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LÍNIA METODOLÒGICA 

A l’escola bressol La Quitxalla seguim una línia de pedagogia  activa i motivadora, 
on l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge i l’educador/a actua d’agent 
motivador, generador de situacions de descoberta. 

Potenciem una educació basada en el respecte mutu i en l’acceptació de les 
diferències individuals sempre tenint en compte la diversitat i la peculiaritat de 
cadascú. 

Respectem les necessitats evolutives de l’infant essent conscients que 
l’aprenentatge es fa a través de la iniciativa, l’observació, la investigació, l’exploració i 
la manipulació de l’entorn. A l’escola s’ofereixen varietat d’experiències i materials per 
tal de despertar la seva curiositat i propiciar la posterior reflexió. 

Considerem el joc com a eina fonamental per al desenvolupament de l’infant. Utilitzem 
materials de la natura, de reciclatge, quotidians... en els diferents espais de 
joc/aprenentatge per tal de crear situacions d’aprenentatge significatiu. L’infant tot 
jugant observa, manipula, experimenta, descobreix... És quan afegim la intencionalitat 
educativa  que el “joc” es converteix en generador d’aprenentatges, el vehicle per viure 
la màgia, la fantasia, el compartir i el més important: estimar i sentir-se estimat. 

Utilitzem una mirada global i transversal de diferents línies pedagògiques 
(Montessori, Goldshchmied, Piaget, Malaguzzi “Reggio Emilia”, Pikler...) que aporten la 
possibilitat d’oferir una escola amb una mirada pròpia, plenament compartida amb tot 
l’Equip Educatiu. Configurem la nostra línia d’escola mitjançant l’elecció d’aspectes 
valuosos de diferents corrents educatives amb un objectiu clar: el desenvolupament 
de les capacitats dels nostres infants. 

El dia a dia a l’escola es durà a terme tot creant uns moments quotidians que es 
repetiran de manera regular en el decurs dels dies. Això permetrà que l’infant 
identifiqui aquests moments i els prevegi, tot anticipant-se al què succeirà i que això li 
proporcioni seguretat i confiança. Aquests hàbits l’ajudaran a estructurar-se en el 
temps i en l’espai i constituiran la base de futurs aprenentatges. 

El ritme de La Quitxalla també va molt lligat al pas de les diferents estacions de 
l’any, de manera que es proporcionarà a l’infant elements de joc propis de cada 
estació interaccionant així amb l’entorn que ens envolta. 

Despertem els sentits oferint-los la possibilitat de descobrir mitjançant la vista, el 
tacte, el gust , l’olfacte i l’oïda. Proporcionant-los experiències enriquidores que 
satisfacin la seva curiositat. Així doncs potenciem el desenvolupament harmònic i 
integral de la seva personalitat, mitjançant els sentits i la manipulació. 

Les festes tradicionals hi són molt presents a La Quitxalla tot iniciant el coneixement 
de l’infant cap a aquests moments culturals. Són moments que compartim junts, que 
ens enriqueixen, ens defineixen i ens recorden d’on venim i cap on anem. 


