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PROJECTE EDUCATIU
Des de la nostra escola es dóna valor educatiu a cada moment de la vida quotidiana respectant les capacitats de cada
infant i la llibertat de moviment. L’acollida, el diàleg, la relació, l’experimentació, el dinar, la higiene personal…són
recursos òptims per al desenvolupament de les capacitats dels infants.

UN ESPAI ON EL INFANTS PODEN
TROBAR EL PLAER DE VIURE NOVES
EXPERIÈNCIES COM:
Els taller de pintura i plàstica: ofereixen experiències
diferents per a desenvolupar l’espontaneïtat artística
de cada infant.
El taller de llum: sala preparada expressament per
treballar amb dues taules de llum per poder experimentar
amb les llums, els colors i els contrastos.

TAMBÉ EL NOSTRE PROJECTE OFEREIX
A LES FAMÍLIES:
Tardes obertes a les famílies: es tracta d’un espai de
temps lliure d’accés per a pares, mares, avis, àvies, tietes,
oncles, ..., que vulguin participar, a l’hora del berenar, en
la dinàmica de l’estança.
Espai nadó: espai per a dones embarassades i famílies
amb nadons fins a un any d’edat. Creat per donar suport
emocional i físic a les mares i als pares.

Experiències amb audiovisuals: es tracta d’oferir
ambients de música, llum i color. Ferm servir la projecció
de diferents vídeos musicals a escala real a la sala
polivalent o a les estances, és a dir, en un context que
faci possible viure l’emoció, la creativitat, el moviment,
la dansa i el ritme entre altres coses.
L’obrador de la sorra: un projecte que ha ideat una
fisioterapeuta per a manipular i experimentar amb la
sorra i diferents estris.
Projecte amb espais oberts: ofereix alhora activitats
diferents als infants perquè puguin escollir entre
ambients diversos (plàstic, llum, audiovisuals, moviment,
construccions, disfresses) D’aquesta manera els infants
aprenen a construir els aprenentatges significatius a
partir del propis interessos.
El jardí: el nostre projecte ofereix un jardí i un hort, on
podem treballar a la vegada que facilitem als infants un
espai educatiu també a l’exterior.

L’educació Ens Uneix

