
Setmana del 27 de setembre al 1 d’octubre 

MICRO-ESPAIS 
Us compartim algunes imatges dels micro-espais que hi ha actualment a l’espai Terra:

Espai Artístic                  Espai Micro-construccions         Cuina
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Espai D’experimentació         Espai Grans Construccions Espai de Lectura

Al llarg del curs, aquestes propostes aniran canviant i evolucionant al ritme dels 
interessos dels infants.
A la trobada del matí, comencen a decidir i anticipar-se a quin microespai volen anar 
després. Això suposa comptar quantes persones hi caben a cada espai i si es vol 
canviar, s’ha de recollir primer el material que has fet servir i preguntar si pots entrar a 
jugar a un altre espai.
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L’Antoni, a l’espai d’experimentació, 
omple uns pots amb les llavors. 
Comença a picar els taps amb uns 
pals:
 ANTONI: Faig música com el Pere.

“La creació d'una cosa nova no 
s'aconsegueix amb l'intel·lecte, sinó 
per l'instint lúdic que actua des d'una 
necessitat interior.”

Carl Gustav Jung

L’Edu ens acompanya a 
microespais els dimarts 
al matí apropant-se als 
infants per comentar en 
anglès les seves 
descobertes o explicar 
una petita història. 
De manera natural van 
interactuant i escoltant.

A l’espai Aire passen moltes coses alhora, alguns infants acaben d’esmorzar i d’altres 
juguen al Lego o miren un llibre al sofà. Esperem que tothom arribi per començar 
l’assemblea a dins de l’espai Terra.
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SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT: Dilluns 

Observar el joc simbòlic dels 
infants ens dona pistes del 
seus interessos, però també de 
les seves preocupacions i com 
amb el joc son capaços 
d’expressar-ho i treure 
possibles angoixes. 

CASES

Amb la porta tancada, 
per deixar entrar només 
als amics.

Amb uns llits, per somiar i 
descansar.

Estirar la corda per provar la seva força. Deixar-se anar, deixar-se portar per l’altra.

Decisió      Llibertat Acció

MARIA: Heu fet una cabana?
ORIOL: No! és un volcà!.



MARINA: Vinga Laia, que et poso la vacuna (amb un tub de 
plàstic). No passa res eh?
LAIA: Vale i desprès te la poso jo.
MARINA: Mira, molt fluixet.

MOMENTS ÍNTIMS DE CONVERSES

La Mar ha portat un llibre 
de casa: La Sirenita.
Vol deixar-ho una estona 
a la zona de biblioteca 
per compartir-ho amb la 
resta de persones.

ORIOL: Aquesta fa màgia.
AXEL: I aquesta té les ungles pintades.
ORIOL: Aquest es converteix en pop!

4

ISONA: He preparat un 
plat d’espaguetis.
NURA: Jo tallaré molts, 
és una mica difícil amb 
aquestes tisores.
ORIOL: Amb el ganivet 
també és difícil!.
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MOMENTS A L’EXTERIOR

Gronxar-se

Fer pastissos

Observar un borinot

Ballar

Inaugurem un nou espai d’infantil on hi haurà la 
biblioteca, l’espai de llum i la sala de descans de 
l’espai Aigua. 

ESPAI SOMNIS




