
La pedagogia i els seus espais

Els ambients són entorns estimulants 
on els infants es poden moure lliurement, 
escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en 
relació als seus interessos i motivacions. Són espais 
que respecten la diversitat, que tenen en compte en 
tot moment el ritme individual de cada infant.

El docent passa a un segon terme. Evidentment, 
coordina i és un estímul per a l’infant; però els nens 
i les nenes són els veritables protagonistes quan 
interactuen amb els materials, circulen pels 
espais i duen a terme les seves activitats. Els adults 
observen, reestructuren els espais i vetllen 
perquè les normes que, lentament es van establint, 
es respectin. A partir de l’observació, es reformulen 
plantejaments i es valora com s’acompanya cada 
infant, segons el seu moment.

L’autonomia de les criatures també permet 
que l’adult pugui ser-hi quan algú ho necessita i 
pugui fer altres intervencions puntuals. Així podem 
respectar la diversitat de l’alumnat i podem atendre 
les situacions que es produeixen en aquests entorns 
tan rics. Al mateix temps, el docent adquireix un 
gran coneixement de cada infant ja que aquest 
plantejament facilita la interacció i permet la 
creació de vincles molt potents.

Els ambients van evolucionant i 
modificant-se a mesura que el curs 
avança, sempre responent als interessos i 
necessitats dels alumnes. Per això, treballar 
per ambients requereix molta organització i una 
constant recerca de materials de qualitat. 

LES ESCOLES LLIURES

Façana de migdia, amb les obertures 
parcialment tapiades

Façana de llevant de l'antic 
garatge de tractors

nau de migdia de l'antic garatge, amb part del 
sostre enderrocat, en l'altre direcció

nau de migdia de l'antic garatge, 
amb part del sostre enderrocat

Accés a la façana de ponent (la plaça). Les 
escales condueixen a un petit mirador elevat

nau central de l'antic garatge 
de tractors

Nau de tramuntana. Al fons, l'accés a 
la plaça de Font Rubí de Dalt nau de tramuntana

Espai per a tallers, manualitats i jocs amb construccions, alhora que espai 
per a menjar el dinar.

Sala polivalent es converteix en teatre en dies especials, on 
també participen de les activitats els pares.

Espai per als més petits (de 3 a 5 anys). Una mateixa sala es converteix en espai per al 
joc simbòlic, les construccions, els tallers o el racó de contes.

Cuina i menjador. L'espai és alhora una zona d'aprenentatge i joc simbòlic, on s'adapten les piques 
per tal que els nens i les nenes participin de la neteja durant els àpats.Espai per a lectura, joc simbòlic, racó de contes, i emmagatzematsge.

Vista de l'espai de la cuina i menjador i els voltants. La cuina on es dina és el mateix espai on es poden realitzar tallers 
de plàstica. L'espai està en contacte directe amb l'exterior. Un únic espai segur, que permet moltes visuals.

La sala polivalent amb tot el seu repertori de mobiliari, matalassos i jocs.

Sala polivalent i espai de psicomotricitat. Els coixins i matalassos per a jugar queden recollits a les parets, al 
final del dia.
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Font Rubí 

Vilafranca del Penedés

25 nens/es

4 educadors/es

L'ESCOLETA

Gràcia, Barcelona 

25-29 nens/es

5 educadors/es

LA CASETA

El Clot, Barcelona 

18-21 nens/es

3 educadors/es

ESPAI AIGUA

Arbúcies, la Selva 

20-25 nens/es

4 educadors/es

L'ALBADA

Poblenou, Barcelona 

25-29 nens/es

4 educadors/es

XANTALA
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LA SELVA (1)
Arbúcies / L’Albada

VALLÈS oCCIDEnTAL (3)
Terrassa / Mar de peixos
Sant Cugat / Quart Creixent
Valldoreix / Arbreda

BARCELonÈS (9)
Barcelona / Sant Marti / CirCdePuCes
Barcelona / Sant Martí / Xantala
Barcelona / El Clot / Espai Aigua
Barcelona / Gràcia / Xicalla
Barcelona / Gràcia / La Caseta
Barcelona / Gràcia / La Melica 
Barcelona / Gràcia / La Petita Miranda
Barcelona / Sants / Tatanet
Sant Joan Despí / El Roser

BAIX LLoBREGAT (1)
Castelldefels / Kaleidoscopio

ALT PEnEDÈS (2)
Sant Joan de Mediona / El Roure
Font Rubí / L’Escoleta

LA SELVA (1)

VALLÈS oCCIDEnTAL (3)

BARCELonÈS (9)

BAIX LLoBREGAT (1)

ALT PEnEDÈS (2)


