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Des de la Fundació Catalana de 
l’Esplai ja s’ha posat en marxa 
la proposta d’activitat de casal 
d’hivern 2011-2012, coincidint 
amb les festes de Nadal. 

El casal d’hivern permet fer 
compatibles els horaris dels 
pares i mares amb les vacan-
ces nadalenques dels infants. Al 
casal els nens i nenes tenen la 
possibilitat de realitzar un gran 
ventall d’activitats de lleure en 
un entorn proper, fer coses no-
ves, relacionar-se i compartir 
experiències trencant amb la 
rutina escolar.

Aquest curs el centre d’interès 
seguirà la proposta educativa 
Àgora que fomenta la convi-

vència i la participació. Durant 
aquests dies de vacances escolars 
ens endinsarem a Terraestranya, 
viurem un munt d’aventures per 
intentar que el volcà Avipera torni 
a omplir de caramels i alegria el 
Nadal d’aquesta illa de fantasia. 
Segur que ens ho passarem tots 
d’allò més bé i en gaudirem al 
màxim.

Informació: Tel. 93 474 74 74

Casals d’hivern: 
Un Nadal a Terraestranya

Infants i famílies a la Festa dels Súpers
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UN MODEL BASAT EN LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

Oportunitats i beneficis d’una 
escola bressol de qualitat
Espais educatius per als nens i nenes de 0 a 3 anys

MARIA RODRIGUEZ

El funcionament de la societat 
actual ha posat de rellevàn-
cia la necessitat d’atendre 

als infants entre 0 i 3 anys fora 
del seu nucli familiar mentre els 
seus pares i mares treballen. La 
Fundació Catalana de l’Esplai ha 
definit un model propi d’escola 
bressol amb uns eixos fonamen-
tats en l’educació holística dels 
infants i en un model que possi-
bilita la participació dels infants, 
pares i professionals amb voluntat 
de transformar i posar-se al servei 
de la comunitat. És el model que 
s’aplica a l’Escola Bressol Munici-
pal El Cabusset d’El Prat de Llo-
bregat.

El concepte de qualitat associat 
a l’escola bressol el podem de-
finir a partir d’alguns conceptes 
essencials: reflexionar sobre les 
necessitats dels infants per tal de 
dur a terme  propostes educatives 
que afavoreixin el seu desenvo-
lupament; oferir un projecte que 
garanteix la correcta atenció de les 
seves necessitats físiques i emocio-
nals; facilitar una bona avinentesa 
família i escola, definint espais de 
cooperació i aplicar una metodo-
logia participativa i constructiva, 
que permeti incidir en el saber, 
saber fer i ser de l’infant, per tal 
de consolidar els coneixements 
establerts pel currículum. 

Crear un espai de confiança
El Cabusset és una escola bressol 
municipal del Prat de Llobregat 
que gestiona de manera integral la 

Fundació Catalana de l’Esplai. 
Cal tenir en compte que la incor-
poració a l’escola bressol per a 
qualsevol família és un fet molt 
important i sensible. Per primera 
vegada l’infant deixarà el seu nucli 
bàsic de referència per tal d’adap-
tar-se a un nou context. Els pares i 
mares també hauran d’adaptar-se a 
aquesta nova situació que, de mo-
ment, desconeixen i que pot gene-
rar sentiments ambivalents. 

Lluïsa Ubach, cuinera de l’EBM El 
Cabusset, ho veu així :  “Les esco-
les bressol, vistes des de fora, pot-
ser semblen un món petit, però no 

és així, són l’univers. Els infants, 
entre cançons i jocs, comencen a 
forjar el seu caràcter. Compartir 
joguines, menjar en grup, pintar, 
aprendre contes i fins i tot gaudir 
de l’aire lliure són valors que els 
nens si nenes van adquirint de ma-
nera senzilla i sense adonar-se’n. 
Tot plegat un munt d’experiències 
que, al final del dia, els petits ex-
plicaran a casa.”

Pla d’acollida en tres fases
És evident que, a l’escola bressol, 
és molt important el pla d’aco-
llida que es desenvolupa amb la 
informació a cada família el co-

neixement de l’espai i una jornada 
prèvia. Així, la direcció de l’escola 
és qui per primera vegada rep a les 
famílies de forma individual per tal 
de donar a conèixer l’organització 
i funcionament de l’escola.

Tranquil.litat per les famílies 
Les famílies també tenen l’oportu-
nitat de preguntar tot allò que con-
sideren oportú i expressar les seves 
impressions sobre el fet que el seu 
fill o la seva filla comenci l’escola 
bressol.  Després, es fa una primera 
trobada del nen o nena i els seus 
pares amb l’educadora que serà la 
seva persona referent dins de l’es-

cola. L’objectiu d’aquesta trobada 
és establir un primer contacte, co-
nèixer l’espai en el qual estarà l’in-
fant i que la família pugui explicar 
com és el seu fill o filla i així el o 
l’educadora el vagi coneixent. 

Jornada prèvia
Finalment, el dia abans de comen-
çar el curs escolar, tots els infants 
i els seus pares es troben al centre 
i comparteixen plegats, junt amb 
l’equip pedagògic, una estona de 
joc i conversa. A l’endemà, els in-
fants començaran l’escola en un 
horari reduït perquè poc a poc va-
gin entenent que el pare o la mare 
tornen a buscar-lo i combatre així 
l’angoixa que pugui generar la 
seva separació. Progressivament, 
segons la realitat de les famílies i 
quin sigui el procés d’adaptació de 
l’infant es va augmentant l’horari 
per anar incorporant més temps 
d’estada a l’escola. S’envolta a 
l’infant de la seguretat necessà-
ria per anar establint vincle amb 
l’educadora i, en definitiva, rela-
cionar-se positivament amb aquest 
nou context.

Reunions i xerrades
A partir del dia a dia de l’escola, de 
reunions i xerrades entre els pares i 
l’educador/a, de la participació de 
les famílies en activitats o festes, 
i sobretot, de la participació de 
l’infant es va teixint una confiança 
mútua, escola-família, que perme-
trà normalitzar la situació, perquè 
petits i grans se sentin ben acollits 
i visquin l’escola bressol com la 
seva segona casa. 
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Activitats al racó d’hort de l’escola bressol El Cabusset

MARTA BAGAN

El 22 i 23 d’octubre la Fundació 
Catalana de l’Esplai va col·laborar, 
un any més, a la Festa dels Súpers. 
Enguany, la participació va supe-
rar el previst i l’assistència va ser 
massiva, l’estand de la Fundació 
va estar ple de gom a gom, en tot 
moment. La gent va participar i 
gaudir de les activitats proposa-
des, tant del taller de xapes com 
del joc: “la recerca de la dieta 
equilibrada” a la tenda de boles. 
La valoració ha estat molt positi-
va i engrescadora per seguir col-
laborant en la festa infantil més 
gran d’Europa! 

La Fundació a 
la Festa dels Súpers


