
Benvolgudes famílies,  
 
Us enviem aquesta informació sobre la xerrada que tindrà lloc el proper 18 d'octubre a les 15.30 h  a l'EBM 
El Lligabosc  perquè creiem que és molt interessant que hi pugueu assistir per la implicació que té en el 
projecte educatiu de les escoles bressol municipals.  

 
 
Al  llarg de tot el curs 2016-2017 tot el personal educatiu de les 6 escoles bressol hem estat fent una 
formació sobre el tipus de material de joc que posem a l'abast dels infants. Aquesta formació s'ha basat en 
l'observació dels nostres espais a l'escola i en elaborar noves propostes per poder fer un joc més ric i creatiu 
per als infants de 0 a 3 anys.  
 
Han estat uns mesos de reflexió i treball conjunt que ens han ajudat i motivat per entendre els espais de les 
escoles bressols des d'una visió més participativa dels infants.  
 
Per al curs 2017-2018 seguim fent aquesta formació també a partir de l'observació del nostre treball a les 
aules , i volem engegar un projecte per elaborar materials de joc i poder anar transformant el tipus de 
joguina amb uns material de jocs menys definits, més versàtils i creatius i que fomentin més l'autonomia i 
l'aprenentatge dels infants.  
 
Per això  hem volgut programar aquesta xerrada amb la persona que ens està donant aquesta formació 
perquè pugueu conèixer de la seva pròpia veu el tipus de treball que estem engegant.  
 
I a més, amb la intenció de poder, a partir d'aquesta xerrada,  crear alguna comissió de treball entre 
educadores i famílies,   per què ens ajudeu -cadascú en la mesura que li sigui possible - a elaborar aquest 
tipus de material de joc.  
 
Us demanem doncs la vostra participació i col·laboració amb aquest nou projecte per les escoles bressol que 
esperem que us engresqui tant com a nosaltres.  
 
 
Salutacions cordials,  
       Xarxa d'Escoles Bressol Municipals 
 
 
 
Aclariments:  
 
Si us plau, confirmeu la vostra assistència a les direccions de les escoles per tal de poder preveure 
l'aforament.  
 
Si veniu a la xerrada podeu deixar els infants a la vostra escola bressol sense cap tipus de cost.  

XERRADA: EL JOC DE L’INFANT A L’ESCOLA BRESSOL. COM ACOMPANYAR- LO I QUINS 

MATERIALS SÓN ELS ADEQUATS  

L’infant a l’escola bressol juga i es relaciona la major part del temps. És a través del joc que explora 
l’entorn, coneix el seu cos i manipula els materials, i això permet que aprengui i creixi.  

Parlarem de la importància del joc en les edats primerenques, i com podem afavorir un joc lliure, 
enriquit amb materials de joc adequats, i sempre acompanyat per la presència de l’adult.  

 

Anna Farré, formació bàsica en pedagogia Pikler de l'Institut Lóczy de Budapest 
 
www.annafarre.cat 


