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Com era el pati?



És una 
moda?

És una 
necessitat? 



El dins i el fora en construcció



L'essència  de sentir la 
necessitat del canvi...



L’essència d’escoltar... 



L'essència d’acollir 



L'essència d'il·lusionar una comunitat



El sentit de meravellar-nos



Complicitat



El MÓN DE LAS RELACIONS
EL MÓN DE L’OBSERVACIÓ

EL MÓN DELS SENTITS
EL MÓN DEL RECORDS

EL MÓN DE LA CREATIVITAT



La natura és idíl·lica? Quins reptes ens planteja?



Un dels reptes... 

“Els infants estan en constant recerca, són 
competents i experimentadors: l’espai ha de 
ser, doncs, acollidor, ric en propostes, estímuls 
i reptes.

Els llocs i els espais han d’estar pensats i 
organitzats per a permetre que totes les 
intel·ligències s’impliquin, activant connexions 
entre l’experiència i el pensament"

Loris Malaguzzi



Temps, 
materials...



Immersió dels sentits



L’expressió de les emocions



Les famílies conviuen i troben les complicitats 
en l'escenari dels espais de l'escola.



Més reptes ...

El que passa als espais, dins i fora, és 
acollit per la mirada de l'adult. Una mirada 
que s´atura, escolta, respecta, documenta, 
acompanya i fa créixer.



Espais que dialoguen

Reptes de  vida quotidiana, acompanyats 
d’uns principis conscients ...



Volem pensar els espais:

Pel benestar, la relació i l’aprenentatge dels infants i adults.
Per facilitar  el joc i la vida quotidiana. 
Per crear sentiment de pertinença al grup, a la comunitat i al territori.

Volem  crear espais en que els materials, mobiliari i documentació, 

afavoreixin ambients:

Amables
Relacionals
Acollidors
Comunicatius
Polisensorials
Empàtics
Que donin possibilitats d’escollir,de crear,d’inventar...
Què tinguin memòria
Què donin veu als infants
Què reflecteixin uns valors ètics i estètics 



Els REPTES educatius caminen 
junts amb:

• PAVIMENTACIÓ
• VEGETACIÓ
• MATERIALS
• SORRERES
• DESNIVELLS
• SOL-OMBRA
• MOBILIARI
• REG I FONTS

• GESTIÓ
• FINANÇAMENT
• MANTENIMENT
• NORMATIVES



El valor del treball comunitari



Gràcies per compartir el vostre procés!

Carme Cols ccols@xtec.cat

Pitu Fernàndez jfernanq@xtec.cat

http://www.elsafareig.org

http://www.elnousafareig.org

“El Safareig” a Facebook

https://www.facebook.com/patufetdeguissona/


