curs 2018/2019

On aprendre és tota una experiència
Associació per a la infància, l’educació, el lleure i el medi natural,
L’ESCOLA DEL BOSC
N.I.F. G66090291
C/ Escoles, s/n – Pla de Rubió – Bústia núm. 39 - 08719 Rubió

lescoladelboscdespinelves.blogspot.com
espinelves@lescoladelbosc.org

Amb el suport de
l’Ajuntament d’Espinelves:

L’Escola del Bosc d'Espinelves és un projecte educatiu per a infants de 2 a 6 anys que
porta a terme l’Associació per a la infància, l’educació, el lleure i el medi natural, L’Escola
del Bosc. Es caracteritza per ser un espai on la natura és l’entorn d’aprenentatge i els infants
poden tenir llibertat per explorar, investigar i experimentar. Vol ser una oportunitat perquè
els nens i nenes potenciïn les seves aptituds intrínseques i aspectes tan importants com un
sentit innat de pertinença i respecte a la natura.
L’aspecte més característic i determinant de l’Escola del Bosc és que els infants
mantenen tot l’any un contacte directe amb l’aire lliure i les seves activitats es desenvolupen
a la natura. Moltes vegades creiem, erròniament, que el fred o l’aire lliure ens porten les
malalties, en canvi, el Dr. Grahn i altres col·laboradors (1997) van demostrar que els infants
que passaven o tenien un contacte diari amb la natura tenien un sistema immunològic molt
més resistent que la resta d’infants.
D’altra banda, existeix un factor molt important en l’etapa infantil a tenir en compte per
al seu desenvolupament: la curiositat. Aquesta és innata a l’ésser humà i els infants volen
aprendre. El desig d’aprendre neix genuïnament a partir d’aquesta curiositat i perquè
segueixi viva, els nens i les nenes necessiten un entorn on puguin explorar, investigar,
moure’s, estudiar o desenvolupar qualsevol activitat que els ajudi a millorar el seu nivell
actual de competència i maduració. L’amplitud de l’ambient a l’aire lliure i la llibertat que
representa per l’infant, li permet prendre decisions com jugar dins del grup, córrer, enfilarse, saltar, mirar, esperar, reflexionar, ajudar, etc.
La barreja de diferents edats dins el mateix grup millora la motivació, l’aprenentatge i
fomenta la interacció social, ja que facilita que els nens i nenes trobin companys
d’aprenentatge, corresponents al seu nivell de desenvolupament; potenciant així, que els més
grans ajudin als més petits.
Al bosc, lluny de l’enrenou, el bullici de la vida ràpida i les formes seductores i colors de
les joguines manufacturades, s’aguditzen els sentits i es veuen les ombres de la llum del sol a
través dels arbres. Aquestes creen una llum misteriosa, donant l’oportunitat d’imaginar,
s’escolten sorolls entre els matolls que fan pensar en els animalons del bosc que corren cap
als seus caus... En aquest entorn, on els infants respiren l’olor del bosc i de la terra, si
tanquen els ulls i paren atenció, poden crear les seves pròpies aventures com una batalla amb
els pirates, una reunió amb la reina de les fades, una trobada amb un tigre...!

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
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corresponent,

degudament complimentada.


Fotocòpia de la tarja sanitària de l’infant.



Fotocòpia del DNI dels pares i/o tutors legals.



Autorització de sortides i assistència sanitària.



Autorització per a la utilització de les dades de caràcter personal.



Autorització d’ús d’imatge i enregistraments sonors.



Resguard de pagament de l’import de la matrícula.



En cas de ser beneficiari del descompte per estar empadronat i residir a
Espinelves, volant d’empadronament.



3 fotografies de l’infant mida carnet.

MATERIAL NECESSARI PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS


Vestits com a “cebes” (per capes), amb roba i calçat còmodes i adequats.



2 mudes de recanvi.



Botes d’aigua i impermeable.



Motxilla (tovalló, esmorzar i ampolleta d’aigua).



Gorra/gorro i crema solar.



Necesser (sabó, pasta i raspall de dents, pinta, crema...).



Bolquers i tovalloletes humides (qui en necessiti).



Mocadors.



Manteta (només els que es queden a dormir).



Cal marcar tota la roba i material per tal d’evitar que es perdin.

d’Espinelves

Preinscripcions:
Obertes durant tot l’any
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Es poden deixar personalment a l’Ajuntament d’Espinelves
o enviar per correu electrònic a espinelves@lescoladelbosc.org.

Matrícula:
Durant tot l’any (sempre que hi hagi places disponibles).
Ens posarem en contacte amb totes les famílies que hagin fet la preinscripció per tal de
citar-les un dia i hora per poder formalitzar la matrícula i mantenir una entrevista personal.
Quota en concepte de matrícula: 100 € (anual)
Quota mensual: 290 € (de setembre a juny).
(Les famílies empadronades i residents a Espinelves comptaran amb un descompte anual).

Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 h. a 17:00 h., amb la possibilitat de convenir
acollides i amb entrades i sortides flexibles. L’estada diària de l’infant serà d’un màxim de 8
hores, no sent recomanable més de 6 hores.
“Una de les capacitats que els nens tenen de
forma natural i en abundància és la imaginació.
Aquesta ha de ser el nostre patrimoni més preuat,
la nostra energia natural més ben curosament
cultivada... no hi ha més vida que la ciència i no
hi ha més ciència que la tecnologia que hi ha al
jardí interior de la imaginació a la que han de
tenir accés els infants, en el que s’ha de permetre
cultivar i on han de ser activament animats

a

viure almenys una part dels seus dies i de les
seves vides”.
Mark Patrick Hederman

