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L’educació i l’ensenyament són 
dos factors fonamentals en el des-
envolupament de les persones; en 
nacions avançades són el pilar de 
la construcció de societats justes, 
bastides d’individus lliures amb 
capacitat crítica. L’educació dels 
nostres veïns –en edats primeren-
ques- és l’espurna que encén el 
màxim desenvolupament de les se-
ves potencialitats, punt de partida 
del creixement de la intel·ligència 
de cadascun dels figotets, una 
intel·ligència que posada en el fu-
tur al servei del nostre poble farà 
avançar la societat local.

La Llar d’Infants “Els Figotets” és 
l’aposta de futur de l’Ajuntament de 
Riba-roja d’Ebre... sembrem avui 
per recollir demà. Aquesta aposta 
municipal, des del curs 2012-2013, 
permet disposar als petits riba-ro-
jans d’una educació de qualitat, en 
instal·lacions de primer nivell des 
dels 4 mesos, i a preu social.

L’Ajuntament no és l’únic factor 
clau, com tampoc la Llar és només 
un edifici..., la Llar és un projecte 
liderat per una comunitat educa-
tiva teixida per professionals de 
l’educació, mares, pares i òbvia-
ment, els figotets. Un projecte so-
cial i humà per començar a treure 
el millor de cadascun dels petits 
veïns, per construir noves genera-
cions en l’edificació conjunta d’una 
millor societat local.

Tampoc puc deixar d’agrair el 
servei que des de la Fundació 
per a l’Acció Educativa del Grup 
SAGESSA s’ha realitzat per posar 
en marxa aquest projecte educa-
tiu, així com la millora contínua i 
l’extraordinària implicació de tots 
els seus professionals.

Aprofito aquestes línies per con-
vidar-vos a participar activament 
del procés d’aprenentatge dels 
vostres fills en el marc de la nostra 
comunitat educativa; a educar els 
vostres fills en una acció comparti-
da família-escola.

M’acomiado de vosaltres reiterant 
la disposició i total suport de la Cor-
poració Municipal que presideixo a 
un dels projectes més apassionats 
que l’equip de govern ha posat en 
marxa: la Llar d’Infants els Figotets.

Antonio Suárez
 Franquet 

Alcalde de 
Riba-roja d’Ebre
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El passat 25 d’abril vam dur a terme el simulacre 

d’incendi que es fa anualment a la Llar d’infants. 

Aquest, l’organitzen des de l’àrea de riscos labo-

rals del Grup SAGESSA que vénen el mateix dia 

a fer un seguiment de l’evacuació. 

Des de la Fundació per a l’Acció Educativa del 

Grup SAGESSA s’ha elaborat un programa inno-

vador per treballar aquest àmbit que resulta tan 

abstracte pels infants, i fer-los-hi una mica més 

proper. 

La Tortuga Bertolina és la protagonista del 

conte que expliquem als infants per presentar-

los l’acció d’evacuar el centre amb el menor 

temps possible, sense que per ells resulti una 

experiència desagradable. 

Fem el simulacre d’evacuació

Finalment, s’activa un canó de fum dins d’un dels 

espais del centre i quan s’obre la porta... els in-

fants queden bocabadats! 



El passat dia 1 de juny els més grans de la Llar 

d’infants van anar a veure l’escola on aniran l’any 

que ve; “El cole dels grans!” com diuen ells, el CEIP 

Sant Agustí. 

L’Arlet, el Max, la Mariona i el Joan faran P3 el curs 

vinent, 2016-2017, i van anar a conèixer quina serà 

la seva aula, quin serà el seu pati, qui serà la seva 

mestra i quins seran els seus companys de cicle. 

Tot i que el Joan no anirà al CEIP de Riba-roja, els 

ha volgut acompanyar per fer-se una idea de com 

serà la seva nova escola. 

Han tornat molt contents de la visita, i el que més 

els ha agradat ha estat que tenien dues cuinetes i 

que hi havia “un munt de nens!”.  

De ben segur que els anirà molt i molt bé l’any que 

ve, i tot i que els trobarem a faltar no hi ha res que 

ens ompli més que veure que grans que es fan i 
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Ens fem grans

A tocar d’un nou 
curs, 2016-2017 
El passat dia 13 de maig va acabar el període de 

preinscripcions de cara al nou curs 2016-2017, 

que serà el cinquè any que la Llar d’infants els 

Figotets obre les seves portes als més petits de 

Riba-roja d’Ebre. 

Acabem aquest curs 2015-2016 amb un total 

d’11 infants, i preveiem començar al setembre 

amb el mateix nombre d’infants. 

Els objectius anuals que ens plantegem per al 

proper curs 2016-2017 són: elaborar un pro-

jecte sobre llum, ombres i color que serà to-

talment vivencial per als infants i que esperem 

que sigui tota una experiència sensorial. Tam-

bé volem acabar de posar en marxa el projecte 

“M’expliques un conte?”, en el qual obrirem les 

portes a tots aquells qui vulguin venir a explicar 

contes a la Llar d’infants, i volem tornar a treba-

llar el projecte de “Les botigues i els oficis” en el 

qual anirem a veure els diversos comerços del 

poble i com s’hi treballa. 

que estan totalment preparats per encarar aquesta 

nova etapa!  



EL NOSTRE JARDÍ
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El passat curs 2014-2015 a la Llar d’Infants Els Figo-
tets va sorgir una necessitat de transformació i reor-
ganització de l’espai exterior. 

Vam començar amb un procés de reflexió en el que 
vam concloure que l’espai que enteníem com a pati 
era pobre, les opcions de joc eren molt limitades i 
l’espai era gran però buit, sense personalitat. 

Aquest procés de discussió en equip ens va dirigir 
a la lectura d’articles, a buscar informació sobre la 
importància dels espais exteriors a l’escola bressol, 
i finalment ho hem conclòs aquest curs amb una for-
mació sobre El Pati a les llars d’infants gestionada 
pel Centre de Recursos de la Ribera d’Ebre, la qual 
ens ha permès acabar d’interioritzar com gestionar 
aquest espai. 

A partir d’aquesta recollida d’informació vam co-
mençar a elaborar el “Projecte Jardí”, amb el qual 
volíem fer una proposta de renovació del nostre 
pati, tenint en compte els interessos i les necessitats 
dels infants. Vam organitzar i distribuir els diversos 
elements que hi trobem de manera que permetes-
sin l’exploració, l’experimentació, la descoberta, 
l’aprenentatge, la socialització i el gaudiment. Un 
pati on els infants es poguessin desplaçar de manera 
autònoma, on  les situacions educatives es generes-
sin amb abundància, que fos motor de desenvolupa-
ment en tots els àmbits. 

Aquest projecte pretenia crear un espai viu, actiu, 
canviant, participat per totes les persones que hi 
conviuen. Aquest projecte pretenia ser el projecte 
d’un espai mai acabat i inesgotable d’oportunitats 
per descobrir.
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El “Projecte Jardí” va ser tot un repte, una il·lusió de tot 
l’equip educatiu, que va anant agafant forma i es va 
anant fent realitat. 

En el moment que vam tenir el projecte enllestit el vam 
presentar a l’Ajuntament, que va confiar en nosaltres 
per tirar-lo endavant i ens va oferir la seva col·laboració 
en la transformació de l’espai. 

Avui ja podem dir que fa un any que gaudim d’un jardí 
que respon a les necessitats dels infants i als seus 
interessos, tenint en compte totes les edats. 

Avui el “Projecte Jardí” ja és una realitat que compleix 
tots els objectius que ens vam proposar i que permet 
als infants fer ús d’un espai o un altre afavorint els di-
versos tipus de joc. 

Els diferents espais dels quals podem gaudir al jardí són: 

- Espai per als elements naturals i l’hort

 En aquest espai volem proporcionar als infants 
l’opció d’estar en contacte amb la natura, les plantes 
i l’hort. La vegetació omple el jardí d’una gran varietat 
d’olors, colors i formes, que a part de fer l’ambient 
més acollidor ens permeten jugar i explorar amb els 
cinc sentits.

 Amb l’hort fomentem la participació activa dels in-
fants en la cura de les plantes. Són ells qui van a 
comprar els planters, els planten, els reguen cada 
dia i en veuen l’evolució, les flors i en cullen els fruits. 
D’aquesta manera agafen la responsabilitat i la cons-
ciència que les plantes també són éssers vius. 

- Sorral

 En aquest espai oferim als infants diversos mate-
rials per tal que experimentin amb ells. A banda de 
la sorra amb la qual ja poden jugar, hi poden trobar 
també diversos materials que anem canviant depe-
nent del moment del curs: material de rebuig com 
capses, envasos i tubs, elements naturals com pin-
yes, troncs, petxines,etc.  

 D’aquesta manera combinen la sorra amb els di-
versos elements, manipulant i experimentant, fent 
transvasaments, etc.  
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- Joc motriu

 En aquesta zona hi ha elements que són un repte 
físic per als infants, enfilar-se, pujar o baixar, saltar, 
mantenir l’equilibri, amagar-se, etc. Hi trobem el to-
bogan, les estructures, les barres d’equilibris, troncs 
per pujar i baixar, pneumàtics per fer-los rodar i sal-
tar-hi a dins i a fora, i els balancins. 

- Joc social o simbòlic

 Aquí hi trobem la caseta nova que ha adquirit 
l’AMPA de la Llar d’infants aquest curs, els cotxes, 
les motos i les bicis, els pilons de fusta per seure, o 
la taula de pícnic, on els infants representen el joc 
simbòlic, es relacionen entre ells i gaudeixen d’un 
joc més tranquil i relaxat. 

 Som conscients que és un projecte obert, d’un es-
pai mai acabat, on sempre hi podrem afegir i can-
viar coses, del qual n’hem de tenir cura, i que poc 
a poc va agafant la personalitat de la Llar d’infants. 
Però ens enorgulleix poder dir que el nostre pati ja 
és un jardí. 



JOC SIMBÒLIC 
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Aquest curs, a la Llar d’Infants Els Figotets, hem creat un 
nou racó a l’aula. És el racó del joc simbòlic i hem decidit 
crear-lo tenint en compte les necessitats dels infants. 

Últimament, a l’aula, té lloc sovint el joc d’imitació, so-
bretot en els més grans. Utilitzen les nines per repre-
sentar les seves vivències, agafant ells el rol de l’adult, 
la mare, el pare, la mestra, el metge... 

Les banyen a la pica de l’aula, els prenen la tempera-
tura i diuen que “té febreta”, les posen a dormir als coi-
xins i s’estiren ells al costat, o els expliquen un conte. 

A vegades també les renyen perquè no s’acaben la 
sopa o perquè no fan cas, o les mimen, les abracen 
i els parlen fluixet per explicar-los-hi que –ara toca 
banyar i a sopar, que és molt tard– diuen. 

El racó del joc simbòlic

En veure tot això, hem cregut convenient crear un ra-
conet a la seva mida, que sigui acollidor, que pugui 
semblar una estança d’una casa, on puguin deixar vo-
lar la seva imaginació i on es potenciï el joc simbòlic. 

Una cuineta, una taula amb quatre cadires, un llitet i 
alguns objectes de decoració per donar-hi una mica 
de caliu; les estores, les estovalles, un rellotge de paret, 
una planteta i  un gerro amb flors, amb això n’hem tin-
gut prou per a crear un raconet d’on no en volen sortir. 

Un raconet on passen històries, on parlen i riuen, on 
es cuiden o s’enfaden, però solucionen els conflictes 
i arriben a acords, on imiten els seus referents i on no 
deixaries de mirar-los perquè sempre et sorprenen. 

S’ha convertit en un racó on tot hi té cabuda; si traiem 
les teles ens demanen que els pengem les nines per a 
portejar-les; –és la Nicole!– diu l’Arlet, i li parla dolcet. 
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El joc simbòlic és el joc en el qual l’infant imita accions de la 
vida quotidiana del món dels adults. 

Aquest tipus de joc es comença a donar a partir del segon any 
de vida i durant anys és el joc per excel·lència de l’infant. Atès 
que a la Llar d’infants és el marc on es desenvolupa aquest 
procés creiem que cal potenciar al màxim aquest tipus de joc. 

La simbolització es dóna quan l’infant fa una representació 
mental dels objectes, les persones i les situacions, encara que 
no siguin presents en aquell moment, i permet expressar tant el 
seu nivell de comprensió de l’activitat dels adults i del coneixe-
ment del món físic, com la vivència de les situacions viscudes i 
les relacions socials en què està immers.

El Rem posa aigua en un got i me l’ofereix quan 
s’adona que li estic fent una foto. 

La Mariona va a buscar un conte i li llegeix a la nina, 
assegudeta al costat del llit, i quan acaba se la mira i 
diu –fem silenci que ja dorm–.

L’Anna i el Max també posen a dormir les nines i els  
canten la cançó de “son soneta” que ens ha ensenyat 
la Xantal, mentre que la Nayara parla per telèfon i pre-
gunta per la mama, pel papa, per la iaia...

El Joan posa sal al dinar i remena la cassola, i el Jan 
endreça les forquilles en un pot i juga a tapar i destapar. 

L’Adam i la Xantal esmorzen a la taula, cadascú fent 
la seva, i el Pau va a comprar amb el carro en una mà 
i el moneder, a l’altra.

És un racó digne de passar-hi hores mirant com viuen 
les seves petites històries. 

És un aprenentatge que ajuda l’infant a conèixer-se ell ma-
teix i l’entorn social que l’envolta, ja que el fet d’explorar i 
reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament 
creatiu i l’ajuda a resoldre conflictes, situacions i a expressar 
sentiments. 

La funció del joc simbòlic no és imitar mecànicament, sinó as-
similar i jugar a qui és l’altre, enllaçant d’aquesta manera la 
realitat i la fantasia. 

Promou la socialització ja que genera moments compartits, 
afavoreix el desenvolupament del llenguatge i provoca conver-
ses, diàlegs, que s’estableixin regles i que s’arribin a acords. 
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A la Llar d’infants entenem l’espai 

que ens envolta com un entorn 

privilegiat, ens agrada que en el 

nostre dia a dia hi hagi un con-

tacte directe amb l’entorn natu-

ral, ja que creiem que és una font 

d’aprenentatges, d’estímuls que 

fomenten la curiositat, l’interès i el 

respecte per l’entorn. 

Observant, tots podem arribar a 

la conclusió que els més petits te-

nen una atracció irresistible pels 

elements de la natura: ja sigui una 

fila de formigues, un escarabat o 

una marieta, l’aigua, els troncs, les 

pedres, les flors i l’olor que fan, o 

les cigonyes que volen pel cel o 

s’aturen en algun bancal. 

És per aquest motiu que creiem 

que per gaudir de l’entorn i dels 

petits elements que hi podem tro-

bar cal que ens hi endinsem, i és 

en aquest punt que decidim sortir 

a passejar pels camins de terra 

propers a la Llar d’infants. 
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A vegades, sortir de la Llar 

d’infants es convertia en tota una 

odissea; les mestres nervioses, 

la corda per agafar-se, els infants 

massa junts, ensopegant, un que 

estira més del que l’altre pot cami-

nar, l’altre que es desfà de la corda 

i tot s’atura... i ara ens preguntem: 

per què ho fèiem tan difícil? 

Ara quan sortim pels camins ho 

fem sense corda. Això ens per-

met que puguem explorar l’entorn, 

més tranquils, amb temps, sense 

entrebancs... Ens permet donar-

los la confiança que creiem que 

mereixen, ja que partim de què els 

infants són capaços i que neces-

siten la llibertat, l’autonomia i la 

responsabilitat que els oferim per 

arribar més enllà.

Primer creuem el carrer fent un tre-

net, i quan arribem a on acaba l’asfalt 

diem “Ja ens podem deixar anar!”.

És sorprenent la responsabilitat 

que prenen els infants en aquest 

moment; n’hi ha alguns que primer, 

no se senten segurs i agafen la mà 

del company, la de la mestra, o so-

vint s’agafen les mans en grup, per 

fer més pinya. 

Poc a poc es van deixant anar, un 

investiga per un costat, l’altre mira 

a terra perquè té interès en els ani-

malons que hi pugui trobar, un al-

tre mira amunt perquè creu haver 

vist una àguila, o potser era una ci-

gonya, i la busca o et demana que 

l’ajudis a buscar-la. 

N’hi ha que recullen les flors, i no només això, és clar! Les oloren, 

les despullen de pètals i els escampen pel terra del camí com si 

volguessin donar-hi color. 

I també n’hi ha de valents, que simplement volen anar al capdavant, 

que se senten grans, responsables de tota la colla de despistats que 

passegen per darrere seu. 
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Si trobem aigua... hem trobat un 

tresor! Aquí hi participen tots, un 

vol pescar, l’altre hi tira pedretes, 

l’altre hi suca un dit, després la mà 

i fins que no s’ha enfangat fins als 

colzes no pot parar... 

Tenim tots els sentits activats, 

veiem, olorem i sentim fins al més 

mínim detall. 

Són petites coses que en cada 

passejada es converteixen en 

grans aventures, grans descobri-

ments i grans sensacions.

Són moments que ens permeten agafar consciència de grup, tot i que 

cadascú vagi al seu aire es vigilen els uns als altres, aprenem a no 

marxar, a tenir el referent de la mestra, a caminar amb llibertat i res-

ponsabilitat, a cuidar dels més petits... 

Són moments on destaca la calma, la convivència és molt bona, les 

relacions entre ells són relaxades i fàcils, no hi ha conflictes, doncs 

cadascú té llibertat per moure’s, córrer, saltar o aturar-se.    



LA REFLEXIÓ

AGRAÏMENTS

“Fes el que puguis, amb el que 
tinguis, siguis on siguis”
Tehodore Roosevelt

La facilitat que tenen els infants 

per posar-se a jugar amb qual-

sevol cosa que tinguin al voltant 

és sorprenent. Tenen aquella 

màgia innata que els fa voler 

gaudir del moment i passar-s’ho 

bé siguin on siguin.  

Són tan creatius, si els deixem 

ser-ho, que amb qualsevol ob-

jecte o situació són capaços 

d’imaginar, gaudir i jugar. 

Els adults hauríem d’aprendre 

de la seva capacitat d’impro-

visar, i ens estalviaríem carregar 

amb tantes coses materials per 

fer el moment divertit i entretin-

gut. Doncs si els infants són ca-

paços d’improvisar amb el que 

trobin allà on vagin, nosaltres 

hauríem de fer el mateix.

Agraïments a les famílies: 

Gràcies per confiar en nosaltres, 
per donar la importància que 
mereix l’etapa educativa 0-3, 
per defensar un projecte en el 
que creiem i que hem creat tots 
junts, per reforçar la nostra feina i 
per fer-nos veure que el projecte 
educatiu que defensem té impor-
tància per a tots.

Gràcies, perquè tots junts mante-
nim la il·lusió! 

ESCOLA BRESSOL
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Ara que arriben les vacances és 

un bon moment per posar-ho en 

pràctica, tenim més temps per 

dedicar-los-hi, sortim més de 

casa i podem aprofitar per des-

envolupar la imaginació i treure 

partit a l’entorn on ens trobem 

en cada moment! 

De ben segur que en surten ex-

periències, moments compar-

tits i records dels que guarda-

rem sempre. 
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