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L’ensenyament és i ha de seguir 
sent una de les prioritats de la 
societat actual. L’administració, 
els pares i tots els agents socials 
que intervenen en l’educació dels 
nostres fills, hem de vetllar per 
mantenir un sistema educatiu de 
qualitat, universal, equitatiu i inte-
grador. Us sistema educatiu que 
aposti pels valors de convivència 
i de respecte a totes les formes 
plurals del pensament. Tanma-
teix, és en aquesta primera etapa 
de la vida on els nens adquiriran 
unes pautes que els serviran en 
una futura  escolarització. Malgrat 
l’esforç que hem de fer per man-
tenir el servei d’una llar d’infants 
d’un poble petit, l’ajuntament 
sempre ha estat al costat dels 
nostres infants, al costat de la 
nostra escola bressol “Los Catxa-
pets”. Tot i ser una escola petita 
pel que fa a nombre d’alumnes, 
està perfectament equipada.
Però del que hem d’estar més or-
gullosos és de tenir un magnífic 
pla pedagògic i una excel·lent 
atenció als xiquets i xiquetes,  
atenció que es podria definir com 
a personalitzada. Aquest gran i 
exitós projecte és possible grà-
cies a una bona gestió per part de 
la Fundació per l’Acció Educativa 
del Grup Sagessa i indubtable-
ment a la feina feta per les dues 
educadores, que dia a dia trans-

meten il·lusió als nostres vailets.
Com a regidor d’ensenyament 
i pare, visito moltes vegades 
l’escola bressol, i he de dir que 
fa goig entrar i veure aquelles ria-
lles, aquella innocència, aquella 
picardia, et venen cap a tu i et 
diuen moltes cosetes. És mera-
vellós!!! I quan surto per la porta 
sempre penso que tot l’esforç ha 
valgut la pena. Agraeixo sincera-
ment a tots els pares i mares que 
han tingut la confiança de portar 
el seus fills i filles a la nostra es-
cola. Gràcies a tots per la vostra 
inestimable col·laboració. Per 
acabar, vull donar les gràcies a 
la Carme, a la Zoila, a la Sònia i 
a la Judit, quatre dones, quatre 
grans professionals que es me-
reixen tot el meu suport. Penso 
sincerament que totes elles son 
posseïdores d’un gran do: que 
sempre tenen el somriure a punt. 
És un plaer treballar amb vosal-
tres. Moltes 
gràcies a 
tothom.

Isidre Sampé
Regidor de l’Ajuntament de 

Vilalba dels Arcs
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El nostre jardí
En els temps que estem ens hem plantejat 
oferir als nostres infants recursos per po-
der experimentar i viure en primera perso-
na fets tant simples com estar en contacte 
amb la natura, manipular materials o explorar 
l’entorn en total llibertat. 
Aquest projecte basat en la vivenciali-
tat i l’experimentació, treballa a partir de 
les inquietuds i els desitjos de cada infant. 
L’objectiu de construir un jardí al pati ha estat 
aquest, proporcionar als infants l’oportunitat 
de veure el procés de les flors i l’hort. Hem 
vist com els senyors de la brigada ens van 
portar la terra, com es planten les hortalis-
ses, hem après a respectar-les com a éssers 
vius, a cuidar-les, regar-les i finalment collir 
el fruit que ens han donat, el qual ens podem 
menjar amb la nostra família. 
Hem plantat flors, enciams, tomàquets, pe-
brots, bajoqueres i menta. Quan sortim al 
pati, sentim que és un espai molt acollidor 
i ple de vida, que poc a poc ens hem anat 
fent nostre. 

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Aprenem amb el joc heurístic
El “Joc Heurístic” és un joc de 
descobriment i experimentació 
per a infants de 12 a 24 mesos 
aproximadament, moment en 
què apareix la parla. Es realitza 
a partir d’un material de joc no 
convencional que els estimula 
a l’exploració i experimentació. 
Es tracta que l’infant aprengui 
a partir de l’experiència i la 
descoberta, que arribi al co-
neixement a partir de l’acció 
d’aprendre ell sol per ell mateix. 
Pràctica que intenta restablir la 
capacitat d’atenció amb què 
l’infant afronta la descoberta del 

seu entorn a partir del coneixe-
ment dels objectes. Amb el joc 
heurístic s’adquireix la clau del 
raonament. S’arriba també a 
coneixements del pes, espai, 
volum, relacions físiques, rela-
ció causa-efecte, precisió ma-
nual, estructures de pensament, 
intercanvis socials... i prepara 
per aprenentatges posteriors 
(bases de les matemàtiques). 
El joc heurístic ofereix a 
l’infant la possibilitat de do-
nar sortida al seu interès per 
l’espai i l’activitat. Podem dir 
que exercita i enriqueix les 

capacitats dels infants, físi-
ques, mentals, emocionals i 
socials; genera una atmosfe-
ra de “treball” en grup; dóna 
l’oportunitat a l’adult de conèi-
xer millor cada un dels infants.
A l’escola Bressol los Catxapets, 
hem començat amb aquesta 
dinàmica aquest curs. Als in-
fants els hi agrada molt aquest 
moment, ja que els hi encanta 
descobrir nou material, elabo-
ren jocs diferents amb la com-
binació dels objectes, i també 
és un espai on es concentren 
en allò que fan i es relaxen. 
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Experimentem!

NOTÍCIES

L’experimentació és una acti-
vitat en la qual els infants ex-
ploren a partir de la  manipu-
lació amb materials. Els nens 
i nenes  estructuren la ment 
mitjançant la informació que 
reben de l’experimentació. Per 
portar a terme l’activitat els in-
fants exploren i manipulen el 
material lliurement. En el mo-
ment de presentar el mate-
rial primerament ho fem amb 
un element i progressivament 
anem afegint altres materials. 
A partir d’aquí els infants po-
den experimentar i observem 
les relacions que s’estableixen 
amb els diferents objectes que 
tenen al seu abast. D’aquesta 
manera, tenen la possibilitat 
de descobrir nous estats dels 
materials i són ells mateixos 
els protagonistes de les seves 
descobertes i aprenentatges.
A través d’aquests materials el 
nen pot desenvolupar i aug-
mentar el seu nivell de concen-
tració i d’imaginació. També, 

davant d’aquests materials, es 
creen les seves pròpies hipòte-
sis fent-se preguntes com: Què 
és això? Què puc fer amb això? 
Per a què serveix això? Què 
passarà? Què aconseguiré?...
També, a través d’aquests 
objectes, els infants s’inicien 
en la lògica matemàtica fent 
diferents combinacions, ob-
servacions, classificacions, 
comparacions, seriacions, 
agrupacions, identificacions...
Al mateix temps desenvolupen 
el seu llenguatge i s’habituen a 
treballar amb tranquil·litat, man-
tenint una actitud de respecte 
vers els companys i el material.
Durant tot el curs hem estat tre-
ballant les estacions de l’any 
i juntament amb els diferents 
fenòmens atmosfèrics, hem 
experimentat amb material 
relacionat amb les seves ca-
racterístiques. Hem conside-
rat molt important fer-ho d’una 
manera vivencial;  participant 
mitjançant els sentits d’aquests 

canvis temporals que ens 
afecten en molts aspectes. 
A la tardor, vam conèixer i 
provar els fruits, vam ma-
nipular les fulles i també 
vam tocar i olorar el raïm.
L’hivern, va ser una esta-
ció ideal per desenvolu-
par el sentit del tacte i dife-
renciar entre gelat i calent!
Què dir de la primavera? El 
temps de les flors, la caloreta 
i l’alegria!! El temps que po-
dem gaudir més de les esto-
nes d’esbarjo i projectar els 
nostres dots com a artistes. 
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Les rutines
Per tots és conegut la impor-
tància que tenen les rutines a 
Educació Infantil. La que a no-
saltres ens agrada més és la 
del “BON DIA”. És un moment  
on ens seiem al nostre coixí i 
ens n’adonem que comença 
un dia nou. Passem llista, diem 
bon dia als companys, mirem el 
temps que fa, quin dia de la set-
mana és, tampoc ens podem 
deixar la dita del mes en què 
estem…i tot acompanyat de 
cançons que ens fan començar 
el matí amb molta més energia. 
Com veieu, famílies, la rutina 
del bon dia, és una rutina molt 
important dins de la nostra aula. 
Aquesta, ens ajuda a situar-
nos en l’espai i en el temps, 
afavoreix al sentiment de per-

tànyer al grup, ens permet 
anar treballant els hàbits so-
cials i les normes de l’aula. 
Per a nosaltres, les educado-
res, també és un moment per 
acollir els infants i desitjar-
los que passin un bon dia!
Durant el dia, ens acom-
panyen un seguit de ruti-
nes que fan de la nostra 
estona a l’escola, un espai or-
denat i sobretot ens propor-
cionen autonomia i seguretat. 
Després d’esmorzar i en en-
trar del pati, tenim cura de la 
nostra higiene rentant-nos les 
mans i la cara, a continuació 
ens eixuguem amb la tovallola. 
En entrar del pati, ens inten-
tem treure la jaqueta, alguns 
dies ens surt bé i els altres 

demanem ajuda a la Sònia i 
la Judit, l’altre repte és pen-
jar-la... i ho volem fer sols!
Com que entrem del pati 
amb molta set, bevem ai-
gua i la tornem a guardar. 
Després de dinar, la Lea, la Car-
la i la Naia, es renten les dents, 
és el moment que els hi agra-
da més de la rutina del migdia. 
L’hora d’anar a dormir, l’esperem 
amb moltes ganes! És un mo-
ment per descansar, relaxar-
nos i fer una bona dormida. 
Abans de ficar-nos al llitet, 
ens traiem les sabates, com 
que les portem amb velcro, 
ho podem fer soles! Estem 
molt contentes ja que quan 
ens despertem els nostres 
pares ja ens venen a buscar. 
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Anem de compres!

Durant aquest curs 2016-2017 
hem fet dues sortides  en les 
quals ens ho hem passat molt bé. 
Han estat dos dies diferents on 

ens escapem de la rutina de 
l’escola i ens posem la gorra per 
anar a explorar tots junts els ra-
conets del nostre poble. Aques-

tes dues sortides han tingut lloc 
a finals de curs, aprofitant que 
ens hem fet més grans i gaire-
bé tots podem anar caminant.

La primera excursió va ser 
abans de les vacances de Set-
mana Santa, que vam anar 
a la botiga de l’economat a 
comprar tots els ingredients 
necessaris per fer la mona de 
pasqua. Aquesta excursió ens 
va agradar molt ja que vam 
tocar tot allò que vam voler i 
ens vam trobar amb la mare 
de la Clàudia, la Marta i amb 
la Carme. Elles van estar molt 
contentes que hi anéssim i 
ens van ensenyar la botiga. 
La tornada va ser més pe-
sada, ja que estàvem molt 
cansats, però vam arribar a 
l’escola com uns campions!.
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SORTIDES

Sortida a la natura

La segona sortida va ser un tra-
jecte més curt. Ja començava 
a apretar la caloreta i tots un-
tats de protecció solar i amb la 
gorra al cap, vam emprendre el 
camí cap al camp del darrera 
de les escoles. Teníem ganes 
de tocar i olorar les floretes, 
trobar insectes i jugar amb tota 
llibertat. I així ho vam fer, vam 
gaudir de la fauna i de la flora. 
Ens vam agafar tots a 
la corda i vam empren-
dre el camí cap al camp. 
Ens vam posar a olorar les flo-
retes, a agafar-ne, regalar-ne 
a un company, a la Sònia o la 

Judit. Vam entrar més endins 
del camp per explorar territo-
ri nou i també vam poder di-
ferenciar entre l’herba seca 
i la que estava més verda.
En aquesta excursió ens van 
passar moltes coses divertides; 
la Carla, estava emocionada ja 
que es pensava que al camp hi 
trobaríem un llop, i tenia moltes 
ganes de veure’n un. A l’Andrei 
no li va agradar massa la idea 
de les herbes i no les va voler 
tocar. En Pau de seguida va 
trobar les pedres més grosses 
del camp, i amb la seva força, 
les agafava totes. L’Aroa va 

estar encantada de trobar flo-
retes i tocar les espigues, fins 
i tot va agafar una margarita 
per la seva mare. La Lea s’ho 
va passar molt bé corrent pel 
camp en tota llibertat. La Naia 
volia anar a investigar a la ma-
sia que hi havia prop. La Clàu-
dia a l’hora de tornar a l’escola 
es volia quedar al camp ju-
gant i la Laura va descobrir 
un racó en terra tova i pedres 
i s’hi va passar molta estona. 
Totes aquestes aventu-
res, per petites que si-
guin són un gran descobri-
ment per a cadascun d’ells!
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La Castanyada
Durant el curs a l’escola ce-
lebrem les festes tradicio-
nals: la Castanyada, el Na-
dal, el Carnestoltes, la Mona... 
Educar seguint les festes tradi-
cionals és un objectiu que ens 
hem proposat i des de l’escola 
intentem que els infants s’hi in-

volucrin, coneguin els nostres 
costums,  però sobretot que 
gaudeixin aprenent les tradi-
cions. Tot seguit us deixem 
amb un recull d’imatges de les 
festes celebrades a l’escola 
bressol durant aquest curs. 
Per la Castanyada ens vam 

disfressar tots de castanyers i 
castanyeres, vam fer panellets 
i castanyes. Vam convidar els 
pares i familiars per gaudir de 
la nostra representació can-
tant la cançó de “La Castan-
yera”...encara que vam decidir 
que ja cantaríem un altre dia!

Nadal
“Per Nadal, cada ovella al seu corral”, però nosaltres encara vam tenir temps per venir a l’escola a 
cagar el tronc!!!
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VIVIM LES FESTES

Carnaval
La setmana de carnestoltes va 
ser molt divertida i plena de 
disbarats! Cada dia vam venir 
a l’escola vestits d’una manera 
diferent. Un dia amb un pentinat 
divertit, l’altre amb faldilla, tam-
bé amb la cara pintada com una 
mona, fins que l’ultim dia, per 
acabar-ho d’adobar, vam venir 
a l’escola amb pijama. Ah! i final-
ment ens vam disfressar de pa-
llassos, aprofitant que estàvem 
treballant el projecte del circ!
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La mona
Abans de les festes de Pasqua, vam fer la mona i ens la vam menjar! Mmmm que bona estava!
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ESCOLA BRESSOL, SÍ GRÀCIES

Darrerament, molts dels pares 
i mares confessen que l’escola 
bressol (o llar d’infants) és 
l’última opció, després de dele-
gar als avis la cura dels fills i/o 
filles mentre el pare i/o la mare 
treballen. Però, no demanem 
massa als nostres avis? Volem 
que els cuidin i els eduquin 
com ho faríem nosaltres. Cal te-
nir clar que els principis educa-
tius, marcar les directrius, po-
sar límits, crear rutines i hàbits 
correctes i transmetre els valors 
que creiem vitals, és feina del 
pare i la mare. Una molt bona 
opció és compartir l’educació 
a tres bandes: pares, avis i 
escola bressol. Unes hores a 
l’escola bressol fan que els avis 
puguin disposar d’un temps 
per a ells mateixos, i destinar, 
a més, unes altres hores a gau-
dir mútuament amb i dels seus 
nets. Per què l’escola bressol?A 
l’escola bressol sabem molt bé 
com aprenen els infants i què 
necessiten per dur a terme els 
seus aprenentatges; posant al 
seu abast tot tipus de materials, 
reptes i experiències. Transme-
tent valors per a la convivència 
i la socialització, donant-los ei-
nes per al futur. Els infants ho 
han de fer i provar tot per ells 
mateixos, amb tot el que ne-
cessiten i el mínim de riscos. 
Ajudar-los a saber relacionar-

se, a saber compartir, a saber 
esperar, a no ser sempre el pri-
mer, a formar part del grup… 
A l’escola bressol res  no és 
en va. Creu algú que estem 
parlant d’una ‘guarderia’? És 
a dir, un lloc on ‘guarden’ els 
infants mentre els progeni-
tors no poden estar amb ells? 
Doncs, no. L’escola bressol és 
molt més que això. Abans, els 
infants jugaven al carrer des 
de molt petits. Aquest fet do-
nava pas a que cada infant ini-
ciava així la seva socialització. 
Què vol dir això? Vol dir un 
aprenentatge tan important 
com saber actuar, per si sol, 
davant d’una dificultat. Anys 
enrere s’aprenia de la ‘senzilla’ 
convivència amb la família, on 
dins la mateixa llar vivien fins 
a tres generacions, on sempre 
hi havia infants i observant i 
imitant, s’aprenia tot. Una pe-
tita societat on, entre tots els 
adults, compartien la responsa-
bilitat d’educar. Ara, el model 
familiar ha canviat totalment i 
el contacte amb la resta de la 
comunitat és minso. D’on po-
dran treure la informació per 
poder començar a forjar la 
seva identitat dins la societat? 
A qui imitaran? Com aprendran 
a  interaccionar amb els seus 
iguals? És aquí on l’escola bres-
sol juga un paper essencial, 

facilitant un gran ventall d’eines 
per entendre el funcionament 
del món i la vida fora de casa. 
L’escola bressol facilita també 
l’experimentació amb el medi 
a través del seu cos i els seus 
sentits. A la llar d’infants els 
infants juguen, experimenten, 
interaccionen i s’embruten... 
han d’embrutar-se, donant sen-
tit a les lleis bàsiques de la física 
barrejant, per exemple, aigua i 
sorra per alterar les qualitats 
de la matèria; omplint i buidant 
recipients per assolir les prime-
res lliçons de matemàtiques: 
picant, foradant, estirant... 
El resultat d’aquesta experi-
mentació serà un aprenentat-
ge amb un significat vivencial 
que li facilitarà la compren-
sió dels conceptes i conei-
xements que, a partir d’ara, 
haurà d’anar adquirint. Encara 
us queden dubtes de la im-
portància de l’escola bressol? 
Tal com diu Tonucci, el peda-
gog i dibuixant, el 0-3 són com 
els fonaments per a un edifici. 
Des de fora, només apreciem 
l’edifici. Però si els fonaments no 
són sòlids, tot l’edifici, trontolla. 

Núria  Saló

Per més informació:
http://www.diaridetarragona.com/tri-
buna/8469/escola-bressol-si-gracies

L’escola bressol facilita la relació amb el medi ambient a 
través dels sentits
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“Els horaris de l’escola són 
elàstics i s’adapten a les 
nostres necessitats. Per 

nosaltres, portar la nostra 
filla a l’escola bressol al 
poble és molt important.”

“L’escola bressol ha 
estat l’eina clau 

per a que nosaltres 
continuem amb les 
nostres feines, i 

els deixem amb tota 
tranquil·litat” 

“Quant a les instal·lacions no 
cal dir que són perfectes, 
totalment adequades per a 

ells.”

“Pel que fa a nosaltres, la 
família, sabem que l’estona 

que passa a l’escola està ben 
cuidada, amb nens de la seva 

edat i aprèn coses noves 
que quan arriba a casa molt 

contenta ens ho explica.”

“Creiem que el nostre fill, 
el fet de relacionar-se amb 
els altres nens i nenes i la 
realització de les diverses 

activitats, l’ajuden a créixer 
i espavilar-se. “

“Ens aporta molta 
tranquil·litat mentre 
treballem, perquè 

sabem que el nostre 
fill està en bones 

mans, a un lloc on se 
sent estimat com a 

casa.”

“Per nosaltres és molt 
important el tema de la 
higiene i mai hem tingut 
queixa d’aquest tema.”

“La nostra filla hi va 
contenta, 

estem informats cada dia, 
si fem alguna petició, es 

compleix i surt cada dia neta 
i contenta.”

“Estem molt contents del 
tracte de les educadores 
amb els pares i sobretot 

amb els alumnes.”

“El nostre fill a 
l’escola bressol hi 
va molt content i si 
no hi pot anar, ho 
troba en falta.”

Hem fet un recull de les vostres aportacions amb relació a què penseu de l’escola bressol. Ens omple 
professionalment i personalment. Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
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Principalment, voldríem agrair 
a les famílies, per la confiança 
que tenen amb nosaltres 
i l’alegria i les ganes en 
què venen cada matí, per 
la seva col·laboració i 
implicació dia rere dia. 
Aquestes accions fan que

la nostra tasca com 
educadores sigui molt més 
fàcil. També dedicar unes 
paraules a la comunitat 
educativa i a l’Ajuntament 
per confiar en nosaltres i 
estar sempre al nostre costat 
per tot allò que necessitem.

Aquest curs 2016-2017 ja està 
arribant a la seva fi. Ha estat 
un curs on la Laura, en Víctor 
i l’Andrei es van incorporar a 
la nostra escola el setembre 
passat. Ells, juntament amb 
la resta d’infants, han anat 
creixent i adaptant-se d’una 
manera immillorable a les 
nostres rutines, sentint-
se part dels Catxapets. 
El passat 12 de maig, van 
acabar les preinscripcions pel 
curs 2017-2018. Aquest curs 
l’hem acabat amb 9 alumnes 
i es preveu començar el 
curs següent amb 7. Aquest 
curs vinent, serà el setè que 

l’Escola Bressol Municipal 
Los Catxapets obre les portes 
als més petits de Vilalba dels 
Arcs. Els objectius que ens 
hem marcat pel proper curs és 
treballar d’una forma molt més 
experimental i vivencial, deixant 
del tot de banda les activitats 
guiades i les fitxes. També ens 
plantegem elaborar un projecte
sobre “La llum, les ombres i els
colors”, fer un taller de cuina, 
continuar amb la transformació 
del nostre pati i d’entre altres 
coses, treballar el projecte 
“Les botigues i els oficis”.
Esperem amb molta il·lusió 
que tot això es faci possible. 

A TOCAR D’UN NOU CURS

ADÉU CARLA, NAIA I LEA

Aquestes tres nenes ens 
diuen adéu! La Carla s’ha 
fet gran i aquest curs vinent 
compartirà aula amb els nens 
del Diví Mestre, on cursarà P3. 
En té moltes ganes d’anar a 
l’”escola dels grans”! Nosaltres 
la trobarem molt a faltar però 
ens donarà molta satisfacció 
veure com enceta aquesta 

tapa per la qual està totalment 
preparada. Desitgem que s’ho 
passi molt bé i aprengui molt! 
La Naia i la Lea també se’n 
van a una altra escola. Però 
n’estem segurs que ens vindran 
a veure molt sovint! Esperem  
que aquesta nova etapa sigui 
molt positiva per totes tres!! 
Sempre sereu un catxapet més!!


