
Per explicar la importància de fer 
un itinerari didàctic o, el que és el 
mateix, una excursió amb xiquets i 
xiquetes de 2 i 3 anys podem partir 
de la concepció piagetiana que 
considera que les persones apre-
nem quan un nou coneixement 
s’integra en el nostre esquema 
cognitiu i l’enriqueix i modifica, 
podem dir que les sortides perme-
ten i afavoreixen la integració de 
coneixements i la modificació dels 
esquemes cognitius previs.

Si a això li sumem que les noves ex-
periències són significatives per a ells 
aconseguirem que l’aprenentatge 
també ho sigui. Citant textualment 
a Novak quan ens parla del plante-
jament que Ausubel fa sobre l’apre-
nentatge significatiu << ... l’aprenen-
tatge significatiu és un procés pel 
qual es relaciona nova informació 
amb algun aspecte ja existent en 
l’estructura cognitiva d’un individu 
i que sigui rellevant per al material 
que s’intenta aprendre >>

Per tant, les excursions van a afa-
vorir el desenvolupament del pen-

sament ja que comporta: rebre 
informació, contacte directe amb 
la realitat i investigació (manipula-
ció i actuació sobre el medi).

La nostra experiència ens de-
mostra que a través dels itineraris 
didàctics (sortida a la biblioteca, 
al mercat de proveïments, etc.), 

podem aconseguir que s’esta-
bleixen les relacions d’assimilació 
i acomodació segons Piaget, ja 
que aquestes experiències els 
motiven, permeten el joc i l’ex-
pansió, acostar al seu entorn a 
descobrir i satisfer els seus interes-
sos i necessitats.

CONEIXEM EL NOSTRE ENTORN

DESCOBRINT 
LA NATURA
A poc a poc anem descobrint les 
oportunitats que ens ofereix el nostre 
exterior. Quan eixim de l’aula tro-
bem una gran varietat d’oportuni-
tats per a disfrutar, jugar, investigar, 
compartir... És el moment de fer ca-
rreres amb les bicis, de prendre el sol, 
de jugar a l’exterior i amb l’exterior.

“La natura ens ajuda  
a trobar la nostra essència” 

Juvi Galan



L’art és l’expressió material i verbal 
de com veiem, sentim i interpre-
tem el món, tot el que ens rodeja. 
És un dels llenguatges universals 
de l’ésser humà.

L’expressió artística té una forta 
influència en el desenvolupament 
cognitiu, emocional, social i físic 
dels xiquets i de les xiquetes. Les 
arts en general ajuden a organit-
zar la seua experiència de vida, a 
conéixer-se a si mateixos i a enten-
dre el món que els envolta. Les arts 
els permeten experimentar amb 
la manipulació i comprensió dels 
objectes, sons, motles, formes, om-
bres, moviments, estructures, que 
tenen la qualitat de referir-se a al-
guna cosa, exemplificar o expres-
sar alguns aspectes del món. 

La infància i les expressions artísti-
ques comparteixen els mateixos 

llenguatges comunicatius. Perme-
ten als xiquets i a les xiquetes desen-
volupar la seua manera particular i 
única de mirar el món, de sentir el 
món i de formar part d’eixe món. 
L’art és acció, moviment, expressió, 
pensament, investigació, explora-
ció i comunicació. És entrar en con-
tacte amb u mateix, amb l’espai, el 
temps, els objectes i els altres.

En la nostra escola estem rodejats 
d’artistes. Les expressions plàstiques, 
en llibertat, en una acció efectiva, 

per mitjà del moviment, possibiliten 
accions de descobrir i experimentar 
a través de la manipulació dels ob-
jectes i dels materials.

L’acció artística compromet els me-
nuts a desafiaments creatius, i pro-
mou a més un desenvolupament 
personal, la motivació, la presa d’ini-
ciatives. Els permet realitzar els seus 
propis descobriments i disfrutar a al-
tres amb això, sense por d’equivo-
car-se, a augmentar la seguretat en 
ells mateixos i la seua autoestima.

Una metodologia emprenedora, 
innovadora i pròpia, basada en el 
desenvolupament de competèn-
cies dissenyades i pensades per a 
aconseguir un creixement adequat 
del nostre alumnat, respectant la 
seua individualitat des d’un prisma 

socialitzador. Eixa és la nostra apos-
ta. En definitiva, en les nostres aules 
intentem ajudar els nostres xiquets i 
xiquetes a ser “competents” per a 
la vida, sent ells mateixos els prota-
gonistes principals de la construc-
ció del seu propi coneixement.

L’EXPERIMENTACIÓ, 
UNA FONT DE DESCOBRIMENT

Per a desenvolupar les nostres 
competències, creem i desenvo-
lupem diversos ambients motiva-
dors i estimulants per als nostres xi-
quets i xiquetes. En estos ambients 
potenciem l’experimentació  i el 
joc. Les activitats d’experimenta-
ció promouen la iniciativa, la moti-
vació, són reptadores  i creatives. 
No sols els permet mirar, sinó prac-
ticar l’observació com una activi-
tat en si mateixa.

El procés d’investigació en estes 
edats implica tots els sentits: “veu-
en” amb les mans. L’experimen-
tació  permet descobrir, i no hi ha 
aprenentatge sense descobriment. 
Amb l’experimentació despertem 
l’interés dels xiquets i xiquetes per 
conéixer, manipular, crear…

INFÀNCIA I ART



EL PODER CALMANT DE LA CARÍCIA

No podem oblidar-nos de les 
emocions, les quals estan presents 
en el dia a dia a la nostra escola: 
jugar en companyia, adonar-se 
que estar al costat dels altres ens 
ajuda a créixer, que els amics es-
tan per compartir, per riure, que 
la vida és més bonica amb altres 
.. tots els valors importants s’apre-
nen quan formem part d’un grup, 
la solidaritat, l’empatia, la humili-

tat, la generositat, i quants abans 
ens n’adonem, millors persones 
serem.

A la nostra escola, comencem 
el curs treballant els vincles, pro-
gramant diferents activitats per 
afavorir l’afectivitat així com la 
seguretat i confiança del xiquet i 
la xiqueta durant l’etapa d’adap-
tació a l’escola.

Una de les activitats va ser jugar 
amb teles, manipulant, tombant i 
tapant-se amb elles i arrossegant 
d’un lloc a un altre de l’aula.

CREANT 
VINCLES

“El massatge infantil és un art tan an-
tic com profund. Simple però difícil. 

Difícil de tan simple. Com tot allò 
que és profund” 

(Leboyer, 1998, p. 29). 

Des de Ninos creiem en la impor-
tància del massatge infantil, per 
això des que són ben menuts in-
tentem crear un espai emocional 
d’interacció, entre el xiquet i la 
xiqueta i les persones d’afecte, 
ja que en estes edats a través del 
tacte reben molta més informa-
ció que per altres sentits.

L’objectiu principal del massat-
ge és estimular tots els sentits dels 
menuts i les menudes, com tam-
bé afavorir el creixement en se-
guretat, comunicació i sanitat a 
nivell físic, psicològic i emocional.

Podem dir que el massatge apor-
ta una gran quantitat de beneficis 

per als xiquets i xiquetes que a sim-
ple vista no podem veure, com per 
exemple: enforteix el sistema immu-
nològic, beneficia el sistema diges-
tiu, ajuda a calmar els còlics, afavo-
reix el sistema circulatori, beneficia 
el sistema muscular…

Els xiquets i les xiquetes, mit-
jançant estes activitats, es re-
laxen i es mostren més receptius 
durant el dia, per això a l’escola 
intentem dur a terme esta tasca 
tan important i tan beneficiosa.



A la nostra escola ens agrada ofe-
rir activitats relacionades amb el 
descobriment i l’experimentació. 
En esta ocasió, l’escola s’ha om-
plit de llum i color amb les activi-
tats de «llums i ombres».

Hem manipulat tot tipus de mate-
rials, des de llanternes, pintures, llums, 
ombres, transparències. Etc. Les acti-
vitats que més agradaren als xiquets 
i a les xiquetes varen ser les llanter-
nes, les ombres i les llums. Agafàrem 
una caixa de cartó i la convertírem 

en un túnel per al corredor, que 
enfosquírem amb teles de colors, 
donàrem transparència a les fines-
tres i posàrem uns llums al sostre per 
a donar-li més intriga. Només calia 
mirar les seues cares de fascinació!

Amb les llanternes vam recórrer 
tots els racons de l’escola i de 
l’aula, i no ens deixàrem res per 
descobrir; els xiquets i les xiquetes 
exploraven intrigats.

Una de les activitats que els agra-
dà va ser la de les «Ombres a 
l’aula obscura», on penjàrem una 
tela, apagàrem la llum i els vàrem 
mostrar imatges d’animals que es 
projectaven.

UNA ESCOLA  
PLENA DE LLUM

10 anys vivint la infàn
cia


