
Setmanes del 13 al 17  i del 21 al 24 de setembre 

COMENÇA UN NOU CURS I UN NOU ESPAI ...

A les 8:30 els infants van arribant. Saluden 

a l’Ari i deixen la motxilla al seu cistell. Es 

preparen tot canviant-se les sabates, 

guardant la jaqueta i agafant l’esmorzar. 

Després comparteixen una estona de joc a 

l’Espai Aire fins que arriben totes i tots.

L’Espai Foc és el lloc de referència dels infants de 5 anys. Un 

espai dissenyat per desenvolupar les capacitats i on al llarg del 

curs les propostes s’aniran canviant en funció dels interessos i 

de les necessitats dels infants. Entre tot el grup anirem creant 

un espai acollidor, un espai per compartir vivències i que 

desperti la curiositat i el coneixement.
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L'assemblea és l’espai on tots els infants seuen fent un cercle per poder veure’ns i 

crear un moment de conversa i escolta. Un espai de gestió on s’organitza el dia, es 

diu quin dia és, quants infants han vingut, què farem, s’explica allò que es vol 

compartir o que s’ha de solucionar.
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ESPAI DE TROBADA: L’ASSEMBLEA



3

Després de l’assemblea els infants van al microespai que han escollit. Aquests 

microespais aniran evolucionant o canviant en funció dels interessos i de les 

capacitats que han de desenvolupar.
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CONTEXTOS D’APRENENTATGE 
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Els infants canvien de propostes o de microespais lliurement.
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El 3 d’agost, la Laia va fer 5 anys. 

A l’acabar el curs passat vam 

acordar celebrar-ho a l’Espai Foc. 

Us volem compartir alguns 

moments de la Laia a l’escola. És 

un plaer veure com creixes Laia, 

per molts anys!

                                                              
LAIA
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Els tallers són propostes més obertes 

o tancades on poden anar un grup 

delimitat d’infants. Primer se’ls hi 

explica la tècnica o la tasca i després 

la porten a terme lliurement. Al 

finalitzar es comenta com ha anat.

TALLER AQUAREL·LES




