


Reptes i oportunitats post covid-19 

“S'ha buscat l'encaix entre les necessitats sanitàries i les necessitats pedagògiques. No ha 
estat fàcil i només ha estat possible per un llarg i laboriós procés de reflexió compartit”

(NOTES PER A UNA AGENDA DE REOBERTURA Vicenç Arnaiz a Facebook. 27/6/2020 )

Equip de Mestres de l’EBM El Petit Montgrí de Torroella de Montgrí



Diàleg entre el dins i el fora

- d’un mateix...

- de l’estança, 

--del pati  

- de l’edifici...

- de l’entorn de l’escola...



Hem d’encarar un curs ple de protocols



Teixir amb fils de seda

Trobar el sentit de tot plegat



Trobar els canvis que han d’anar més enllà
d’un disseny

La necessitat vital d’aprendre amb els altres



VOLEM ESPAIS...

Acollidors

Comunicatius

Polisensorials

Empàtics

Que donin possibilitats d’escollir

Que tinguin memòria

Que 
donin 

veu als 
infants

Que 
reflecteixin 
uns valors 
ètics i 
estètics

Capaços de generar 
ambients



Espai per relacionar-nos, jugar, treballar, observar... I ara ser 

capaç d’adaptar-se  a les demandes del coranovirus

TEIXIM… PER FER-HO POSSIBLE

EBM Els Belluguets de Palafrugell



Fem-nos preguntes. Com acollir la quotidianitat?



El espai i el valor de 
les relacions

ESTABILITAT de persones
(grup d’infants i adults) i
d’espais

REGULARITAT d’accions, 
d’horaris, de criteris d’actuació

¿Com projectar els espais i 
pensar els materials, així com 
la seva relació i coherència
entre els dins i el fora?



Amb els ulls de les famílies. Com reben l’acolliment? des de quin 

espai? Com podem crear espais segurs físicament, amb criteris 

ètics, amb una filosofia que tingui en compte la seva funcionalitat?



Escola bressol municipal Dolors Canals de Barcelona

Hi ha una porta al pati que sempre ha estat tancada, ¿hi poden entrar i 
fem la rebuda a fora? Com adaptarem aquesta rebuda en el dies de 
pluja?  Què necessitem? quin mobiliari ens acompanyarà per poder 
aturar-nos a parlar? On deixarem les bosses, es podem penjar a fora?  
A fora podem crear un lloc íntim pel canvi de bolquers?

Coses tan senzilles…



EBM El Petit Montgrí de Torroella de Montgrí

Amb ulls d’infants fem unes observacions de l’espai exterior que serà la primera porta 
oberta a participar en el seu retorn.  Què veuen? Que troben? Què poden fer?  El context
invita? imposa? L’escenari, el moviment, els materials, els donen seguretat? Troben la 
presencia respectuosa de l’adult en aquest context?



EBM Els Tabalets de Valls

Volem l’escola de la cura mútua. 
La natura en forma part

La natura no és un recurs, és una necessitat. 
La necessitem però hi vivim d’esquena



Escola Bressol Municipasl Els Tabalets de Valls

Escola pública Enxaneta de Valls

Recuperem el paisatge en els patis de les escoles





Institut Escola Barnola d’Avinyó

El pati, com a lloc,  forma part d’un 
entorn a la ciutat i en els pobles

Per una escola arrelada al seu poble, 
ciutat, una escola oberta a la comunitat
que participa del projecte educatiu en les 
decisions, en les formacions, en els
debats



COM  PREGUNTAR ALS INFANTS?

L’Institut escola Barnola d’Avinyó en acció

Aliances



Processos de formació. Escola d’Estiu del Priorat 2017

Recuperem aquests espais! 



És la veu dels infants
que ens ho demana



EBM Xiquets i xiquetes de Valls

La comunitat inicia el camí per fer-ho



EBM Els Belluguets de Palafrugell

Creant el vincle amb la natura



EBM El Petit Montgrí de Torroella de Montgrí

Per a que volem les plantes? Què
poden aportar al pati de  l’escola 0-6?



Escuela infantil municipal JM Céspedes de Sant Adrià del Besòs



Escola bressol Xiquets i Xiquetes 

de Valls (Tarragona)



Llar d’nfants municipal El Cu-Cut de Vinyols i Els Arcs



“UN ESPAI ARTICULAT I VARIAT 
CONVIDA A COMPORTAMENTS 
INTEL·LIGENTS: EXPLORACIONS, 

DESCOBERTES, INTENCIONS, 
TROBADES, COL·LABORACIONS 

INICIATIVES, PROJECTES, 
CONSTRUCCIONS...”

PENNY RITSCHER



23/08/2020

Crear aquests espais des de la nostra professionalitat





EBM Xiquets i xiquetes de Valls



ESPAIS QUE ACULLEN I DONEN ESTABILITAT 
EMOCIONAL DELS INFANTS

















El procés de transformació demana temps, 
formació, diàleg amb tots els agents educatius

Per anar acabant i deixar pas a 
les vostres preguntes…



Escuela infantil municipal JM Céspedes

de Sant Adrià del Besòs 2010
Escuela infantil municipal JM Céspedes

de Sant Adrià del Besòs 2015



Crear el vincle amb la natura, és treure el 
teu cabdell de fil de seda



Un projecte viu i actiu de la comunitat educativa



Moltes gràcies per la vostra atenció

Anem fent xarxa!
Carme Cols. ccols@xtec.cat

Pitu Fernàndez. jfernanq@xtec.cat

Elnousafareig.org

El Safareig a Facebook

#elnousafareig


