
PERQUÈ CRÉIXER EN
ESPAIS DE LLIURE
CIRCULACIÓ?

A l’etapa d’educació infantil del CEIP Porta des Moll els
infants aprenen a partir dels espais de lliure circulació.
Parlam de sis espais d’aula organitzats en micro-espais
(vida pràctica, sensorial, construccions,
maternal/simbòlic-contes, medi, art, lletres, números), a
més de l’espai de moviment, d’art, de llum i ombres i de
l'espai exterior. 
 
Els espai de lliure circulació permeten que els infants
puguin construir els seus aprenentatges de manera
espontània. Cercam preparar-los perquè siguin lliures,
autònoms, perquè actuïn per ells mateixos, siguin capaços
d’actuar, de prendre decisions i provar estratègies
diferents, la qual cosa els permetrà pensar, conèixer,
descobrir... a partir de les propostes més o menys
estructurades que l’entorn els ofereix, assumint així la
responsabilitat del seu propi procés d’aprenentatge.
 
Els espais afavoreixen la interacció, col·laboració i
cooperació entre infants de diferents edats respectant el
ritme individual de cadascun. 
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Es donen relacions d’ajuda mútua, els infants més madurs
serveixen de model per tal d’estructurar el joc i ajudar a construir
l’aprenentatge i el creixement com a persones.
Aquests espais permeten el desenvolupament harmònic de l'infant i
la reflexió sobre la pròpia acció des d’una posició activa i
competent, possibilitant la comunicació i la trobada amb els iguals i
els acompanyants.
 
La funció de les acompanyants és fer de guies, d’organitzadores,
de mediadores, d’observadores facilitant l’activitat de l’infant,
l’exploració lliure i la construcció de l’aprenentatge sense interferir
en l’activitat. Volem descobrir i ajudar-los a que descobreixin les
seves habilitats i potencialitats afavorint que desenvolupin al
màxim el seu aprenentatge. Creim en un profund respecte cap als
infants i en la comprensió i l’amor del docent com a motor de
creixement i de desenvolupament infantil.Tenim cura dels detalls
per tal que els espais esdevinguin estructurats, ordenats, atractius
i motivadors, creant llocs còmodes, acollidors, càlids i estètics i
atenent les seves necessitats de seguretat dins un clima de
respecte, fent complir normes i límits.
 
 
Els espais de lliure circulació ens permeten “estimular la vida, però

deixant que s’expansioni lliurement”
                                           Maria Montessori

 
 
Per a fer una aproximació als diferents micro-espais, a continuació
els anirem explicant un a un.
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