
VISITA DE LES ESCOLES DE 
LA CONCA DE BARBERÀ A 

LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL EL CARRILET 

D’ALBATÀRREC.



 

El dissabte 3 de març a la nostra llar d’infants El Carrilet 
vam rebre la visita d’un grup de Mestres de la Conca de 
Barberà.
La Marina, directora del Centre de Recursos del Segrià i la 
Montse, directora del Centre de Recursos de la Conca de 
Barberà, es van posar en contacte amb nosaltres per tal de 
fer cinc cèntims del nostre gest educatiu. Vam explicar com 
contínuament repensem els espais, materials i ambients 
d’acord a la nostra manera de fer escola i així poder 
atansar el discurs dels diferents artistes contemporanis als 
nostres infants. La nostra mirada envers l’art és fruit de la 
formació amb el Centre d’Art la Panera.
Ha estat una trobada molt enriquidora per ambdues parts. 
Ens veiem el curs vinent!

 







L’ÉSSER HUMÀ ESTÀ DISSENYAT PER POSAR
ATENCIÓ AL QUE NO ÉS HABITUAL. UNA
SITUACIÓ NOVA QUE NO SAPS COM
RESOLDRE L’ATREU, FACILITANT L’ATENCIÓ,
L’EMOCIÓ I L’APRENENTATGE.



Loris Malaguzzi pedagog italià entenia l’educació dels 0 als 6 anys com una etapa per a potenciar l’experimentació, la cooperació 
amb tota la comunitat i el desenvolupament de l’estètica, per tal d’estimular i enriquir la creativitat i l’experiència de l’infant.  

La nostra escola parteix d’aquesta premissa, a més posem una especial atenció als materials i a la distribució de l’aula, creant un 
escenari atractiu, capaç de facilitar i de suggerir un bon grapat de possibilitats d’acció i narració als nostres petits actors. 
L’organització dels nostres espais i materials facilita la construcció de la trobada educativa. A l’inici de curs les parets de la nostra 
escola estan buides responent a una premissa clara: seran les pròpies criatures amb les seves creacions les que s’encarregaran 
d’omplir aquests espais. Per tant són els diferents projectes en els quals treballem els nens/es, les famílies, les mestres, les 
diferents institucions del municipi,... els encarregats de vestir la nostra escola. Aquest univers material va canviant contínuament al 
llarg del curs, la qual cosa contribueix a aconseguir que els nostres projectes no esdevinguin una simple decoració que tothom 
mira i ningú veu.  

La nostra llar d’infants  gaudeix del servei pedagògic del centre d’art la panera, és el recurs comunitari d’art contemporani més 
proper al nostre municipi. Per a la nostra escola el fet de visitar la Panera, ha suposat un repte i un canvi metodològic en el nostre 
dia a dia. Cada curs i en cada nova exposició, a l’equip de mestres, ens surten incerteses sobre el procés de creació. La connexió 
amb els diferents autors ens ajuda a entendre millor la seva proposta i ens aporta el punt de partida. 

Però com podem atansar el discurs de l’artista i la seva obra a la nostra realitat, als nostres infants? Creiem que per a que els 
infants interaccionin en el projecte proposat per l’artista, és imprescindible   fer un treball i una reflexió prèvia per part de les 
mestres. Saber escollir l’element, allò que volem crear, per a què els infants s’apassionin, s’esforcin, s’arrisquin, es llencin per tal 
que facin el seu propi procés i camí,  d’acord a les seves possibilitats i descobrint noves formes d’experimentació, d’expressió i 
comunicació.  

Creem  espais neutres, on la flexibilitat en la disposició dels materials faciliti l’actitud de descoberta i investigació dels infants. 
Poden accedir als materials lliurement per satisfer la seva necessitat interna d’explorar, descobrir, generar hipòtesis, fer 
prediccions  i aprendre, i per tant guanyar en la seva autonomia. 

 


