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Només entrar en un primer espai dels ambients d’infantil, 
de seguida em capta l’atenció en Miguel, que s’amaga 
darrere d’aquest dibuix.

Aviat se n’adona que estic encisada mirant-lo des de 
darrere la càmera i ell treu una miqueta el cap, pero 
sense deixar de descobrir-se del tot, com si la pantalla 
on dibuixa fos una protecció.

Em pregunto què és el que em té allà captivada perquè 
el dibuix en sí no té més que cercles i cercles, això que 
fan els nens i nenes d’aquesta edat.

Però hi ha alguna cosa més... de manera que passejant 
per l’espai faig la trampa de mirar-me’l d’esquena, i me 
n’adono que realment en Miguel té un “pla”: representa 
tots els colors que té a l’abast en els seus cercles, un 
per un i amb diligència. 

Avui he après que ja no podem dir “els nens petits fan 
gargots sense sentit quan dibuixen” perquè això seria 
d’una mestra que només es fixa en el producte final i en 
canvi, el “disseny” que pot arribar a tenir una criatura 
quan “fa gargots” el converteix en un infant profund, 
que fa les coses amb sentit, 
en seu sentit concret.

Un pla ben dissenyat



Pintura  orgànica

La preparació d’aquest espai, 
abans que cap infant s’hi acosti, 
a mi ja m’atrau i em pregunto 
quan podré “tenir l’excusa” per 
observar-lo perquè algún curiós 
o curiosa s’hi acosta.

No m’he d’esperar gaire, però, 
perquè de seguida en Luca s’hi 
acosta i sense pensar-s’ho dues 
vegades es posa a barrejar amb 
un pinzell els materials que troba 
sobre la taula: cacau i remolatxa.

Sembla interessant veure el 
resultat d’aquests colors i 
textures sobre el paper. 

La Grete s’hi vol posar també, i 
es posa a imitar el procés d’en 
Luca, amb la seva explicació.

La Carmeta té moltes ganes 
d’ensenyar-los més propostes 
a partir del llibre que inspira el 
micro-espai. Falta temps per 
la pròpia exploració sense 
la instrucció d’un llibre? Això 
ho haurem de reflexionar!

Encara m’il·lusiona més quan la 
Grete, encuriosida suposo, s’hi 
acosta i observa tot el que fa en 
Luca. També ho fa la Carmeta.

En Luca verbalitza la 
seqüenciació que fa: 

“mira, primer aigua, després 
cacau i pinto; i després, netejo, 
remolatxa i pinto.”



Pols de sorra

També hi ha un ambient 
d’exterior, en diuen “El Mas”, 
i mentre un bon seguit de 
nens i nenes segueixen a la 
Yolanda a buscar plantes 
aromàtiques i demés, en 
Pau està submergit a la seva 
pròpia investigació.

Altre cop, ‘tant sols’ agafa 
sorra de la galleda gran i la 
tira a dins altre cop? O hi ha 
alguna acció amagada que ‘li 
doni més sentit’?

El que primer veig és que s’ho 
està passant de meravella i 
que la seva energia física és 
desbordant. 

A més, té la gràcia de mirar-
me, fixament a la càmera, 
des de lluny amb un somriure 
que em sembla que diu: “oi 
que m’ho estic passant bé?, 
saps què estic fent?!”

I jo, telepàticament, li 
pregunto “què estàs fent?”

I és que juga implicant-
s’hi tot el cos amb els seus 
moviments energètics de 
pala, agafa sorra del terra 
amb força, i la tira a dins de la 
galleda ara amb una mà, ara 
mirant-s’ho des de baix, ara 
dret, de genolls... així, creant 
pols de sorra gràcies als 
moviments del seu cos.



I si t’hi fixes bé, també hi ha una mare que representa 
a totes les mares de la nostra societat: la que intenta 
conciliar la vida familiar amb la laboral, potser imitant 
a la seva pròpia experiència com a filla, prepara el 
dinar, i li agafant en braços per consolar un bebé 
mentre li dóna menjar i atent al telèfon. Tot alhora, 
com a la vida real. I és que 
el joc simbòlic és una expressió de la vida real. 

Com a la vida real
A l’espai de joc simbòlic hi passa de tot, com una 
ciutat atrafegada, hi ha metges que curen persones, 
hi ha comerços que tenen molta clientela i molts 
àpats servits en una taula.



Les propostes
Hi ha propostes sorprenents, de mestres que han 
pensat: “estic a l’ambient científic, per exemple, 
què puc crear?”, o “a l’ambient sensorial”... i en 
aquest cas hi trobes camins sensorials per 
caminar-hi per sobre com aquests mitjons que 
veiem que hi van passar continuadament una 
i altra vegada, incansable del masssatge que 
estava oferint a les seves plantes dels peus.

O aquesta altra nena que es tapava els ulls per 
potenciar el sentit de la oïda amb unes peces 
que sonen.

Tot  això  que he vist en una escaça hora 
d’ambients a l’educació infantil de l’escola Maria 
Ossó de Sitges representa un grup de mestres 
amb una ideologia molt clara de com és la 
infància, com aprèn i què necessita. 

I és que en el fons, tota educació passa per la 
ideologia d’un grup de persones professionals 
que es miren els ulls dels infants i creen propostes, 
espais i maneres com les que analitzarem tot 
seguit i que han fet que sorgeixin les historietes 
que acabem d’explicar.



Els materials

De les primeres coses que 
un veu quan entra als espais 
és la cura dels materials: són 
tots cuidats, nobles, originals 
o naturals dins d’una paleta 
de color també neutra que no 
sobreexcita.

Aquesta bellesa i estètica parla 
del respecte per aprendre i el 
respecte a les persones. Altre 
cop, és el col·lectiu de mestres 
que ha pres consciència 
i dedicació a seleccionar 
aquests materials i la seva 
disposició.

Fan que convidin molt a tocar-
los, explorar, pensar, fer i refer: 
en definitiva, són temptadors. 



S’ha de dir que tot i que he 
estat observant els ambients, 
es denota que l’activitat de 
l’escola és encara híbrida i que 
s’entén que hi ha moments per 
“jugar, gaudir, explorar, mirar, 
equivocar-se...” i hi ha moments 
“d’aprendre acadèmicament”.

Aquest últim aprenentatge 
concret està també creat amb 
materials fets a mà de manera 
molt conscient, són agradables 
i també atrauen a fer-los servir.

En tot cas, podem reflexionar 
sobre aquesta divisió 
de materials i “d’estones 
d’aprenentatge”.  



Les propostes sorgeixen de 
la selecció i disposició dels 
materials, i aquests es troben 
en espais que de forma 

global també estan pensats i 
tenen una cohesió interna, 
una mena d’harmonia que 
passa des del que hi ha 

a les parets, fins a la música 
que sona acompanyant cada 
interacció, idea i aprenentatge. El

s 
es

pa
is



Les mestres

I finalment, darrere de tot aquest ideari, de les 
creacions, les propostes i sobretot, sobretot, en 
l’acompanyament, la presència, l’estar amb els 
infants, hi ha les mestres.

Després de tants esforços formant-se, pensant 
i repensant, obrint la ment per trobar solucions, 
aconseguint més personal a les tardes per baixar 
ràtios i oferir més espais, etc, Comença la funció: 
entre els nens i nenes i elles es disposen a gaudir del 
moment, comencen els ambients d’aprenentatge.



Cal un homenatge a totes elles perquè se’ls veu 
il·usió al rostre quan miren què fan els infants, 
quan els suggereixen idees, quan els escolten...

Tot aquest esforç de pensar espais, de organitzar-
se, de crear materials, per fi, la poden gaudir 
també, a mitjans d’aquest primer trimestre amb 
la barreja de nens i nenes de 3, 4 i 5 anys per dur 
a terme els ambients d’aprenentatge.

Són l’Estela, la Sílvia, la Yolanda C., la Loli, la 
Lorena, la Laura, la Carmeta, la Montse, la 
Yolanda D., la Carme i la Maite, a qui dono les 
gràcies per convidar-me en aquesta primera 
obertura dels ambients després d’una època de 
covid que no els ha permès fer-ho durant un bon 
temps. 

I és que avui, tot i essent el primer dia, a mi m’ha 
semblat que el treball de creure-s’ho i l’espera 
per oferir-ho als infants i gaudir-ho junts i juntes 
ha valgut molt la pena.



“Darrere 

de cada acció 

d’un infant

hi ha un perquè, 

un sentit

i un aprenentatge.” 

GC



GRÀCIES!
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