocasions, i si el temps 
acompanyava, s’utilitzava també l’exterior. 

Sovint s’iniciava l’activitat de manera conjunta amb tots els infants d’un mateix nivell, fent un recordatori 
de les accions anteriors, per a després distribuir-se en grups reduïts. La periodicitat era setmanal i el 
temps esmerçat en cada sessió solia ser d’entre dues i tres hores. Era freqüent el canvi de disposició del 
mobiliari i la redistribució dels espais per a poder actuar amb comoditat, sobretot quan l’activitat implica-
va el treball amb materials de gran format.

A P3 s’iniciava el procés proposant als infants de pintar sense utilitzar pinzells, cercant alternatives amb el 
cos, i així s’avançava trobant objectes i materials que utilitzats de diferents maneres servien per a experi-
mentar amb el color, per a imaginar composicions i per a expressar-se mitjançant diferents elements del 
llenguatge plàstic. Els infants començaven a interpretar les pròpies produccions i les dels altres i a obrir 
vies per a comunicar les pròpies vivències a través del moviment, els colors i la paraula.

A P4, ja un xic més experts, es continuaven descobrint noves possibilitats. La línia, que havia estat desco-
berta a partir de l’experimentació amb el color a P3, havia anat prenent protagonisme i guiava els infants 
a través d’un recorregut on juntament amb el color apareixien tota mena de figures.

A P5 els infants s’endinsaven en les tres dimensions. Figures i taques els seduïen per a introduir-se en el 
món de la tridimensionalitat: escultures, mòbils, instal·lacions i construccions.

11 Les obres artístiques, les imatges de les quals es reprodueixen en aquest apartat, són, òbviament, titularitat dels seus creadors, 
hereus, o de domini públic si el temps transcorregut des de la mort de l’artista així ho determina. En qualsevol cas, la seva inclusió 
en aquesta tesi no té cap finalitat comercial o lucrativa. En la majoria dels casos són reproduccions divulgades anteriorment en 
diferents webs i plataformes d’internet.
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1 
Documentació del projec-
te: Colors (P3, 1997-2016)

1

https://drive.google.com/file/d/1zKbuqCbfR1If6uOWamV308bGv1m9L5kn/view?usp=sharing
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2 
Documentació del projec-
te: Colors, línies i figures 

(P4, 1997-2016)

2

https://drive.google.com/file/d/1MSOpHYW06X4Lkk3Pz6uDCVCUaJVlA9XM/view?usp=sharing
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Quan en el Treball per projectes s’utilitza el llenguatge plàstic com a motor de l’experiència, es genera un 
conjunt important de processos inherents a les accions dels infants: experimentació, manipulació, cons-
trucció, composició, creació, comparació, reproducció, transformació, observació, anàlisi, classificació… 
La recerca dels infants de P3 era conduïda, bàsicament, per percepcions sensorials. A partir de la vista, el 
tacte i el gust, experimentaven, sobretot, amb les propietats dels materials i la composició.

Amb els infants de P4, hi entraven en joc la reproducció, l’agrupació i la classificació i començaven a tenir 
uns primers contactes amb el contingut conceptual de l’obra artística. Els infants de P5 partien de totes 
les experiències realitzades anteriorment per a endinsar-se en les instal·lacions com a producte expressiu. 
La imaginació prenia força i s’esdevenien nous processos a partir de la incorporació de tots aquells que ja 
s’havien treballat anteriorment. 

Cal tenir present que fer-se gran no suposa abandonar alguns processos bàsics. Quan l’artista treballa 
al seu taller, continua experimentant, tocant. Tot forma part del procés de treball en la realització d’una 
obra. L’experimentació, en el món de l’art, no s’abandona mai. Tampoc no es limita a unes edats.

Amb els infants de P3 s’iniciava el procés, tal com s’ha comentat, partint del color. En el pla es treballaven 
l’empremta, la petjada, la taca de color i la línia. És important començar per aprendre a mirar allò que ens 
envolta, a gaudir-ne, a compartir-ho… els colors càlids, els colors freds, les gammes de colors, la textura 
dels materials i dels objectes, el negatiu i el positiu, les seriacions, la simetria… Més endavant, sorgien les 
figures geomètriques i les orgàniques, els espais buits, el dins, el fora, el collage…

Es passava, progressivament, del pla al volum amb les ombres en un espai tridimensional i de l’ombra al 
color; de siluetes amb filferro al volum, utilitzant materials diversos com el fang, el guix, el paper, la roba. 
L’escultura s’anava configurant amb materials reciclats i en desús, amb boles de colors, amb mòbils, amb 
paisatges de cera i gelatina… Pel que fa a les instal·lacions, les possibilitats eren també molt diverses: 
s’omplien gots i ampolles amb diferents líquids, es jugava amb la llum i l’ombra, amb la pintura al pati, 
amb figures espargides per terra…

En els diferents processos es feien servir eines i instruments de tota mena, com les esponges, els rodets, 
materials naturals, algunes joguines, el propi cos…, i també diversos suports, com el paper de diferents co-
lors, mides, textures i formats, el cartó, la fusta, el plàstic, la roba, el metacrilat, les planxes de ferro, el guix… 

Alguns elements que considero destacables de les experiències en aquests encontres amb l’art són:

— L’estimulació de la curiositat dels infants i de llur potencialitat creativa.
— La familiarització amb diferents formes de representació per tal que els infants puguin ser bons 

espectadors de l’art i gaudir-ne, tot ampliant el seu coneixement del món i d’ells mateixos.
— La contemplació de l’art com una manera més d’entendre, expressar i, en conseqüència, modi-

ficar la realitat.
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— L’emfasització dels aspectes bàsics d’un procés d’experimentació que es nodreix del treball ma-
nipulatiu i expressiu. 

— La utilització de les tècniques enteses com un mitjà i un complement, i no tant com el punt im-
prescindible del qual s’ha de partir.

— La intencionalitat de la mirada com a qüestió central de l’educació visual i plàstica.
— El lligam de l’activitat graficopictòrica a l’educació infantil amb els aspectes socioculturals i artís-

tics contemporanis.

Durant la recerca, que comprenia els tres cursos del segon cicle d’educació infantil, colors, línies, figures, 
taques i volums entraven a les aules perquè provenien de les descobertes que dia rere dia, sessió rere 
sessió, adults i infants compartien. Però no estaven sols. De tant en tant, el seu treball entrava en contac-
te amb artistes que en algun moment de la seva trajectòria havien fet descobertes que formalment es 
podien relacionar amb les dels infants. Per tant, no s’introduïen prèviament les obres dels artistes, sinó 
que apareixien a partir de les produccions dels infants, quan l’adult preveia que es podien crear certes 
aproximacions formals amb un artista concret. 

Accade speso che alcune produzioni infantili siano così originali e belle che viene spontaneo l’ac-
costamento e il paragone con noti artisti. Simili sono alcuni problemi affrontati, alcuni processi di 
empatia, di percezioni acutissime e poetiche; diversi e distanti le qualità e i livelli raggiunti, altri gli 
scopi, le tensioni, le complessità, le consapevolezze. A mio parere, il paragone con gli artisti deve 
sapersi fermare in tempo per restituire ai bambini e agli artisti le loro identità, forti e differenti. (d. 
a., 1995, p. 141) 

Aleshores, es continuava el treball amb una pausa, amb una mirada a l’obra, a la vida i l’època de l’artista 
establint, d’aquesta manera, unes primeres connexions que ajudaven infants i adults a avançar i a formu-
lar-se preguntes sempre noves.

Cadascuna de les sessions dels Projectes en llenguatge plàstic provenia de la sessió anterior. Tal com he 
comentat, en iniciar una nova activitat es recordava què s’havia fet el dia anterior i es decidia com es 
continuava. Era així com es donava sentit al treball perquè els objectius no estaven fixats prèviament 
per l’adult, sinó que els anaven fixant adults i infants,  a partir de les descobertes fruit de l’experimen-
tació dels nens i de les nenes. Era a partir de les seves aportacions que s’anava configurant el trajecte 
a través de l’art.

La retroalimentación circular surge de un deseo por profundizar sobre determinado aspecto particu-
lar que no ha quedado suficientemente matizado. También puede nacer para proponer al propio niño 
algún proceso que él mismo ha abandonado. En definitiva, retroalimentamos para llegar a profundizar 
en nuestras interpretaciones desde el punto de vista del niño, sin caer en la trampa de una teorización 
rápida y superficial de las constataciones efectuadas. (Hoyuelos, 2005a, p. 180)
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Aquest procés de recerca, que girava entorn de les investigacions dels infants, rebia, com no pot ser d’al-
tra manera, aportacions inesperades de l’entorn natural: les ombres del pati, els colors de l’arc de Sant 
Martí… Entraven a l’interior de l’aula i s’introduïen, subtilment a vegades i bruscament d’altres, entre les 
descobertes i esdevenien elements fonamentals que destarotaven i enriquien l’experiència.

En definitiva, un procés de creixement i de coneixement compartits, de recerca conjunta de noves des-
cobertes que posen en joc les emocions i les capacitats de l’infant i, també, les de l’adult. On tot està per 
inventar i per descobrir; on s’innova i es crea conjuntament, on conflueixen sentiments i es comparteixen 
aprenentatges, on tothom pot expressar-se fugint d’estereotips. Un camí que els infants inicien i en el 
qual deixen petits senyals que tindran ocasió de recollir en molts moments de la seva vida. 

Per tot això, Els Projectes en llenguatge plàstic que presento suposen un recorregut més d’entre molts de 
possibles amb unes accions per a acostar l’art a l’educació infantil. Un procés que pretén reforçar la idea 
del paper de l’art com un àmbit que fomenta l’obertura al món, les capacitats expressives; que permet 
lluitar contra estereotips de diferent mena i vol allunyar-se de qualsevol fórmula prescriptiva. 

El fet que els infants es converteixin en productors i alhora en interlocutors actius de les pròpies producci-
ons i de diverses manifestacions artístiques suposa que el camí que s’ha recorregut no pot reproduir-se en 
altres moments i situacions amb els mateixos passos, està en funció de múltiples i diferents interaccions 
en un entorn determinat, genuí i irrepetible. En conseqüència, l’itinerari a través de l’art del parvulari de 
Les Pinediques no estava previst com un receptari amb una compilació d’un seguit d’exercicis, sinó com 
una trama de recorreguts multidireccionals oberts i diversos que poden ser útils perquè cadascú en el seu 
propi context iniciï un procés de reflexió que el porti a prendre els seus propis camins. Només d’aquesta 
manera es podran crear i explicar noves històries amb nous protagonistes convençuts i il·lusionats per 
tirar-les endavant.
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3
Documentació del projec-
te: Mons glaçats (P5, curs 

2009-2010)

4 
Documentació del 

projecte: El mar del bosc 
del pati Nord (P5, curs 

2013-2014)3 4

https://drive.google.com/file/d/1eDX5K8y8XhWqlteQTHjPISD83OSV3mzS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfpIx8jUuP_LB5bnNT5SZcvCUiztge5l/view?usp=sharing


1 

EL POBLE DE L’HERBA
P5

CURS 2014 15

La plàstica, a P5, la vinculem sovint a projectes de llarga durada que  
comprenen tot el curs: d’octubre a juny.

En aquest cas, la proposta neix després de mirar nos les quatre fines-
tres que hi ha a les dues classes de P5 i que donen a unes parets de 
l’edifici del costat. Ens sembla que aquestes parets tan blanques po-
den acollir alguna mena d’intervenció que podem fer amb els infants.

Proposem als infants d’observar les detingudament:
 Hi ha tiges d’heura que venen del jardí veí
 I rastres d’animalons que hi han passat…

Tot plegat ens fa endinsar en el món dels insectes i dels animals pe-
tits.



2 

Comencem fent un viatge fantàstic 
al món dels insectes, mirant  la 
pel·lícula: MICROCOSMOS

... un reportatge de natura que us recomanem vivament que el mi-
reu. És una lliçó de vida.
Us n’avancem algunes imatges:



3 

Còpia del real: observar per dibuixar, dibuixar per conèixer

Després d’haver vist MICROCOSMOS portem a l’escola llibres i enci-
clopèdies que ens apropin a conèixer millor els animals petits.
Abans, però, demanem que ens dibuixin algun animaló.

Apareixen dibuixos bonics, però encara allunyats de la identitat real 
dels animals.

Ens sembla que hem de crear moments d’observació més afinats.
Els dibuixos ara apareixen més refinats, precisos i rics.



4 

Fem el mateix amb els elements naturals, amb fulles i tiges.

El resultat esperona infants i mestres, i per això aprofitem un diven-
dres de bonança per anar fins al PUJOLÓ a fer el mateix exercici.



5 

Escenaris
Amb tot el material de dibuix, distribuïm els infants en quatre grups 
per començar a dissenyar els quatre escenaris que ens caldran per 
intervenir en les parets que donen a cadascuna de les finestres.

 



6 

Els habitants del poble de l’herba

Un cop dissenyats, proposem als infants dos tipus de materials dife-
rents com el FANG i el FILFERRO, perquè ens sembla que tenen unes 
característiques complementàries que podran ajudar a fer néixer in-
sectes i altres animals petits.



7 

Preparant el fresc a les parets

Per poder pintar els escenaris a la paret blanca, optem per projectar
hi les imatges dels quatre diferents projectes.

En petits grups tothom va passant a dibuixar amb el llapis els dife-
rents elements que aniran configurant el resultat del fresc.
  



8 

Inici de la instal.lació

Pintar una paret és una experiència molt nova, que demana en un 
primer moment una presència de l’adult important.
Poc a poc els nens i nenes van aprenent i dominant la tècnica de pin-
tar amb la punta del pinzell.

Pensem que és fonamental que tothom pugui participar en aquest 
moment del projecte, malgrat que durant el procés de treball hem 
organitzat els grups fent tasques diferents. 
Pintar una paret amb l’esmalt i pinzells prims no es pot fer d’altra 
manera que amb molta cura.



9 

A poc a poc es van confonent 
les fulles de l’heura fresca que 
pengen per la paret, amb els di-
buixos i figures que els nens i 
nenes van fent al mur.

Els escenaris del poble de l’her-
ba van prenent forma. 



10 

Per acabar  el projecte, el darrer 
dels passos ha estat incorporar els 
insectes fets amb fang i filferro.

Un cop enllestit, només resta inau-
gurar la paret del nostre POBLE DE 
L’HERBA.



11 

El resultat final

PARET DE LA CLASSE BLAVA

PARET DE LA CLASSE LILA

Ens sembla que serà un magnífic present per la resta de nens i nenes 
que seran acollits en aquestes dues classes els anys que vindran.





TORNEM  AL  BOSC  EL  QUE  ÉS  DEL  BOSC

Us convidem a passejar pel PUJOLÓ 
per descobrir-hi l’exposició de pe-
ces de FANG que hem fet els nens i 
les nenes de P5 de Les Pinediques.  

 Novembre 2014 
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V. Art I trebAll per projectes. 
Projectes en llenguatges plàstic i literari

teló de fons
Conèixer els diferents sabers és, de fet, relacionar-se amb les diferents explicacions del món (Morin, 
2001). Els sabers expliquen el món (els planetes, la gravetat, la utilització dels verbs, l’extinció dels dino-
saures…). Aleshores, si els sabers són explicacions del món, el matís es troba en les diferents maneres 
d’explicar el món:

I campi del sapere rappresentano sistemi simbolici culturali attraverso i quali avviene la prima socializ-
zazione del bambino alla conoscenza organizzata, e storicamente costituita, acuì la scuola si rapporta. 
È attraverso l’applicazione, l’interpretazione, la revisione dei sistemi simbolici che si può crescere, 
comprendere, agire, nelle arti, nella scienza, nella vita in generale. (Rinaldi, 2009, p. 75) 

Podem afirmar que cada saber, per la manera com està constituït, activa un procés circular; per tant, la manera 
d’explicar el món és una manera de presentar el món i el món, presentat així, activa una manera d’explicar-lo.

I bambini sentono benissimo lo scricchiolio delle cose che cadono e l’odore buono delle cose che 
nascono. E soprattutto, e forse per la prima volta, che il sapere è mobile perché lo sono anche le pro-
cedure. E, fatto sconvolgente, che sono in grado d’incontrare il possibile e di usare e imporre scelte. 
(Malaguzzi, 1995, p. 90)

La competència de l’adult rau a trobar quines són les diferents maneres de presentar els diferents mons; 
la manera d’explicar la literatura, la música, les matemàtiques… els diferents llenguatges, amb les domi-
nants i les característiques de cadascun d’ells (Sacchetto, 1991).

I això implica un procés de creació i d’organització d’un missatge. Un missatge que no repeteix una fórmu-
la matemàtica o unes regles lingüístiques que, per altra banda, cal conèixer, sinó un missatge que constru-
eix un significat funcional que fa que l’altra persona es relacioni amb la nostra intenció d’una determinada 
manera, i no d’una altra. En conseqüència, o l’escola s’atura en la repetició de les regles d’un llenguatge 
–aquest seria el cas de l’aprenentatge o, més concretament, de l’entrenament d’un llenguatge– o es fa un 
salt qualitatiu i es construeixen missatges de significat i d’intenció amb aquest llenguatge. L’adult es pot 
basar, simplement, en la repetició dels llenguatges, o anar més enllà i arribar juntament amb els infants 
i joves a l’ús dels llenguatges per a una construcció dels aprenentatges sense restricció del raonament.

Explicar el món pressuposa utilitzar llenguatges diversos, un entrenament dels llenguatges que s’han de 
conèixer i practicar. Aquesta seria una primera fase que, evidentment, no es pot deixar de banda, i que 
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està caracteritzada per l’exercitació i la repetició. Però aquesta fase no és l’única i l’escola no s’hi hauria 
d’estancar. Ha de ser una fase suggeridora i propedèutica per a una fase posterior. Des de l’escola, s’hauria 
d’entendre com aquests llenguatges contribueixen a crear sentit, horitzons de significat respecte del món, 
posant en evidència alguns dels continguts, la ciència en uns aspectes, la literatura en d’altres… i així en 
tots els àmbits. Per tal de passar de la primera a la segona fase i després viure, coherentment, en aquesta 
fase posterior, l’adult ha d’activar uns processos que pretenen desenvolupar al màxim la facultat i l’energia 
de creació d’infants i joves:

Las diversas técnicas, los diversos lenguajes se usan, por así decir, para verificar, para apropiarse de la 
realidad, para dar a reconocerla a los demás y reconocerse con los otros. (Tonucci, 1977, p. 25)

Cal plantejar-se, també, quants llenguatges entren en joc en un mateix procés d’aprenentatge. Com apa-
reixen? D’on procedeixen? Són paral·lels els llenguatges o estan interrelacionats? Quan es treballa, per 
exemple, sobre la llum i les ombres amb els infants, es poden tenir presents alguns aspectes amb relació 
a la simbologia de l’ombra, de l’ombra com a lletjor, la foscor, la por, o a la tridimensionalitat de l’ombra, 
quina relació pot tenir amb els dibuixos animats on les ombres són tridimensionals…, i es pot arribar, 
d’aquesta manera, a un altre llenguatge que és el del moviment, el de l’acció. Aleshores, es crearà una his-
tòria a través d’imatges, no de paraules, i per tant s’entrarà en una altra gramàtica. Què ens diu la poesia 
de l’ombra, de la foscor? Per què parla de la foscor, de l’ombra, de la llum? Què expliquen els periodistes 
o escriptors sobre l’ombra, sobre la llum? Què diuen els diaris sobre l’ombra o la llum, la foscor de les 
ciutats, del metro? Com ho fem per a produir la llum? D’on ve de la llum?… i un llarg etcètera.

Basta escuchar a los niños para entender que la transdisciplinariedad, el modo en que el pensamiento 
humano conecta diferentes disciplinas (lenguajes) con el fin de alcanzar una comprensión más pro-
funda de algo, no es una teoría completamente independiente de la realidad ni un mandato docente; 
es una estrategia natural del pensamiento, respaldada por nuestra hipótesis inicial de que las oportu-
nidades de combinación y creatividad en una pluralidad de lenguajes enriquece las percepciones de 
los niños e intensifica sus relaciones con la realidad y la imaginación. (Vecchi, 2013, p. 75)

Aquesta reflexió no implica la intervenció de tots els camps ni de tots els llenguatges, sinó simplement 
que existeixen molts punts d’intersecció, molts camins d’entre els quals se n’escullen alguns, tenint cons-
ciència i coneixement de tots els que es deixen enrere, a partir d’una determinada i inevitable selecció. És 
una experiència per a arribar a múltiples llenguatges i a les seves interrelacions. 

L’activitat de l’adult pot partir de qualsevol llenguatge per a crear contextos que estiguin en consonància 
cognitiva amb l’experiència del grup en una situació determinada.

posada en escena 
Acostar-se a l’art visual, a la creació literària, a qualsevol manifestació artística, a fenòmens de la ciència 
o a la mateixa naturalesa, ajuda infants i joves a explicar-se a si mateixos i a interpretar la realitat que ens 
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envolta. En aquest sentit s’expressa Gianni Rodari en la introducció a La grammatica della fantasia. Intro-
duzione all’arte di inventare storie:

Io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l’immaginazione 
abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; a chi sa quale valore di 
liberazione possa avere la parola. «Tutti gli usi della parola a tutti» mi sembra un buon motto, dal bel 
suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. (Rodari, 1973, p. 5)

Tanmateix, però, calen contextos que donin respostes sense tancar-les i on es fomentin processos d’inter-
venció activa en la construcció dels significats i de participació i reflexió.

Sovint no es tracta tant de compartir el que percebem sinó el que veiem de nosaltres en el que mirem 
o sentim. L’intercanvi de les experiències viscudes permet, d’una banda, que cadascú expressi com s’ha 
sentit per reflexionar sobre què hi ha d’un mateix en les pròpies produccions i, d’altra banda, suposa en-
trenar-se per a iniciar connexions entre els aspectes biogràfics i les particularitats i contextos en els quals 
es produeixen les diferents manifestacions o fenòmens.

Si l’escola no valora el poder de les paraules, si actua domesticant la fantasia, si sotmet l’infant al rao-
nament en detriment de la imaginació, sense deixar-li sentir la tremolor de l’emoció que produeixen les 
paraules en una bona història o en un text literari, probablement puguem parlar d’una educació incom-
pleta, reduïda als límits de l’ensinistrament. (Bernal, 2007, p. 60)

Amb els Projectes en llenguatge plàstic i literari al parvulari de Les Pinediques s’intenta connectar aquests 
dos llenguatges i trobar la seva complementarietat en l’experimentació i en l’expressió de descobertes di-
verses. El producte final d’aquests projectes és una exposició i l’edició d’una publicació. Quan arriba Sant 
Jordi, se celebren els Jocs Florals. Els cursos d’educació infantil hi participen realitzant un llibre col·lectiu 
que és el resultat d’un treball que intenta connectar el llenguatge plàstic i el llenguatge literari com a fruit 
d’un procés d’observació, experimentació, anàlisi i expressió.

S’inicia un procés de recerca a partir de documentar-se i compartir la informació i els materials que tot-
hom pot aportar. En funció de l’àmbit en el qual s’aprofundeix utilitzant els llenguatges plàstic i literari 
com a vehicles d’expressió i de coneixement, les eines i estratègies són unes o unes altres (lectura de 
textos, visualització d’obres d’art, experiments en el camp de la física, contactes amb la natura…), però 
l’esperit del Treball per projectes amb la construcció col·lectiva del coneixement sempre regeix el procés 
d’aprenentatge. Tot plegat, són diàlegs entre diferents maneres d’explicar el món que ens apropen, una 
vegada més, al fet creatiu.
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1
Edició: La nit (P5, curs 

1997-1998)

1

https://drive.google.com/file/d/1EYNczw4A_VPlR1xRC1B4ZvEww8YWizX6/view?usp=sharing
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2
Edició: Mirem Miró P4 i P5. 

Segona part (P4-P5, curs 
2002-2003)

3 
Edició: Maragall (P3 i P5, 

curs 2004-2005)

4 
Edició: Desitjos d’aigua (P3-

P4-P5, curs 2007-2008)

5 
Edició: La caputxeta 
vermella (P5, curs 

2008-2009)

6 
Enregistrament sobre l’edi-
ció: La caputxeta vermella 
(0.45 min) (P5, curs 2008-

2009)

7 
Edició: El petit príncep (P3-

P4-P5, curs 2013-2014) 

2

6

4

3

7

5

https://drive.google.com/file/d/1QFwxsNB-aQpkdtAVwCEktmPIfsmiH5m7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gjbiWienspa9ypCSexxlHof0-ZKkV85J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IQZr7XR31mSzgmPxzG2uzLL2XApehhiV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDfLeSTbSShUPB_hK8Y-RYmtjr_ttsEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fyEjgmURcqHVBqtWNzlsOIXFuldVgnL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J2YQ-HN1TE-NGZxTZr2XPgem8pG1KX9t/view?usp=sharing
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Aquest  any 2015 és l’any internacional de la LLUM, i l’escola ha deci-
dit fer girar l’eix transversal al voltant d’aquesta efemèride.

La llum és ciència, màgia, física, art... però també és metàfora de sen-
timents.

Amb les dues classes de P5 ja fa mesos que estem afrontant una te-
màtica a través dels contes que els llegim a la biblioteca i que ens ha 
semblat que podria dialogar molt bé amb la llum. Hem fet una tria de 
contes per aprofundir el coneixement del somni com a vehicle per fer 
viatges, amb els nens i les nenes .

Amb tot això hem fet un farcell i, organitzats en tres grups, veureu el 
treball realitzat al voltant de tres fenòmens diferents:

Pensaments, idees i llum:   SOPA DE PENSAMENTS

Somnis i llum:  LA MÀQUINA DELS SOMNIS

El dia, la nit i la llum:  BONA NIT, SOL!  BON DIA, LLUNA!

Us desitgem una bona lectura, i us desitgem una bona diada de Sant 
Jordi.

L’equip de mestres de P5
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SOPA  DE  PENSAMENTS

        Amb  la BERTA, en POL C., l’ORIOL C., la BRUNA C., l’AMÈLIA, l´ÍNGRID, l’ARNAU, en JORDI, en POL R., en GEINER, en JOAN, la 
QUERALT,  l’AINA, l’ANDREA, la LORENA, l’ELBA i la Maite.

El repte amb aquest grup d’infants de cinc i sis anys no ha estat senzill. Es 
tractava de pensar sobre els pensaments; de parlar i de recollir en un conte 
i en diferents instal·lacions relacionades amb la llum, les idees que els nens i 
les nenes tenen sobre els pensaments. 

El treball ha estat intens, interessant i molt divers. Des de parlar de quines 
són les imatges i  les sensacions que es perceben durant l’acció de pensar,
 Quan penso ho veig tot de color negre i hi ha llumetes

fins a aconseguir expressar amb molt d’encert què són o com es construei-
xen els pensaments: 
 Un pensament és com si et parlessis a tu mateix.
 El pensament es construeix amb les neurones, les neurones s’ajunten  i fan un pensa-

ment.

..i vaig pensar que és en els somnis que puc fer
viatges i que les meves dues vides paral·leles: la d’adormit

i la de despert s’enriqueixen l’una a l’altra

 Joan Vinyoli
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EL  CONTE

 

L’AVI  HAVIA POSAT  UNA  OLLA  AL  FOC PER  FER  SOPA  
DE  LLETRES.  MENTRE  LA  REMENAVA,  LES  LLETRES  
S’ANAVEN  ORDENANT, TOT FENT  PARAULES. ERA UNA 
MENA DE VIATGE QUE FEIEN LES LLETRES GIRANT AL 
VOLTANT DE LA CULLERA COM UN REMOLÍ. 

QUAN  LA  SOPA  VA  ESTAR  A  PUNT, L’AVI VA ESCU-
DELLLAR ELS PLATS… I HI PODÍEM LLEGIR PARAULES 
SENCERES! 

VAM QUEDAR TOTS BOCABADATS QUAN ENS VAM ADO-
NAR… QUE  LES PARAULES QUE ES FORMAVEN EXPLICA-
VEN  ELS  NOSTRES  PENSAMENTS!
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EL VIATGE  

(...) Era una mena de viatge que feien les lletres al vol-
tant de la cullera com un remolí (...) Les paraules que es 
formaven explicaven els nostres pensaments.

La paraula PENSAMENTS ens acompanya durant tot el trajecte perquè la 
proposem  com a fil conductor de totes les accions.

Comencem per una instal·lació d’una sopa de lletres de gran dimensions 
amb la paraula PENSAMENTS.  En cadascuna d’elles, tots els infants hi escri-
uen un fragment del conte i ho transformem també en un LLIBRE fent una 
reproducció de les mateixes lletres retallades, en suport paper.
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EL  CALIDOSCOPI  

            El calidoscopi és com una sopa de lletres però amb figures de colors.

La construcció d’un CALIDOSCO-
PI que juga amb les lletres de la 
paraula PENSAMENTS, capgirant
la i multiplicant la, ens dona la 

possibilitat d’imaginar com viat-
gen les lletres a través de la llum 
i dels colors.
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EL  MIRALL  

L’efecte mirall ens permet fer malabarismes amb la paraula PENSAMENTS, 
transformar la i crear nous mots.

Un pensament és com un desig. Nosaltres juguem i parlem i, mentrestant, pensem i 
es fan les paraules.
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DELS PENSAMENTS ALS SOMNIS

Quan  és de  dia  pensem  i  quan  és  de  nit  somniem. 
Els  pensaments  els  fem  nosaltres i  els  somnis  també.
Els  somnis  són  una  mena  de pensaments  que  has  tingut  de  dia  i 
que es  fan  realitat  a la  nit.

De  nit  els  pensaments  es  fan  petits i  creixen  els  somnis. 

A dins  d’un  somni  pots  somiar  que  
estàs  dormint.

Podem  viatjar  somiant  però  també podem  
pensar  que  viatgem  quan estem  desperts.

Acostar nos als pensaments ens ha portat als somnis, als viatges imaginaris, al 
son i a la vetlla, al dia i a la nit, a la llum i a la penombra.
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Amb l’OT, l’ANIOL, la DINA, en MOUSSA, la  NIKOLA, l’ÈRIC, la MARTINA, l’ORIOL R., en MARC P., l’ÀLEX F., en 
POL C., la MAR,  l’AYA, la  JÚLIA, la NATASHA  i en David.

 Si dorms molt a prop d’algú i els caps es toquen, els somnis s’encomanen. El cap del que 
no somniava es queda amb el somni de l’altre. 

El món dels SOMNIS connecta fantàsticament bé les capacitats creatives dels 
infants amb el fenomen de la llum.

Però també travessa el món de les pors, dels desitjos, del conscient i del que no 
acabem de comprendre.

Amb els nens i nenes d’aquest grup els comencem demanant que ens parlin 
dels somnis…

Quan em fico al llit sembla que polsi un interruptor i els 
somnis comencen.

 Joan Vinyoli

 Hi ha dues menes de somnis: els somnis, 
que són bons, i els malsomnis, que són els 
que fan por.

LA MÀQUINA DELS SOMNIS
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Per començar a endinsar nos al món dels somnis els nens i les nenes van vo-
ler parlar dels “malsomnis”.
Vam demanar a cada infant que ens expliqués un malson, i vam identificar 
quines coses els fan por dels MALSONS.

Si tu dorms i tens un somni que no t’agrada, i 
vols canviar de somni has de cridar ben fort: 
PAPER BLANC!   



14 

 

EL  VAMPIR  I  L’AVIÓ

Amb tots aquests elements que han sortit dels nens i nenes del grup, els 
proposem de fer un exercici per crear una història nova. 

Aparellem dos dels dibuixos, i els demanem d’inventar una HISTÒRIA, un 
malson.
 
   

Aquest conte, segur que és un somni perquè una habitació no 
es pot convertir en un bosc. Però això és en un conte, i als 
contes hi pot passar de tot. 

  
 
 
 
 

I el malson es converteix en una 
instal·lació, en la qual es tracta 
de buscar el VAMPIR que està di-
buixat amb un retolador fosfo-
rescent i descobrir lo amb les 
llanternes amb llum ultravioleta.
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EL  MALSON

UNA   VEGADA   HI    HAVIA   UN   VAMPIR  QUE   NO   
PODIA   ANAR   A   CASA   PERQUÈ   ERA   MOLT  LLUNY  I   
HAVIA   D’ANAR   A   BUSCAR   UN   AVIÓ. PERÒ  ELS   
VAMPIRS   ES   CREMEN   AMB   LA   LLUM   DEL   SOL.

AL   CONDUCTOR   DE   L’AVIÓ   LI   VA   PASSAR   ALGU-
NA   COSA   I   TAMBÉ   ES   VA   CONVERTIR   EN   VAM-
PIR. 

DE    SOBTE   A   DINS   DE   L’AVIÓ,  TOTHOM  ES    VA    
POSAR    A   CRIDAR   PERQUÈ    HI   HAVIA   UNA   ARA-
NYA  I  VAN    ANAR   A   BUSCAR   EL   PILOT   DE   L’A-
VIÓ .

ALESHORES    VAN   VEURE    QUE   ERA   UN   VAMPIR   I   
TOTHOM    VA   AGAFAR   UN    PARACAIGUDES   I    VAN   
SALTAR    PER   LA    FINESTRA.
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L’ APARELL  PER  SOMNIAR

El joc de fer una MÀQUINA DE MALSON  ha estat una manera bonica de con-
nectar el món dels somnis amb el de la llum: 
 Entreu i veureu com els malsons surten per la xemeneia!

 

 
 
 

                         Els malsons surten del que et passa al dia.
  

 
 

 Si vols sortir d’un malson pots canviar de 
llit.

 De vegades quan somnio, veig la ratlla 
de la llum al voltant de la porta i em des-
perto.

 A mi em passa que tinc un somni antic 
com dels nostres avantpassats.

 De vegades vols obrir els ulls però els ulls 
et pesen molt.
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Amb  en ROGER, en MARC B., la DOAE, la GAL.LA, la LAIA, en GIL, en POL R., l’ÀLEX,  en JOSEPH, l’URIEL, en NEL, la MARIA, la BRUNA, 
l’AINOHA, l’ALBA i l’ARIADNA.

Aquest grup de nens i nenes han reflexionat sobre la NIT i el DIA i el SOL 
i la LLUNA, a partir de preguntar se què és la LLUM: 

 El sol es fa quan ens despertem. 
 Jo penso que l’aire empeny el sol cap a les muntanyes.
 És una bola de foc gegant que ens fa claror i ens escalfa.

I també parlen del perquè no veiem la LLUM quan és de NIT:

 El sol es fica a darrere dels núvols i tapa un tros de lluna.
 El sol i la lluna fan voltes per la terra. Quan el sol està a sobre, la lluna està a sota. 
 La lluna fa llum perquè reflecteix la llum del sol.

Oh sol daurat d’uns altres dies,
 quantes vegades jo t’he vist

desfer te al cim de les muntanyes,
Quan, de retorn, girava els ulls ! 

 Joan Vinyoli

BONA NIT, SOL!  BON DIA, LLUNA!
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BON DIA SOL !

AL MATÍ QUAN OBRO ELS ULLS VEIG LA TEVA LLUM QUE ENTRA 
PER LA FINESTRA.

T’ESTIMO MOLT PERQUÈ CADA DIA ENS ESCALFES!

M’AGRADA QUAN PLOU I FA SOL, PERQUÈ LES BRUIXES ES PENTI-
NEN I SURT L’ARC DE SANT MARTÍ.

M’AGRADA EL SOL DE PRIMAVERA PERQUÈ VENEN ELS OCELLETS 
QUE VAN FUGIR I LES PAPALLONES.

M’AGRADA EL SOL DE L’ESTIU PERQUÈ PUC ANAR A LA PLATJA.

M’AGRADA EL SOL DE TARDOR PERQUÈ ELS ARBRES ES DESPU-
LLEN.

M’AGARADA EL SOL DE L’HIVERN PERQUÈ PUC ANAR A LA MUN-
TANYA I FER UN NINOT DE NEU GEGANT!

BONA NIT SOL!

BON DIA LLUNA! TU QUE CADA DIA EM FAS COMPANYIA AL LLIT.

M’AGRADA VEURE EL CEL QUAN ÉS LLUNA PLENA, QUE ÉS LA MA-
RE DE TOTES LES ESTRELLES.

SOL I LLUNA, PARE I MARE, VOSALTRES SOU ELS PARES DE LA TER-
RA. GRÀCIES PER CUIDAR EL NOSTRE PLANETA TERRA.

 L’ ODA  A  LA  NIT I  EL  DIA
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tu creus que la lluna entra a casa teva? Si és massa gran !  I a més, no té 
mans !
A vegades el sol i la lluna es creuen i la lluna es posa a davant del sol.
Té molts forats i a vegades sembla un plàtan, i a vegades una taronja.
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EL  LLIBRE  A  LES  FOSQUES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Per fer el  llibre, els hem proposat de buidar les figures principals. 
El SOL i la LLUNA, que són els protagonistes, els han fet amb pintura fosfo-
rescent. I el que han tingut més clar, és que el sol havia de ser present a to-
tes les pàgines.

 El sol hi és sempre, encara que no el veiguem. 

El sol de l’hivern és més fred i podem anar a la neu.

El sol de l’estiu és més calent i ens podem banyar.
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LES  IMATGES EN MOVIMENT

Has d’anar girant el plat de cartró fins que veus l’ocell a dins de la gàbia. Com que 
ho vas girant, sembla que l’ocell canvii de banda del plat i sigui a dins de la gàbia.

La reiteració dels dibuixos que tenen una continuïtat a dins d’una seqüèn-
cia, demanen destresa i paciència. L’efecte que en resulta és màgic per in-
fants i adults.
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Són dibuixos que es mouen quan els passes molt depressa. És com una 
pel.lícula de dibuixos animats. 

EL  ZOOTROP

 
 
 
 
Els nens i les nenes tenen l’oportunitat d’acostar se a les primeres nocions 
del moviment en el cinema... Tot plegat, l’animació d’uns dibuixos que ens 
porten a viatjar cap a un món fet de SOMNIS, de PENSAMENTS i de LLUM.
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Adreça: 
Edifici del parvulari: 
C. Ramon Pou, s/n Tel.93 880 03 03  
Edifici de primària: 
Passeig de les Pinediques, s/n Tel. 93 880 02 14 
Mail:  a8029301@xtec.cat  

  

Generalitat de Catalunya 
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Escola Les Pinediques 
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Enregistrament sobre l’edi-

ció: A la llum dels pensa-
ments i dels somnis (2.53 
min) (P5, curs 2014-2015)
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P3 P4 P5
A P4 hem iniciat el treball de l’Escric a partir de 
la lectura de contes relacionats amb els llegums 
i hem imaginat receptes per a diferents perso-
natges que trobem en els contes.

Abans, però, hem explorat els llegums; obser-
vant los al natural i a través de la lupa, posant
los en remull, plantant los, dibuixant los del na-
tural ...

Amb les dues classes de P5 hem treballat el te-
ma dels llegums des d’una vessant literària. 

Prèviament els infants han observat, tocat, olo-
rat, tastat i  plantat diferents llegums. També 
han buscat receptes de cuina, descobert  la mà-
gia d’alguns llegums en els contes, han fet una 
tria de poemes, refranys, dites i endevinalles, i 
han practicat tots junts diferents tipus de text. 

No hi ha millor manera per conèixer els lle-
gums com tastar los.

Amb els nens i nenes de P3  hem preparat uns 
petits aprofundiments per cadascun d’aquests 
quatre llegums: cigró, mongeta, fava i llentia.

Un conte ens ha servit per presentar el tema. 
Després hi ha hagut el tastet, i finalment hem 
preparat un bon planter de llegums que troba-
reu al celobert de P3, i hem guarnit l’arbre 
amb un cuc de llegums que s’ha anat prepa-
rant amb l’ajut de tothom.

Literatura, cuina, ciència, i estètica ens han 
permès apropar els infants als llegums, i de 
passada conèixer los un xic més a tots.

 Jo trec la pell de la mongeta perquè no m’agrada.

 Sofia, t’agraden les faves?

 No n’havia menjat mai de faves a casa!

 Mongetes cuites i seques, seques i cuites, cuites i seques.

 Quan mengem mongetes, fem més pets!

 Jo trobo que els cigrons tenen gust de vent.

 He trobat dues mongetes bessones… estan enganxades!

LA  FAVERA

FAVA  FAVERA

QUE  ARRIBES  AMB  LA  PRIMAVERA,

I TOTA  VERDA

ET  PLANTEM  A  SOTA  TERRA.

AMB  LA  LLUM  DEL  DIA

ET  DESPERTES  UNA  MICA  CADA  DIA,

I AMUNT,  AMUNT  T’ENFILES

COM  LES  FORMIGUES.

SURTS  MOLT  FINA

DE  LA  TEVA  BANYA  FLORIDA,

FAVES  A  LA  CATALANA  PREPAREM

I AMB  BOTIFARRA  I  CANSALADA  LES  MENGEM.

SÓC  UN  LLEGUM  PETIT  I  RODÓ,
FORT  I  RUGÓS  ABANS  D’ANAR  A  L’OLLA
I  QUAN  SE’M  MENGEU  SÓC  TOU  I  GROC.

QUÈ  SÓC?
ELS  DILLUNS  MENGEM  LLEGUMS
I  ELS  DIVENDRES  MONGETES TENDRES.

ELS  PÈSOLS AMB  ARRÒS
ELS  MENGEM  EN  UN  PLAT  GROS.

POSEM  LES  LLENTIES  AL  PLAT  
I  ENS  LES  MENGEM  AL  TERRAT.

ENS  REPARTIM  ELS  CACAUETS
COM  BONS  GERMANETS.
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Edició: Abecedaris (P3-
P4-P5, curs 2016-2017) 
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VI. els AmbIents.
Espais d’aprenentatge i Treball per projectes

teló de fons
Els Ambients suposen una alternativa a la concepció educativa convencional que pretén que un grup 
nombrós d’infants facin el mateix, tots junts. Amb els Ambients s’amplien les possibilitats per tal que els 
infants en agrupacions diverses o individualment actuïn lliurement en els diferents espais escolars. Pel 
que fa al paper de l’adult, no s’hi preveu la presència constant d’un adult que, a vol d’ocell, ho supervisa 
tot de manera superficial sense abastar què passa. En una concepció convencional, no hi ha una orienta-
ció pedagògica ni, en conseqüència, unes condicions organitzatives corresponents que li permetin fer un 
zoom que l’acosti als detalls de les accions i les interaccions amb els materials i entre els infants. En canvi, 
en els Ambients es perfila un adult que, de manera conscient, fa un pas al costat per fugir del centre on, 
massa sovint, està instal·lat. Des d’aquesta altra posició, organitza diferents propostes de característiques 
diverses que actuen amb simultaneïtat:

Los valores se expresan concretamente en la calidad de las propuestas y del «procedimiento» educa-
tivo, en el intercambio continuo con el mundo contemporáneo, en una idea de la enseñanza que opta 
por no transmitir «verdades» circunscritas en diversas «disciplinas», sino, más bien, por mantenerse 
al lado de los niños, construyendo contextos donde puedan explorar sus propias ideas e hipótesis, 
individualmente o en grupos, y comentarlas con los amigos y los maestros. (Vecchi, 2013, p. 44)

Des d’aquesta perspectiva, els Ambients pròpiament dits, entesos com una estratègia metodològica i 
organitzativa lligada a un replantejament de l’espai-aula i dels espais d’aprenentatge, es concreten, al 
nostre país, al voltant de l’any 2000. És evident, però, que la concepció de l’espai com a ambient d’apre-
nentatge, tenint com a elements principals el mobiliari i els materials, té un llarg recorregut que, en part, 
ja he esmentat breument en el capítol 2. No és sobrer, tanmateix, recordar altre cop, pel que fa a la pre-
ocupació pels materials i objectes que eduquen, la figura precursora de Friedrich Froebel o, un segle més 
tard, de Maria Montessori (1870-1952). Tanmateix, la llista d’educadors i educadores que es preocupen 
pel mobiliari, els objectes i els espais és llarga en el temps i rellevant en les contribucions fetes. Algunes 
propostes pedagògiques que han influït decisivament en l’educació de la infància no poden explicar-se 
sense la preocupació envers els espais i els materials (Riera Jaume et al., 2014). És el cas de la globalitza-
ció dels aprenentatges impulsada per Ovide Decroly (1871-1932); és l’educació a la mida i l’aprenentatge 
funcional que postula Édouard Claparède (1873-1940); és el mètode de projectes de William Kilpatrick 
(1871-1965). És remarcable que les personalitats citades neixen amb molt pocs anys de diferència, entre 
el 1870 i el 1873. D’alguna manera es vinculen generacionalment i culturalment a un canvi pedagògic 
que tindrà en l’Escola Nova el seu centre neuràlgic. Ja més recentment destaquen les reflexions de Loris 
Malaguzzi, que bateja l’espai com a tercer educador:
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Malaguzzi cree, por encima de todo, en las grandes potencialidades del niño y del ser humano. 
Pero para que estas riquezas se expresen y se desarrollen, las criaturas tienen derecho a participar 
de un ámbito capaz de solicitar y de convertirse en un interlocutor complejo de esas capacidades 
para que éstas se puedan, cualitativamente, expresar y desarrollar profundamente. Por lo tanto, 
el ambiente es concebido como un partícipe del proyecto pedagógico. Comentaba Malaguzzi en 
este sentido que el ambiente es un educador más que, entre otras cosas, no paga seguridad social. 
(Hoyuelos, 2006, p. 73)

D’alguna manera, l’evolució pedagògica transcorreguda amb relació al paper dels espais i dels materi-
als en l’educació escolar implica una evolució cap a un qüestionament de tres grans característiques 
clàssiques dels espais escolars: la seva estabilitat, la seva independència física i la seva especificitat. La 
pedagogia contemporània, en canvi, postula la flexibilitat, la mobilitat, l’obertura a l’exterior i al món, la 
continuïtat dins-fora. Així doncs, i seguint Viñao Frago, amb relació a l’espai escolar es planteja una qües-
tió fonamental:

Si se transforma en un espacio frío, mecánico o en un espacio caliente y vivo. En un espacio dominado 
por la necesidad del orden implacable y el punto de vista fijo, o en un espacio que, teniendo en cuenta 
lo aleatorio y el punto de vista móvil, sea antes posibilidad que límite. (Viñao Frago, 1994, p. 74)

A aquesta evolució conceptual hi han contribuït arquitectes destacats que han alimentat i promocionat 
la idea d’Ambients d’aprenentatge a través d’estructures escolars que superen la idea d’aula. L’amplien a 
passadissos i a vestíbuls que donen coherència als espais interiors i connecten el dins i el fora, com explica 
en una entrevista el reconegut arquitecte Herman Hertzberger:

Facciamo una parete in vetro con pannelli scorrevoli o ad armonica, così che la classe si possa aprire 
sul corridoio, cosi che si possa occupare una parte del corridoio e rendere lo spazio nel suo insieme, 
più ampio. Così facendo si aprono delle prospettive interessanti circa l’uso di spazi tra classi distinte 
ma vicine. Vede, tendiamo a rubare agli spazi comuni, è il metodo Robin Hood! Ma c’interessa questo 
spazio comune come «unità», non siamo anarchici. (Delli Ponti, 2019, p. 21)

Es combinen espais més íntims i d’altres de col·lectius per afavorir la democràcia i el respecte a la diversitat:

En la relación entre lo social y el espacio, resulta clave como la forma y organización del espacio 
influyen en las posibles configuraciones de la construcción social. Por ejemplo, un recinto cerrado 
produce una tendencia a habitar (círculo), una experiencia más íntima, la búsqueda de un hueco para 
quedarse, o los límites marcan una pertinencia; en otros casos, la disolución de los límites, la continui-
dad espacial, conlleva el tránsito, el fluir. (Polonio, 2005, p. 52) 

El concepte més potent que, des de l’escola, podem copsar sobre els Ambients com a espais d’aprenentatge 
rau, precisament, en l’origen mateix de la paraula ambient. Pel que sembla, la van introduir els geògrafs a 
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principis del segle XX per donar un sentit més ampli a la paraula entorn; per tal que inclogués les modificaci-
ons que els éssers humans exercim sobre el medi: «Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los par-
ticipantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores» (Raichvarg, 1994, p. 21, citat per 
Riera et al., 2014, p. 21). Aquest seria el sentit que haurien de prendre els Ambients com a espais d’aprenen-
tatge. És a dir, haurien de ser contextos que oferissin als infants la possibilitat d’interaccionar amb materials 
diversos per a experimentar i construir mitjançant l’observació, la comparació i la reflexió i, des d’aquesta 
perspectiva, avançar en el raonament lògic i la deducció, partint de la pròpia experiència:

Unos espacios y unos tiempos de aprendizaje definidos por una dinámica que permite proyectos de 
investigación individuales o colectivos que brindan la posibilidad de estar en contacto con diferentes 
saberes y lenguajes, y que promueve la iniciativa, la creatividad y un pensamiento abierto. Los niños y 
niñas de la escuela tienen la posibilidad de tomar sus propias decisiones, iniciar sus proyectos, poner en 
marcha ideas y propuestas. (Bonàs, 2010, p. 33-34)

Contextos, en definitiva, per a descobrir les pròpies possibilitats, capacitats i dificultats, tot compartint 
i respectant les accions i aportacions dels altres. Prèviament a la proposta pedagògica dels Ambients, la 
metodologia dels Racons de treball va adquirir un considerable protagonisme a la dècada dels anys vui-
tanta, en la línia d’afavorir l’autonomia dels infants i d’organitzar l’aula de manera més flexible i oberta, 
tant pel que fa als espais, als objectes, al material i al mobiliari, com en referència a l’organització de l’ac-
tivitat i dels temps escolars (Figueras i Pujol, 1988). Amb els Ambients, s’aprofundeix en la concepció que 
l’infant no aprèn unidireccionalment de l’adult, sinó que també aprèn dels coetanis, en petits grups que 
es formen de manera natural en el si de cada Ambient, i així s’estableix una xarxa de relacions que intervé, 
també, en l’aprenentatge. Generen un clima de benestar que fa que les persones siguin receptives a qual-
sevol proposta, pregunta o aprenentatge i que s’estableixin connexions entre les diferents descobertes. 
Els dubtes que produeixen l’assaig-error, l’establiment d’hipòtesis, la verificació, la comprovació…, són les 
estratègies a partir de les quals s’organitza el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

En definitiva, parlem d’espais d’activitat i de reflexió compartides, per tal d’aprendre a través de les accions i de 
les relacions que el coneixement es construeix des d’un mateix, però en companyia, en la relació amb els altres:

Quando gli spazi sono ben articolati e scanditi in angoli che danno la possibilità di stare in piccoli 
gruppi hanno un riflesso positivo anche sulla socialità, perchè facilitano la cooperazione tra bambini e 
consentono loro di vivere situazioni socialment più produttive e di sfruttare a pieno i vantaggi del fare 
insieme. (Galardini, 2010, p. 31)

En els Ambients, l’aprenentatge no és propietat concreta de ningú, sinó que es comparteix, es fa públic i 
es posa a l’abast de tothom. S’afavoreixen maneres d’aprendre que contemplen tant la individualitat com 
la col·lectivitat, respectant, d’aquesta manera, les diferents identitats. Es procura que la simultaneïtat i 
la flexibilitat de les propostes afavoreixi l’autogestió i el treball en petit grup. Així doncs, tot i estar en un 
dels espais que un Ambient determinat ofereix, es continua tenint el sentit de pertinença a un col·lectiu 
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perquè la distribució simultània de les propostes en un mateix espai obert afavoreix l’intercanvi visual i 
facilita l’accés a tot el que hi passa.

En la vida quotidiana dels centres, els infants participen en una col·lectivitat, però és essencial no 
perdre de vista que les col·lectivitats no impliquen necessàriament regles rígides. La vida col·lectiva 
pot ser variada, oberta, sorprenent… (Jensen, 2015, p. 7) 

Tal com s’ha dit, s’amplia la idea d’aula incorporant-hi passadissos i espais complementaris de l’escola. 
Els passadissos passen de ser espais de trànsit a ser espais habitables, que poden acollir propostes di-
verses que connecten les diferents aules. S’incrementen i s’optimitzen els espais perquè es trenca amb 
l’esquema convencional d’una classe per a cada grup d’infants; i amb la concepció que tots els espais 
eduquen s’expandeix l’espai educatiu a tota l’escola. L’aprenentatge i les relacions tenen lloc arreu. Els 
vestíbuls responen més a la idea de lloc de trobada, com és el cas de la plaça de les escoles del nord 
d’Itàlia, que a la de lloc indefinit de recepció provisional i d’accés al centre (Vecchi, 2013). L’espai no 
només és el continent de les experiències durant el procés d’ensenyament-aprenentatge sinó que és, 
per si mateix, aprenentatge. Cada ambient, cada espai d’aprenentatge té una identitat pròpia amb 
materials que presenten diversos reptes que varien en funció de les propostes. Així ho assenyala Carla 
Rinaldi en una conversa amb Vea Vecchi:

El espacio ya no es simplemente un telón de fondo, sino un jugador clave: organizar el espacio significa 
organizar una metáfora del conocimiento, una imagen de cómo conocemos y como aprendemos. De 
hecho, si el conocimiento no progresa mediante la formalización y la abstracción sino, como parece, 
gracias a la capacidad de contextualizar, de crear relaciones, de actuar y de reflexionar, los espacios, 
el mobiliario, las luces, los sonidos deben facilitar las relaciones, las acciones, las reflexiones, la puesta 
en común y la colaboración. Así tenemos en el concepto del diseño del ambiente que significa diseñar 
la vida, que supone construir un contexto en el que sea posible seguir viviendo. (Vecchi, 2013, p. 163)

El fet que durant els Ambients el concepte tradicional d’aula desaparegui, implica que s’obrin les portes a 
altres espais de l’escola habilitats en aquest sentit. 

Els grups d’infants es redistribueixen de manera que no corresponen als grups de referència, ja que se sol 
fer intersecció entre els diferents nivells. Hi ha la possibilitat de la lliure circulació, durant la qual els infants 
canvien d’espai quan ho desitgen; o la circulació més estable que preveu l’estada en un mateix Ambient 
durant una o diverses sessions. A fi de poder treballar amb grups reduïts d’infants, hi solen participar tots 
els adults que estan implicats en el cicle, provocant que el concepte d’adult de referència també es modi-
fiqui. Quan un Ambient d’aprenentatge està situat en una aula de referència d’un grup d’infants, suposa 
que o bé l’espai-classe s’ha distribuït preveient-ho, o que en els moments d’Ambients s’ha de redistribuir 
i, aleshores, són espais amb una identitat poc concreta. En aquest cas s’han de retirar els materials, amb 
el gran inconvenient que els infants no poden deixar traces de les seves accions ni continuar amb fluïdesa 
les descobertes d’un dia per l’altre:
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El ambiente lo debemos concebir como copartícipe del proyecto pedagógico. Ambiente o microclima 
entendido como una elección consciente de espacios, formas relacionales, vacíos, llenos, materiales, 
texturas, colores, luces, sombras, olores, etc., que deben potenciar, ayudar y reflejar la convivencia 
pedagógica y cultural que se construye en las instituciones educativas, creando vínculos que hagan 
posible la definición de las diversas identidades. (Hoyuelos, 2005b, p. 173)

És important apuntar que com més potent i globalitzadora és la implementació dels Ambients, entesos 
com a contextos d’aprenentatge, més identitat tenen els espais, perquè mantenen la mateixa estructura 
organitzativa i metodològica i el mateix estil d’intervenció educativa en totes les situacions.

posada en escena 
El curs 2007-2008, el parvulari de Les Pinediques estableix els Ambients, entenent-los com uns espais 
d’aprenentatge oberts a l’experimentació i a l’intercanvi del coneixement i de les relacions els quals ofe-
reixen als infants la possibilitat de desenvolupar-hi petits projectes, en la línia del que, en el seu moment, 
va plantejar William Kilpatrick, una estratègia metodològica que el parvulari no ha abandonat mai. És per 
aquest fet que no es contempla la lliure circulació entre Ambients, ja que quan l’equip de mestres en va 
fer el plantejament privilegiava, tal com s’ha dit, que poguessin sorgir projectes que garantissin la continu-
ïtat de les descobertes dels infants. Així doncs, els grups són fixos i estan a cada Ambient durant diverses 
sessions, amb la presència d’un adult que observa i que proposa, interrogant-se juntament amb l’infant. 
És una manera d’introduir els Ambients, en coherència amb la concepció d’un infant capaç, acompanyat 
d’un adult que busca l’equilibri entre fer propostes i deixar que els infants s’autogestionin el temps. Per 
altra banda, es mantenen els materials bàsics del Treball per projectes inicial (vegeu l’apartat II d’aquest 
capítol) en un dels Ambients: l’Ambient del material gran, per conservar l’essència de la intervenció edu-
cativa que ha caracteritzat sempre el parvulari de Les Pinediques.

Els Ambients, entesos com a espais d’aprenentatge, es van realitzar al parvulari de Les Pinediques durant 
sis cursos escolars; des del curs 2007-2008 fins al curs 2012-2013, ambdós inclosos. Vist en la distància, 
va ser una època de trànsit, necessària per a arribar als Tallers integrals, que tractaré en el pròxim capítol. 

Els Ambients que hi va haver durant aquest període són els següents:

— L’Ambient de L’AIGUA
— L’Ambient del COLOR-LLUM
— L’Ambient de la FOSCOR
— L’Ambient del GRA
— L’Ambient de les CONSTRUCCIONS AMB MATERIAL GRAN
— L’Ambient de les CONSTRUCCIONS AMB MATERIAL NATURAL
— L’Ambient de les CONSTRUCCIONS AMB MATERIAL PETIT
— L’Ambient de PASTAR
— L’Ambient de PINTURA



L’Ambient de PASTAR

A través del tacte s’obre tot un món de sensacions, algunes 
més agradables que les altres... L’ús de les diferents eines i la 
manipulació dels diferents materials porta els infants a com-
partir emocions i a deixar ne constància en produccions indivi-
duals i col·lectives.

L’ambient de L’AIGUA

L’aigua desvetlla als infants una curiositat profunda. Obser-
vant com s’hi mouen, ens adonem com van establint teories 
sobre fenòmens de l’entorn a partir de les seves descobertes, 
i com es generen relacions naturals de complicitat entre ells.

L’ambient de les CONSTRUCCIONS AMB MATERIAL NATURAL

Castells, habitatges de tota mena, petites ciutats i circuits que 
els infants construeixen a partir de la descoberta de propietats 
com l’equilibri, la pressió, el pes... i de compartir i consensuar 
idees, visions i accions.



L’ambient de les CONSTRUCCIONS AMB MATERIAL PETIT

Talment petits enginyers, els infants descobreixen com estan 
construïts alguns aparells domèstics en desús, quines són les 
peces que els componen i la seva funció, aprofitant la possibili-
tat que tenen de fer se’ls seus, desmuntar los i crear altres apa-
rells i petites estructures. 

L’ambient de PINTURA

Com en un taller d’artista, cadascú s’explica a través de materi-
als  plàstics. A través de les diferents produccions, els infants es 
coneixen més a si mateixos i també descobreixen els altres i el 
món que els envolta.

L’ambient del COLOR LLUM

Interactuar amb la llum sedueix els nens i les nenes. Descobrei-
xen i s’inventen històries i personatges que, a través de la ima-
ginació i la fantasia, els permeten iniciar se en el misteriós món 
dels efectes òptics.



L’ambient del GRA

Apilar, buidar, omplir, escampar, recollir… són accions que do-
nen respostes a la necessitat d’aprendre dels infants i a gaudir de 
les sensacions que proporciona el sentit del tacte.

L’ambient de les CONSTRUCCIONS AMB MATERIAL GRAN

Els infants esdevenen constructors de múltiples instal·lacions 
amb el cos i amb els materials que dialoguen amb l’espai, i que 
es transformen en funció de les descobertes i de les interacci-
ons. 

L’ambient de la FOSCOR

Una altra cara de la llum és la foscor.  Les ombres intensifiquen 
la mirada, i la penombra es converteix, també, en una realitat a 
reconstruir i compartir. 
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Es posaven en funcionament entre dos i tres dies a la setmana. S’iniciaven amb el que s’anomenava tastet, 
amb la finalitat que abans de començar les estades més llargues els infants passessin un parell de dies per 
tots els Ambients per a tenir-hi un primer contacte. Després venien les diferents estades a un Ambient 
determinat, que s’anomenaven tandes (cinc sessions de dues hores de durada cadascuna, aproximada-
ment), i s’acabava el curs amb una roda d’un parell de dies a cada Ambient, com a comiat de l’experiència. 
En tots aquests moments, els grups d’infants eren estables i cada adult es feia càrrec d’un grup determi-
nat o d’un Ambient en concret. 

A tall d’exemple, adjunto un parell de planificacions dels Ambients per tal d’il·lustrar el que hi podia pas-
sar. La idea era que les propostes dels adults trobessin continuïtat en les accions i experimentacions dels 
infants i en generessin de noves i, si es donava el cas, sorgís algun petit projecte. Les propostes es recollien 
i s’elaborava la planificació que es compartia amb tot l’equip per reflexionar sobre aspectes metodològics 
i organitzatius dels processos d’ensenyament-aprenentatge, i per plantejar possibles modificacions. Les 
diferents planificacions es complementaven amb l’estratègia personal de cada adult per a documentar 
(diari, imatges comentades, esquemes…). També tenien la intenció de donar a conèixer què havia passat 
en cadascun dels Ambients i poder preveure’n la intervenció educativa cada vegada que un adult s’havia 
de fer càrrec d’un espai per primera vegada.
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l’AmbIent De les constrUccIons Amb mAterIAl petIt 
Durada Període Curs Participants

5 sessions de 2 h. Tercer trimestre (3a tanda) 2011-2012 14 infants de P3, P4 i P5 i un adult

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA

1a Sessió:
• Presentació del grup d’infants i de l’Ambient. Recordar les sessions del tastet. Comentar les 

fotografies sobre l’Ambient que hi ha penjades a l’aula.
• Presentació dels diferents materials que hi ha a l’Ambient (aparells elèctrics i petits 

electrodomèstics en desús, imants, peces de fusta de diferents mides, caragols i femelles, 
cadenes…).

• Aquesta sessió l’organitzem amb quatre microespais: 
—Aparells elèctrics
—Diferents tipus d’imants
—Fustes, caragols, femelles i volanderes 
—Cadenes, caragols, femelles i volanderes

• Cada infant pot anar lliurement al microespai que vulgui i no ha de passar per tots quatre 
obligatòriament. Només demano que no siguin més de quatre infants a cada lloc.

• Proposo que quan un infant vulgui compartir alguna descoberta amb els altres faci ús de 
la paraula «STOP». La resta ha d’anar a veure què ens explica i ens ensenya, i si algú vol 
col·laborar amb l’experimentació, pot demanar-li de ser-hi. 

• Valoració conjunta de tot el que els infants han experimentat i formulació, també, de 
propostes consensuades per a la sessió següent. Com que han començat a fer circuits, 
parlen de fer-ne un de molt llarg, amb tots els materials de l’Ambient, que connecti les 
taules entre elles i els diferents mobles de la classe.

• Endreçar el material.

2a Sessió:
• Recordar què es va fer en la sessió anterior i iniciar converses que ens permetin començar 

el treball d’avui. Es decideix de fer un circuit a sobre de les taules, entre tot el grup.
• Els infants trien, d’entre tot el material de l’Ambient, el que els sembla que necessitaran.
• Han estat treballant tota la sessió fent circuits de les taules cap a terra, cada vegada més 

llargs i complicats. S’hi ha implicat força tothom.
• Valoració conjunta de tot el que han experimentat i formulació de propostes per a la sessió 

següent. Parlen de fer, en la sessió següent, un túnel amb les peces de fusta petites. 
• Endreçar el material.

3a Sessió:
• Recordar i comentar què es va fer en la sessió anterior. Anem a mirar-nos les fotos a la 

pantalla de l’ordinador.
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• En Tomàs proposa de connectar un circuit amb el sostre, penjant-lo a un entramat fet amb 
cables d’acer que hi ha instal·lat a l’aula, arran de sostre. La idea atreu la majoria de nens i 
de nenes, i comencen a treballar-hi.

• Al final fan tot el circuit penjat. S’adonen que té l’avantatge que no s’ha de muntar i 
desmuntar perquè no fa nosa. Ells treballen a sobre les taules i quan tenen un tram de 
circuit muntat, jo l’instal·lo a dalt, seguint les seves instruccions.

• A l’hora de la conversa final, tenen clar que volen continuar treballant amb el circuit durant 
les properes sessions, perquè s’han posat el repte de poder travessar tota l’aula, de punta a 
punta de la paret.

• Endreçar el material.

4a i 5a Sessió:
• Continuem les dues sessions fent el circuit en la línia que s’ha comentat anteriorment. És 

un grup que treballa amb tranquil·litat i tenaçment, i això ha permès poder acomplir els 
objectius que s’han anat posant.

REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA

• L’estratègia de l’«STOP» és fonamental per a anar fent un seguiment continuat de 
les diferents descobertes i perquè tots els infants se sentin protagonistes i, alhora, 
responsables tant de les seves accions i experimentacions com del clima relacional i de 
treball de l’Ambient.

• És interessant trobar maneres de treballar en petit grup o, fins i tot, col·lectivament, perquè 
el material que hi ha en aquest Ambient pot potenciar excessivament l’experimentació 
individual.

PROPOSTES DE MILLORA D’AQUESTA TANDA

• Com que l’espai de l’Ambient és petit, cal considerar sempre que es pot ampliar a la part de 
la galeria que té a tocar, deixant la porta de l’aula oberta.



 

 

CIRCUIT  AERI
A L’AMBIENT

DEL MATERIAL PETIT
 

2011 12
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1
Vídeo: Circuit aeri (1.22 

min) (P3-P4-P5, curs 2011-
2012)

1

https://drive.google.com/file/d/1pOK6wq8jCE9kPQJJLj2-6rIPE3v2Dmzu/view?usp=sharing
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l’AmbIent De les constrUccIons Amb mAterIAl nAtUrAl 
Durada Període Curs Participants

5 sessions de 2 h. Tercer trimestre (3a tanda) 2012-2013 13 infants de P3, P4 i P5 i un adult

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA

1a Sessió:
• Presentació informal de la mestra, dels infants del grup i de l’Ambient.
• Entre tots intentem recordar algunes de les accions que havien fet els infants que van 

venir a l’Ambient durant les sessions del tastet. Per ajudar-nos a recordar-ho, ens va bé 
observar el material que hi ha i els espais on es troba. També ens ajuden a recordar-ho 
les fotos que hi ha penjades.

• Experimentació amb el material de l’Ambient però, de moment, sense barrejar-lo. O sigui, 
cada material a l’espai on està situat.

• Els nens i les nenes poden anar canviant d’espai sempre que vulguin durant tota la sessió. 
Els proposo que per completar les seves construccions amb els troncs, les soques, els 
rocs, els blocs de fusta i els cilindres de cartó, poden anar a buscar ninots dels racons de 
joc simbòlic, a la galeria. Crec que val molt la pena, perquè els ajuden a motivar-se i a 
donar sentit a algunes de les construccions.

• Quan un infant vol compatir alguna descoberta amb els altres diu en veu alta la paraula 
«STOP» i la resta hem d’anar a veure què ens explica i ensenya. És una bona manera de 
provocar la col·laboració i la continuïtat de les propostes.

• Al final de la sessió ens mirem a la pantalla de l’ordinador les fotos de la sessió, i cadascú 
comparteix el que ha fet, tant si ho ha fet col·lectivament com individualment.

2a Sessió:
• Recordem la sessió anterior. Si cal, tornem a observar i a comentar les fotos.
• Fem tres grups de nens i nenes que seran fixos durant les pròximes sessions. Intentem 

que hi hagi infants de tots els nivells a cada grup. 
• Cada grup experimenta durant tota la sessió amb un sol tipus de material i només a 

l’espai de l’Ambient on hi ha aquest material.
• Ús de l’«STOP» sempre que es vulgui compartir alguna descoberta amb els altres. 
• Al final de la sessió ens mirem a la pantalla de l’ordinador les fotos de la sessió, i cadascú 

comparteix el que ha fet, tant si ho ha fet col·lectivament com individualment.

3a Sessió:
• Recordem la sessió anterior. Si cal, tornem a observar i a comentar les fotos.
• Cada grup experimenta amb un altre material que no sigui el de la 2a sessió i també només 

a l’espai on hi ha aquest material. 
• Ús de l’«STOP» sempre que es vulgui compartir alguna descoberta amb els altres.
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• Com que, de manera espontània, la majoria de grups estan construint ponts, els ajudo 
a adonar-se’n. Els observem tots junts i els proposo de continuar amb aquesta mena de 
construcció. Els provoco dient: «A veure quants tipus de pont som capaços de fer!».

• Al final de la sessió ens mirem a la pantalla de l’ordinador les fotos dels ponts de 
cada grup i s’acorda que els en faré una còpia per a emportar-se-la a casa al final de 
l’estada a l’Ambient. Cadascú explica el que ha fet, tant si ho ha fet col·lectivament com 
individualment.

4a Sessió:
• Recordem la sessió anterior.
• Ens tornem a mirar unes quantes fotos que he imprès. Com que hi ha algun grup que ha fet 

molts ponts units (tipus aqüeducte), els plantejo l’interrogant de si són molts ponts o bé un 
de sol amb moltes columnes que el sostenen. Després de parlar-ne una estona, no s’arriba 
a cap conclusió. Proposo de continuar fent ponts i intentar resoldre la incògnita.

• Cada grup experimenta amb un altre material que no sigui ni el de la 2a sessió ni el de la 3a 
i també només a l’espai on hi ha aquest material. 

• Ús de l’«STOP» sempre que es vulgui compartir alguna descoberta amb els altres.
• Al final de la sessió ens mirem les fotos dels nous ponts i quedem que també els en faré 

una còpia per a emportar-se-la a casa al final de l’estada a l’Ambient. Cadascú explica el que 
ha fet, tant si ho ha fet col·lectivament com individualment. Després de parlar-ne molt i de 
fer unes quantes provatures i comprovacions, els infants es posen d’acord en el fet que els 
ponts connectats (tipus aqüeducte) són un sol pont amb molts túnels.

5a Sessió:
• Recordem les sessions anteriors, observem i comentem les fotos.
• Els proposo d’utilitzar tot el material de l’Ambient sense canviar d’espai ni de grup.
• Ús de l’«STOP» sempre que es vulgui compartir alguna descoberta amb els altres.
• A mitja sessió, els proposo el repte de fer un sol pont entre tots els grups: «I si… Entre 

tots proveu de fer un gran pont que ocupi tota l’aula?». Es posen a treballar-hi amb molt 
d’entusiasme i, després de diferents obstacles, provatures i discussions, acorden que haurà 
de ser un circuit amb un recorregut circular perquè d’aquesta manera ocuparà tot l’espai. I 
així ho fan, aconseguint superar el repte que els havia posat.

• Ens acomiadem de l’Ambient.
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REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA

• Hem incorporat un material més durant la segona sessió, perquè ens sembla que l’espai 
on s’experimenta amb els cubs i els tubs curts de cartó pot ser més ric. Són unes capses 
que s’encaixen entre elles. Aquest material el van fer els nens i les nenes d’un grup que van 
estar en aquest Ambient el trimestre passat. 

• És important mantenir la primera trobada col·lectiva on es recordi, a partir de les fotos, el 
treball fet en la sessió anterior; i una última part, també col·lectiva, on es reflexioni sobre el 
treball fet durant aquest mateix dia per tal de poder donar continuïtat a les propostes que 
sorgeixin de les dinàmiques i descobertes dels infants.

• Per si es vol consultar, aquesta planificació connecta amb la que es va fer d’aquest Ambient 
el curs 2009-2010.

PROPOSTES DE MILLORA D’AQUESTA TANDA

• El fet de destinar un petit espai de l’aula per a cada petit grup, per una banda permet 
aprofundir més en l’experimentació de cada material i, per l’altra, incentiva l’interès per 
construir quelcom propi com a equip. De totes maneres, aniria bé que una vegada s’hagi 
tingut contacte amb cadascun dels materials de l’Ambient per separat, quedin més sessions 
per a connectar-los i poder avançar amb la interacció de tots els materials. Per tant, es 
proposa d’ampliar el nombre de sessions dels Ambients.



 

 

PONTS 
A L’AMBIENT

DEL MATERIAL NATURAL

2012 13



DESFILADA D’OMBRES

JO M’HE DISFRESSAT DE…  PRINCESA DE LA PLUJA  

 

Breu recull d’accions, propostes i instal·lacions als Ambients 
(2010-2012) 

 

AMBIENT DE LA FOSCOR 
Primer torn - Curs 2010-11 
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          LA CARRETERA                         EL TREN DE LA MONA                    LA PISCINA  
                    DANI                                                         GUILLEM                                                     GIL 

   UN MAR DE TAURONS                      EL JARDÍ DE LA NENA            LA FESTA SORPRESA 
                    NIKOL                                                        BRUNA  H.                                                TÀNIA 

   CASES DE FERRO                          EL RIU DE TARADELL                 EL JARDÍ MÀGIC 
                   BRUNA  S.                                                        NIL                                                    BRUNA V. 

 AMBIENT DE CONSTRUCCIONS AMB MATERIAL PETIT 
 

Segon torn - Curs 2010-11 
 

UN  POBLE  FET  A  MIDA 



3 

 

     PISCINA ESPATLLADA               EL TALLER ENCANTAT                       EL VAIXELL 
                   BLANCA                                                        BIEL                                                      JORDI 

            TOM I JERRY                                      LA  CASA                                UNA  CASA 
                    JOEL                                                         OLEGUER                                            NIKOLA   

Després que cada infant d’aquest grup hagi fet la seva composició, n’han com-
post una de col·lectiva.  



4 

AQUESTS INFANTS HAN OBSERVAT  QUE  
L’AIGUA  PREN  LA  FORMA  DEL  RECIPI-
ENT  QUE  LA  CONTÉ. TAMBÉ  HAN  ME-
SURAT  L’AIGUA  QUE  CAP  ALS  RECIPI-
ENTS. 

HAN  AFEGIT  SAL,  SUCRE, SORRA,  FARINA,  CAFÈ  I  OLI  A  L’AI-
GUA. HAN  COMPROVAT  QUE  LA  SAL  I  EL  SUCRE  ES  DISSOLEN  I  
L’AIGUA  CONTINUA  TRANSPARENT. LA  FARINA  I  EL  CAFÈ  ES  DIS-
SOLEN  PERÒ  CANVIEN  EL  COLOR  DE  L’AIGUA. LA  SORRA  NO  ES  
DISSOL. SI  HO  DEIXEM  REPOSAR  LA  SORRA  SE’N  VA  AL  FONS. 
L’OLI  SEMBLA  QUE  ES  VULGUI  BARREJAR  PERÒ  NOMÉS  A  
L’INICI,  JA  QUE  DE  SEGUIDA  QUEDA  A  DALT. 

HAN COMPROVAT  QUE  HI  HA  OBJECTES  
QUE  SUREN  I  D’ALTRES  QUE  NO  SUREN. 
 

AMBIENT  DE  L’AIGUA  
 

Tercer torn - Curs  2010-11 
 

    ACCIONS AMB DESCOBERTES 
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HAN  TENYIT  L’AIGUA  DE  COLOR  GROC,  BLAU  
I  VERMELL  I  HAN  FET  BARREGES. 
 
 
SI  BARREGEM  L’AIGUA  BLAVA  AMB  LA  GRO-
GA  ENS  QUEDA  VERDA. 
 
 
SI  BARREGEM  L’AIGUA  VERMELLA  AMB  LA  
GROGA  ENS  QUEDA  TARONJA. 
 

SI  BUFEM,  L’AIGUA  ES  MOU. 
 
 
SI  HO  FEM  AMB  UNA  PALLETA  ES  FAN  BOM-
BOLLES  QUE  DESAPAREIXEN  DE  SEGUIDA. 
 
 

 
 
SI  AFEGIM  SABÓ  A  L’AIGUA  LES  BOM-
BOLLES  SÓN MOLT  RESISTENTS  I  S’HI  
VEUEN  COLORS. 
 



6 

L’OMBRA  DE  L´ÓS  ÉS  NEGRA                

                                    L’OMBRA  DEL  ROBOT  ÉS NEGRA  i  DE  COLORS 
 

AMBIENT  DEL  COLOR-LLUM 
 

Quart torn - Curs  2011-12 

   COMPOSICIONS  I  OMBRES 
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Tal com s’ha comentat a l’inici d’aquest capítol, en els Ambients hi ha una reestructuració de les aules, en 
alguns casos provisional i en d’altres més definitiva, que es converteixen, molt sovint, en espais temàtics 
amb propostes i reptes que poden ser molt acotades o completament obertes. La desaparició del con-
cepte d’aula ha fet que, simplificant-ho, es puguin considerar els Ambients com una modalitat de Tallers 
integrals. Des del meu punt de vista, i sobretot per com els Ambients s’estan implementant en l’actualitat 
a molts centres, ambdues estratègies poden tenir, certament, punts de contacte, però identificar la pri-
mera amb la segona seria banalitzar els Tallers integrals. 

Per acabar i per a reforçar el que escrivia més amunt, els Ambients van ajudar l’equip de mestres del 
parvulari de Les Pinediques a entendre que calia una organització més potent que la que oferien els Am-
bients si es volia continuar evolucionant sense abandonar les idees força del Treball per projectes.
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VII. els tAllers IntegrAls. 
Contextos per al Treball per projectes

teló de fons
La preocupació creixent per respondre al que avui sabem sobre com es produeix el coneixement, 
i l’interès per aprofundir en les millors estratègies per tal d’afavorir al màxim l’aprenentatge dels 
infants, situen el concepte de taller i la seva més completa concreció pràctica, els Tallers integrals, 
en un lloc destacat entre les estratègies metodològiques contemporànies en l’educació infantil. Tan-
mateix, els nombrosos significats atribuïbles al terme taller es corresponen amb realitats heterogè-
nies que podem resseguir al llarg de la història: des d’un lloc de producció a un lloc d’aprenentatge; 
com el lloc on el deixeble segueix reverencialment el mestre, o com el lloc on l’aprenent treballa braç 
a braç amb qui té els secrets de l’ofici. O les dues coses alhora. El taller en el món de la indústria, o 
en el món de l’arquitectura. El taller de l’artista o de l’artesà. El taller on es comparteixen guanys, 
destreses i resultats, o el taller on es competeix entre aprenents per assolir una troballa que empenyi 
a un d’ells a distingir-se. 

Situats en el segle XX, el manifest fundacional de l’Escola Nova, ja esmentat en aquesta tesi, comença 
afirmant en el seu primer punt que l’escola és un laboratori de pedagogia pràctica. És tota una declaració 
d’intencions contra una educació hegemònica que mantenia l’infant en una situació de passivitat perso-
nal i de dependència absoluta d’un adult. Personalitats rellevants vinculades al canvi pedagògic del primer 
terç del segle XX com Binet, Kilpatrick o Kerchensteiner incideixen en el fet que l’infant no és únicament 
un ésser receptiu sinó que pot actuar i que ho pot fer amb intencionalitat, potència i continuïtat. Aquest 
darrer escriu en un text d’homenatge a Pestalozzi: «Poseu els infants als tallers, a les cuines, als jardins, 
als camps, als estables, als vaixells de pesca i els trobareu sempre disposats a treballar» (citat per Röhrs, 
1993, p. 6). En un altre text, el pedagog alemany insisteix en una concepció integral de l’activitat escolar, 
en plena sintonia amb els plantejaments de l’Escola Nova:

L’école active est en premier lieu une école où l’enfant apprend non seulement à travailler isolément, 
mais à coopérer avec les autres et enfin à se gouverner lui-même. À l’école active l’enfant apprend 
à penser et agir objectivement; par l’effort personnel il s’initie aux valeurs éducatives immanentes 
aux biens culturels. L’école active veut par un minimum de connaissances obtenir un maximum de 
capacités, de puissance et de joie au travail au service de l’éducation civique. La notion du travail, de 
la coopération et du self-government sont les trois piliers de l’école active. (Kerchensteiner, citat per 
Ágústsson, 1936, p. 174-175).

A banda de Kerchensteiner, si hi ha un precedent destacat dels tallers, tal com els entenem avui, és John 
Dewey (1859-1952) que, amb les seves aportacions teòriques i amb la fundació de l’Escola-Laboratori de 
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Chicago, combat el dualisme hegemònic entre ment i acció, entre les adquisicions intel·lectuals i les activitats 
pràctiques. El conegut lema learning by doing és precisament la reivindicació d’una educació que posa en 
joc l’acció i la reflexió conjuntament, en funció de les inquietuds dels infants i del bé comú de la comunitat:

Esa dicotomía escolar no es ajena a la epistemológica que separa a un lado el pensamiento como una 
realidad puramente interior, estática e individual (en este caso, el contenido fetichizado del programa 
escolar) y al otro la acción como un proceso externo a la escuela: ajeno y de inferior valor. De ahí el 
lema integrador de la reforma educativa deweyana; aprender haciendo. (Catalán, 2013, p. 45-46)

Per al filòsof i pedagog nord-americà, les activitats de l’infant a l’escola, anomenades ocupacions, es 
relacionaven amb la cuina, la jardineria o la fusteria, i implicaven tasques reals si bé adaptades a les capa-
citats dels infants. Integraven, de manera unitària, temàtiques relacionades amb la història, la geografia, 
la física, la química o l’art, així com visites i sortides al medi natural i al cultural (granges, biblioteques, 
museus…). Per damunt de tot, Dewey remarcava la necessitat d’una tasca escolar amb sentit:

Las ocupaciones de la escuela, libres de «preocupaciones utilitarias», están organizadas de tal forma 
que «el método, el objetivo y la comprensión del trabajo estén presentes en la conciencia del que 
realiza el trabajo, y que su actividad tenga un significado para él». (Dewey, 1899, p. 16, citat per Wes-
tbrook, 1993, p. 7)

Efectivament, les ocupacions i els tallers no responien només a unes necessitats funcionals immediates 
i conegudes sinó que pretenien ampliar horitzons des de l’acció i el treball. Aquests plantejaments han 
estat reelaborats recentment per Richard Sennett a la seva obra The Craftsman (Sennett, 2009) en què 
aprofundeix en la importància del vincle entre el fer i el pensar, així com les seves implicacions ètiques i 
socials: «Las capacidades de nuestro cuerpo para dar formas a las cosas físicas son las mismas en que se 
inspiran nuestras relaciones sociales» (Sennett, citat per Ramoneda, 2009, par. 3). Tornant a John Dewey, 
en una carta que escriu a la seva esposa assenyala com el fet de construir una maqueta va molt més enllà 
d’una mera manualitat:

Cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela; una escuela cuyo centro y 
origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se desarrolle 
siempre en dos direcciones: por una parte, la dimensión social de esta actividad constructiva, y 
por otra, el contacto con la naturaleza que le proporciona su materia prima. En teoría puedo ver 
cómo, por ejemplo, el trabajo de carpintería necesario para la construcción de una maqueta será 
el centro de una formación social por una parte y de una formación científica por otra, todo ello 
acompañado de un entrenamiento físico, concreto y positivo de la vista y la mano. (Dewey, 1894, 
citat per Westbrook, 1993, p. 293)

Tot i que la seva formulació pedagògica va molt més enllà d’una aula-taller, Dewey esdevé un refe-
rent dels Tallers que, més endavant, el mestre francès Célestin Freinet (1866-1966) posarà en marxa, 
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tot establint dinàmiques metodològiques mitjançant les quals el Taller passa a ser el centre neuràlgic 
de la vida a les aules, gràcies a les tècniques de treball. Durant els anys setanta, Bruno Ciari i Loris 
Malaguzzi, a Bolonya i Reggio Emilia respectivament, perfilaran una nova intervenció educativa cen-
trada en l’experimentació i la recerca per part de l’infant. Per a Vea Vecchi (2013), el concepte de 
Taller és el més adequat per a un espai d’investigació on la imaginació, el rigor, l’experiment, la cre-
ativitat i l’expressió s’entrellacen i es complementen. En aquest sentit, i de la mà de Loris Malaguzzi, 
l’atelier passa a ser un element consubstancial de l’estructura pedagògica de les escoles d’educació 
infantil de Reggio Emilia: 

Non ti nascondo quante speranze nutrimmo per l’introduzione dell’atelier nelle scuole dei bambini. 
Non era possibile chiedere di più. Ma se avessimo potuto saremmo andati oltre: sostituendo allà vec-
chia tipologia scolastica una scuola fatta di assemblaggi di atelier, laboratori, di luoghi dove le mani dei 
bambini (e il fare e il pasticciare nel senso che Hawkins ci dirà meglio poi) anziché annoiarsi potessero, 
e con grande allegria liberatoria, riconservare con la mente cosí com’è pattuito dalle leggi biologiche 
ed evolutive. (Malaguzzi, 1995, p. 93) 

En la seva configuració actual, Beatriz Trueba, a finals dels vuitanta, adjectiva els tallers a dedicació com-
pleta com a Tallers integrals. Suposen, en la seva forma més completa i acurada, una pèrdua total de la 
idea d’aula, segons assenyala ella mateixa. Si el coneixement no pot ser compartimentat, tampoc no hi ha 
un lloc específic on aquest es produeixi, com ens ha explicat la psicologia d’arrel constructivista. Cal anar, 
doncs, a una major integració i interrelació del coneixement: 

El conocimiento integrado de las diversas materias, desechando la idea de estratificación en distintos pla-
nos, conduce a una visión de mayor perspectiva sobre lo real y ejercita la capacidad de interrelación entre 
los hechos, base de la construcción de la inteligencia. (Trueba, 1989, p. 22)

Trueba, a partir del concepte clàssic de taller, descriu una evolució que passa pels Racons de tre-
ball i els Tallers a temps parcial, i acaba definint els Tallers integrals com una globalitat de totes les 
experiències que impliquen espais i temps sense fragmentació. En el seu llibre: Talleres integrales 
en educación infantil, argumenta que la denominació de Tallers integrals ve donada, també, perquè 
aquests tallers impliquen una transformació radical dels espais, contribueixen al creixement global 
de la personalitat, la intel·ligència i la imaginació i perquè preveuen la interconnexió entre els dife-
rents tallers (Trueba, 1989). Des del meu punt de vista, aquesta harmonia entre els diferents tallers 
facilita la continuïtat dels aprenentatges i fuig de les activitats puntuals i de l’activisme compulsiu del 
fer per fer. Un plantejament que connecta plenament amb el learning by doing de Dewey, ja que la 
relació entre els diferents espais facilita la continuïtat dels aprenentatges, valorant el fil que els uneix 
i reuneix, tot donant-los sentit. Els Tallers integrals, com a intervenció educativa, posen en relleu 
l’experiència dinàmica enfront de l’experiència contemplativa i fugen dels programes preestablerts i 
dels temps rígids i excessivament acotats, tot afavorint accions que acullen les experiències a l’escola 
i amb l’entorn de manera creativa.
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Es precisamente en las primeras edades donde cobra especial importancia la aprehensión de unos es-
quemas que garanticen el desarrollo integral de la inteligencia y de la personalidad. (Trueba, 1989, p. 22)

Si creem contextos que afavoreixen la flexibilització del pensament, la multiplicació dels punts de vista, 
la creació de connexions possibles, la individualització i, també, per què no, el risc de fer connexions 
inútils –aparentment insignificants–, aleshores podem dir que estem davant d’un entorn que desenvo-
lupa la creativitat. Això és així, entenent que tota resposta creativa emergeix a partir d’establir interre-
lacions entre conceptes i situacions.

Aquests contextos poden existir en tots els àmbits, per exemple, en un problema de matemà-
tiques, la resolució del qual preveu que generem connexions. L’art, la ciència, la tecnologia… 
estan entrellaçades. Els científics i certs arquitectes, per exemple, són també pintors en el sentit 
que fan que la llum entri pels espais que han creat, pinten a través de la llum. Gràcies a una 
tecnologia determinada, o a una reflexió científica, es treballa la intensitat, la direcció de la 
llum, les textures, les superfícies, els buits i els plens… Podem afirmar, per tant, que la creativi-
tat no va lligada, només, a la dimensió expressiva de l’art. La ciència desenvolupa la creativitat 
de la mateixa manera que ho fa l’activitat expressiva. I, així, en tots els camps: «Arte? Scienza? 
I bambini, con molta saggezza, non dividono ancora l’indagine della realtà in comparti e aree 
separati» (Vecchi, 1995, p. 139).

Des d’aquest punt de vista, no és viable establir, des de l’escola, activitats per a la creativitat i 
activitats per a la no creativitat. Quan parlem de creativitat, la solem reservar per al llenguatge 
artístic i, en canvi, qualsevol llenguatge utilitzat com a procés i no com a repetició activa una 
força i una dimensió creatives, ja que ajuda a construir i a reconstruir la realitat:

La creatività non è solo la qualità del pensiero di ciascun individuo, ma è un progetto interattivo 
relazionale e sociale: ha bisogno di un contesto che le consenta di esistere, di esprimersi, di comuni-
care e di rendersi visibile. Determinante e anche il contesto di ascolto dove la creatività si esprime: 
nella scuola deve esprimersi in tutti i luoghi e i tutti momenti. È auspicabile un apprendimento e 
un insegnante creativo, ma non un’ora di creatività. Ecco perché l’atelier deve supportare tutti i 
processi creativi che possono trovare luogo dovunque nella scuola, a casa e nella società. (Rinaldi, 
2009, p. 143-144)

Podem crear dos tipus de contextos: un context que demana simplement l’automatisme de l’aplicació 
d’una fórmula, o bé un context en el qual afavorim la possibilitat de buscar, entre moltes respostes, 
aquelles més probables, aquelles impossibles o aquelles que aporten evidències immediates. Aquest 
segon és un context de mobilització del pensament, un espai de reflexió i de construcció que dona 
sentit a les nostres accions i desenvolupa la capacitat creativa. És aquell que trobem en intervencions 
educatives que no pressuposen seguir unes consignes preestablertes que algú hagi d’executar, perquè 
l’adult no és allà amb l’objectiu que els infants segueixin les seves ordres:
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La mente no está realmente liberada mientras no se creen las condiciones que hagan necesario que 
el niño participe activamente en el análisis personal de sus propios problemas y participe en los mé-
todos para resolverlos, al precio de múltiples ensayos y errores. (Dewey, 1903, p. 237, citat per Wes-
tbrook, 1993, p. 6)

Si no creem significats, existeix el veritable coneixement? Com podem crear un significat si ja se’ns dona? 
Podem repetir-lo, però no tindrà cap sentit. Només reproduirem accions i no activarem processos. Així 
doncs, l’escola no hauria d’estar basada només en activitats de repetició. Si afavorim la relació entre 
conceptes, incrementem les facultats imaginatives, i entre la imaginació i la creació hi ha elements de 
connexió perquè no podem crear si no som capaços d’imaginar. 

La invenció, la creativitat, la imaginació i la fantasia són conceptes diferents. La fantasia pot existir sense 
cap regla, sense referències concretes; podem fantasiejar sobre qualsevol cosa. La imaginació, en canvi, 
actua de forma diferent. La utilitzem per a crear connexions a partir de dades i experiències que tenim 
guardades a la memòria; per exemple, per a imaginar-nos que l’univers funciona d’una manera determi-
nada i construir-nos-en un model. Allò que imaginem ha de poder-se traduir en imatges i, lluny d’ésser 
cert, ha de ser quelcom que sigui descriptible. La creació pressuposa la utilització d’alguns elements que 
hem imaginat i que establim en quina mesura són aplicables. 

El dissenyador i pedagog Bruno Munari exemplificava amb claredat, en el primer número de la revista 
Infanzia, la relació existent entre els conceptes esmentats i la creativitat:

Per esempio, nella mia memoria ho la gomma, e quindi l’elasticità; nella mia memoria, ho il vetro, e quindi la 
trasparenza. Io posso mettere insieme queste caratteristiche e pensare di realizzare un vetro elastico oppure 
una gomma trasparente. Questa è la creatività […] Bisogna stimolare la curiosità e allenare l’osservazione. […] 
La curiosità è il punto di partenza, l’osservazione è invece quella capacità che ci permette di smontare la cosa 
che abbiamo scoperto con la curiosità e ce la fa vedere attentamente, ci fa capire le regole nascoste che la 
fanno funzionare. (Munari, 1992, p. 11-12)

La creativitat neix com a divergència, com a dissonància d’allò conegut i, en tant que pensament diver-
gent, implica necessàriament transgressió.

Per altra banda, podem ser creatius en un context determinat, aportant solucions noves als reptes que s’hi 
plantegen i, en canvi, aquestes respostes poden deixar de ser innovadores en un altre context. Trobem al-
ternatives que són creatives en una determinada situació. És la raó per la qual qui crea un objecte que no ha 
vist mai, però que ja existeix en una altra realitat, fa una operació molt creativa per a ell o ella, però no per a 
qui ja fa temps que coneix i utilitza aquell objecte. Sabem que els nostres avantpassats ja havien fet lectures 
de l’univers i que havien utilitzat metàfores perquè havien imaginat elements als quals tecnològicament no 
tenien accés. O sigui, fins on hauríem de retrocedir en el temps a l’hora de valorar una determinada creació? 
Quin és el paràmetre de realitat respecte del qual el que produïm és creatiu?
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Recapitulant, no hauríem d’entendre la creativitat com una dimensió absoluta, sense història i sacralit-
zada. Hauríem d’enriquir el concepte de creativitat considerant-la com la facultat que, tot connectant la 
invenció i la fantasia mitjançant la imaginació, ens permet crear quelcom nou per a nosaltres. Això vol 
dir que, des de l’escola, cal que construïm processos que activin una gran quantitat d’energia projectual, 
d’observació, de curiositat, creant contextos que potenciïn la capacitat imaginativa dels infants (Sacchet-
to, 2001; Rinaldi 2009; Pujol, 2020).

Parlem, doncs, de contextos en els quals afavorim un ús del pensament flexible i transferible, que abraça 
molts llenguatges. On els nens i nenes poden trobar mons possibles i impossibles, variables i invariables. 
Contextos que desenvolupin el màxim d’activitat, d’implicació, d’intercanvi, de dissonància cognitiva i de 
construcció cognitiva en grup. Aquesta és la manera de trobar respostes genuïnes, personals i col·lectives, 
a interrogants i reptes dels quals es valora més la manera de plantejar-los que la manera de resoldre’ls: 
«El treball creatiu sempre té dos focus simultanis, el món i un mateix, i cada obra profunda és essencial-
ment un microcosmos i un autoretrat» (Pallasmaa, 2014a, p. 82).

En una frase atribuïda a Albert Einstein, hi llegim: «si cerques resultats diferents, no facis sempre el ma-
teix». La creativitat està més en la manera com ens formulem les preguntes que no pas en com les reso-
lem. Si ho plantegem com sempre s’ha fet, no ho podrem resoldre d’una manera diferent i, en conseqüèn-
cia, malbaratarem l’inestimable poder de la imaginació.

Els Tallers integrals poden ser contextos idonis per a afavorir un aprenentatge creatiu que posa en joc els 
diferents llenguatges i connecta els diferents camps del saber. Són concebuts com a espais que preveuen 
l’imprevist però previstos amb materials i instruments diversos; amb una organització dels temps genero-
sa i flexible; amb una actitud per part de l’adult d’escolta envers les propostes individuals, de petit grup i 
col·lectives i que van més enllà de la falsa classificació d’activitats manuals versus les intel·lectuals.

posada en escena
Els darrers anys (exceptuant el que esperem que només sigui un parèntesi de resultes de la COVID-19), 
el parvulari de l’escola Les Pinediques acull sis grups d’infants, amb dues classes per a cada edat i 
amb un total de cent trenta infants, aproximadament. Les famílies tenen un espai i un adult de re-
ferència amb qui es troben al matí, al migdia i a la tarda, per a lliurar o per a recollir el seu infant. 
Els temps d’entrada i de sortida són flexibles, amb el marge d’un quart d’hora per a poder entrar a 
la classe i poder llegir les documentacions que hi ha exposades, corresponents al Llibre de vida; per 
a parlar amb la mestra, o per a poder veure de primera mà el que s’està coent en aquell moment. 
Les famílies han verbalitzat que aquesta transparència és el que els dona confiança amb relació al 
projecte del parvulari.

El Llibre de vida inclou documentacions quotidianes breus sobre el dia a dia dels diferents grups, ela-
borades sovint amb la complicitat d’un petit grup d’infants. Es pengen al costat de la porta d’accés de 
cada aula i es van recollint en un dossier (l’anomenat Llibre de vida). En els seus fulls hi tenen molta 
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presència les imatges per a poder facilitar-ne una lectura ràpida per part de les famílies, que en són els 
destinataris privilegiats. És evident, però, que per als infants representa també una manera de valorar 
els esdeveniments viscuts amb el grup: un aniversari, una anècdota explicada per algú, algunes notí-
cies (tant relacionades amb l’escola com amb la societat), un diàleg o debat que recull les teories dels 
infants, un objecte insòlit portat a classe…; i per a les famílies és una bona eina per a poder iniciar una 
conversa amb els propis fills i filles. Cada trimestre se’n fa una còpia per a cada infant perquè pugui 
tenir-ne una edició a casa. 
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1
Vídeo dels espais del par-
vulari de Les Pinediques 
(5.04 min) (gener 2018)

2
Edició: Llibre de vida (P3-

P4-P5, 2013-2018)

1 2

https://drive.google.com/file/d/1awnXMJEKIW1QNu8fwZkAPSz-frLCtVfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yc3wq11FHJ1Q-S-pCJlCnlXW-dko6kAo/view?usp=sharing


EL   PARVULARI   DE   L’ESCOLA   LES   PINEDIQUES

 L’EQUIP D’AQUEST CURS

L’edifici que ens acull va ser construït a l’inici del segle XX i avui en 
dia encara es desconeix l’arquitecte que es va fer càrrec de l’obra.

Ja neix com a escola pública. 

Amb la recuperació de la democràcia, als anys 80, vam començar 
a treballar per PROJECTES al Parvulari. 

Després de la reforma de l’edifici, el curs 2007 2008  comencem a 
treballar per AMBIENTS.

A partir del  curs 2013 2014, repensem la identitat del Parvulari  i 
organitzem els espais per TALLERS.

Breus apunts sobre l’edifici i el projecte 

Als tallers  escoltem  les mestres i després podem fer les nostres propostes.

Aprenem observant, tocant, mirant, fent, ensumant, amb les mans, amb el cervell... i amb el cor també aprenem coses. 

El cervell és el rei i el capità del cos. El cor fa unes quantes coses, però el cervell ens ho fa fer tot.

No oblidaré mai els meus amics perquè  ens expliquem coses i ens estimem molt.

Taller del material petit

P4 P4

P5

P5

P3 P3

Taller de pastar i pintar Taller de l’entorn

Taller de les miques       Taller de  llum i ombres

Taller de l’aigua

Taller del material natural

Al pis de dalt:

Taller del  material gran  i biblioteca

Galeria, amb el joc simbòlic Pati nord

Pati  sudAula petita

Menjador
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L’organització de les classes en els primers moments del matí no és rígida. No hi ha unes rutines 
marcades, sinó que s’ofereixen diferents possibilitats d’acció de manera que els infants es puguin 
organitzar amb autonomia dins de l’aula. Això permet que els adults puguin estar més disponi-
bles en l’acollida de cada infant i de les respectives famílies. L’equip de mestres té un document 
compartit amb un seguit de propostes possibles per a aquest moment, que pretenen fugir de les 
esteses rutines avorrides, i sovint sense sentit, del «bon dia», vinculades a l’observació del temps, 
el dia de la setmana…

Cap a quarts de deu del matí hi ha una nova configuració dels grups, que s’organitzen amb un altre 
criteri. De sis grups-classe es passa a vuit Tallers. És a partir del curs 2013-2014 que es repensa la 
identitat del parvulari i s’organitzen els espais en Tallers integrals. Cada espai té una identitat prò-
pia. D’una banda acull el Treball per projectes i inclou altres estratègies metodològiques. De l’altra, 
es complementa amb la resta d’espais. D’acord amb Alfredo Hoyuelos, quan tracta les estratègies 
constructives espacials a l’escola: «La escuela viene, de esa forma, concebida como un gran taller 
de investigación, de experimentación, un laboratorio para el aprendizaje, individual y de grupo» 
(Hoyuelos, 2005a, p. 178).

Les qualitats pedagògiques que es volen conquerir amb l’organització dels Tallers integrals es podrien 
explicar esquemàticament a partir dels criteris següents:

espais temàtics, simultanis i complementaris
La identitat dels diferents Tallers vol recollir la complementarietat en les recerques i els aprenentatges. 
Així doncs, els espais són temàtics però transversals, simultanis però complementaris. La simultaneïtat 
de propostes i accions permet treballar amb grups reduïts i heterogenis. Es preveu un interior de l’escola 
on els espais són viscuts com a llocs i les propostes com a oportunitats, de manera que les connexions 
entre els aprenentatges donen sentit a les accions quotidianes, qualitat a les relacions i coherència a les 
propostes (Pujol, 2017). Els infants i els adults es poden apropiar dels espais perquè són espais que no 
només s’ocupen, sinó que s’habiten: 

apropiarnos de un espacio no es solamente tener el uso reconocido de un lugar, sino esta-
blecer una relación con este lugar, integrarlo dentro de la propia vivencia, poder arraigar-
se, dejar la propia huella, arreglarlo y ser el actor de la propia transformación (Morales, 
1982, p. 20)

temps llargs i flexibles per a les trobades i les descobertes 
El matí s’estructura en propostes simultànies i en petits grups, durant un temps llarg i relaxat, obert, 
generós i respectuós. Per tant, es preveu un temps flexible que permet les trobades i les relacions entre 
infants i amb l’adult. De quarts de deu fins a les dotze hi ha una sola franja de temps que gestiona cada 
Taller, incloent-hi l’estona de l’esmorzar, després de la qual hi pot haver circulació acordada amb l’adult 
pels diferents espais exteriors i interiors, si l’infant ho sol·licita:
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Infatti il nido, la scuola dell’ infanzia devono offrirsi come luoghi densi d’intenzionalità educativa; 
e questo in quanto si propongono come luoghi di vita quotidiana dove i bambini vivono i diversi 
momenti della giornata connessi e dove gli adulti attribuiscono significato non solo alle attività 
in qualche modo strutturate, ma a tutti gli altri momenti, […] che consentono speciali relazioni 
d’intimità, di amicizia e di convivialità. (Galardini, 2010, p. 25) 

A banda dels Tallers, que ocupen els matins, hi ha dues franges horàries més, també àmplies i fle-
xibles: la del grup classe de referència per edats homogènies, on tenen lloc propostes relacionades 
amb la vida del grup, i la franja horària del Projecte del parvulari que es porta a terme a les tardes. 
Es realitza conjuntament amb tots els infants i adults del parvulari distribuïts en grups reduïts (vegeu 
l’apartat III d’aquest capítol). En aquestes franges horàries hi prevalen les mateixes estratègies que 
durant els Tallers, de manera que tenen lloc en situacions d’activitat simultània i d’autogestió dels 
infants amb un adult que recull les propostes sorgides de les descobertes dels infants per a plante-
jar-los nous reptes.

materials accessibles i objectes provocadors 
Els diferents Tallers estan dibuixats i definits pels materials, sempre disponibles perquè estan a l’abast 
dels infants. Els materials són, sovint, l’estímul inicial de les seves experimentacions i esdevenen uns 
aliats indispensables dels adults a l’hora de provocar reptes en un context que permet aprendre global-
ment de les situacions del dia a dia i de les propostes.

Para los adultos, recoger y seleccionar los materiales significa redescubrir la riqueza de los objetos 
que están a nuestro alrededor pero que a menudo no se observan […] Gracias a su presencia y a su 
riqueza, a través de las sugestiones que envían estos materiales, se estimula al pequeño a una inves-
tigación activa, en busca de soluciones de proyectos a realizar juntamente con otros compañeros. 
(Giovannini, 2005, p. 20) 

Els objectes en si contenen potencialment diferents accions. Qui les descobreix, quan, com i 
per què dependrà de les oportunitats que l’adult els doni a l’hora de posar-los a disposició dels 
infants, de com els interpel·li l’entorn on estan situats i de quines possibilitats de continuïtat 
de les accions que han sorgit a partir dels objectes l’adult és capaç de recollir per tal de fer-les 
evolucionar.

Parece, en suma, que la clave no está en buscar más objetos, más soluciones, más necesidades para 
estos objetos, más formas y materiales para ellos, sino en restablecer y encontrar nuevos vínculos con 
los objetos que nos rodean, renovar nuestro modo de percibirlos, utilizarlos…. (Cabanellas i Eslava, 
2005, p. 50)

Els objectes i els materials es consideren uns grans aliats dels adults i dels infants per a fer de la quo-
tidianitat un context d’acció i reflexió. 
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grups d’infants poc nombrosos i heterogenis 
Els grups dels Tallers són fixos i tenen una identitat heterogènia amb infants de cadascuna de les edats del 
parvulari. Els decideix l’equip de mestres, i els infants romanen al mateix grup durant tota la seva estada 
al parvulari. 

Tal com he comentat, a més del grup del Taller cada infant té dos grups més de referència: el grup classe 
i el grup del Projecte. Això implica que la seva possibilitat de relacions i aprenentatges es diversifiqui i 
s’ampliï, anant més enllà d’un grup classe amb uns companys i companyes fixos i un sol adult.

diàleg entre els espais interiors i els espais exteriors 
Cada Taller té una identitat pròpia però està en sintonia amb els altres Tallers i espais del parvulari i 
connecta la vida dels Tallers amb la quotidianitat de l’escola. La flexibilitat del temps i també la circulació 
acordada amb l’adult durant les estones d’esbarjo ofereix continuïtat a les descobertes i harmonia entre 
l’interior i l’exterior. 

El pati és considerat com un espai, i no com un temps, que crea coherència entre el dins i el fora. És, per 
tant, un espai compartit que s’habita durant el contínuum del matí; una font de recursos que genera no-
ves propostes i que qüestiona als infants les seves teories. Hi ha un bibliopati per tal que els infants puguin 
gaudir dels contes també a l’exterior. 

La presència dels llibres no es redueix tampoc a la biblioteca del parvulari. Cada aula, cada Taller, cada 
racó de joc simbòlic, el menjador i, fins i tot, els lavabos tenen el seu espai per als llibres. També n’hi ha 
a la galeria, on hi ha situats els racons de joc simbòlic i que connecta les aules amb el pati, afavorint la 
continuïtat i el diàleg entre els espais. 

Els passadissos de l’escola han de ser vistos com a continuïtat dels carrers de ciutats i pobles, els patis 
han d’estar oberts al cel i les aules han de ser concebudes com a nòduls d’una xarxa que surt per les 
portes i torna a entrar per les finestres. (Bosch, 2009, p. 119).

Tot entorn proper o llunyà pot ser, també, un lloc de treball i de descoberta. En aquesta línia, el Pujoló, un 
bosquet que hi ha a tocar del parvulari, és un espai que es considera de l’escola i és molt significatiu per 
als infants i els adults. S’hi va sovint a fer-hi intervencions diverses i hi tenen lloc les primeres i darreres 
sessions dels Tallers de cada curs, traslladant-hi amb carretons els materials corresponents. 

flexibilitat-simultaneïtat-continuïtat 
Són tres valors que defineixen el projecte del parvulari de Les Pinediques: flexibilitat en els diferents 
moments; simultaneïtat dels temps, les propostes i les accions, i continuïtat dels temps, dels espais 
i de les descobertes per a afavorir la connexió entre els diferents aprenentatges i donar sentit a les 
descobertes dels infants. Així doncs, els moments de trànsit i d’endreça són considerats de plena 
activitat (Pujol, 2017).
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La intervenció de l’adult que observa, acompanya i recull les accions dels infants per a retornar-les al grup 
en forma de noves propostes, permet que en el si de cada Taller s’hi generin projectes en petit grup o 
amb el grup sencer: 

Allora l’aula si trasforma in un unico spazio di bancarelle, ognuna coi suoi bambini e tutte con progetti 
e attività disuguali. È qui dove può attuarsi, in altra forma, la messa a fuoco per buone osservazioni 
e organiche ricerche sugli apprendimenti cooperativi e sul commercio e il mercato delle idee. (Mala-
guzzi, 1995, p. 90-91) 

És un adult que exerceix el seu dret i responsabilitat de fer propostes sense limitar l’autonomia de l’infant 
per a regular-se el temps.

la documentació: observació, valoració, avaluació i comunicació
Ja en els seus inicis, el parvulari de l’escola Les Pinediques considerava primordial la recollida d’informa-
cions (paraules i dibuixos dels infants, imatges, reflexions dels adults…) per a poder donar continuïtat als 
processos de recerca que es van construint dia a dia amb els infants (Pujol i Roca, 1991). 

Actualment, la documentació continua essent una estratègia bàsica en el procés d’ensenyament- 
aprenentatge. En primer lloc, es considera l’eina fonamental per a respectar la intel·ligència de tots els in-
fants. Recollint una idea, una explicació d’un infant, a través d’imatges, o enregistrant la veu, es dona el 
missatge que el que està dient i fent té valor i és important. A més, aquesta informació és el fil que permet 
anar teixint una relació entre els diferents dies de treball, amb coherència i amb sentit. Les observacions que 
l’adult recull ajuden a aprofundir i fer avançar els reptes que el grup d’infants està afrontant. Per tant, la do-
cumentació posa en valor les propostes dels infants i ajuda l’adult a reconduir-les per donar-los continuïtat:

Gli adulti in questo momento hanno bisogno di intervenire, cambieranno mestiere, diventeranno no-
tai ma devono annotare e riparlare coi bambini per dire: oggi avete fatto questo lavoro, siete arrivati 
qui, siamo arrivati fin qui, domani mattina lo riprenderemo. (Malaguzzi, 1995, p. 103)

La documentació és, alhora, una eina de comunicació amb les famílies, augmenta la freqüència i la 
qualitat de la comunicació amb elles i les fa més presents a l’escola. Els ofereix oportunitats per a co-
municar-se amb facilitat i fluïdesa amb els adults de l’escola i fa que puguin seguir el trajecte de cada 
infant i del grup. La documentació és, també, imprescindible per a alimentar la recerca de l’equip de 
mestres –en l’apartat IV del capítol 5 en parlo amb més detall–, ja que és una estratègia fonamental per 
a la comunicació i la reflexió:

La recerca i construcció del significat és, doncs, la part més important, que caracteritza i dona identitat 
a la comunicació educativa en forma documental. Identificar el significat és certament el primer pas 
que caracteritza el projecte d’un objecte comunicatiu que el vehicula. També crec que aquesta recer-
ca del significat hauria de ser un moment compartit entre diversos protagonistes, perquè com més 
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àmplia sigui la discussió, més el significat que es vol oferir als interlocutors serà realment el resultat 
d’un procés de negociació ric, compartit, i el producte final respondrà molt més altes exigències de 
cadascú. (Ferri, 2015, p. 9) 

Cada grup de Tallers fa estades llargues, d’entre tres i quatre setmanes, a cadascun dels Tallers. Aquests 
temps llargs són els que permeten que els adults puguin acompanyar cada grup de setze o disset infants 
deixant-los un temps per a la trobada amb els diferents materials del Taller, per a identificar pistes d’apro-
fundiment i per a poder reproposar reptes nous, en forma de materials, d’activitats o d’altres estratègies. 
Aquí, cada adult esdevé una mena de moderador del temps, tot intentant trobar un equilibri, tal com es 
comentava abans, entre una actitud d’observació des de la distància i un paper propositiu al qual l’equip 
del parvulari de Les Pinediques no creu que s’hagi de renunciar. L’equip comparteix la sentència de Ri- 
chard Sennett quan escriu: «El bon mestre imparteix una explicació satisfactòria; el gran mestre produeix 
inquietud, transmet intranquil·litat, convida a pensar» (Sennett, 2009, p. 17).

Hi ha vuit Tallers organitzats: Taller de llum i ombres; Taller de les miques; Taller de l’entorn (al vestíbul 
i espais exteriors); Taller del material petit; Taller de pintar i pastar; Taller de l’aigua; Taller del material 
natural i Taller del material gran (en un espai polivalent). 

Cada espai té, a banda del mobiliari i els materials específics del Taller, diferents microespais als quals 
els infants tenen accés sempre (matí i tarda) i que són els que garanteixen, en bona part, que el procés 
d’ensenyament-aprenentatge sigui transversal i globalitzat, perquè preveuen la convivència dels diferents 
camps del saber i posen en sintonia els diferents llenguatges. Són els següents: la taula per a la represen-
tació gràfica, la taula dels jocs de taula, la taula d’experimentació, l’ordinador, el taulell d’observació, el 
racó dels missatges (a P5), la tarima per a les construccions, l‘espai de trobada i la biblioteca d’aula. Cal 
incloure-hi també la galeria, on hi ha presents les diferents zones de joc simbòlic. No s’articula com un 
espai de trànsit, sinó com un espai per a habitar, on els infants, d’acord amb l’adult de referència, es po-
den organitzar jugant amb autonomia. Per a l’equip de mestres, aquest espai és un recurs importantíssim 
per a poder fer observacions de diferents aspectes: l’ús de la llengua (és aquí on es treballa en petit grup 
la llengua anglesa, en una situació d’immersió simulada en anglès), els diferents rols de gènere, etc. Així 
mateix, el menjador és un espai de vida i d’aprenentatge on, amb la complicitat de l’equip d’educadores 
i educadors del migdia, es vetlla perquè els infants hi trobin coherència amb els altres temps del dia, ga-
rantint, d’aquesta manera, la continuïtat del projecte educatiu del parvulari.
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EL TALLER DE L’AIGUA
L’AMBIENT DE LA CLASSE LILA

l Taller de l’aigua
per l’aigua.

Les taules d’aigua i el safareig els permeten fer
at d’explorar i comprendre els diferents fenòmens del 

Jugant amb l’aigua, els infants comencen a descobrir com es comporta aquest 

per tal d’acompanyar les seves 

l’aprenentatge
’altre, compartir èxits i també 

que conviure a l’escola 

ne i d’emocionar

responsabilitats, fruit d’un matí d’una 

L’AMBIENT DE LA CLASSE  BLAVA

del material natural, s’ofereix als nens i 

tenen l’oportunitat de fe

d’activitats, sempre relacionades amb la
A la taula d’experimentació

, l’infant pot compartir 

s’e

La relació que s’estableix entre 
d’edats di

Durant les propostes s’estableix un 

l’

del seu propi procés d’

Al final, el que s’ha 

través d’imatges. La satisfacció del que 
s’ha creat empeny 



L’AMBIENT DE LA CLASSE VERDA

amb la llum, el color, l’ombra i 

Els infants s’agrupen segons els seus 
interessos: cooperen, s’ajuden

’

i se’ls desperta 

L’AMBIENT

Els infants s’organitzen en petits grups per donar forma a projectes seus o a 

Els projectes poden néixer d’una con
d’un interès, o els ’
proposta. A partir d’aquí, poc a poc, es van 

potent, perquè s’ha construït després

Un cop exhaurit l’interès o la concentració

espais de la classe s’ofereixen als infants per 
poder canviar d’activitat 
fins l’endemà, que 

’

d’importància. Per treballar junts, 
també s’han d’aprendre noves habilitats.



EL TALLER  DE  L’ENTORN
L’AMBIENT  DEL  PATI  SUD

Al taller de l’entorn 
l’escola. 

específiques del treball a l’hort.

A través de l’experimenta
els seus coneixements sobre els elements de l’entorn natural.

 

l’hort i els  animals que hi podem trobar, 
són objecte d’una observació més 

L’hort està molt present en aquest taller. 
l’adult

proposarà l’activitat tenint en compte el 
cicle de l’hort i, en altres moments, seran 

l’activitat a partir dels seus interessos. 

Els nens i les nenes s’ajuden 

L’AMBIENT DE LA CLASSE 

s’organitzen de la manera que v

Conviure en un grup d’

de l’escola i 

s’estimula el creixement 

temps i les necessitats de cadascun d’ells. 

L’observació i l’experimentació 

l’adult, d’aquesta manera els nens i les 



L’AMBIENT DE L’AULA GRAN
 

l’aula gran els nens i nenes tenen l’oportunitat de reproduir i 

Blocs d’escuma de mides i 

’infants 

L’adult

D’aquesta manera

L’AMBIENT DE LA CLASSE 

Aquest taller s’articula al voltant de la taula de llum,

L’

’

’



L’espai del menjador té la mateixa importància que les classes perquè tots 
els espais parlen als infants i ens parlen, també, de les seves habilitats i de 
les seves capacitats.

El temps del migdia és un temps que pot ser dens de significats, d’expecta-
tives i de descobertes que hem de ser capaços de reconèixer i de valoritzar.

EL  MENJADOR
un  temps  i  un  espai

 Avui m’agradaria poder ser l’encarregat!
 He tallat tota sola la truita amb el ganivet!
 Em poses aigua, si us plau, Arlet?

Una quotidianitat que reconeix totes 
les dimensions: emotives, cognitives i 
socials. 
És així com garantim un recorregut  
fluid de propostes i accions, harmoniós 
i amable. 

Esdevenen més conscients i respectuo-
sos amb les regles necessàries per a con-
viure, perquè són còmplices de la vida 
en comú.

Sentir se protagonistes durant els 
àpats, a més a més d’ajudar els infants 
a conèixer i reconèixer les seves neces-
sitats, fa que cooperin i  comparteixin 
aprenentatges. 

Els adults els enviem un missatge molt 
precís: ajuda’m a organitzar un temps, a 
tenir cura d’un espai que és teu, que és 
meu, que és nostre.
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3
Documentació de la 

iniciativa: Els esmorzars 
compartits (P3-P4-P5, curs 

2015-2016)
3

https://drive.google.com/file/d/1ONCWBxnBMgMsvKBrSXRgQutbWKRfKQol/view?usp=sharing
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Sovint, les estades de cada grup als Tallers, que s’anomenen tandes, s’organitzen sota un focus d’observa-
ció comú acordat en equip. Aquesta és una estratègia que, a poc a poc, els adults del parvulari intenten 
dominar i controlar més, perquè és el que els ajuda a sortir de la dimensió del treball en solitud que, 
massa sovint, tenyeix l’ofici de mestre. A més, aquesta eina els permet trobar la continuïtat en la recerca 
que adults i infants fan a l’escola. Anar al Taller sota un mateix focus d’observació (a tall d’exemple: quins 
criteris utilitzen els infants per a agrupar-se; com l’adult condiciona l’organització del temps dels infants; 
com els materials prenen una dimensió diferent a l’interior i a l’exterior de l’escola; com es pot donar més 
visibilitat als infants menys presents…) fa que les anotacions i les reflexions recollides per cada adult es pu-
guin compartir, debatre i discutir en sintonia, en moments de reunió de l’equip. Tot i que s’han dissenyat 
diferents graelles on es poden sostenir aquestes observacions, cadascú tria la seva pròpia manera de do-
cumentar les diferents situacions i accions. Es considera que és important que cada adult trobi les pròpies 
estratègies de recollida d’informació per tal de fugir de rigideses organitzatives que poden ser excessives.
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Igualment com es feia en els Ambients, als Tallers també hi ha un període inicial destinat a fer un tastet de 
dos dies a cada Taller, i una roda final passant també un parell de dies a cada Taller (després de les tandes) 
com a cloenda de l’experiència dels Tallers. Al final dels tastets, de cada tanda i de la roda de Tallers, els 
adults elaboren un document on es recull, es descriu, s’interpreta i es valora tot el trajecte recorregut. 
Els documents s’incorporen a l’arxivador de cadascun dels infants i s’exposen a l’espai del Taller, obert i 
disponible per a tothom.12 

A més a més, l’equip de mestres també té unes carpetes amb aquestes diferents documentacions que 
han estat realitzades al llarg dels anys. Això és molt important per a poder fer història d’escola, per a poder 
tenir memòria d’aquestes recerques, i representa també un ajut interessant per a les noves persones que 
s’incorporen a l’equip. Fent una lectura d’aquests documents hi trobaran una mena de catàleg d’idees 
sobre les possibilitats de treball en cada Taller i també sobre l’estil del treball de l’adult.

Per la seva banda, cada infant porta la seva llibreta de camp als Tallers (l’anomenada Llibreta de desco-
bertes), on deixa una empremta de les recerques que sorgeixen, tant individuals com col·lectives, en 
diferents moments del Taller. 

Metter giù significa anche aver percepito che tutte le loro azioni devono essere uno strumento di 
comunicazione, ed è una scoperta straordinaria quella che fanno, perché riescono a capire che si può 
comunicare solo se si adottano dei codici analoghi che hanno una loro coerenza, una loro continuità. 
(Malaguzzi, 1995, p. 103)

Una imatge impresa, un dibuix o un esquema, una paraula clau o una frase escrita… Aquestes petites 
intervencions són les que van enriquint aquesta llibreta que s’acaba convertint en una mena de diari, de 
documentació individual del procés de cadascun dels infants i del grup durant el seu pas pels diferents 
Tallers, i que permet, també, donar continuïtat a les seves propostes i descobertes: 

Siccome i bambini sentono che la procedura per arrivare all’obiettivo è lunga e che non potrà che 
procedere per delle tappe, è chiaro che hanno bisogno allora e sentono ancora di più la necessità 
di fare un punto, altrimenti sentono che tutto quello che è stato comunicato all’interno del gruppo 
resta lì di sera, è vero che si ritorna all’domani ma cosa accadrà di notte nessuno lo sa. Sanno che 
se perdono il punto dimenticheranno, non ricorderanno esattamente quello che è accaduto. (Ma-
laguzzi, 1995, p. 103)

12 A l’inici de curs es dona un classificador a cada infant amb la intenció que la família hi arxivi regularment les diferents docu-
mentacions que l’equip de mestres realitza en el marc dels diferents temps de l’escola, des dels Tallers fins a la vida de grup, el 
Projecte i les diferents sortides. De manera sistemàtica, els infants s’emporten les documentacions corresponents a casa per a 
fer-ne una lectura acompanyada amb les famílies i tenir-les entre mans sempre que ho desitgin.
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Com es pot veure, l’equip utilitza diferents estratègies de documentació, amb diferents valors comunicatius 
i valoratius, que incideixen també en els processos d’avaluació i que ajuden a entendre de manera més inte-
gral el projecte educatiu del parvulari de Les Pinediques. En aquest sentit, els dos informes individuals que es 
donen cada curs a les famílies també es consideren un instrument de documentació, que d’alguna manera es 
complementa amb la resta de documents. Aquests informes són de redacció oberta, sense frases estereotipa-
des. L’equip va fer un procés de reelaboració dels informes, comptant amb la complicitat de les famílies. 

Cal experimentar a escala local, i cal una gran força de decisió al si de cada centre. Tots els actors 
–infants, famílies i mestres– han de tenir la impressió de participar en una democràcia real, una de-
mocràcia quotidiana, en què s’estableix un diàleg constant que permet equilibrar les diferents neces-
sitats. (Jensen, 2015, p. 7) 

Anteriorment, s’utilitzaven els informes que generava l’entorn informàtic del Departament d’Educació i es va 
demanar a les famílies com els valoraven. Molts comentaris van ser crítics i convidaven l’equip a dissenyar uns 
instruments d’avaluació que estiguessin més en sintonia amb el Treball per projectes. A partir d’aquí es va ge-
nerar un procés d’un any de treball que va donar lloc a una col·lecció de sis documents, tots diferents, que de 
manera evolutiva recullen el procés d’aprenentatge de cadascun dels infants. L’equip de mestres va reflexionar 
molt sobre cadascun dels diferents apartats de l’informe; de quins vincles hi pot haver entre aquest document 
i les observacions fetes durant el curs en les diferents franges de treball, i també sobre el llenguatge que es 
fa servir per a parlar dels infants. Es va treballar molt sobre les paraules i les expressions que s’utilitzen per a 
comentar els aspectes que cal remarcar i que sempre han de valorar el mèrit de cadascun dels nens i de les 
nenes. Les febleses que cal destacar no es presenten com una dificultat de l’infant, sinó com un repte que té 
l’equip de mestres i que cal saber acompanyar per a ajudar a resoldre’l.

En el primer informe de cada curs s’hi deixa un espai per tal que les famílies hi puguin fer aportacions i 
comentaris per a poder completar aquesta mirada que es comparteix i es contrasta durant una entrevista 
individual. A més, en els informes també hi ha espais dels infants que es redacten amb la complicitat de 
les famílies. 
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4
Edició: Models d’informes 

(elaborats el curs 2014-
2015)

4

https://drive.google.com/file/d/1sROzSYbcADSslDUynSOMFPNqsrveVKWb/view?usp=sharing
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Totes les eines de documentació que conviuen al parvulari de Les Pinediques esdevenen una verdadera 
estratègia de lectura, interpretació i comunicació dels processos individuals i de grup. Aquesta estratè-
gia defineix bé el vincle entre la imatge d’infant, els processos d’ensenyament-aprenentatge i el paper 
de l’adult. Aquestes tres dimensions, fonamentals en la construcció dels diferents projectes educatius, 
demanen una estreta articulació entre els aspectes organitzatius i metodològics que s’han explicat ante-
riorment.

Com s’ha demostrat al llarg dels anys, el projecte del parvulari de Les Pinediques no és tancat, ni hermè-
tic, ni inamovible. El seu valor rau en el dinamisme i la permeabilitat als diferents esdeveniments socials i 
educatius que influeixen en la seva definició. Té com a fonament estar al servei dels infants i respectar el 
seu dret a ser constructors actius dels aprenentatges, en un context de relació amb els seus coetanis, amb 
infants d’altres edats, amb espais i materials, i amb els adults.
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        TASTET DE TALLERS a P3
      Octubre 2015

Els  infants de 
P3 inicien 
l’aventura dels 
Tallers.



, segons el diccionari de l’IEC, significa:

se’n un poc a la boca, per 

durant alguns dies d’octubre



mes d’octubre
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LA GALERIA
  P3  octubre de 2015

Amb en ROGER, l’ARNAU, l’IAN, l’IVAN, l’ÈLIA, la LÚA, la CARLA, l’HELENA, en GERARD, l’ADAM, en PAU, en TOMEU, 
l’EMMA, la GRACE, la BRUNA, la MARTINA i la MAITE.

  A la Galeria, amb el joc simbòlic els infants es troben i es retroben
  a través dels diferents jocs que els ofereixen els materials i l’espai.

 

Hem seguit de prop la Sofia i la Bruna. Podem veure com el seu joc 
evoluciona amb respecte, com es temptegen a través del material 
i les paraules...

i com, de mica en mica, abandonen els objectes per relacionar se 
cos a cos...

Finalment, la Júlia que se les mirava de lluny es fa còmplice de la 
seva relació.
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TALLER DE LLUM i OMBRES

  P3 octubre de 2015
Amb en ROGER, l’ARNAU, l’IAN, l’IVAN, l’ÈLIA, la LÚA, la CARLA, l’HELENA, en GERARD, l’ADAM, en PAU, en TOMEU, 
l’EMMA, la GRACE, la BRUNA, la MARTINA i la MAITE.

El primer contacte amb el Taller de Llum i ombres ha estat protagonitzat 
per les llanternes. L’atractiu de la llum focalitzada, el fet de poder 
il·luminar un objecte, un petit espai..., ajuda a crear ambients de relació i 
de conversa.

Hi ha qui opta per acostar se a les descobertes tot sol o acompanyat 
d’objectes que li donen identitat. 

Observar l’activitat dels altres és també una 
manera de ser hi, de pensar i d’aprendre.

La Magalí, la Júlia i la Martina, es posen d’acord per trobar la manera de 
aparèixer i desaparèixer de la llum del focus de les llanternes pintant la 
taula mirall. És una mena de: Papus taaat! evolucionat.  
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 TALLER DEL MATERIAL GRAN
  P3 octubre de 2015

Amb en ROGER, l’ARNAU, l’IAN, l’IVAN, l’ÈLIA, la LÚA, la CARLA, l’HELENA, en GERARD, l’ADAM, en PAU, en TOMEU, 
l’EMMA, la GRACE, la BRUNA, la MARTINA i la MAITE.

 

I d’altres que s’associen per anar trobant possibilitats de joc i de relació.

Per familiaritzar se amb les possibilitats del material 
d’aquest Taller, aprofitem la disponibilitat de l’Aina 
de P5 que com que ja n’és una experta, sap molt bé 
com pot orientar els més petits.

El Taller del Material gran ofereix infini-
tes  possibilitats de construcció compar-
tida.

Hi ha nens i nenes que prefereixen descobrir ho tot sols i, de mica en 
mica, anar seduint els altres.



 TALLER DE LES MIQUES
  octubre de 2015

Amb en ROGER, l’ARNAU, l’IAN, l’IVAN, l’ÈLIA, la LÚA, la CARLA, l’HELENA, en GERARD, l’ADAM, en PAU, en TOMEU, 
l’EMMA, la GRACE, la BRUNA, la MARTINA i la MAITE.

Us convidem a seguir una petita història. En aquest cas, protagonitzada 
per en Roger. Ens agrada compartir la amb vosaltres perquè de situaci-
ons com aquesta en passen moltes al llarg del dia i és una mostra més de 
com els materials són un pretext per trobar se, per començar a crear lli-
gams i, en definitiva, per comunicar se.
 

Diuen que una imatge val 
més que mil paraules...





, segons el diccionari de l’IEC, significa:
Prendre una petita quantitat, posar-se’n un poc a la boca, per apreciar-ne el gust.  

Menjar molt poc  

Menjar per primera vegada  

d’

tranquil·la a l’escola els altres es preparen per poder
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  TALLER DE L’AIGUA  
7 i 8 d’octubre de 2014

Amb en HAMZA, la LAIA G., la NÚRIA, la PAULA, en JOAN i la VIOLET de P4; l’ERIC, en MOUSA, la LAIA , l’ÍNGRID, en 
POL C., l’ALBA i la LORENA de P5, i la Maite.

El primer dia del tastet al taller de l’aigua, ha estat ni més ni menys que 
això: UN TASTET. Els infants han anat una estoneta a cadascun dels espais 
que hi ha a la classe LILA: el safareig i les piques per jugar amb l’aigua, la 
taula de jocs de taula, la de confegir paraules, la de dibuixar i pintar, la 
d’experimentació, la tarima de les construccions... Tot i que ja hi havien 
estat, donava la impressió que tenien la necessitat de retrobar se de nou 
amb tot el que l’ambient de la lila els ofereix.

 He pensat de fer un circuit amb aigua on hi puguem fer córrer cotxes petits.
Alguns nens i nenes es van apuntar de seguida a treballar amb ell i als al-
tres els vam proposar de sortir a jugar amb el circuit d’aigua del pati. 

Van descobrir que una part del circuit 
no feia prou pendent i l’aigua no baixa-
va. Aleshores van anar a demanar ajuda 
a en PEP.

El circuit de cotxes va provocar una descoberta in-
teressant: “l’aigua fa força, empeny les coses avall”

… I a l’hora d’esmorzar es van organitza
pel seu compte per anar a fer un pícnic al 
pati! 

Dona gust veure com són capaços d’entendre’s en les activitats i de 
gestionar se el temps i les relacions !!! 

L’endemà, el matí va començar el matí amb una proposta de l’ÈRIC:
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 TALLER DEL MATERIAL NATURAL 
9 i 10 d’octubre de 2014

Igual que en el TALLER DE L’AIGUA, el 
primer dia els infants fan un tastet per 
les diferents  propostes que hi ha a la 
CLASSE BLAVA...

... dedicant se a l’observació dels insectes PAL o al joc de construccions a 
l’ordinador.

Però es detenen en el joc de cons-
truccions,  que és l’estrella dels jocs 
de taula de la classe blava.

I, sobretot, en fer una foguera perquè la majoria ha 
arribat al Taller amb la idea de “maquillar se d’indis” i 
els hem animat a fer una activitat pròpia dels INDIS.

Hi ha qui treballa incansablement per enten-
dre com és que quan desmuntem un prisma 
triangular pugui convertir se en dues figures 
ben diferents: un triangle equilàter o un 
quadrilàter romboide. Ells encara no saben 
posar hi les paraules per explicar ho, però 
hem de reconèixer que és una aproximació 
ben interessant al món de la geometria. 

La PAULA, no acaba d’estar convençuda: 

 Per fer foc de veritat, les fustes han d’estar vermelles. S’han de rascar dues fustes 
com fan els indis i llavors es posen vermelles i es comencen a encendre.” 

Davant  la impossibilitat d’aconseguir aquesta fita, els 
expliquem que hi ha unes pedres que rascant les entre 
elles es pot arribar a fer foc i és més senzill que amb la 
fusta. Són les pedres fogueres. Quan aconseguim veu-
re’n les guspires queden bocabadats!  
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 TALLER DEL MATERIAL GRAN 
14 i 15 d’octubre de 2014

En els primers temptejos al TALLER DEL MATERIAL GRAN, hi ha algunes 
activitats pròpies d’aquest taller, i d’altres que s’arrosseguen dels tallers 
pels quals hem anat passant fins ara:

Proposem als infants de fer una construcció que impliqui tot el grup, ja 
que el material d’aquest Taller afavoreix la col·laboració i la presa de de-
cisions per realitzar un projecte comú.
 “Fem un castell entre tots, com van fer els nens i nenes que van venir abans a 

aquest Taller?”

“Podríem fer veure que l’enemic 
ens ataca i lluitem!”

A resultes de la lluita, s’ha enderrocat el castell i hi ha hagut “víctimes” 
de tota mena. Tot i que els infants s’ho han pres en tot moment com un 
joc divertit, ho hem aprofitat per parlar entre tots de les conseqüències 
de les accions violentes.

Fregar les pedres fogueres perquè fumegi la xeme-
neia d’un vaixell, n’és un exemple.
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        TALLER DE L’ENTORN 
16 i 17 d’octubre de 2014

Tot just arribem a l’espai del TALLER DE L’ENTORN, els infants s’adonen 
que hi ha unes capses de cartró amb material per als patis: PALES, GALLE-
DES I SEDASSOS. Els expliquem que la NÚRIA ha fet una comanda de ma-
terial nou per canviar lo pel vell:
 Perquè no ho portem nosaltres a fora. L’ENTORN també són els patis.
 Quan haguem acabat ja farem el que ens han proposat els nens i nenes que ahir 

van venir al Taller.

La tasca ha ocupat tot el matí. No ha estat pas fàcil decidir que un objec-
te era prou vell com per llençar lo. 
Posar se d’acord per comptar i repartir els objectes ha suposat treballar 
cooperativament per resoldre alguns reptes matemàtics. 

Per altra banda, entre tots decidim que el segon dia del Taller farem ai-
gua de COLÒNIA amb l’ESPÍGOL perquè el dia anterior, els nostres com-
panys havien podat les HERBES AROMÀTIQUES dels parterres.

Finalment guardem l’ampolla a dins d’un armari, per-
què ha d’estar durant 15 dies en un lloc fresc i fosc. 
Mentrestant, caldrà anar la sacsejant diàriament, abans 
no puguin emportar se’n a casa a dins d’un ampolleta. 

Cal anar separant les 
fulles de les branquete-
tes.

Després, aixafar les fulles perquè treguin 
l’olor

I a   continuació,  anar
les ficant a dins d’una 
ampolla amb alcohol 
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    TALLER DEL MATERIAL PETIT 
21 i 22 d’octubre de 2014

Aquest TALLER, convida a fer activitats molt variades que la majoria d’in-
fants coneixen bé i, per tant, es posen de seguida mans a l’obra:

Desmuntar aparells elèctrics vells incentiva el treball 
en equip i els ajuda a entendre que hi ha tasques que 
volen dedicació, paciència i constancia.

Els companys que ja han pas-
sat pel Taller han deixat escrit 
que els imants: tant es poden fer 
petons com donar se l’esquena. 
Què volen dir? Alguns infants 
s’entesten en comprovar ho.

L’experimentació amb materials 
dona lloc a descobertes ben in-
teressants:
 Fent girar aquesta roda que té pun-

tets de colors pintats puc fer colors 
nous, perquè al girar es barregen.

Després de fer acti-
vitats individuals o 
en petit grup, els 
proposem de fer ne 
una de col·lectiva: 
crear un personatge 
amb les peces des-
muntades. 
El protagonista: UN 
ROBOT
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   TALLER DE PASTAR I PINTAR 
23 i 24  d’octubre de 2014

Les activitats privilegiades d’aquest TALLER són la pintura als cavallets, les 
aquarel·les i el fang. Els infants es passen els dos dies del TASTET molt 
concentrats expressant se plàsticament. Les imatges parlen per si soles:
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Documentació del Taller 
de l’entorn: Col·laborant 
amb el veí hortolà (P3-
P4-P5, novembre 2015)
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https://drive.google.com/file/d/1j9UeePaPYWAEdmtp0HyOSDBHAR_p-YKQ/view?usp=sharing




1 

TALLER  DEL MATERIAL  PETIT
  març de 2016

Amb la GRACE, l’ADAM E., la MAGALÍ R., l’ARLET, l’ANIOL i l’ELNA de P3, en MARCO, la IONA, en MARC, l’ÈLIA en 
NAHUEL  i en POL de P4, en PAU, la QUERALT, l’EROLA, la PAULA de P5, i  la MAITE.

UN ESPAI INTERIOR

Després d’haver passat tres setmanes a l’aire lliure, feinejant i redesco-
brint amb noves propostes les possibilitats dels espais exteriors de l’es-
cola, un nou espai de característiques ben diferents, espera l’arribada 
d’aquest grup d’infants. 
Des d’un bon inici, se’l fan seu i hi troben mil i una possibilitats d’inte-
racció i descoberta.
Els adults tornem a tenir el repte d’acompanyar los seguint els seus mo-
viments i mirades i reconduint les seves propostes i accions.
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LA  DESCOBERTA  DEL TALLER

La concentració i la col·laboració són ac-
tituds imprescindibles per poder realit-
zar amb èxit algunes de les activitats que 
els materials que hi ha al Taller proposen. 

 Voleu que us ajudi amb el meu trona-
vís?
 No, no, ja podem!
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L’ANIVERSARI  DE  LA  IONA

Un grup de nenes troba recursos dins del Taller per fer feliç a la IONA que 
avui fa 5 anys! La notícia s’estén i també venen nens i nenes d’altres Ta-
llers a felicitar la amb pastissos de tota mena. 

Sovint, les iniciatives dels infants van més enllà del que els adults tenim 
previst. 
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EL  PODER  DE  LES  MANS

 

En la documentació anterior, desta-
càvem EL GEST de LES MANS dels 
infants. Només ens cal una mirada 
atenta i respectuosa perquè ens 
puguem adonar de la seva habilitat 
per adequar se a materials dife-
rents i a accions tan diverses.
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L’AJUDA  ALS  ALTRES

DIBUIXOS AMB FILFERRO
Aquest ha estat un projecte ambiciós que inicien els més petits. Els in-
fants més grans en detecten la dificultat i,  per iniciativa pròpia, s’abo-
quen a donar los un cop de mà. 

“Uns filferros que es poden moure amb les mans i s’hi poden fer dibuixos.”

Confiant en ells i oferint los la pos-
sibilitat d’actuar autònomament, 
es resolen moltes situacions. No-
més cal acompanyar los i deixar
nos sorprendre!  

 T’ escric el teu nom?
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UN  PROJECTE HERETAT: 
la bicicleta

Amb la intenció de connectar els diferents 
Tallers, els adults ens hem proposat d’iniciar 
aquesta nova tongada, compartint les desco-
bertes amb el grup que agafa el relleu del Ta-
ller on havíem estat.

Amb aquesta iniciativa, donem més continuï-
tat als Tallers. Així doncs, hem heretat la pos-
sibilitat de continuar la construcció d’una BI-
CICLETA amb peces del Taller, que el grup an-
terior no havia pogut acabar. 

La QUERALT es pren la proposta molt serio-
sament i no defalleix fins que és capaç d’a-
conseguir ho.

Animem els infants perquè en facin un dibuix 
sense oblidar cap de les seves peces. 

Alguns voluntaris repassen la producció dels 
altres perquè el dibuix sigui complet. 
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Si els adults afinem la mirada, les produccions dels infants ens poden ex-
plicar moltes coses. En aquest cas, veiem que hi ha infants que han in-
corporat la base de la bicicleta al seu dibuix. La Queralt va ser la primera 
de fer ho. Va voler deixar constància que el repte més difícil havia estat 
aconseguir que la bicicleta s’aguantés dreta! 

Tants caps… 
tantes bicicletes!
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El nostre projecte:
COS  A  COS

 

L’activitat privilegiada d’alguns infants d’aquest grup és JUGAR A LLUI-
TES. Cada dia troben el material i l’ocasió per fer ho en algun moment o 
altre. Per aquest motiu proposem un diàleg amb tot el grup amb la in-
tenció de reflexionar hi i compartir visions i interessos.

El diàleg
Per trobar alternatives a les lluites, ens quedem amb l’aportació que ha 
fet en Pau: Les lluites només serveixen per fer se mal!

 Com ho podríem evitar?

 Fent nos un gorro de cavallers.
 Amb espases de plàstic.
 Fent veure que lluitem sense tocar nos.
 Lluitar amb ninots.
 Fer servir titelles.

Les propostes
Entre tots decidim de fer tres grups per representar les lluites:

Hi ha nens i nenes que expressen clarament que les lluites no els interes-
sen però s’apunten a col·laborar en el projecte.

Armes de plàstic 
transparent

 Representació amb 
titelles

 

Ninots de paper
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Armes transparents

Ninots de paper

 

 De superman ja en tenim un!
 Doncs ja faré l’spiderman...

Un cop enllestits, es  
fan representacions 
arreu.
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    Teatre de titelles

 

La moral del conte:

AMB  LES  LLUITES  TOTHOM  HI 
ACABA  PERDENT!

EL COCODRIL VA MOSSEGAR EL LLOP, L’ELEFANT ES 
VA ENFADAR I LI VA DONAR UN COP DE TROMPA I 
EL LLOP LI VA MOSSEGAR LA CUA.
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La difusió

Proposem als nens i nenes 
de fer un cartell explicant 
el seu treball en relació a 
les lluites i repartir lo a to-
tes les classes. 

Ha estat interessant comptar amb la col·laboració de tot el grup per 
abordar el tema de LES LLUITES i fer extensius els resultats a la resta de 
companys i a les famílies.  Com a mestres ens ha semblat més adequat 
socialitzar aquest fet que actuar hi unilateralment. 

Haver ne parlat i haver ho representat pot ser una bona ajuda per anar 
comprenent les motivacions d’uns i d’altres i trobar respostes i alternati-
ves compartides, encertades i ajustades a la nostra realitat.
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TALLER DE L’ENTORN  gener – febrer de 2017

 

Com ja és costum, els primers dies del Taller els dediquem a fer una 
“posta a punt” tant de l’interior com de l’exterior. El Taller de l’entorn 
necessita un manteniment constant: treure les males herbes de l’hort i 
dels parterres, desbrossar els patis, regar... Val a dir que són tasques que 
els infants entomen amb energia i que els fan sentir útils i responsables.

Ho combinem amb alguna escapadeta per admirar la boira que els pri-
mers dies ha estat força present. Durant el pas per aquest Taller, el 
temps no ens ha acompanyat gaire i, per tant, hem fet molta vida a l’in-
terior.

Amb la JÚLIA Serra, l’AINARA, l’ELOI i l’ARNAU de P3, en FERRAN, la SOFIA, l’ADAM, la LAIA, en SERGI, l’È-
RIKA, i en BERNAT de P4, l’ARLET Freixas, en J’ERICK, en MARCO, i l’ORIOL de P5, i la SANDRA i la MAITE.

La boira no t’hi deixa veure però 
quan et vas acostant, ho vas 
veient més clar



2 

Com que comptem amb el suport de la Sandra, podem combinar sense 
entrebancs les tasques a l’hort i les propostes a l’interior.

Mentre alguns treballen apassionadament a l’hort, en JÈRIK comparteix 
amb els altres la seva dèria per uns animalons de goma que venen als 
quioscos i en MARCO, a qui li agrada molt dibuixar, es posa de seguida a 
reproduir los sobre paper. La seva habilitat sedueix la majoria d'infants 
que segueixen els seus traços admirats.

Oferint diferents possibilitats de treball, els infants poden trobar on es 
senten més còmodes i els adults podem observar quins són els seus in-
teressos, habilitats i aficions.

COMPARTIR AFICIONS I HABILITATS PER APRENDRE
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La passió d’en MARCO pel dibuix s’encomana ràpidament i, seguint els 
seus passos, els altres infants del grup volen provar de dibuixar els ANI-
MALONS d’en JÈRICK. Més endavant sorgeix l’interès per les SERPS, des-
prés per diferents ANIMALS SALVATGES i , finalment, pels DINOSAURES.

ESTRATÈGIES 

Aquí és quan intervenim els adults tot organitzant la proposta i plante-
jant entre tots què ens cal per tirar endavant el repte que ha sorgit al 
grup.

Aquest és el procés que hem acordat conjuntament, adults i infants, per 
a l’elaboració dels dibuixos amb model del natural o d’una imatge:

1  Tenir la imatge de cadascun dels models i observar la detinguda-
ment a la pantalla o en paper.
Els infants, per iniciativa pròpia, passen llargues estones observant imat-
ges d’animals a la pantalla de l’ordinador i van compartint els seus conei-
xements i fent les seves teories.

L’observació és un procés indispen-
sable per aprendre.
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2  Decidir què es vol dibuixar i aïllar les característiques de la seva mor-
fologia.

  Aquest és el que m’agrada més. Els tens, JÈRIK?
 Sí, demà el portaré!

 

 Abans de dibuixar, primer t’has de 
mirar molt el cocodril.

Compartir les decisions  ajuda 
a establir complicitats i a  fer 
comunitària una tasca que, ini-
cialment, era individual.
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3  Començar el treball de representació gràfica sense pressa.
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4  Acompanyar se d’un expert.

 

 Fixa’t que el  cap el té molt llarg...

Conèixer i reconèixer les pròpies 
habilitats i les dels altres per 
col.laborar i aprendre conjunta-
ment.
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4  Exposar els resultats. 

 

 Primer mireu l’exposició. Des-
prés, si voleu, ens podeu dir si us 
agrada...

 I també us podem explicar com ho hem fet.

Fer visible el procés i els 
resultats del treball és una 
manera més d’aprendre, 
que permet reflexionar so-
bre el camí recorregut; po-
sar en valor el treball pro-
dueix satisfacció.
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INSTRUMENTS

Durant el procés d’un treball que s’ha basat en l’observació, hem hagut 
de recórrer a diferents eines. Els infants ja en coneixien algunes. D’altres 
els les hem presentat els adults. 

1   Les lupes de mà

 

 No ho havia fet mai de dibuixar a 
sota d’una lupa! 
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2   La lupa binocular

 

 

L’emoció de descobrir detalls que passen desapercebuts a l’ull nu motiva 
per continuar la recerca i representar la al paper.

 Com brilla!
 Perquè hi ha llum…

 Què veus?
 una pota de l’escarbat…
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2   La lupa digital

Una troballa inesperada emociona els infants. Amb les tecnologies digi-
tals podem gaudir dels detalls d’una petxina fossilitzada que ha trobat 
l’ORIOL durant la seva recerca atenta al pati. 

 

I compartir ho amb  els companys  i companyes del parvulari acaba de 
donar sentit a l’esdeveniment.
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 CATÀLEG

Acabem el relat d’aquest trajecte amb un recull de les produccions dels 
infants. Us convidem a exercitar l’observació, tal i com han estat fent ells 
durant l’estada en aquest Taller.
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6
Documentació del Taller 

del material petit: Di-
nosaures i vehicles  (P3-

P4-P5, març 2017)

7 
Vídeo sobre l’escriptura del 
guió: Els dinosaures caga-
ners (1.12 min) (P3-P4-P5, 

març 2017)

8 
Vídeo: Els dinosaures caga-
ners (2.46 min) (P3-P4-P5, 

març 2017) 

9 
Documentació del Taller de 

les miques: Piràmides de 
tota mena (P3-P4-P5, 

febrer- març 2018)

10 
Documentació de la Roda 

de Tallers (P3-P4-P5, cursos 
2014 i 2018)

6

10

8

7

9

https://drive.google.com/file/d/182Jkk255VcGjXF-Dz0m04FAtc0zvZ-mt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yM0JT1QNTs1wDLmKRani7dlWPn7hqcx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKD2h1LPhy1pwUhZk4ydsK_nur2oaFWa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C7LhKzPw8kzdXqMZ6wiJxpjRsvpXN-Xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KXhkuKj-FuGRO_YaYeNYxnpLqofOIxZA/view?usp=sharing
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VIII El tallEr dEl matErIal gran. 
Essència i evolució del Treball per projectes al parvulari de Les Pinediques

teló de fons
Les potencialitats expressives representen un dels eixos centrals de tota l’acció educativa a l’escola. Al 
segon cicle d’educació infantil, els diferents llenguatges s’aborden, bàsicament, des de dos vessants: la 
dimensió quotidiana i la creació de contextos específics per a l’aprenentatge. És en el segon d’aquests dos 
vessants on s’emmarca el present apartat.

En pàgines precedents he emfasitzat la importància de l’educació de la mirada i he parlat, en diverses 
ocasions, de no només fomentar les habilitats plàstiques dels infants sinó d’aprendre a mirar com a 
aspecte fonamental de l’educació artística. Saber mirar implica viure l’art de manera quotidiana, la 
qual cosa, al seu torn, suposa que parlem d’una mirada no només òptica sinó d’una mirada poli-
sensorial que involucra el cos en el contacte amb el món exterior. Quan s’experimenta amb materials, 
les accions no es focalitzen només en el sentit de la vista; significa, també, donar pas al tacte i a la 
resta de canals sensorials per a ressaltar la simultaneïtat i la interacció dels sentits, per a no aïllar el 
cos de les experiències vitals.

La línia fronterera entre un mateix i el món és identificada pels nostres sentits. El nostre contacte amb 
el món té lloc en la línia fronterera d’un mateix i a través de parts especialitzades de la membrana que 
ens embolcalla. (Pallasmaa, 2014, p. 27)

És a través del cos que integrem les nostres vivències sensorials. Quantes vegades hem sentit a dir, 
referint-nos als infants: «tenen la vista a la punta dels dits!». Els adults també necessitem, sovint, 
ajudar-nos del tacte per a veure un objecte i, inversament, a través de la vista imaginem textures, 
temperatures, distàncies que no podríem imaginar si abans no haguéssim experimentat amb el cos, 
que les recorda.

Normalment no ens adonem que en la visió s’amaga una experiència tàctil inconscient. Men-
tre mirem, l’ull toca, i fins i tot abans que veiem un objecte, ja l’hem tocat i n’hem jutjat el 
pes, la temperatura i la textura superficial. El tacte és la inconsciència de la visió i aquesta 
experiència tàctil amagada determina les qualitats sensitives de l’objecte percebut. (Pallas-
maa, 2014, p. 28) 

Familiaritzant-se amb les imatges, comprenent-les i gaudint-les, actuant, fent descobertes i produccions, 
manipulant instruments, es desvetllen sentiments i sorgeix la necessitat d’expressar-se, de recrear el món 
que ens envolta i de crear-ne de nous. 
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Els infants no solen aïllar el cos de les experiències. El cos intervé clarament en el procés de creixement 
dels nens i nenes, afavorint-ne la propiocepció i la polisensorialitat. És per això que sovint els podem 
veure estirats per terra a l’escola, a les botigues, a casa i, fins i tot, al carrer. Per altra banda, aquest lligam 
afectiu, sensorial i emocional que tenen amb l’espai és, segurament, molt més intens que el que tenim els 
adults, i ha de poder-se recrear a l’escola. Aquesta interacció amb l’entorn és un procés natural que s’ha 
d’acompanyar procurant contextos preparats que facin sorgir l’interès i la motivació de l’infant, perme-
tent-li viure el cos com a amplificador d’experiències, com un instrument cognitiu. 

Dicevo bambino competente. Competente perché ha un corpo che sa parlare e ascoltare, che gli dà 
identità e con cui da identità alle cose. Un corpo dotato di sensi, in grado di percepire la realtà. Un 
corpo che rischia di essere sempre più estraneo ai processi conoscitivi, se non se ne esaltano le po-
tenzialità conoscitive. (Rinaldi, 2009, p. 115)

Per tant, sense obviar els recursos que els mateixos infants reben del seu entorn quotidià, l’escola hauria 
d’oferir provocacions que els permetin gaudir del cos en totes les seves dimensions.

Per la seva banda, la llengua, a través de qualsevol de les seves funcions i formes, representa un instrument 
essencial per a comunicar-se i aprendre. Igualment amb la música, l’infant aprèn a percebre, escoltar i discri-
minar. Una vida quotidiana acurada des d’un punt de vista lingüístic, oferirà als infants la possibilitat d’escoltar 
històries i de dialogar amb adults i companys. Experimentant el plaer de la comunicació, es posaran les bases 
per a la iniciació al món de l’escrit. A través de l’expressió gràfica i del codi escrit, l’infant inventa històries, ex-
pressa emocions i vivències i en descobreix d’altres a través d’algunes eines digitals i instruments tecnològics.

[…] ja no un «nen» que es pot amanyagar en falsos rituals d’adoctrinament i sentimentalismes, sinó 
un «infant de la raó», que pot aprendre a desxifrar i fer-se seus, més precoçment que no s’ha pensat 
durant molt de temps, els sistemes representatius de la realitat, dels llenguatges dominants en la 
societat que l’envolta. (Sacchetto, 1991, p. 11)

És, precisament, amb un ús correcte de les tecnologies, utilitzant-les com a instrument i no com a objectiu, 
que a l’escola es poden crear contextos que afavoreixin el desenvolupament de la curiositat i l’observació 
i que permetin fer aportacions creatives.

Posada en escena
El nou Taller del material gran del parvulari de Les Pinediques, amb els seus plantejaments pedagò-
gics i la seva configuració organitzativa i metodològica actual, representa la síntesi i, a la vegada, el 
ferment de tots els processos metodològics descrits en les pàgines anteriors, preservant encara els 
materials bàsics del Treball per projectes iniciat a principis dels anys vuitanta (vegeu, aquest mateix 
capítol, l’apartat II) (Pujol i Roca 1991). Aquest fet no és fruit de l’atzar sinó de la voluntat expressa de 
l’equip de mestres de mantenir un equilibri entre el que es conserva i el que es modifica, per tal d’ar-
rossegar l’essència del projecte educatiu del parvulari en els diferents processos de transformació. 
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Tal com ja s’ha anat dient, l’estratègia del Treball per projectes ha estat l’eix vertebrador constant de 
la intervenció educativa al parvulari. El Taller del material gran és l’espai que en conté les empremtes 
a través dels materials, mentre representa la seva història pedagògica i en fa memòria. És una memò-
ria dinàmica perquè les intervencions educatives que s’han anat desenvolupant, i es desenvolupen 
encara, estan en constant evolució. 

Las estrategias de cambio y mejora sostenibles conservan, a la vez que renuevan, las energías de las 
personas. Estos procesos no perpetúan el cambio reiterativo, sino que contribuyen al establecimiento 
de una serie de mejoras en el presente sobre las mejoras del pasado. (Hargreaves i Fink, 2006, p. 52)

En la darrera dècada, amb l’organització dels Ambients (vegeu l’apartat VI d’aquest capítol) i, més enda-
vant, dels Tallers integrals (vegeu l’apartat VII), l’espai del Taller del material gran oferia l’oportunitat de 
reproduir i representar tant la realitat com la fantasia amb materials diversos i poc freqüents a l’escola. 
Blocs d’escuma de mides i formes diferents, tubs, capses de cartó, pots de pinso, roba i cordes són els 
materials que proporcionaven possibilitats de construcció diverses, i també el propi cos i la seva acció en 
formaven part. Els infants hi imaginaven, dissenyaven i duien a terme els seus projectes. Es trobava a mig 
camí entre un espai de motricitat i un espai teatral on, a través del llenguatge corporal, s’hi acollien les 
històries que creen els infants i que necessiten un escenari per a ser viscudes. 

El teatre, la dramatització, l’expressió no són més que camins per a la descoberta, per a la recerca 
personal i col·lectiva. Un espai privilegiat per desenvolupar-se com a persona, capaç de controlar 
i expressar les seves emocions; d’observar el seu voltant, analitzar-lo i representar-lo; de viure en 
societat; de resoldre conflictes; de ser crític amb un mateix i amb els altres. Un espai que planteja 
nous reptes. […] A l’educació infantil, l’objectiu fonamental del teatre ha de basar-se en el desenvolu-
pament de les capacitats expressives mitjançant els diferents llenguatges i la relació entre els infants. 
(Silvente, 2011, p. 30-31)

En alguna ocasió s’havia provat d’incorporar-hi la dimensió gràfica perquè completava les propostes. 
L’equip del parvulari de Les Pinediques va optar per no precipitar-se a l’hora de crear entorns digitals 
tot i que s’havia provat la incorporació d’algun dispositiu (portant de casa una tauleta i recuperant l’antic 
projector de diapositives) per a mirar de quina manera es podrien ampliar les potencialitats de l’espai 
d’aquest Taller. Hi havia el convenciment que calia aprofundir en l’estudi de la relació entre els materials, 
els entorns que ofereixen dimensions virtuals i els llenguatges expressius dels infants per a generar així 
una interactivitat real que va molt més enllà d’arrossegar el dit en una tauleta. 

Ofrecer a los niños un instrumento para que lo usen de manera creativa como apoyo a su imagina-
ción. Imaginación que sabemos rica e inagotable, capaz de transformar ideas e intuiciones en algo 
tangible, evidenciando su proceso de elaboración. Favorecer una familiarización con un lenguaje que, 
cada vez más, se usa junto con la palabra hablada o escrita, tanto para producir información como 
para elaborarla. (Sacchetto, 2015, p. 99) 
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Així mateix, es creia que la incorporació del llenguatge digital afavoriria la transversalitat i l’harmonització 
de tots els llenguatges que ja solen ser presents en aquest Taller. Adequar les tecnologies a les primeres 
edats amb el cos com a protagonista de les seves accions, permetria anar més enllà de viure-les simple-
ment amb el tou dels dits o amb el convencionalisme habitual de les pissarres digitals.

La psicomotricitat té potencialment moltíssima relació amb el llenguatge gràfic, plàstic amb el mate-
màtic. Crec que és fonamental aprofundir aquestes relacions i estic convençut que l’escola a poc a poc 
anirà descobrint que s’ha de saber organitzar essent més respectuosa amb les maneres d’aprendre 
dels infants més petits. (Bini, 2015, pp. 29-30)

El curs 2017-2018, l’equip de mestres del parvulari es planteja, definitivament, una nova modificació del 
Taller del material gran per tal d’optimitzar al màxim les seves potencialitats. Amb l’ús d’instruments tecno-
lògics adequats a les primeres edats, pot esdevenir un lloc de trobada i de recerca on l’oralitat, el món de 
l’escrit, el cos i el moviment i la representació gràfica permetin als seus interlocutors de viure-hi experiències 
de descoberta globalitzadores que potenciïn l’autonomia i que afavoreixin les interaccions cooperatives.

Ci può essere un adulto che pensa sia opportuno ascoltare più attentamente e proporre altre occasio-
ni, altri contesti in cui i bambini possano continuare la loro ricerca, affinché vi sia un avanzamento sia 
sul piano cognitivo, sia su quello comunicativo. (Rinaldi, 2009, p. 141)



EL  TALLER  DEL MATERIAL  GRAN 

L’AMBIENT DE L’AULA GRAN 

El taller del material gran té els seus orígens a principis dels anys vuitanta i con-
tinua viu perquè representa l’embrió de la dimensió organitzativa actual del 
parvulari. Les intervencions educatives que s’hi han anat desenvolupant al llarg 
del temps han evolucionat i ens han anat conduint on som. 
 

Amb la incorporació de les noves tecnologies, adequades a les primeres edats, 
és un lloc de trobada i de descoberta on l’oralitat, el món de l’escrit, el cos i el 
moviment, el llenguatge musical i la representació gràfica permeten als seus in-
terlocutors viure-hi experiències globalitzadores que potencien l’autonomia i 
que afavoreixen les interaccions cooperatives. 

   Un entorn multimèdia que s’adequa a la 
identitat dels nens i nenes d’educació 
infantil, mentre creen un diàleg real en-
tre el món analògic i la dimensió virtual, 
que abraça els diferents llenguatges ex-
pressius: l’oral, l’audiovisual, el musical, 
el gràfic i el motriu. 

 

 

Un espai teatral on s’hi acullen les his-
tòries que creen els infants i que neces-
siten d’un escenari per a ser viscudes. 
On es poden construir interaccions re-
als i significatives, més enllà del que les 
pissarres digitals ofereixen per a les pri-
meres edats, amb la interacció del cos 
com a  protagonista.  

 

 

    

 Projectors, pantalles fixes, mòbils o mo-
dulars; transparents o translúcides; pa-
nells amb diferents textures i formes; el 
croma, la GoPro, les tauletes digitals... 
dialoguen amb grans blocs  de cons-
trucció, amb la música i el cos per tro-
bar noves dimensions expressives. 

 

   Per als adults és un laboratori d’obser-
vació extraordinari per conèixer millor 
els infants ja que hi ha una explosió mà-
gica, fruit de la trobada de molts dels 
seus llenguatges. 
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Es pretén, doncs, crear un entorn multimèdia de recerca on es pugui oferir als infants la possibilitat de cons-
truir interaccions reals i significatives que vagin més enllà del que les pissarres digitals ofereixen per a les 
primeres edats. Un entorn multimèdia que s’adeqüi a la identitat dels nens i de les nenes d’educació infantil 
i afavoreixi un diàleg real entre el món analògic i la dimensió virtual que abraci els diferents llenguatges.

Forse anche i cento linguaggi dei bambini non è che li possiamo vedere solo come se fossero cento lin-
guaggi allineati in fila indiana, dovremmo vederli in orizzontale e in verticale, e questo moltiplica i cento 
linguaggi in un numero probabilmente infinito di possibilità che il bambino ha. (Malaguzzi, 1995, p. 109)

El repte és, també, el de millorar les potencialitats d’aquest Taller per a poder connectar les possibilitats 
de treball que ofereix la biblioteca del parvulari (situada en aquest espai) amb la dimensió teatral i de 
moviment que aquest context dona perquè, tal com s’ha dit, promou l’oportunitat de representar tant la 
realitat com la fantasia amb materials diversos de gran format.

La proposta consisteix a crear una instal·lació que faciliti la creació d’escenaris múltiples i modelables pels 
infants a través del cos, de les imatges digitals, la construcció i l’expressió gràfica. 

Els infants que tenen l’oportunitat de pintar, interactuar amb l’ordinador, modelar, fer teatre, ba-
llar, tocar un instrument musical, aprendran millor que altres a relacionar-se amb els companys, 
a parlar i a escriure correctament. En definitiva, és important crear espais educatius on puguin 
expressar-se creativament i relacionar-se lliurement. (Eleta i Dolci, 2018, p. 7) 

Amb les tecnologies contemporànies, l’infant es relaciona amb nous llenguatges com a espectador i com 
a actor i, des de l’escola, se’l pot ajudar a familiaritzar-se amb aquestes experiències i afavorir un contacte 
actiu per a reconèixer-hi les seves capacitats expressives i creatives.

Compito di chi educa non è solo quello di consentire alle differenze di esprimersi, ma di rendere pos-
sibile un loro negoziare e alimentarsi nel confronto e nello scambio. Differenze tra i soggetti ma anche 
differenze tra i linguaggi (verbale, grafico, plastico, musicale, gestuale ecc.), perché è nel transito di 
un linguaggio all’altro, oltre che nella loro reciproca interazione, che verrebbero consentiti creazione 
e consolidamento dei concetti e delle mappe concettuali. (Rinaldi, 2009, p. 92) 

Per als adults serà un laboratori d’observació per a conèixer millor els infants, donat que hi podrà haver 
una explosió màgica fruit de la trobada de molts dels seus llenguatges expressius. La gran interacció entre 
els diferents llenguatges facilitarà l’observació de les maneres d’aprendre i de relacionar-se dels infants 
entre ells i amb els diferents camps del coneixement.

E così la scuola diventa essa stessa «un grande atelier», metafora di un luogo dove la costruzione della conoscen-
za del singolo bambino è un processo in cui i linguaggi scientifici, espressivi, logico matematici, svolgono un ruolo 
strutturante l’episteme stesso della conoscenza. (Rinaldi, 2009, p. 144)
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Els objectius que concreten el que s’acaba d’exposar serien els següents:

— Connectar els diferents camps del coneixement i els llenguatges expressius a través d’un entorn 
multimèdia que permeti una interactivitat real.

— Afavorir la generació d’escenaris modelables pels infants amb l’ajut de dispositius digitals que es-
taran al seu abast.

— Facilitar el desenvolupament de l’oralitat dels infants gràcies a la possibilitat de crear escenaris virtuals.
— Construir interaccions entre el llenguatge oral i els llenguatges corporal, gràfic i musical, aprofitant 

el veïnatge entre la biblioteca i el Taller del material gran i, per tant, a partir dels vincles que regu-
larment els ofereixen els contes en aquest espai.

En relació amb el procés d’aprenentatge dels infants s’espera l’optimització de:

— La globalització de les diferents àrees del coneixement.
— L’accessibilitat significativa als instruments digitals i a les tecnologies.
— La connexió entre els diferents llenguatges expressius.
— L’empoderament i la transformació dels espais de l’escola.
— El protagonisme del cos i del moviment com a motor de noves experiències.
— La funcionalitat del món de l’escrit i de l’expressió gràfica com a instruments per a la 

comunicació i l’expressió.
— La connexió de la literatura amb la vida dels Tallers.
— L’estimulació de la fantasia, la imaginació i la creativitat a partir dels diferents llenguatges expressius.
— L’afavoriment del treball cooperatiu entre iguals en un context que demana la negociació i la cons-

trucció d’acords.
— La utilització compartida de dispositius digitals per a donar forma a un objectiu comú. 

Quant a l’evolució del treball de l’equip de mestres:

— L’ampliació de contextos per a l’observació sistemàtica dels processos d’aprenentatge dels infants.
— La comunicació i l’intercanvi de les propostes i experiències per a donar coherència al projecte 

educatiu del parvulari, i per a enriquir la mirada de l’equip de mestres a l’hora d’avaluar els infants.
— L’aprofundiment en la pràctica de la documentació com a instrument d’enriquiment i de millora de 

l’equip i de la interacció amb els infants i les seves famílies.

En definitiva, es pretén que els infants, a través de les tecnologies, puguin crear contextos d’interactivitat 
reals i significatius. 
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Tal com ja s’ha comentat en el capítol 1, l’equip de mestres decideix presentar el projecte de transformació de 
l’espai a la 39a edició dels Premis Baldiri Reixac en la categoria: Estímul a Mestres, professors i emprenedors 
educatius, i resulta guardonat amb 4.000 euros. Això suposa un incentiu econòmic i moral molt important per 
a tirar-lo endavant.

En el procés de transformació del Taller del material gran hi va haver diferents fases. És interessant de recollir-les 
perquè són fruit de la recerca d’adults i d’infants en el moment d’imaginar i projectar l’espai i durant la transforma-
ció mateixa en la qual van participar activament els infants, acompanyats dels adults que aleshores tenien el Taller 
del material gran a càrrec seu. Es va optar per fer-ho amb els infants perquè se’ls considera agents fonamentals en 
la construcció col·lectiva d’aquest nou espai o, millor dit, d’aquest espai amb noves possibilitats. 

Inicialment la instal·lació s’imagina a partir de la interacció de diferents plans:

Una pantalla enrotllable de grans dimensions, com a fons en el qual l’infant podrà projectar un paisatge o 
qualsevol altra imatge. Els infants podran utilitzar els dos escenaris (davant i darrere) que la pantalla de projec-
ció col·locada al centre de l’espai oferirà. En funció de si se situen davant o darrere de l’esmentada pantalla, hi 
haurà jocs d’ombres i efectes diferents: el seu cos s’integrarà en la imatge que hi ha projectada a la pantalla i 
alhora s’hi projectarà la seva ombra, o bé es visualitzarà la seva ombra des de la banda contrària.

Materials de gran format, com tubs de cartó o blocs de construcció que s’incorporaran davant de la pan-
talla i dels quals s’hi projectarà l’ombra. Els infants mateixos entraran en aquest escenari a través del cos 
en moviment creant noves ombres, nous efectes. 

Canó de llarga distància, per a aconseguir que la projecció ocupi tota la gran pantalla.

Dues tauletes, connectades al canó, via Chromecast (també s’hi podran connectar els dispositius mòbils), 
per a poder intervenir en l’escenari projectant-hi les produccions gràfiques que es generin des de la tau-
leta i que enriquiran i complementaran el paisatge (imatge) de fons. A més a més, mentre un infant inter- 
actuï amb les projeccions, un altre company, des del dispositiu i mitjançant un programa de dibuix, podrà 
intervenir modificant la imatge i, per tant, l’escenari; d’aquesta manera es crearan interaccions diverses 
entre els diferents llenguatges que conviuen durant l’experimentació i entre les diferents intervencions.

Un cop hi ha aquests elements inicials instal·lats i durant les primeres experimentacions amb el material que 
s’ha decidit que continuï al Taller (selecció que arriba després d’uns dies d’endreça a fons en la qual participen 
infants i adults, conjuntament amb el conserge de l’escola), els infants, per iniciativa pròpia, hi incorporen:

Els cossos geomètrics d’escuma com a elements de construcció. Amb aquests blocs, que fan alhora de 
pantalla de les diferents projeccions, els infants interactuen en escenaris que creen ells mateixos. La pre-
sència dels colors vius de cadascun dels blocs no acabava de convèncer l’equip de mestres, de manera 
que es contactà amb un tapisser per poder folrar de nou amb una tela de color neutre una part dels blocs 
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i així poder utilitzar-los com a elements i també com a pantalla de projecció. Mesurar-los amb el tapisser i 
explicar-li el que es pretenia, va fer que la implicació dels infants en el procés representés una oportunitat 
per a donar sentit als aprenentatges perquè estaven connectats amb les seves propostes. I, alhora, els va 
fer sentir protagonistes de la transformació de l’espai. 

Més enllà del que es preveia inicialment i dels esmentats cossos d’escuma, hi va haver altres instal·lacions 
que van néixer de l’entusiasme de l’equip de mestres per a anar convertint aquest espai en un entorn que 
oferís el màxim de possibilitats de recerca:

Els panells modulars. Una de les instal·lacions de l’artista sud-africà William Kentridge, concretament 
Right into her arms, va inspirar l’equip de mestres a incorporar una pantalla modular i mòbil, practica-
ble pels infants mateixos. Amb la complicitat de persones de l’entorn de l’escola que tenen vincles amb 
el món escènic, es va concebre un sistema de panells de dimensions diferents on es poden fer projec-
cions múltiples. Es mouen lateralment i pendulen rotant, de manera que ofereixen diferents plans de 
projecció, i com que estan repartits en dues files, els infants poden entrar a l’escenari, desplaçar-s’hi i 
interactuar-hi. Els panells modulars han passat a ser la instal·lació que ha donat més possibilitats a les 
accions dels infants. Té la particularitat de fer que puguin viure amb tot el cos, a través del moviment, la 
interacció amb les projeccions. També poden triar la imatge o dibuixar-la a la tauleta per a projectar-la. 
Aquesta imatge projectada als panells genera uns espais de llum i de foscor extraordinaris. L’empenta 
dels infants i el seu suport incondicional al projecte és un gran incentiu per a continuar amb una recerca 
conjunta que no està només a les mans dels adults.

Canó panoràmic, per a optimitzar les projeccions en les pantalles modulars.

Caixa distribuïdora, per a connectar ordinadors i altres dispositius.

Altaveus, que converteixen el Taller en un auditori on els nens i les nenes poden interactuar amb la mú-
sica com a oients.

Tal com s’ha comentat, l’experimentació dels infants i la recerca dels adults ha anat augmentant les possi-
bilitats del Taller, de manera que s’hi van incorporant altres elements que donen sentit a les descobertes 
i amplien la convivència dels diferents llenguatges:

Els panells voladors, fets amb TNT. El teixit no teixit és una tela fina que té l’espessor justa per a capturar 
les imatges deixant passar suficientment la llum perquè traspassi més enllà. Se n’han fet unes làmines 
que es poden subjectar a l’extrem dels panells mòbils més curts. Com que tenen poc cos es mouen molt 
fàcilment i fa la impressió que les imatges que s’hi projecten voleiïn. 

Els plafons per a fer zoom. Són unes plaques de cartó de diferents mides i d’un format no gaire gran per tal que 
es puguin sostenir còmodament amb les mans. Acostant-les i allunyant-les del focus de llum del canó s’hi pro-
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jecten les imatges. El moviment endavant i endarrere crea un efecte zoom molt interessant. Aquests plafons 
són fruit exclusiu dels temptejos amb els materials per part d’un grup d’infants durant la seva estada al Taller.

Els plafons-terra. És en el marc d’una formació que l’equip fa amb un atelierista de Reggio Emilia, al qual 
se li demana que visiti el Taller amb la intenció de tenir-ne un retorn, que s’incorporen els plafons-terra. 
Val a dir que l’equip destina una part de la beca de la Fundació Carulla a rebre aquesta formació per a 
tenir la visió d’un expert i perquè aquesta ciutat és un referent a tot el món pel que fa a les instal·lacions 
de llums i ombres per a infants de 0-6. Els plafons-terra són unes plaques de materials i textures diverses 
(mirall, metacrilat…) d’un metre d’alçada que, amb un suport de fusta que les manté dretes, es poden 
situar per l’espai per tal que actuïn com a pantalles.

La pantalla de teixit gobelin. Aquesta vegada és l’obra de teatre Daral Shaga, una òpera contemporània entre 
circ, teatre i cinema d’una companyia belga, dirigida per Fabrice Murgia, que inspira l’equip de mestres a instal-
lar en primer pla de l’escenari una gran pantalla amb teixit gobelin que va de banda a banda de l’espai del Taller. 
És un teixit escènic amb les mateixes propietats que el teixit no teixit; per tant, permet un joc molt interessant 
entre les imatges projectades a la pantalla i la visibilització de les accions que es produeixen al darrere. 

El croma, com a tecnologia per a un escenari suggerent, no hi podia faltar. S’utilitza una aplicació que no 
necessita postedició, de manera que l’infant pot veure’s en l’escenari que ha escollit en el mateix moment 
de la seva actuació i el públic, situat darrere de la pantalla, també, perquè és translúcida.

La projecció d’imatges a través de la GoPro. Els infants poden fer gravacions i projectar-les a les pantalles 
mentre estan en acció. Si ho projecten a la pantalla gobelin i actuen al darrere, és molt espectacular perquè 
es veu projectada la imatge i al mateix temps l’acció del cos al darrere que actua simultàniament. Per altra 
banda, el petit retard entre la gravació i la projecció afegeix encant a la reproducció de les imatges perquè 
si l’infant, mentre enregistra, està d’esquena a la pantalla, girant-se pot veure les seves accions al cap d’uns 
instants. Val a dir que tots els aparells funcionen amb WIFI perquè ja des d’un primer moment es va preveu-
re l’espai lliure de la presència de cablejat.

Vestits que fan de pantalla. El cos, convertit en una pantalla més per a les projeccions, és un recurs que ofe-
reixen uns vestits d’elastà per als infants que els cobreixen tot el cos, excepte mans i peus. Són de confecció 
pròpia i han estat suggerits durant la formació de la qual parlava anteriorment. Com que són elàstics, en 
separar braços i cames queda una superfície ampla i plana ideal per a les projeccions. 

Teclat elèctric, instruments musicals ètnics i casolans. Són elements imprescindibles per a incorporar el 
llenguatge musical al Taller. Els infants poden utilitzar-los per a expressar-se i acompanyar les seves obres 
i produccions.

Focus. Per al funcionament tant del croma com de la pantalla gobelin, s’equipa l’espai amb un parell de 
focus que acaben d’optimitzar-ne les possibilitats i que el converteixen en un petit teatre per a infants. 
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1
Documentació dels ele-
ments escenogràfics del 
nou Taller del material 
gran (curs 2017-2018)

1

https://drive.google.com/file/d/1oOjw9RXwEgbH4hZMK_knZvp0iQa8-1CG/view?usp=sharing
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Els infants assisteixen a les visites i intervencions dels diferents tècnics i s’adonen que les seves idees i es-
bossos són importants perquè d’altres persones expertes les reprenen per a acabar de fer possible el pro-
jecte de transformació de l’espai. És una manera més d’entendre el treball cooperatiu i de comprovar que 
l’escola pot ser, també, un lloc de trobada entre diferents professionals que intercanvien idees i habilitats. 

Amb la incorporació de les diferents instal·lacions, tecnologies i elements que s’han descrit es garanteix 
la convivència entre els materials reals i els recursos digitals, així com l’harmonia entre els diferents 
llenguatges. 

Normalment, els espais més poètics i més impressionants es creen modelant l’espai amb llum i om-
bra. La llum ens permet veure els colors i les ombres, veure les formes, les textures i les estructures. Es 
poden crear diversos tipus d’atmosferes utilitzant diferents maneres de dirigir la llum natural dins l’es-
pai: la il·luminació indirecta, la llum filtrada, els reflexos de llum i la llum directa. […] Panells especials 
amb teixits opacs, translúcids i transparents estesos dins d’un marc […] per permetre també la creació 
d’espais orgànics i corbs, s’utilitzen cartó ondulat i teixits que pengen lliurement. […] Es podrien con-
vertir els futurs centres educatius en laboratoris de recerca gegants? (Meskanen, 2014, p. 169-171)
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Taller del material gran  

novembre de 2017

Els infants i adults que hem estat en aquest Taller durant el mes de no-
vembre, hem estat afortunats de poder participar en la primera fase de 
reestructuració de l’espai del Taller del Material Gran.

Era un repte per a nosaltres acollir els nens i nenes en aquest espai 
quan encara no estava resolt. El projecte que ens van premiar el curs 
passat als XXXIX Premis Baldiri Reixac s’havia de començar a posar en 
marxa aquest primer trimestre.

Val a dir que ens n’hem sortit, sobretot perquè hem fet confiança als in-
fants i hem actuat amb el convenciment que la seva companyia en tot 
aquest procés inicial seria un incentiu  i un aprenentatge molt valuós 
per uns i altres, adults i infants. Una vegada més, hem tingut l’evidència 
que les seves capacitats, entusiasme i energia són el motor que ens fa 
créixer i avançar.  

Amb la LIA, la MÍRIAM, en LUIS EDUARDO, la QUERALT i l’ELOI de P3, l’ELOI, l’ARNAU, la NOA, la JÚLIA S. i 
l’AINARA de P4, l’HUG, la ISONA, la GIFT, la NAYARA, en ROGER i l’ARNAU de P5, la MAITE, en DAVID i la 
NÚRIA, acompanyada dels nens i les nenes del Taller de les Miques.
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Pretenem crear al parvulari un entorn multimèdia on puguem oferir als 
infants la possibilitat de construir interaccions reals i significatives amb  la 
interacció del cos com a  protagonista i que vagi més enllà del que les pis-
sarres digitals ofereixen per a les primeres edats. Un entorn multimèdia 
que s’adeqüi  a la identitat dels nens i nenes d’educació infantil,  mentre 
creen un diàleg real entre el món analògic i la dimensió digital, que abra-
ci els diferents llenguatges expressius.

Consisteix a construir una instal·lació que faciliti la creació d’escenaris 
modelables que amb l’ús de les tecnologies, adequades a les primeres 
edats, pugui esdevenir un lloc de trobada i de descoberta on l’oralitat, el 
món de l’escrit, el cos i el moviment, l’expressió corporal, la construcció i 
la representació gràfica permetin als seus interlocutors viure hi experièn-
cies de descoberta globalitzadores que potenciïn l’autonomia i que afa-
voreixin les interaccions cooperatives. 

Per als adults serà un laboratori d’observació extraordinari per conèixer 
millor els infants, donat que hi podrà haver una explosió màgica fruit de 
la trobada de molts dels seus llenguatges expressius.



3 

 Pep, et portem una capsa plena de trossos de roba!

FEM ENDREÇA

La complicitat compartida, condició necessària per fer possible el projec-
te de reestructuració del TALLER DEL MATERIAL GRAN, comença ade-
quant l’espai per tal d’ubicar hi les pantalles. En Pep, una vegada més, 
ens dona un cop de mà inestimable. I els infants viuen els moments 
d’endreça i de trànsit com a situacions de plena activitat i aprenentatge . 
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  A casa meva tenim 
una escala com aques-
ta. A vegades, el meu 
pare s’hi enfila!

ENS TROBEM AMB EL TÈCNIC INFORMÀTIC

Els infants miren i admiren el tècnic informàtic que ens fa la instal·lació. 
Una vegada més, poden adonar se que l’escola pot ser un lloc de troba-
da amb diferents persones a més a més de les que ells consideren habi-
tuals. I nosaltres estem convençuts que aquestes trobades el ajuden a 
reconèixer l’escola com un lloc d’intercanvi d’idees, propostes, accions i 
relacions.
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Investigar  les possibilitats de la gran pantalla ha donat sentit a les desco-
bertes que hi hem anat fent infants i adults... I ens ha embadalit!

ESTRENEM PANTALLA

 Anem a esmorzar a la platja, 
avui?
 I demà esmorzarem al bosc!
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 Hi arribes, David?

DISSENYEM ELS PANELLS DE PROJECCIÓ

A davant de la gran pantalla uns panells mòbils crearan un escenari de projec-
ció múltiple en el qual els infants hi podran entrar i interactuar amb el cos. 
L’entusiasme dels infants recolzant les nostres idees ens reconforta a tirar en-
davant el projecte i a ells els converteix en copartícips i, per tant, la tasca es-
devé comuna. Ja no és només responsabilitat dels adults. 
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Oi que et dius Furti i ets inventor ?

ENS VISITA L’ENGINYER DE LES GUIES PER ALS PANELLS

L'envergadura del projecte de renovació del Taller del Material gran es fa més 
evident als ulls dels infants quan veuen el vaivé d’experts que hi participen. 
Que es prenen seriosament les nostres idees, dissenys i esbossos. I com que 
no els hem mantingut al marge, sinó tot el contrari, hem treballat colze a col-
ze amb nens i nenes, s’adonen de com pot ser d’engrescador i creatiu el tre-
ball cooperatiu. 
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Aquests són només alguns dels es-
cenaris que han creat els infants 
amb les maquetes dels panells. 
Han entrat en joc el cos, el movi-
ment, la llum i les ombres, paisat-
ges i imatges. Tot plegat els per-
met interactuar en un escenari 
que combina les tecnologies amb 
la visceralitat del moviment, el po-
der de la imaginació i l’encant de 
les relacions.

EXPERIMENTEM AMB LES MAQUETES DELS PANELLS
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 Et podem ajudar, Pepe, a estirar 
la cinta medidora?

PRENEM MIDES DELS BLOCS AMB EL TAPISSER

L’observació dels procediments i eines del tapisser que ens restaurarà 
amb una tela de color neutre alguns dels cossos geomètrics que teníem, 
és una manera més que els infants es sentin útils i còmplices dels adults.
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I amb la incorporació dels blocs que fan alhora de pantalla, de paisatge i de 
refugi, els nens i nenes poden crear escenaris i interactuar hi, a partir de la 
CONSTRUCCIÓ, una activitat privilegiada pels infants d’arreu del món.

EXPERIMENTEM AMB ELS BLOCS
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Acabem l’estada al Taller amb el convenciment que moltes  històries 
amagades en l’imaginari de cada infant trobaran aquí l’espai on manifes-
tar se.
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Taller del material gran  

Gener  febrer de 2018

Amb l’URI, l’ÍNGRID, en BLAI, en LEO de P3; l’ÈRIC, la QUERALT, en PAU, l’EREN, la JANET, l’ELA de P4; en 
GIL R., l’ÀDAM A., l’ARIAN, la CARLA, l’IAN R. i la SOFIA N. de P5; la MAITE, en DAVID, la NÚRIA i la NORA.

Els infants i adults que hem estat en aquest Taller durant el mesos de gener i febrer, 
hem tingut la sort de poder veure com l’espai del Taller del Material Gran anava 
prenent una nova identitat .

Fins a Nadal, ja s’hi havien fet moltes modificacions i en aquest segon trimestre s’hi 
ha continuat treballant sense defallir. El projecte que ens van premiar el curs passat 
als XXXIX Premis Baldiri Reixac es va començar a posar en marxa durant el primer 
trimestre i s’anirà enllestint durant tot el curs. Els infants que hi han passat han 
col·laborat amb nosaltres juntament amb els tècnics i famílies que ens han acom-
panyat en aquesta aventura. 

Els nens i les nenes que hi han estat aquests mesos han pogut començar a viure hi 
experiències d’interacció amb els cos i les tecnologies digitals. I nosaltres hem po-
gut començar a observar els diàlegs a traves de tots els llenguatges, que els infants 
estableixen en un entorn on es combina el món analògic amb la dimensió digital.  
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A davant de la gran pantalla que ja es van instal·lar el mes de novembre, 
uns PANELLS MÒBILS creen un escenari de projecció múltiple en el qual 
els infants hi podran entrar i interactuar amb el cos. Els infants segueixen 
de prop i expectants els moviments dels adults treballant en la ins-
tal·lació. Per una banda, esperen amb ànsia el moment de fer ho servir, i 
per l’altra, s’adonen que hi ha tasques que requereixen d’un temps llarg i 
d’un procés meditat i acurat.

ELS PANELLS MÒBILS. Escenaris en tres dimensions

 Nosaltres mateixos 
podem fer la pel·lícula!
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Un viatge virtual a l’antiga ROMA és l’excusa per posar en joc les pro-
jeccions a LA GRAN PANTALLA i la representació teatral a través del llen-
guatge oral i el llenguatge corporal.

LA GRAN PANTALLA. Diferents llenguatges en acció 
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Els blocs d’escuma, folrats de nou amb una tela de color neutre, fan alhora de 
pantalla i s’incorporen a la projecció. Els infants poden crear paisatges i in-
teractuar hi a partir de la CONSTRUCCIÓ, ja sigui al Coliseum romà com a la 
superfície de la lluna. Les possibilitats són infinites i els infants no paren de 
crear escenaris insòlits.

LA CONSTRUCCIÓ. Espais per viure
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Sigui quin sigui l’escenari que contextualitzi les accions dels infants, els dibui-
xos i els grafismes a les TAULETES DIGITALS projectats directament a la gran 
pantalla es magnifiquen i prenen una dimensió nova que es complementa 
amb el treball sobre el suport de paper.

LES TAULETES DIGITALS. Projecció de grafismes
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De la mà de l’Àrian, expert en EGIPTE, i amb el suport de les tecnologi-
es hem vist piràmides, mòmies i esfinxs. Després el infants les han re-
produït amb material divers, combinant d’aquesta manera, les interac-
cions amb la realitat analògica i la realitat digital.

RODA EL MÓN I TORNA AL BORN !
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Un viatge a la LLUNA ha permès als infants de jugar amb les seves om-
bres i plantar al seu paisatge inhòspit, dibuixada a través de la tauleta, la 
bandera dels Tallers. L’han representat amb els colors de les classes del 
parvulari. Un cop més, les tecnologies els han ajudat a trobar maneres 
per deixar constància de les seves descobertes.
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El COLISEUM ROMÀ també ha estat un escenari viscut amb el cos. Entre 
les imatges de les runes els infants han representat els moviments dels 
gladiadors. Combinant el cos en moviment, les construccions amb els 
blocs i les projeccions a la pantalla han pogut recrear escenaris i interac-
tuar hi.

 El joc dels gladiadors és una mica violent 
encara que sigui de mentida...
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I hem acabat el nostre viatge a MONTSERRAT, on les projeccions de les 
muntanyes han suggerit als infants personatges de tota mena. 
La Moreneta, a qui l’Uri coneix molt bé, ha estat la guia d’aquesta darre-
ra aventura.

És una noia que 
no és de veritat...
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Acabem aquest Taller amb la satisfacció de veure com el projecte de 
transformació del TALLER DEL MATERIAL GRAN va prenent forma. És, 
precisament, juntament amb els infants que ens anem plantejant nous 
reptes per conciliar l’ús de les tecnologies amb la capacitat expressiva de 
la primera infància. 
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L’ infant té
cent llengües
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
cent sempre cent
maneres d’ escoltar
de sorprendre’s d’ estimar
cent alegries
per cantar i comprendre
cent mons
per descobrir
cent mons
per inventar
cent mons
per somiar

(...)

Li diuen
que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
el cel i la terra,
la raó i els somnis,
són coses
que no van plegades.

Li diuen en definitiva
que el cent no existeix.

L’ infant diu:
Però el cent existeix.

                      Loris Malaguzzi
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A les acaballes del curs 2017-2018, concretament un dia de principis de juny, l’espai es va obrir de les 9 del 
matí a les 6 de la tarda per a les famílies de l’escola. Tot i que ja n’estaven al corrent, perquè se’ls havia 
informat prèviament i havien anat llegint les documentacions que els arribaven a casa i les explicacions 
que els donaven els seus infants, el Taller va estar molt concorregut. Hi assistien acompanyats i guiats pels 
seus fills i filles i hi va haver una acollida molt entusiasta, perquè el que es proposava en aquest espai era 
del tot nou per a la majoria de famílies. Molts dels comentaris valoraven l’esforç i esperonaven l’equip 
de mestres a continuar investigant l’ús del llenguatge digital en la direcció que proposa el Taller. També 
durant la visita diversos pares que treballen en aquest àmbit es van mostrar disponibles per a ajudar 
l’equip de mestres en tot el que es continuï necessitant per a la consecució del projecte. 

Un espai que canvia de fesomia en el transcurs del temps i en funció de les interaccions que s’hi produ-
eixen és un espai que no simplement s’ocupa sinó que s’habita. Si tenim en compte les especificitats de 
l’entorn, i si partim de la intervenció dels infants i de la transformació que ells mateixos poden provocar a 
l’espai a través de les seves accions, la creació-transformació-reestructuració de l’espai escolar és possi-
ble. Un procés fonamentat en la descoberta dels infants i la recerca dels adults que posa en funcionament 
una espiral cada vegada més rica i complexa d’interaccions de tota mena.
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2
Vídeo del projecte: El 

cavaller, les princeses i el 
drac al castell submarí 

(4.09 min) (P3-P4-P5, curs 
2018-2019)

3
Vídeo del projecte: Els pi-

rates al mar i a l’illa amb el 
seu vaixell (7.59 min) (P3-
P4-P5, curs 2018-2019)

2 3

https://drive.google.com/file/d/1YWg-ag5unPmSLm_tK3z2JTiJvhnZUBA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PSUqOaRSJpdofyONtk2ocRBDYLemPaLS/view?usp=sharing




M’atrauen els ponts, les unions entre les coses... per això he 
explorat tantes coses diferents; m’identifico més amb el salt 
d’aquí a allà que amb el pur ser aquí i allà... la realitat és el fluir 
d’un tot que està absolutament interconnectat. [...] Crec que la 
vida és moviment i és el viatge... un viatge que va a tot arreu i 
que no va enlloc i en el qual es recorre i s’explora, és un viatge 
múltiple, d’exploració cap enfora, d’exploració cap endins, de 
trobades, d’interrelacions i també d’oblits...

Eugènia Balcells
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I. l’atmosfEra a l’EsCola. 
Espais per a habitar, temps per a viure

En l’actualitat, moltes de les experiències educatives transformadores del nostre país es basen a predis-
posar l’ambient de manera que l’organització dels espais, dels materials i dels temps situïn la intervenció 
de l’adult en segon terme per deixar pas al protagonisme de l’infant, per oferir-li llibertat d’acció i de 
pensament. 

Massa sovint, els infants, ja siguin a l’escola o a casa, viuen un temps fragmentat, discontinu, con-
dicionat pels temps institucionals, pels temps dels adults de la família i pels temps que marca la so-
cietat de l’espectacle i el consum. Avui, sembla que no hi hagi un temps només per als infants, sinó 
moments de participació infantil en altres accions i altres tràfecs, entre el consum i l’excitació cons-
tants. Es proposen a l’infant i a les seves famílies moltes activitats apuntalades en l’immediatisme o 
en un interès espuri, artificiós. D’altra banda, les dificultats de la conciliació familiar, en una època 
de treball precari i segmentat, també provoquen la fragmentació d’experiències i d’activitats sense 
sentit. En aquesta situació, la consciència de quins són els temps de la infància es dilueix i acaba 
predominant un temps fonamentat en les necessitats d’aquesta societat líquida i, alhora, pletòrica 
(Bauman, 2000).

Traiter des rythmes de vie de l’enfant en réduisant l’enfant à sa seule dimension d’écolier, c’est-à-dire 
traiter des rythmes scolaires comme d’un problème isolé de tout son contexte de vie est tout aussi 
peu satisfaisant. Avoir, au fil des années, prétendu traiter des rythmes des enfants et des rythmes sco-
laires hors du contexte social général a, paradoxalement, favorisé la domination des intérêts adultes 
par rapport aux besoins, aux intérêts et aux attentes des enfants dont, sur le sujet, la parole a été peu 
souvent écoutée, encore moins sollicitée. (Gevrey, 2009, p. 27-28)

Els ritmes de l’escola han de facilitar una quotidianitat que valora totes les dimensions de l’infant i s’han 
de desplegar en la direcció del que avui entenem com a aprenentatge amb sentit i valor personals. Així 
mateix, no cal confondre una escola que se sent hereva de l’escola activa amb una altra cosa que és 
l’activisme del fer per fer, amb moltes activitats fragmentades i desconnectades entre elles. Potser és bo 
de recordar ací que quan el pedagog italià Giuseppe Lombardo Radice va posar en marxa l’escola nova a 
Itàlia, en la línia de les noves propostes pedagògiques europees, va proposar, com a equivalent a escola 
activa, el nom d’escola serena (Tort, 1996).

Els espais i els temps de l’escola, doncs, han de permetre la trobada entre adults i infants que compar-
teixen experiències. Espais i temps que donin sentit a les accions individuals i col·lectives que es porten a 
terme. Espais i temps per a recordar i per a construir; que vinculin passat, present i futur. Espais i temps 
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per als records i projectes individuals i col·lectius que siguin un contrapunt a l’atomització del temps de 
les societats postmodernes: 

El tiempo carece de un ritmo que ponga orden, carece de una narración que cree sentido. El tiempo se des-
integra en una mera sucesión de presentes puntuales. Ya no es narrativo, sino meramente aditivo. El tiem-
po se atomiza. En un tiempo atomizado tampoco es posible una experiencia de la duración. Hoy cada vez 
hay menos cosas que duren y que con su duración den estabilidad a la vida. (Byung-Chul Han, 2019, par. 4)

En canvi, a l’escola, el temps i els espais han d’acompanyar aquelles estratègies pedagògiques que pro-
moguin la realització d’aprenentatges amb sentit i valor personal per a l’infant. Amb espais adequats que 
ofereixen la possibilitat tant d’estar sol com d’estar en companyia. Espais agradables, organitzats intencio-
nadament amb qualitat, i amb una gran quantitat de propostes simultànies i interessants que afavoreixen 
la formació de grups d’infants que s’organitzaran lliurement en molts moments del dia, en un clima de 
tranquil·litat i benestar. 

I això passa quan a l’escola cada espai i cada moment de la jornada té el seu valor i es compta amb un temps 
flexible, llarg i relaxat; quan cadascun dels espais té el seu valor i ha estat pensat i organitzat de manera que 
ofereixi oportunitats d’activitat i també de pausa. Totes les situacions tenen la mateixa importància. 

Tot el que succeeix cada dia és una oportunitat d’aprenentatge, per la qual cosa tot el que succeeix a 
l’escola és una possibilitat per aprendre. Ens ocupem de la pedagogia de la vida quotidiana, entesa com 
aquella que se centra en la importància i l’alt potencial educatiu de les situacions que habitualment tenen 
lloc durant una jornada qualsevol, situacions en què hi ha infants i adults. Aquestes accions van des de les 
situacions d’aula a les estones de pati, d’higiene, sortides, estones dels àpats, moments d’entrar o sortir, 
estones de descans. (Geis, 2014, p. 73)

Així mateix, els espais considerats de trànsit, els passadissos, els vestíbuls…, tenen també un caràcter par-
ticular, una identitat que els transforma en espais habitables. Tots són espais de trobada, de descoberta i 
d’intercanvi, i haurien de ser acurats i acollidors, que parlessin als infants i parlessin, també, de les seves 
possibilitats, de les seves habilitats i de les seves capacitats.

El mateix es pot dir del temps, dels diferents moments del dia. No hi pot haver jerarquies, perquè són 
tots temps plens de significats, d’expectatives i d’experiències que els adults haurien de ser capaços de 
reconèixer i de revaloritzar. Haurien de ser espais i temps, els uns i els altres, que garantissin la possibilitat 
d’apropiar-se’n, de donar-los noves identitats amb les pròpies accions.

Il s’agit simplement de placer le temps vécu, dans toutes ses dimensions, au centre de nos pra-
tiques, c’est-à-dire de penser «le temps d’apprendre » et celui de se développer dans sa globalité, 
comme le temps d’un sujet vivant. En d’autres termes et modestement, il s’agit de penser, à l’école, 
dans nos classes, « l’apprentissage dans le temps » et d’apprendre à gérer ensemble ce temps pour 
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que des personnes l’habitent et comprennent que sa structure n’est pas constituée par un appareil-
lage mécanique imposé de l’extérieur, mais par la durée vivante d’une aventure irréductible à toute 
machinerie. « Penser et vivre nos apprentissages dans le temps », c’est alors, tout simplement, « 
prendre le temps d’apprendre ». (Meirieu, 2009, p. 18)

Però, què representa per als infants apropiar-se del temps i dels espais de l’escola? Més enllà de conèixer 
l’estil, el lloc i la successió de les activitats que hi fan, han de poder omplir de sentit aquests moments i 
aquests espais. Han de poder viure-hi amb totes les dimensions del seu desenvolupament, atribuir signi-
ficats actuant, fent descobertes i produccions, manipulant instruments, perquè es desvetllin sentiments i 
es creï la necessitat d’expressar-se, de recrear el món:

Les escoles infantils haurien d’oferir moltes possibilitats d’experienciar coses diferents: desenvolupar 
relacions i oportunitats per a l’experimentació, oferir experiències i donar informació, tot amb vistes 
a maximitzar el nombre de connexions que un infant pot fer. Un centre no hauria de ser una illa, sinó 
més aviat una entitat que emeti i absorbeixi, que estigui immersa en la cultura contemporània, que 
permeti les emocions, els fets, els desigs, i les notícies. Hauria de ser permeable a la societat, però no 
estar sense defenses; amb projectes que filtrin, guiïn i actuïn com una membrana i un espai d’inter-
canvi. (Zini, 2005, p. 24) 

És en el fet de compartir, dia a dia, experiències entre adults i infants, que les escoles esdevenen contextos 
de vida rics i joiosos, i intel·lectualment interessants. Contextos de vida en comú on els infants se senten 
compromesos per a dur a terme una tasca col·lectiva, que els fa sentir protagonistes responsables i còm-
plices de les experiències i propostes en un context coherent i harmoniós on la simultaneïtat, la flexibilitat 
i la continuïtat d’espais, temps i accions doni sentit a la vida compartida:

Quindi ritmi non afrettati, ma vissuti con agio perché i bambini hanno bisogno di tempo per conosce-
re e concersi, hanno bisogno di tempi lunghi in cui ciascuno possa inserirsi secundo i propi ritmi per 
elaborare con agio ogni esperienza. (Galardini, 2010, p. 27)

A més a més de compartir aprenentatges i coneixement, els infants esdevenen més conscients i respec-
tuosos amb les regles necessàries per a conviure quan en són còmplices. Quan poden, tal i com s’ha dit, 
adjudicar significats als diferents moments del dia i tenir-ne expectatives perquè l’adult els convida a 
organitzar uns temps i a tenir cura d’uns espais que són de tothom qui els habita. 

Per tal que l’infant pugui apropiar-se de l’espai, ha de poder percebre que és adequat a les funcions per a 
les quals ha estat pensat però, al mateix temps, ha de poder comprovar que l’espai pot adaptar-se a noves 
exigències que poden sorgir-hi a partir, precisament, de les accions que hi realitza. 

El repte és proporcionar un espai on es puguin explorar i acomplir les noves possibilitats per mitjà de 
l’eixamplament dels mètodes de coneixement reflexius i crítics, per mitjà de la construcció de conei-
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xement més que de la seva reproducció, per mitjà de permetre als infants de treballar críticament per 
realitzar les seves possibilitats. (Dahlberg, Moss i Pence, 1999, p. 110)

L’infant s’apropia d’un espai quan hi pot reconèixer traces del seu pas, del seu viure i del seu fer conjun-
tament amb els altres habitants d’aquell lloc. Quan l’infant pot donar noves identitats a un espai és quan 
passa de només ocupar-lo a habitar-lo. 

Així doncs, els infants no haurien de restar aliens a la modificació de l’espai, han de participar en la presa 
de decisions que determinaran els canvis i modificacions que s’hi poden produir a partir de la interacció i 
de la pròpia intervenció. Han de disposar d’oportunitats suficients per a explorar lliurement les possibili-
tats de l’espai, com a pas previ a la discussió, a la negociació, a la decisió i a l’establiment de la seva reor-
ganització. Això formarà part d’una activitat fonamental per a la seva col·laboració, i per a la participació i 
apropiació de l’espai (Pujol, 1994). 

Un espai que es pot habitar, que es pot posseir, genera noves propostes i afavoreix les descobertes i la 
cooperació. S’hi està a gust i solem veure-hi els infants atrafegats en les diferents situacions, amb temps 
per a l’observació, els aprenentatges i les relacions, i s’hi organitzen amb autonomia, sense la necessitat 
de la presència continuada de l’adult. I, al seu torn, els adults tenen temps per a establir trobades reals 
amb els infants. En aquest sentit, l’entorn que envolta l’escola, l’espai urbà i el seu patrimoni també són 
territoris que els infants poden fer seus (vegeu l’apartat III del capítol 4). En definitiva, els espais que la 
ciutat ofereix són espais educatius i l’escola, al mateix temps, és un espai cultural de la ciutat (Trilla, 1985; 
Malaguzzi, 1995; Hoyuelos, 2005a; Galardini, 2007; Bosch, 2009). 

S’hauria d’avançar, doncs, cap a un context previst i organitzat de manera que els espais i els temps pu-
guin permetre als seus interlocutors de definir-se en fesomies personals i no pas en rols preestablerts. Un 
context on la flexibilitat, la continuïtat i la simultaneïtat de les accions, dels espais i del temps siguin els 
criteris fonamentals de la nostra intervenció organitzativa i metodològica.
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II. QualItats dEls matErIals. 
Qualitat d’aprenentatge

En la cultura arquitectònica actual, hi trobem una gran presència de materials naturals: fusta, pedra, 
marbre, ferro… Així mateix, els espais domèstics tenen una gran varietat d’elements i matèries: catifes, 
cuir, fusta, vidre, pedra, plantes, paper…, mentre que les escoles estan encara massa acomplexades a 
l’hora d’oferir aquesta gamma variada i rica de materials. Com si no hi poguessin entrar certes textures 
i colors, com si es reservessin per a la vida de l’exterior del recinte escolar. 

Les característiques dels materials afavoreixen uns tipus d’experiències. Poden involucrar tots els sen-
tits, o prioritzar només un estil de contactes sensorials. Poden estimular la imaginació i generar perple-
xitat i augmentar les possibilitats de joc i descoberta, o limitar-les i empobrir els canals de percepció 
de l’entorn. Representen un repte i una oportunitat pedagògica que ha interpel·lat els educadors i 
educadores al llarg de la història. Un exemple n’és la impressió que provoca a una jove Rosa Sensat la 
visita a l’escola l’Hermitage del doctor Decroly a Brussel·les, als inicis del segle XX:

Les seves sales de classe, arsenal d’objectes aportats pels alumnes, són una mostra evident que allà 
hi regna un esperit d’investigació i estudi i que l’ensenyament és viu i real. L’espectacle d’aquelles 
taules, plenes de minerals, de petxines, de retalls de diaris, de dibuixos i d’estampes, aquells pres-
tatges suportant aquaris i terraris, aquells infants treballant lliurement enmig d’aquell material viu, 
que era la mateixa naturalesa a l’abast de les seves mans, portada a l’escola per les seves pròpies 
i pel seu propi afany de recerca i de descobriment, va influir profundament en el meu esperit i va 
ser, sens dubte, suggeridora de moltes de les meves inspiracions futures. (Sensat, 1996, p. 9-10)

Així, quan Rosa Sensat i la resta de mestres van iniciar, uns anys més tard, l’Escola de Bosc, a Barcelona, no 
adquiriren materials i equipaments acabats, de catàleg (els anomenats, aleshores, museus escolars). Tot allò 
que poguessin recollir i elaborar a la mateixa escola era pedagògicament més fructífer: «el millor museu és el 
que està en formació enriquit contínuament pel treball de mestres i nens» (Moreno Martínez, 2013, p. 91).

Els objectes i materials destinats als infants haurien de ser singulars i únics per tal de desvetllar emocions 
i crear sorpresa, més que estar pensats en sèrie. Cal oferir-los materials que estimulin l’exploració, que 
facilitin la manipulació i que provoquin interès per fer i compartir noves descobertes, desvetllant-los la 
capacitat d’expressar-se i d’interpretar el món que els envolta. 

Dobbiamo avere fiducia che il bambino capirà cose molto più alte di ciò che comunemente si crede. 
Per questo gli diamo un materiale, una specie di aiuto a orientarsi nel mondo delle cose, in modo da 
poterle distinguere, precisare, analizzare. (Montessori, 2002, p. 78)
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Per tant, haurien de ser materials rics i variats quant a la qualitat, i en quantitats adequades. Si n’hi ha 
pocs, no permeten l’exploració per part de tots els infants que hi volen accedir, però si n’hi ha en excés 
desborden, promouen el desordre i provoquen desconcert fent que molts infants vagin d’un material a 
l’altre sense aprofundir en res. 

Pel que fa a la varietat, cal tenir en compte que si sempre hi ha els mateixos materials poden provocar 
avorriment. Per això és important que a l’escola n’hi hagi una diversitat equilibrada. Encara es tendeix a 
utilitzar amb massa freqüència, sobretot amb els infants més petits, els materials de plàstic perquè es 
valoren prioritzant les mesures d’higiene o resistència per sobre de les possibilitats d’exploració que ofe-
reixen i dels canals sensorials que estimulen. 

Caldria tenir més presents els materials en desús i els materials de l’entorn que haurien d’entrar a l’aula 
per la seva riquesa; per a connectar experiències i situacions i crear harmonia entre el dins i el fora. 
Els materials prenen interès, en gran part, si són materials que provoquen activitats que interessen i 
són significatives, també, per al món adult. Així doncs, els materials que l’escola preveu per als infants 
no haurien d’estar tan lluny dels objectes i elements de la seva quotidianitat domèstica. Haurien de 
ser materials que permetin interaccionar amb el volum, amb el color i amb la llum i que afavoreixin la 
descoberta de la bellesa dels objectes quotidians.

També haurien de ser materials insòlits que despertin la curiositat i que estiguin col·locats intenciona-
dament de manera que encoratgin els infants a fer investigacions. No cal que siguin materials massa 
sofisticats, la complexitat ja la troben els mateixos infants si l’adult, per la seva banda, els utilitza per 
a generar reptes. Poden ser materials de tota mena i de diferent origen per a observar, analitzar i 
transformar; que convidin al diàleg i a compartir, que incitin a l’exploració; que provoquin interrogants 
i ganes de fer; que sol·licitin la imaginació i desencadenin processos que es puguin viure integralment 
perquè involucren tots els sentits. Hi ha una relació orgànica entre els materials i la qualitat de l’apre-
nentatge, en el sentit que els infants necessiten un context que fomenti i mantingui la curiositat i po-
tenciï la imaginació. 

L’escola s’hauria de fornir de materials que ajudin a crear escenaris particulars, que permetin to-
par amb l’imprevist, que afavoreixin el creixement, les relacions i els aprenentatges. Materials que 
provoquin embadaliment, la trobada amb allò inesperat, i que ajudin al desenvolupament de la 
fantasia. Materials evocadors que no són banals perquè donen pas a les emocions i a les paraules 
(Sacchetto, 1984).

El repte està en equipar l’espai amb uns materials que promoguin l’encontre entre infants i amb l’adult, 
que demanin d’organitzar-se a través del joc i d’activitats de tota mena. Materials per a explorar i tro-
bar noves possibilitats, ampliant les modalitats reflexives i crítiques del coneixement, tot facilitant als 
infants el desenvolupament de les seves potencialitats en comptes de, simplement, provocar repro-
duccions estèrils. 
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Quan la meva filla em demana «fem una manualitat», normalment vol dir «comprem un joc on hi hagi 
les peces i els materials per muntar alguna cosa», ja sigui una màscara, un titella, una nina o una casa 
de cartró. La relació directa amb els materials (què puc fer amb el que tinc a casa?) o la relació directa 
amb la idea (què necessito per realitzar aquesta idea que tinc?) han desaparegut. La mediació del kit i, 
per tant, de qui l’ha pensat, dissenyat i mercantilitzat, s’imposa i canalitza el coneixement i la imaginació. 
[…] No ens deixem preparar el kit d’experiències de la nostra vida. Anem a trobar els materials, les idees 
i els problemes. Anem a buscar els sabers que altres ens poden transmetre. Aprenguem a detectar les 
necessitats que realment tenim, els problemes que veritablement ho són i els elements amb què podem 
fer un salt més enllà del que mai, algú, haurà previst per a nosaltres. (Garcés, 2016, p. 163-164)

Per altra banda, l’atenció a la qualitat estètica denota afecte i cura per part de l’escola, crea una atmosfera 
de benestar que alimenta les relacions i les accions, i influeix directament en el clima social, perquè esti-
mula formes de respecte i atenció envers les coses i envers els altres.

Tampoc no podem deixar de banda els materials que documenten el plaer dels aprenentatges compartits 
i les imatges que retenen el record d’esdeveniments viscuts. Materials que relaten experiències dels in-
fants, memòries dels projectes, de moments importants de la vida social, de les sessions de treball… i que 
contribueixen, d’aquesta manera, a la creació d’una comunitat amiga, feta de ressonàncies relacionals, de 
memòries col·lectives, d’episodis d’aprenentatge i de reconeixement de les identitats de cadascú. I ma-
terials que permetin a l’infant d’estar dins de la col·lectivitat, però que també el deixin descansar perquè 
ofereixen situacions socials diverses: materials per estar amb un mateix, en parelles, en trobades de petit 
grup i de gran grup.

En definitiva, l’escola ha de ser un entorn seductor amb temps, materials i espais que respectin el fet que, 
al capdavall, són els mateixos infants els més grans creadors de llocs, sovint no previstos per la planificació 
arquitectònica pedagògica.
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III. Infants I adults. 
Qui aprèn de qui?

Situar l’infant en el centre de l’acció educativa és una perspectiva pedagògica que s’ha anat obrint camí 
a partir de les aportacions dels homes i de les dones que van construir i que van inspirar el moviment 
de l’Escola Nova i d’altres postulats propers que es despleguen a inicis del segle XX. Així ho expressa 
Alexandre Galí:

Ja el vell Montaigne deia «Mes m’estimo caps ben fets que caps ben plens», però aquesta idea del vell 
Montaigne que va ser dita fa 300 anys, fins al començament del segle XX no prospera. Un pedagog 
americà, Dewey, va afirmar que aquesta revolució era com la del sistema Copèrnic, dient que el centre 
gravitatori de l’educació, que fins aleshores era l’adult, havia passat a l’infant. Si l’infant és el centre 
gravitatori, tot s’ha de fer per a l’infant i en funció de l’infant. (Sureda, 2003, p. 412)

Tal i com es pot veure en el text anterior, que és un fragment d’una conferència d’Alexandre Galí, re-
collida i comentada pel professor Bernat Sureda, Galí ens remet a Dewey. De la centralitat de l’infant 
ja se’n parlava fa almenys un centenar d’anys. Avui, s’entén que aquesta és un element fonamental i 
una condició indefugible en els processos d’ensenyament-aprenentatge, i és reconeguda en lleis i nor-
matives com es pot constatar en els currículums vigents del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. L’OCDE, així mateix, situa la centralitat de qui aprèn com el primer dels set principis de 
l’aprenentatge (OCDE, 2010).

És a partir d’aquesta perspectiva que la centralitat de l’infant i del qui aprèn val per a totes les edats. I és 
per aquest motiu que trenco una llança a favor de les edats petites, tot recordant que els infants no són un 
esborrany o projecte d’adult perquè no estan en una situació de provisionalitat i, en conseqüència, el que els 
nens i nenes d’educació infantil experimenten i expressen té un valor per si mateix. Un valor real i absolut:

Un bambino già al nascere cosí avido di sentirsi parte del mondo, da utilizzare attivamente una com-
plessa (e non del tutto ancora avvalorata) rete di capacità e di apprendimento e di organizzare relazio-
ni e mappe di orientamento personale, interpersonale, sociale, cognitivo, affettivo e persino simboli-
co. (Malaguzzi, 1995, p. 44)

Podrem situar l’infant al centre si hi ha uns adults predisposats i preparats per fer un pas al costat. Uns 
adults competents. Heus aquí un altre repte. Un adult observador, dinamitzador i impulsor de les aporta-
cions i experimentacions individuals i col·lectives dels infants, en el sentit que promou maneres sempre 
diferents d’utilitzar els espais i viure els temps, amb modalitats noves i creatives. Un adult que compar-
teix amb els infants diferents interrogants sobre el món, que formula preguntes diferents i descobreix, 
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juntament amb ells, que hi ha preguntes que són més adequades que d’altres; de manera que treballen 
conjuntament, infants i adults, no pas per trobar la resposta justa, sinó la pregunta adequada. Perquè 
«afirmar que l’infant ha de construir el seu propi saber no significa que l’infant construeix sol el seu propi 
saber» (Meirieu, 2017, p. 90)

Per altra banda, si diem que volem l’infant en el centre és perquè desitgem que vagi creixent en autono-
mia. Altrament no seria possible. I un ésser autònom és aquell qui té el dret o la facultat de governar-se 
a si mateix. Val a dir que fer confiança a l’infant i situar-lo en el centre respon a la imatge d’un infant únic 
però no omnipotent, perquè en la idea central d’infant protagonista del seu aprenentatge hi ha igualment 
la necessitat de saber trobar l’equilibri just en la intervenció d’uns adults que l’ajuden a valorar-se ell ma-
teix i, també, amb relació als altres; a ser responsable, a saber ser i estar amb compromís i rigor. 

De fet, la centralitat de l’infant no s’entén sense dues altres centralitats més: la centralitat de l’educador 
o educadora i la centralitat de les famílies. Loris Malaguzzi ho expressa clarament:

Nel nostro sistema, pur sapendo quanta forza di centralità rappresentino i bambini, abbiamo sempre 
la convinzione di una relatività e di una incompiutezza che possono essere meglio afrontate da una 
seconda e terza centralità costituita dagli insenganti e dalle famiglie. Una terna di centralità é allora il 
nostro assunto. (Malaguzzi, 1995, p. 68)

Aquesta terna de centralitats ens indica que la centralitat de l’infant s’ha d’entendre també en clau social 
i col·lectiva. D’una banda, la psicologia contemporània ha consolidat els arguments que avalen la natura-
lesa social de l’aprenentatge; d’una altra, la pedagogia del nostre temps ha incidit en el paper de l’infant 
com un membre més de la comunitat; com a ciutadà amb tots els drets i, a la vegada, assumint també 
les responsabilitats que li pertoquen en funció de l’edat, capacitat i condicions. És per això que una peda-
gogia de l’escolta, que significa anar a l’encontre de l’altre, és, també, una opció política i ètica envers la 
centralitat de l’infant, no com un individu isolat, sinó com a membre de la comunitat.

Així doncs, si s’ofereix als infants l’oportunitat de pensar críticament per si mateixos, de poder intercanviar 
punts de vista, si se’ls donen diferents referències i se’ls permet que prenguin decisions, aniran avançant 
vers el camí de l’autonomia i en la responsabilitat. En canvi, si l’infant creix només a partir de l’obediència 
i no s’afavoreix que es qüestioni les coses i s’imposa el càstig en comptes d’estimular el raonament i el 
contrast d’opinions, es posaran traves en aquest trajecte que l’ha de portar a valdre’s per si mateix a tots 
nivells, a exercir la seva llibertat com a individu. 

Com es pot fomentar l’autonomia si, sovint, som els adults qui decidim el moviment i els temps dels 
infants? Les noves orientacions del currículum del segon cicle d’educació infantil donen algunes pistes: 

Creant ambients on l’adult no s’anticipi a les accions de l’infant amb la intenció de salvar-li les dificultats 
que se li presenten i sense parar-se a comprovar la satisfacció que pot produir als infants valer-se per si 
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mateixos. […] Mostrar confiança en les iniciatives que sorgeixin dels infants, donar llibertat per organit-
zar-se, reconèixer l’esforç de cadascú, promoure la iniciativa a l’hora de prendre decisions, l’intercanvi de 
punts de vista… (Departament d’Educació, 2016, p. 42-43)

I amb una actitud d’escolta i observació constant per part de l’adult amb la intenció de connectar amb el 
pensament dels infants ajudant-los a nodrir la seva curiositat i la seva necessitat d’aprendre:

Primer hem de fer recerca, hem d’aprendre a saber com ho fan els infants, cada infant, per aprendre, si 
més no provar de comprendre-ho, i preocupant-nos per això ja anirem trobant respostes sobre quin ha 
de ser el nostre rol d’adults educadors al seu costat. (Altimir, 2016, p. 24)

Una actitud que posa en evidència les diferències en les opinions compartides i com aquestes ajuden a 
plantejar noves qüestions. I que permet, alhora, estar atent i ser sensible per a recollir les propostes que 
hi ha implícites en les accions i reflexions dels infants i retornar-los les traces del seu recorregut, que in-
sinuen una nova oportunitat d’aprenentatge, tot afavorint que les seves experiències tinguin continuïtat. 
Situar l’infant en el centre de la tasca educativa no implica deixar-lo sol i a la intempèrie. L’experiència 
quotidiana a l’escola ha de ser, doncs, l’experiència de l’encontre amb altres infants i amb els adults, en un 
aprenentatge compartit que ajuda a fer més comprensible la pròpia vida a l’escola i també la que es viu 
més enllà de l’escola, en les relacions socials més àmplies. 

El trajecte compartit en una acció educativa que incentiva la recerca dels infants sobre la realitat en la 
qual viuen, dins i fora de l’escola, és un procés en el qual tothom ha de tenir veu. Així doncs, cal considerar 
les experiències, els coneixements i les propostes de tothom. És així com els infants esdevenen membres 
responsables del grup, perquè se’ls dona confiança, se’ls demostra que són capaços d’aportar contribuci-
ons i de construir, coconstruir, projectes i cultura:

La cosa piú importante è che utilizzino anche una capacità proiettiva organizzativa del lavoro […] E nella gran-
de negoziazione che nascerà tra loro, quello che in genere si asiste é la straordinaria capacità che hanno i 
bambini pure di formazione di intelligenza diversa, di attitudini diverse, di produrre progressivamente una 
specie di convergenza e quindi una specie di fruttificazione straordinaria di idee. (Malaguzzi, 1995, p. 101)

En aquest sentit, el treball en petit grup és un context rellevant i necessari perquè afavoreix la relació i el 
desenvolupament d’experiències. No sempre s’ha d’esperar o reduir el moment de compartir coneixement 
a les trobades del gran grup. La vida de l’escola té molts moments propicis per a l’intercanvi en relacions 
fluïdes i, a la vegada, consistents, en grups petits, en el marc d’una dinàmica d’escolta i d’assumpció de res-
ponsabilitats creixent, en què es pot fer sentir la capacitat de decisió i la voluntat de participació de cadascú:

La conscience des buts collectifs et d’une responsabilité personnelle incite les élèves à donner des 
explications et à prendre au sérieux les apprentissages des autres, au lieu de se contenter de souffler 
les réponses. (Slavin, 2010, p. 171)
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Es tracta d’articular contextos que ofereixin oportunitats de creixement individual i col·lectiu, on l’apre-
nentatge és concebut no com a quelcom unidireccional que va de l’adult a l’infant, sinó com a quelcom 
que l’infant construeix en una interacció continuada amb els seus companys i companyes i amb l’entorn 
que l’envolta, per créixer en consciència crítica, contrast d’idees i reflexió:

Finalment, l’escola pot comprometre’s en aquestes accions perquè a més de seu de contravalors pot 
ser també un espai social de reunió, reflexió i discussió: un espai on individus plurals poden pensar i 
parlar junts de tot el que els passa. Un espai on es pot ensenyar i practicar una racionalitat basada en 
el diàleg. (Puig, 1992, p. 4)

Un aprenentatge, doncs, que no es mesura en termes de prestacions o de productes sinó que es fa evi-
dent per la confiança que l’infant té en ell mateix i en els altres, pels interessos que manifesta, per les 
propostes en les quals s’implica, per les relacions que estableix i pels lligams que instaura. Així, s’intensi-
fica, també, la relació entre l’adult i l’infant. Un adult que no és simplement el transmissor d’una pràctica 
educativa sinó, tal com dèiem, un adult que es fa preguntes i dialoga amb l’infant i juntament amb l’infant. 
No són unes preguntes genèriques, se les formula juntament amb algú; buscant les que tenen sentit en 
aquell moment i per als subjectes que hi ha en interacció, i de manera que cadascú pugui trobar la millor 
pregunta per a construir-se el seu propi significat. 

Una bona pregunta és la que condueix cap al fonamental d’aquell material, d’aquella proposta. El que 
passa és que no pot estar allunyada del que ells (els infants) pensin. Una bona pregunta no és tant la 
que conté el que nosaltres volem que ell (l’infant) aprengui com la que connecta amb la que ell pensa, 
i una mica més. Has d’estar alerta, escoltant el que diuen i mirant el que fan, per mirar de fer bones 
preguntes. A més també hem de comptar amb la seva capacitat de fer bones preguntes, que la tenen. 
(Feu, 2011, p. 42)

Tal com s’ha anat dient, és un estil d’intervenció que no pressuposa la demanda de seguir unes ordres 
preestablertes que algú hagi d’executar. L’adult no és allà amb l’objectiu que els infants segueixin estric-
tament les seves consignes, sinó que té el rol d’interpretar el significat d’allò que els infants estan fent i 
permetre que s’allargui en el temps. Treballar en aquesta direcció significa que l’adult assumeix la funció 
de guia capaç de restituir la memòria de les experiències dels infants i ajudar-los a trobar-hi continuïtat.

L’asimetria entre l’adult i l’infant és aquella que permet a cadascun dels dos formar part de la mateixa 
recerca, però sabent a què juguen i que poden jugar a nivells diferents. L’adult formula d’una determinada 
manera les preguntes i ajuda a buscar respostes tenint oberta la recerca, replantejant-se constantment 
el sentit de les preguntes dels infants. Suposa una intervenció activa de l’adult que planteja, també, les 
seves pròpies preguntes per crear el dubte que és font d’interrogants i de reflexió; per fer avançar en les 
concepcions que estan en joc. I els infants poden portar a terme un projecte compartit on les seves refle-
xions prenen forma, s’escampen en diferents direccions i s’expressen en molts llocs a través d’instruments 
i llenguatges diversos.
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En la reivindicació de la condició d’infant i el seu lloc central en l’educació no tindria sentit actuar per a 
un infant universal i intercanviable. Això suposa rebutjar les programacions que preveuen uns objectius 
finals, amb uns resultats prèviament preestablerts per l’adult, i que impliquen definir a priori i de manera 
rígida el que ha de succeir durant el procés d’ensenyament-aprenentatge. Ans al contrari, avancem a par-
tir de les capacitats dels infants d’observar, sorprendre’s i investigar, de les seves potencialitats a l’hora de 
construir el coneixement a través de l’activitat i de les relacions i d’interaccionar d’una manera genuïna 
amb els sabers. És a dir, des de l’interès de l’infant per indagar, per temptejar i avançar, per gestionar les 
seves emocions, per fer servir els recursos inesgotables del cos, dels materials, de l’espai i dels temps. 

La responsabilitat dels adults recau a fer-nos copartícips dels infants, creant contextos que estimulin la 
curiositat i que entrenin en l’observació per no abandonar en mans de la inèrcia les xarxes que a través 
del pensament teixeixen la fantasia i la imaginació, afavorint un aprenentatge que, fruit de tota mena 
d’interaccions, ens produeix canvis cognitius també a nosaltres.
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IV. la doCumEntaCIó. 
Un instrument de canvi i de recerca

Plantejo la documentació com un instrument de canvi i de recerca. D’acord amb Piero Sacchetto, entenc 
la documentació com a instrument de rememorització i reutilització d’un patrimoni d’experiència (Sacchetto, 
2005; 2009). No com un simple arxiu tancat que conté la recopilació d’una informació, sinó com un re-
pertori d’accions que han deixat unes empremtes que poden plantejar interrogants sobre la intenció de 
la nostra acció educativa. 

Per tant, parlo d’una documentació dinàmica i oberta, que té com a finalitat que s’adquireixi consciència 
de les accions, del perquè de les accions, i de les intencions que les inspiren i les condueixen. Una docu-
mentació que no perd de vista el trajecte realitzat pels infants, i que perquè sigui útil cal que l’equip de 
mestres la qüestioni. D’aquesta manera, servirà per a anar trobant filons que donaran continuïtat i sentit 
a les accions i descobertes quotidianes i per a explicar, comprendre i analitzar el que infants i adults cons-
trueixen a l’escola. Són accions que estan situades en el present més que en el passat perquè formen part 
d’una memòria que no ha quedat arxivada, sinó que està en un continu procés de reconstrucció i, per 
tant, les empremtes que s’hi recullen poden abandonar-se, mantenir-se o evolucionar. Una documentació 
que no només és útil per a qui la registra, sinó també per a qui la rep.

Quando si deve raccontare agli altri la propria esperienza e si deve ragionare e riflettere sui propri 
comportamenti, diventa infatti più facile capire anche i modi in cui l’altro ha agito, e stabilire un 
confronto su un livello sicuramente più favorevole alla comprensione reciproca e alla rielaborazione 
comune. Anche in questo senso, la documentazione rende disponibile una memoria organizzata 
e condivisa dell’esperienza che valorizza il lavoro quotidiano di tutti e ne facilita la rielaborazione. 
(Mazzoli, 2005, p. 39)

Compartir les traces d’un grup d’infants amb l’equip de mestres fa que els retorni renovada l’energia que 
hi ha en les seves accions i que es pugui recuperar quan sigui oportú i necessari; que pugui provocar no-
ves situacions i noves relacions. És d’aquesta manera com la documentació esdevé, en ella mateixa, un 
instrument de canvi. Suposa aproximar-se a l’activitat educativa a partir de notes de l’adult, paraules dels 
infants, imatges, enregistraments… que permeten fer una lectura interrogativa i que porten a un procés 
de reflexió sobre el material que s’examina i es comparteix. Una lectura que, a través del plantejament 
constant de reptes, no es quedi a la superfície sinó que vagi a fons; que aprofundeixi fins a descobrir-hi 
indicis de tota mena que permetin aïllar-ne característiques a partir de les quals es puguin establir inter-
vencions que vagin donant coherència a les accions dels infants i a la intervenció de l’adult. Si s’actua en 
coherència amb allò que s’ha documentat i analitzat, es va més enllà de la documentació com a simple 
mostra del que ha passat, perquè permet evolucionar.
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In questo senso, la documentazione assume caratteristiche biografiche per quanto riguarda i bambi-
ni e i loro genitori, e autobiografiche per quello che riguarda invece gli insegnanti, gli educatori che 
compiono la documentazione. D’altra parte, nella documentazione convive anche la necessità di di-
vulgare, quindi di raccontare e rendere nota e comprensibile l’esperienza anche a chi non l’ha vissuta, 
trasmettendola oltre i confini del contesto di partenza, sia per favorirne la ripetibilità, (quindi sviluppo 
e rielaborazione), sia per migliorare la circolazione delle idee. (Mazzoli, 2005, p. 33)

La documentació neix, doncs, de l’energia de l’experiència, amb la pretensió de conservar-la per modifi-
car-la. Tal com s’ha dit, està disponible per a l’exploració i la reflexió sobre el perquè i el com de la pràctica 
educativa i s’entén com un contínuum que modifica, que produeix canvis. En aquest sentit, a través de la 
seva confecció i revisió es recorda, es construeix i es reconstrueix tot el recorregut; i esdevé un instrument 
privilegiat per a la recerca de l’equip de mestres i una via per a trobar l’equilibri entre la dimensió indivi-
dual i la dimensió col·lectiva en els processos d’aprenentatge dels infants.

L’escolta seria l’actitud fonamental de tot adult que documenta i l’observació seria l’estratègia que utilitza 
per a capturar una situació determinada (Altimir, 2005). Per tant, la documentació contempla l’adult com 
a observador d’una realitat que no només es descriu sinó que es construeix juntament amb els infants. El 
situa en relació amb allò que s’està observant i que, prèviament, haurà delimitat per a definir-ne l’abast. 

Per altra banda, la documentació ajuda els infants a prendre consciència de la seva activitat, de les seves 
relacions i de com evolucionen les seves experiències perquè en reforça la memòria; els ajuda a verbalit-
zar les seves vivències i els dona opcions per a reveure’s, repensar-se i avançar. Si hi participen a través de 
dibuixos, de paraules o amb imatges, la documentació s’enriqueix perquè se’n senten doblement prota-
gonistes, tot i el sedàs de la impostació i de la interpretació adulta, que no podem obviar. 

Com s’ha anat veient, es tracta d’un trajecte entre diferents accions (observació, documentació, inter-
pretació, projectació) que es retroalimenta en una dinàmica que funciona en espiral i que sintetitzo a 
continuació, a partir de les aportacions que provenen fonamentalment de la pedagogia de Reggio Emilia 
(Malaguzzi, 1995; Rinaldi, 2001).

L’observació és una estratègia, vinculada directament a l’escolta, que ajuda a ser conscient del que està 
passant. És un acte subjectiu, en tant que l’adult selecciona, de manera més o menys conscient, el que 
vol observar per tal d’atribuir-hi significats per a interpretar-ho. Aquest és un dels motius pels quals és 
fonamental decidir prèviament el focus d’observació i que es faci en equip.

La documentació és l’instrument que dona fe de què s’ha observat; i l’eina que s’utilitzarà (text, imatge, 
veu…) serà el mitjà que haurà contribuït a documentar una observació concreta, a donar-li una forma 
i una possibilitat determinada de lectura. Per tant, és important tenir en compte que les dades que 
s’hauran recollit per a interpretar i comprendre l’essència del pensament dels infants, els seus desitjos 
i les seves teories, estan també en funció del mitjà que haurem escollit per a registrar-les. És, en si, 
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un exercici de reelaboració imprescindible per a poder transmetre el procés d’observació, la qual cosa 
implica repensar-lo. Aquesta dinàmica afavoreix a tothom, i per als adults suposa una manera de for-
mar-se constantment perquè, des del punt de vista metodològic, implica prendre consciència de com 
planteja la seva intervenció al llarg del recorregut d’ensenyament-aprenentatge: «La documentació és 
una estratègia de pensament i operativa que dona suport a l’acció educativa i que contribueix de ma-
nera determinant a definir-ne la identitat i la qualitat» (Ferri, 2019, p. 37).

Els vincles entre l’observació, la documentació i la interpretació haurien de portar l’adult a projectar 
la seva actuació educativa, en comptes de limitar-se a programar-la prèviament. Serà a partir del que 
haurà observat i recollit que podrà establir un nou punt de vista per retornar-lo als infants reelaborat 
en forma de proposta evolucionada:

[…] la documentació pedagògica ens permet assumir la responsabilitat de construir els nostres signifi-
cats i prendre les nostres pròpies decisions sobre allò que està passant. […] És una construcció social 
en la qual els pedagogs i les pedagogues, per mitjà d’allò que ells seleccionen com a valuós, són també 
co-constructors participatius. (Dahlberg, Moss i Pence, 1999, p. 263)

Tot aquest procés dinàmic funciona en espiral gràcies a la interacció i retroalimentació dels seus 
estadis (observació, documentació, interpretació i projectació) i, tal com se’ns recorda des de Reggio 
Emilia, l’observació no té sentit sense un objectiu però no pot haver-hi un objectiu si no hi ha hagut 
una projectació que, al seu torn, és fruit de l’observació. De la mateixa manera que l’observació ge-
nera una documentació, que s’ha de reelaborar per a poder-la interpretar i reconduir a través de la 
projectació, la projectació, en ella mateixa, és una conseqüència de l’observació, la documentació i 
la interpretació contínues. 

Aquesta trajectòria implica una avaluació constant on la documentació és l’instrument fonamental per a 
fer-la visible i per a retornar a l’infant les traces del trajecte que ha dut a terme conjuntament amb el grup 
de coetanis; perquè pugui prendre consciència tant de les pròpies conquestes com de les col·lectives, 
per a valorar-les i covalorar-les. Per altra banda, demanar als infants que expliquin com han arribat a una 
descoberta determinada i documentar-ho, implica no només la narració del que ha passat, sinó deixar 
testimoni de com s’ha anat generant tot el recorregut. En aquest cas, s’envia un missatge clar que priorit-
za processos per sobre de resultats. 

En les orientacions actuals del currículum de 3 a 6 anys, es reconeix el paper que exerceix la documenta-
ció en el procés d’avaluació:

L’avaluació és un procés que ha de considerar-se com a part integrant de les activitats educatives. 
Les eines fonamentals per a l’avaluació són l’observació que permet disposar d’informació sobre els 
comportaments i les actuacions dels infants mitjançant instruments diferents. L’observació i la do-
cumentació pedagògica permeten reconstruir l’experiència educativa, fer visibles els processos dels 
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infants, la relació que mantenen amb els altres i la seva activitat, i documentar aspectes de les activi-
tats quotidianes que han d’ajudar a regular el seu procés d’aprenentatge. (Departament d’Educació, 
2016, p. 136) 

Per tot el que s’ha anat dient més amunt, si entenem l’avaluació des del seu vessant formatiu, o sigui la 
revisió constant dels processos d’ensenyament-aprenentatge i com els infants hi interaccionen tant indi-
vidualment com col·lectivament, la documentació esdevé imprescindible en el procés d’avaluació.

Si, en canvi, considerem l’avaluació només com el còmput estàtic d’uns resultats, obviant la trajectòria i 
les estratègies per a construir coneixement, la documentació no té sentit perquè, tal com s’ha anat veient, 
no és una finalitat, sinó un mitjà. Quan ens limitem a avaluar la conquesta estricta d’unes destreses, la do-
cumentació aporta ben poc a l’evolució dels processos d’ensenyament-aprenentatge i en menystenim, a 
més a més, la seva dimensió dinàmica i transformadora. Malauradament, en aquest cas la documentació 
no col·labora tampoc en el creixement de l’equip de mestres en relació amb el replantejament metodo-
lògic continuat que hauria de caracteritzar els equips inquiets per estar a l’altura i actuar en coherència 
amb la idea d’una escola que evoluciona constantment.
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V. l’EQuIP dE mEstrEs I lEs famÍlIEs. 
Col·legialitats legítimes

Si s’opta per una escola calidoscòpica que acull les individualitats i els diferents estils cognitius, és impres-
cindible un temps per a la comunicació i la interpretació compartides per part de l’equip de mestres de tot 
allò que cadascú hi viu; per a contrastar experiències i interaccions que consolidin el pensament col·lectiu 
i ajudin a anar reconstruint-ne la identitat. Així mateix, i més enllà de la comunitat educativa, el treball 
en xarxa amb professionals coordinats fa que les intervencions dels diferents agents siguin adequades i 
sostenibles, amb respostes que respecten la globalitat i la integritat de l’infant.

L’escolta, la disponibilitat d’escolta és, doncs, un dret al qual cadascun dels mestres ha de tenir accés. 
Ha de tenir el dret d’escoltar els altres per garantir el propi procés de creixement professional i indivi-
dual, el propi procés d’aprenentatge. (Altimir, 2005, p. 22)

El treball de l’equip de mestres hauria de basar-se en una col·legialitat que construeixi pensament de 
manera conjunta més que ser concebuda com una suma d’individualitats o un joc de força entre majories 
i minories (Fullan, 1994; Stoll i Fink, 1999; Perrenoud, 2007; Hargreaves i Fullan, 2012). Allò de «cada 
maestrillo con su librillo» o, dit d’una altra manera, l’individualisme que durant molts anys ha caracterit-
zat l’ofici de mestre, a l’escola contemporània ja no és operatiu si es vol construir un projecte educatiu 
contextualitzat i coherent. 

Tampoc no té sentit parlar de coconstrucció en els processos d’aprenentatge dels infants i com a adults 
actuar en solitud en el context escolar on, precisament, l’intercanvi i el diàleg amb els altres són no no-
més decisius, sinó que formen part de la seva essència. Els adults també ens construïm amb els altres. 
Si l’equip de mestres es constitueix com a comunitat de recerca, podrà fugir d’estereotips i convenciona-
lismes per a dotar de sentit la intervenció educativa. En aquest sentit, hi ha una simetria entre infants i 
adults que potser massa sovint s’obvia o, fins i tot, s’ignora. En les converses, en les negociacions i en els 
intercanvis dels infants hi podem reconèixer elements i aspectes del que hauria de ser el treball d’equip 
dels adults. Quan ens hi emmirallem, ens ajuda a reflexionar-hi. 

Si bé inicialment l’aprenentatge entre iguals s’havia entès en referència als alumnes, en l’actu-
alitat també ens referim a l’aprenentatge entre professors, probablement perquè els docents 
han entès el potencial d’aquest mecanisme en els seus alumnes i perquè es busquen formes de 
desenvolupament professional efectives, més enllà dels formats tradicionals basats en la trans-
missió de coneixements… Que els docents treballin junts i aprenguin els uns dels altres és essen-
cial per desenvolupar i millorar pràctiques que responguin als reptes actuals de l’escola. (Hernán-
dez, Esteve, Sanmartí i Duran, 2019, p. 19)
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Tot i que ja he tractat la documentació en l’apartat anterior d’aquest mateix capítol, parlar de col·legialitat 
remet a la documentació com a instrument fonamental per a la construcció i consolidació de tot projecte 
pedagògic:

La documentazione intesa come spazio di pensiero, come possibilità per definire o riappropriarsi 
dei valori pedagogici che devono orientare il proprio progetto educativo e riconsiderarli alla luce 
del quotidiano, può diventare davvero uno strumento importante di autoformazione professionale. 
(Mazzoli, 2005, p. 39)

Els moments de trobada de l’equip de mestres per a reflexionar sobre les diferents documentacions aju-
den a construir col·lectivament el coneixement i, per tant, és un moment de treball col·legiat preciós. Si 
la documentació està elaborada amb rigor, serà un recurs per a la reflexió al qual es podrà acudir en dife-
rents moments de la història de l’escola perquè forma part del seu patrimoni pedagògic.

D’acord amb Lawrence Stenhouse, la qualitat fonamental que un centre educatiu ha de posar  en marxa 
per créixer i millorar, és la seva capacitat de reflexió. (Stenhouse, 1998). És a dir, una capacitat per revisar 
amb sentit crític els propis processos i les pròpies pràctiques. Efectivament, els processos de canvi en una 
escola tenen a veure amb la capacitat de reelaboració que en fan les persones implicades, constituïdes en 
una comunitat de recerca i d’aprenentatge. Aquest creixement professional, tant a nivell individual com a 
nivell col·lectiu, es construeix sobre la capacitat de reflexió compartida, i és per aquest motiu que la do-
cumentació que l’equip de mestres elabora en el transcurs de les diferents situacions de treball conjunt 
amb els infants, esdevé indispensable.

Així mateix, les famílies i la resta de la comunitat educativa no han de quedar excloses d’aquests meca-
nismes de compartició perquè un projecte potent implica també la seva presència activa. De fet, els pro-
cessos de canvi pedagògics profunds i perdurables en el temps, comporten també un creixement cultural 
per a les famílies dels infants (Tort, 2019; Sancho et. al. 1998). La relació amb les famílies i la comunitat 
propera a l’escola és, doncs, un element clau en les transformacions pedagògiques i es fonamenta en una 
confiança que s’ha d’anar construint i reconstruint en funció de les diferents etapes i vicissituds per les 
que passa el centre educatiu. 

Fare una scuola amabile (operosa, inventosa, vivibile, documentabile e comunicabile, luogo di ri-
cerca, apprendimento, ricognizione e riflessione) dove stiano bene bambini, insegnanti e famiglie, 
è il nostro approdo. Dargli organizzazione, contenuti, funzioni, procedure, motivazioni e interessi, 
è la strategia che mira a fondere le centralità, a intensificare le relazioni tra i soggetti protagonisti. 
(Malaguzzi, 1995, p. 68)

Intensificar les relacions amb totes les persones que constitueixen la comunitat educativa no és només 
una qüestió que té a veure amb la construcció d’una escola confortable i amable per a tothom, sinó que 
implica complicitat i coneixement del projecte pedagògic. De fet, el sentiment de pertinença i el bagatge 
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pedagògic caminen junts. Compartir les expectatives sobre l’educació a l’escola, explicitar les inquietuds 
respecte dels aprenentatges, acompanyar i conèixer les recerques dels infants són processos fructífers 
que ajuden a dotar de fortalesa institucional tot allò que hi passa. Hauríem d’allunyar-nos del prejudici, a 
vegades utilitzat com a mecanisme de defensa d’uns i d’altres, que els diferents àmbits de la societat són 
forasters i impermeables a les intervencions que es produeixen en el procés d’ensenyament-aprenentatge 
dins el context escolar. 

No es tracta que les famílies «millorin» el seu vincle amb l’escola, s’hi impliquin més a l’hora de fer 
els deures, o hi hagi un procés per formar-les… del que es tracta és de concebre i practicar quotidia-
nament tota l’escola com una institució interdependent de famílies, infants, docents i entorn. (Collet 
i Tort, 2011, p. 63)

En aquest sentit, les famílies no només poden col·laborar fent aportacions puntuals, amb una orientació 
específicament didàctica, sinó que l’escola els ha d’oferir la possibilitat de participar-hi des d’un vessant 
més global i quotidià, alhora. Això ajuda a descentralitzar l’interès exclusiu per tot allò que té relació amb 
el seu infant per a eixamplar la seva visió cap al grup, al col·lectiu on creix i d’on, també, es nodreix. 

He sostingut, parlant de documentació, que per a donar visibilitat a la capacitat dels infants i als seus 
aprenentatges és imprescindible documentar-los. Val a dir, també, que l’equip de mestres s’ha de propo-
sar que les famílies no només hi vegin reflectit el seu fill o filla, sinó el grup de coetanis al qual pertany i 
quins són els processos dels infants per a aprendre, i els significats que ells mateixos donen a les seves in-
tervencions. La documentació ofereix a les famílies l’oportunitat de compartir les reflexions de l’equip de 
mestres i d’implicar-s’hi aportant iniciatives; alhora, els dona la possibilitat de formar part de l’experiència 
dels infants, promovent-se, d’aquesta manera, un diàleg autèntic i un intercanvi real entre uns i altres.

Una relació estreta i positiva entre tots els membres de la comunitat educativa és clau per tal que tothom 
se senti vinculat al projecte pedagògic i hi participi en diferents graus i amb diferents responsabilitats, te-
nint en compte l’heterogeneïtat de realitats i trajectòries biogràfiques dels subjectes. El grau d’implicació 
de les famílies en els centres ofereix diferents modalitats, però cada entorn ha de buscar el seu ventall 
de possibilitats. La flexibilitat i el sentit del projecte educatiu de centre són fonamentals perquè aquesta 
participació tingui valor educatiu per a totes les persones integrants de la comunitat.

La confiança crea complicitat i, sovint, és més fructífera una trobada informal o la freqüència de breus con-
tactes quotidians en les entrades i sortides, per exemple, que l’organització institucional de grans festes i en-
contres que no fugen de la convencionalitat d’una idea de família que s’ha de quedar al vestíbul de l’escola i 
que només pot passar a la cuina, on tot es cou, quan se la hi convida expressament i en situacions especials. 

Más allá de lo establecido normativamente, sería importante (re)conocer y aprovechar todos los ca-
nales de comunicación, tanto formales como informales, sin que unos substituyan a los otros. Hay 
algo que no está escrito en las leyes y que sería algo así como el grado de ‘calidez institucional’ que 



5. Panoràmica 
Constants en el trajecte  

481

muchas madres y muchos padres quisieran encontrar en la escuela y que no es sinónimo de muchas 
reuniones sino de unos espacios y tiempos que permitan el intercambio personal que puede ser bre-
ve, pero intenso. (Collet i Tort, 2008, p. 3)

En conseqüència, l’equip de mestres ha d’evitar de situar-se en una posició estrictament d’expert per tal 
de crear lligams amb les famílies basats en la confiança i que el fan còmplice i copartícip en els processos 
de creixement dels infants, sense oblidar ni menystenir que són elles les protagonistes legítimes en l’edu-
cació dels seus fills i de les seves filles. 



El que importa és el procés de pensament en si. Quan el 
domino, pel que fa a mi, em poso molt contenta, i quan 
aconsegueixo de transcriure’l tot seguit d’una manera 
adequada mitjançant l’escriptura trobo una satisfacció doble. 
Tornant a la seva pregunta sobre la influència que és possible 
d’exercir, hauré de dir que és –si puc permetre’m de ser 
irònica– una pregunta molt masculina. Els homes sempre 
tenen unes ganes terribles d’exercir influències, però jo això 
ho veig, en certa manera, des de fora. Exercir influències, 
jo? No, el que vull és comprendre; i quan d’altres persones 
també comprenen, llavors sento una satisfacció comparable 
al sentiment que un experimenta quan es troba en un 
terreny familiar.

Hannah Arendt
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I. ConClusIons

Si el parvulari de Les Pinediques ha estat un context de recerca constant, tal com s’ha anat veient al 
llarg de la tesi, és perquè la intervenció educativa de l’equip de mestres ha estat sempre conduïda a 
través d’un rigorós Treball per projectes. M’atreveixo a ser tan directa i, potser, contundent, seguint 
el suggeriment que feia una vegada el doctor Salvador Giner en una defensa de tesi a la qual vaig 
assistir ja fa molts anys. Deia: «en les conclusions un doctorand s’ha de comprometre». Em va cridar 
l’atenció en aquell moment i, ara que em toca a mi de concloure una tesi doctoral, m’ha retornat 
la seva afirmació d’aleshores de manera reiterada; i me l’he presa com un repte. És per això que he 
gosat iniciar el capítol amb una afirmació contundent que espero que respongui a tot el que s’ha 
pogut llegir en les pàgines anteriors i que pretenc acabar de justificar en aquestes conclusions amb 
el desglossament de quaranta idees força que avalen i precisen l’afirmació inicial.

En general, podem establir estrets i profunds punts de contacte entre els processos de recerca i el 
Treball per projectes quan aquest es planteja amb exigència, perquè és una estratègia que fa pos-
sible la investigació a l’escola per part dels infants i dels adults recollint i amplificant llurs punts de 
vista. Pretén que l’infant pugui relacionar-se d’una manera autònoma amb qualsevol saber, a partir 
de tots els llenguatges, per entendre i expressar la realitat i, en conseqüència, intervenir-hi. Pretén 
que l’adult s’interrogui constantment i exerceixi el seu dret i responsabilitat de reflexionar sobre la 
pròpia pràctica. I això és recerca. 

Concretant en el parvulari de Les Pinediques, la modalitat de Treball per projectes que s’hi va dur a terme 
ja des del seu inici i durant molts anys es basa, tal com es relata en l’apartat II del capítol 4, en la interven-
ció en l’entorn escolar per a modificar-lo a partir de l’experimentació, tot donant respostes a les preguntes 
que es formulen infants i adults durant el procés d’investigació i amb l’objectiu de transformar els espais 
i els materials. Per recordar-ho breument, es parteix d’una situació de no estructuració de l’espai per a 
oferir als infants la possibilitat d’interaccionar-hi d’una manera no preestablerta, que es va organitzant i 
definint a mesura que va augmentant i es va modificant el coneixement de la realitat a partir dels contac-
tes i les recerques que s’hi produeixen, els quals li aniran atribuint una significació més fèrtil i elaborada. 
El fet que ja des del seu inici s’encaminés el Treball per projectes en la transformació dels espais, i es con-
siderés el context escolar com un lloc per ser viscut i susceptible d’atribuir-li nous significats a partir de les 
interaccions i encabint-hi tots els llenguatges, va enfortir el projecte pedagògic en una direcció d’autèntica 
transformació. L’evolució constant dels espais no era superficial ni seguia prototipus estètics, sinó que 
partia de les interaccions autèntiques i reals que els infants hi establien. Aquesta pràctica radical ha estat 
tan poderosa que ha tenyit totes les intervencions educatives que s’han anat succeint al llarg del temps, 
convertint el parvulari de Les Pinediques en un context per a la investigació.
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El Treball per projectes, com a estratègia per a una recerca que es planteja la transformació dels espais, 
representa una força centrífuga potent i constant perquè hom no pot conviure a l’escola sense viure-hi 
d’una manera substancial, que porta a tenir una concepció dinàmica del procés d’ensenyament-apre-
nentatge. Els espais estan en permanent evolució i això és el que fa possible tota la resta de propòsits 
perquè augmenta la fortalesa dels seus habitants i els dona una visió integral i visceral alhora. 

És una pràctica poderosa que genera un circuit vigorós entre l’individu i el col·lectiu perquè el que la 
recerca amplia i modifica, a través d’aquesta modalitat de Treball per projectes, són els contextos de 
convivència. Com és obvi, això demana una implicació i un compromís constants i se n’impregnen tots 
els moments, tots els temps, tots els espais i els seus interlocutors. Ho sol·licita de tothom, perquè el 
que transformen els infants remou els adults i la intervenció dels adults suposa una provocació per als 
infants, o, dit d’altra manera, perquè és un repte comú que, a més a més, instiga i atrapa les famílies 
perquè veuen i viuen l’evolució, el procés constant de reinvenció, i se n’impregnen; les contamina. 

L’energia d’aquesta intervenció educativa amara totes les dinàmiques de l’itinerari d’ensenyament-apre-
nentatge perquè, tal com s’ha dit, el primer que es modifica, a partir de l’acció quotidiana d’infants i 
adults, són els espais, o sigui, el seu lloc de vida en comú. Sense menystenir el paper dels lideratges, 
ajuda a consolidar, de manera més natural, el treball de l’equip de mestres perquè no és possible viure 
en un context d’aquestes característiques sense crear complicitats, sense participar de la recerca. Tot 
això ha garantit la continuïtat i l’evolució constant del traçat pedagògic basat en la investigació. No hi 
ha hagut canvis bruscos ni transformacions misterioses, sinó un recorregut constant basat en la recerca 
per a anar mantenint un equilibri justificat entre allò que s’abandona i allò que s’incorpora sense perdre 
l’essència del projecte educatiu; per a evolucionar en coherència des de la continuïtat i no pas des de 
la fractura injustificada. 

En definitiva, i tal com s’ha anat dient, el parvulari de Les Pinediques és un context per a la recerca perquè 
s’ha fonamentat, durant molts anys, en una modalitat de Treball per projectes radical i rigorosa que ha 
portat a l’evolució constant dels espais, fugint d’estereotips basats en aules de moda; que ha demanat 
una implicació permanent que qüestiona de manera continuada les intervencions, i ha provocat uns rols, 
unes interaccions i una construcció del trajecte d’ensenyament-aprenentatge transversals i compartits 
entre infants i adults. 

Per anar tancant, i amb l’ànim d’endreçar les reflexions de manera sintètica; mai a tall de recepta, sinó 
com una aportació que reculli les traces de l’experiència en idees tangibles, relaciono a manera de síntesi 
les característiques essencials que es desprenen del recorregut pedagògic de l’escola concebuda com un 
context per a la recerca d’infants i adults:



6. Arreplec
A tall de recopilació  

486

1  
L’escola és un lloc per a ser conquerit per l’infant, en el sentit no bel·licista del terme, sinó 
dels matisos del seu sinònim aquistar: guanyar-se, fer-se seu; amb uns espais concebuts 
com un factor existencial i vital i no pas circumstancial, sinó central.

2
Els entorns natural i social s’aprofiten per a viure en una dimensió on es despleguen noves 
actituds, es generen noves hipòtesis i es desvetlla la curiositat, un dels elements impres-
cindibles per a qualsevol intervenció de recerca.

3
El contacte amb les persones de l’entorn es considera una estratègia òptima per a inici-
ar-se en la comprensió de la realitat, per a apropar-se als seus aspectes emblemàtics i 
poder contextualitzar les descobertes de l’escola. 

4
La utilització d’una gran varietat de materials i recursos seleccionats amb intencionalitat 
pedagògica, juntament amb la diversitat, la reversibilitat i la seqüenciació de les accions i 
dels processos, són fonamentals per a anar alimentant un itinerari de recerca basat en la 
descoberta i l’experimentació perquè, en aquestes condicions, són les accions mateixes 
les que ofereixen noves possibilitats i obren nous camins. 

5
Els materials són elements en constant transformació perquè la seva funció evoluciona 
durant la interacció que s’estableix entre els infants i les propostes. Els infants, com a 
interlocutors dels materials, s’hi veuen emmirallats i se senten qüestionats per les pos-
sibilitats que els ofereixen. 

6
La construcció amb els diversos materials es considera una de les activitats privilegi-
ades de la primera infància perquè permet resseguir amb les mans els processos de 
construcció del coneixement i, en conseqüència, s’estableixen paral·lelismes entre 
l’activitat manual i l’activitat intel·lectual, posant-les en sintonia durant les investi-
gacions.

7
El respecte profund per l’infant com a ésser de ple dret és una constant en la intervenció 
dels adults versus la imatge d’un ésser inacabat, amb necessitats que li han de ser satis-
fetes. Un infant que s’empodera perquè se’l considera responsable de la construcció de 
la seva personalitat i capaç d’establir i interpretar de manera genuïna teories sobre la 
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realitat. I tot i que aprendre és un procés que pertany a l’individu, es té present que els 
raonaments dels altres són imprescindibles per al propi creixement. 

8
L’abandonament de la preponderància de l’obediència deixa pas a la promoció de la res-
ponsabilitat i la corresponsabilitat, les quals es fonamenten en la possibilitat real d’auto-
gestionar-se. 

9
La rellevància del col·lectiu per a construir-se un mateix, per tal que cada infant pugui sen-
tir la seva singularitat i pugui trobar-se i reconèixer-se com a individu. Suposa comprendre 
el grup per a obrir pas a cadascuna de les individualitats.

10
El paral·lelisme entre infants i adults està en les accions i processos fruit de les re-
cerques quotidianes. La supremacia dels processos inherents en els aprenentat-ges 
(observació, anàlisi, selecció, comparació, associació, expressió, representació…), 
passa per davant de les disciplines, les destreses i els productes perquè es 
contempla l’infant com a coconstructor de coneixement i no pas com un 
consumidor de contin-guts prefabricats. 

11
L’adult és un recurs per als infants i troba l’equilibri entre la presència i l’absència amb una 
actitud d’escolta eficaç i constant que implica disponibilitat i capacitat per a interpretar i 
gestionar els diferents missatges i decisions dels infants. 

12
L’equip de mestres fuig de la burocratització dels temps per a construir coneixement col-
legiat i generar coneixement pedagògic. Interpreta el currículum establint uns objectius 
que li permeten tenir la llibertat d’exercir el seu dret de fer recerca a l’escola.

13
La priorització de les estratègies metodològiques entra en harmonia amb les intencions 
pedagògiques de l’equip de mestres utilitzant el currículum no com a objectiu sinó com a 
marc per a la recerca.

14
La curiositat dels adults envers les manifestacions socials, culturals i científiques represen-
ta una estratègia per a establir connexions creatives i no consumistes entre les descober-
tes dels infants i la societat, i aquestes són susceptibles de sustentar la recerca. 
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15
La intervenció educativa parteix dels infants com a motor del pensament dels adults, els 
quals són, alhora, conscients de la subjectivitat de les seves interpretacions. 

16
La recapitulació de les sessions que originen una investigació determinada es considera 
prou fonamental perquè l’inici de cada nova sessió parteixi de les descobertes realitzades 
anteriorment i els infants puguin anar-hi trobant continuïtat i establir significats entre els 
diferents processos que intervenen en la recerca. 

17
L’experimentació és vista com una estratègia decisiva en qualsevol fet creatiu perquè 
inclou, en ella mateixa, les accions que configuren els processos de creació. I, al seu 
torn, les accions són tractades com a passatges del procés de recerca i, en conseqüèn-
cia, tenen una entitat pròpia i valuosa que està en consonància amb l’experiència de 
l’individu i del grup.

18
L’observació es valora com un procés fonamental i imprescindible per a l’educació de la 
mirada atenta, polièdrica, alternativa i respectuosa que ajuda a deduir com funciona el 
que s’ha descobert i permet interpretar i transformar la realitat. 

19
La contemplació com a exercici sistemàtic, que desvetlla la curiositat i la imaginació 
i ofereix la possibilitat d’anar més enllà, té un paper primordial perquè en l’acte 
d’observar s’hi descobreix allò imprescindible. Implica la predisposició de conèixer 
elements nous que són un estímul per a viure la quotidianitat. Una manera de viure- 
la, de reconèixer-la, de pensar, de reflexionar i d’opinar que permet aturar-se per 
atrapar allò que els temps actuals fan passar a grans velocitats i que pot ser cabdal 
per a la recerca. 

20
La construcció i la desconstrucció enteses com a processos inseparables són exercicis 
d’anàlisi que ajuden a la comprensió tant dels aspectes globals com dels més particulars 
dels diferents fenòmens i situacions. 

21
La recreació i la repetició significativa d’una mateixa proposta esdevenen una ajuda per a 
aconseguir desenllaços diversos, partint d’accions diferents i de l’exploració de les múlti-
ples possibilitats dels recursos que es tenen a disposició. 
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22
La pulsió renovadora, que salta obstacles i manté la recerca, és l’estratègia fona-
mental en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, la intervenció educa-
tiva està basada en la idea de trajecte en transformació constant. Un trajecte sus-
tentat per la reflexió crítica individual i en equip i com a principi per a l’evolució 
de la recerca.

23
L’escola és un taller permanent en el qual els processos de recerca dels infants i 
dels adults s’entrellacen amb força, vinculant els diferents camps del saber amb els 
àmbits de l’experiència de cadascú per a compartir significats i ajudant els adults a 
actualitzar-se amb els infants.

24
L’oportunitat d’establir connexions de modalitats diferents, defugint la simple repetició, 
propicia la reflexió, amplia el coneixement dels infants i, en conseqüència, s’enriqueix el 
seu repertori de principis i de criteris.

25
El contrast de les pròpies experimentacions amb les dels altres suposa per als infants un 
fort impuls per a continuar posant-se reptes en les investigacions. 

26
La curiositat és entesa com un valor en el seu sentit més complex: el punt de partida de 
tot repte. Progressivament, en el decurs de la investigació, la curiositat inicial incorpora 
diferents dimensions i àmbits que amplien els primers plantejaments i tenyeixen d’inter-
disciplinarietat la recerca. 

27
La projectació posa en relleu la ineficàcia de la programació. La primera es basa en la 
planificació constant a partir dels mecanismes i els processos que es posen en moviment 
en cada situació concreta de construcció del coneixement. I, en canvi, la programació, 
com a eina definitiva prevista a l’avançada, no pot abastar les diferents estratègies que els 
infants utilitzen per a aprendre en cadascuna de les situacions i, per tant, no contribueix 
en la recerca a l’escola. 

28
Les preguntes tenen un alt valor pedagògic. Es prioritza la incertesa de les respostes no 
preestablertes i es possibilita que l’infant pugui fer les seves suposicions i defensar les 
seves creences durant les investigacions. 
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29
La visualització de les descobertes dels infants durant els processos de recerca és una 
estratègia per a evocar-los, recordar-los, agrair-los i donar-los el reconeixement que es 
mereixen com a actors fonamentals en les investigacions.

30
La possibilitat que a partir d’una mateixa proposta s’arribi a resultats diferents es produeix 
perquè la recerca, per si mateixa, porta a la diversitat de respostes i en corrobora la seva 
legitimitat. 

31
Els diferents llenguatges es consideren les eines per a entendre, interpretar, comunicar i 
transformar la realitat. 

32
El reconeixement del llenguatge gràfic, com un instrument d’expressió privilegiat en les 
edats petites, dona suport als infants en la comunicació de les seves experimentacions i 
en el plantejament dels reptes que vol plantejar i compartir. 

33
La riquesa de les propostes rau més en la qualitat de la comunicació que generen durant 
les investigacions que en la quantitat d’aprenentatges que poden aportar.

34
El cos intervé clarament en el procés d’experimentació dels infants, afavorint-ne la propio- 
cepció i la polisensorialitat i desviant la dimensió artística del camp estrictament visual per 
a ampliar-la a la resta de sentits i a la globalitat del cos.

35
El contacte amb l’art s’enfoca com una estratègia per a entendre la realitat i se’l considera un 
llenguatge per a definir formes de pensament individual i col·lectiu en els diferents itineraris 
de recerca; per a conèixer-se un mateix dins de la comunitat i per a reconèixer-s’hi. 

36
Les tecnologies digitals s’utilitzen no com un objectiu, sinó com un llenguatge, un instru-
ment que permet fer aportacions úniques i creatives en les investigacions.

37
La conciliació entre l’ús de les tecnologies digitals i les tècniques manuals i mecàniques 
representa anar més enllà de la utilització enganyosa d’instruments tecnològics que 
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perpetuen l’assentament de la didàctica convencional. També són una eina adequada 
per al registre dels processos de recerca, per a documentar i recapitular les descobertes 
i per a fer propostes que ajudin a avançar. 

38
Les diferents tècniques expressives estan al servei dels infants –i no a la inversa– per a 
comunicar-se. Ells poden comprovar, a través de l’experimentació, que cada tècnica pot 
aportar resultats peculiars a la recerca perquè se’ls permet utilitzar-la amb sentit i no de 
manera descontextualitzada. 

39
La interacció entre l’anàlisi de les descobertes i les connexions que es fan a l’escola, per 
una banda, i les intervencions dels diferents agents que hi col·laboren, per l’altra, dona 
qualitat i validesa a la recerca perquè la fa més completa i polièdrica. 

40
L’escola és concebuda com un projecte dels infants, de l’equip de mestres i de les famí-
lies per tal de reconèixer-se en els altres dins d’una trajectòria de recerca compartida on 
es repensen les relacions i es construeixen sobre la base de la democràcia.

Ja per concloure, la tesi m’ha permès prendre una distància i recapitular el treball fet durant els 
meus anys de mestra, recollint-ne els senyals més significatius, les petjades més profundes, a partir 
d’una revisió activa i retrospectiva. Ha estat una experiència que ha implicat els actes de guardar, 
ordenar, recordar, analitzar i revisar. Aquesta és la direcció que he intentat tirar endavant amb la tesi, 
tot oferint la possibilitat d’entrar a la vida d’una escola. En el fons, és una reivindicació del fet que el 
coneixement pedagògic que fa evolucionar l’educació d’una comunitat i del món sencer es genera i 
es construeix, no només però també, des dels entorns escolars d’aprenentatge amb infants i adults 
que treballen i investiguen junts. Hi ha tot un patrimoni pedagògic que es construeix dia a dia, i que 
no sempre és visible.

Així mateix, l’elaboració de la tesi m’ha reafirmat en la convicció que la qualitat de tot procés d’ense-
nyament-aprenentatge se sustenta en els contextos que l’adult, individualment i en equip, és capaç de 
crear i en les dinàmiques que, en conseqüència, es posen en funcionament. 

La meva pretensió és que la tesi aporti elements per a la reflexió i l’aprofundiment en relació amb els 
dos grans interrogants que he plantejat en la introducció i que en provoqui de nous, els quals, i gràcies 
a la seva condició prolífica, en generaran d’altres i, així, successivament. 
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Una característica de la recerca ha estat l’oscil·lació entre allò conegut i allò desconegut, en el sentit 
que m’ha sol·licitat i permès, alhora, analitzar experiències que m’eren conegudes per a redescobrir-les 
de nou i ressituar-les en un context, el d’una tesi doctoral, ben diferent d’on s’havien produït i on les 
tenia ubicades. Des d’aquest punt de vista, ha estat una aventura cognoscitiva que requereix un procés 
de descoberta i de construcció de coneixement que té paral·lelismes amb el que es produeix en les 
trajectòries d’aprenentatge que poden tenir lloc a l’escola.

Les experiències que hi ha documentades, realitzades amb infants d’educació infantil i a partir de les 
quals recullo el que podríem anomenar el treball de camp, s’han creat en un clima i en uns entorns 
en els quals els infants han trobat els motius necessaris i apropiats per a expressar-se, relacionar-se 
i aprendre. Lluny de voler arribar a resultats espectaculars, el procés de recerca que s’hi produeix 
exigeix molt de temps per a la reflexió i el diàleg amb els infants i entre l’equip de mestres, a fi d’anar 
iniciant contactes amb els diferents llenguatges i dimensions del coneixement. La tesi és, també, 
una invitació a compartir aquesta voluntat transformadora i de recerca, no tant per a replicar les 
experiències –ja que, com he comentat en un altre moment, no tindria cap sentit instaurar en altres 
contextos unes accions que són fruit d’un entorn particular–, sinó per a anar trobant un procés propi 
que tingui la seva gènesi en el si de cada realitat particular. Per a fer recerca a l’escola, per a desen-
volupar les capacitats expressives, exploratòries, artístiques i científiques a través d’una interacció 
contínua entre els llenguatges i els sabers que porti per camins complexos i rics, cal un context es-
colar no asèptic, sinó estimulant, obert, imaginatiu i permeable, un context creatiu en el sentit més 
complet de la paraula. 





No ho podem recordar tot, per aquesta raó ens 
agrada agafar un llibre del prestatge, tornar-lo a 
magrejar, fer-hi un cop d’ull, contemplar els nostres 
subratllats i comprovar, com un consol, que no 
estem tan sols com ens pensem. 

Montserrat Roig
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