Dossier pendent d’edició

Escola de bosc del Montseny
Un espai de joc i descoberta entre el cel i la terra

Filosofia
L’Escola de bosc és un espai de joc i aprenentatge a la natura per a infants i també per a
adults que desitgin vivenciar, gaudir i créixer en un entorn viu. Neix del desig d’oferir
experiències regulars en entorns naturals: explorar, experimentar, observar, descobrir, viure
la natura i mantenir-nos connectats amb ella, recordar que nosaltres també som natura.
Els valors que sostenen l’Escola de bosc del Montseny són:
❖ Connexió amb la natura
❖ Intel·ligència emocional i afectiva
❖ Joc com a font d’aprenentatge
❖ Aprenentatges vivencials, autònoms i significatius
❖ Vida i ètica sostenible, empatia ecològica
❖ Pensament sistèmic i global, resiliència
Al cor de la nostra pràctica desitgem fomentar la confiança, la creativitat, la resiliència, el
benestar i l’empatia en els infants, vers si mateixos i mateixes, els altres i l’entorn. Reforçant
la seva autoestima, autonomia i autoregulació i ajudant a desplegar el seu potencial com a
persona.

L’Escola de bosc

L’Escola de bosc del Montseny ofereix a infants d’edats entre 3-12 anys l’oportunitat de
desenvolupar confiança i habilitats a través de l’aprenentatge directe i actiu en espais
naturals.
Durant les sessions els infants poden triar l’activitat que desitgen i fer-les al seu propi ritme.
Aprenen activitats noves, jocs, habilitats, coneixements i exploren, practiquen, juguen i
descobreixen segons el seu interès.
A totes les sessions, hi ha propostes relacionades amb l’ús d’eines, construcció de cabanes,
convivència amb altres espècies, manualitats amb elements naturals i vivència i gestió dels
quatre elements: foc, aigua, vent i terra.
Proposem activitats diverses segons l’estació de l’any, per tal que puguem gaudir i aprofitar
al màxim les oportunitats que ens ofereix la natura a cada estació.

❖ A l’hivern la majoria de propostes giren al voltant del foc, cuinem receptes diverses,
aprenem a encendre’l de forma similar a com ho feien a la prehistòria, el gestionem i
el cuidem amb tot el grup, fem jocs al voltant del foc i converses i compartim al
voltant d’aquest element tan important en l’època freda.

❖ A la primavera i la tardor, fem sortides de recol·lecció, identificació de rastres i
familiarització amb la resta d’animals, manualitats amb elements de la natura,
observació dels canvis estacionals, etc. Gaudim també de la pluja, comuna durant
aquestes estacions, i de les oportunitats que aquesta ens ofereix.

❖ A l’estiu l’element aigua agafa el paper principal, fem sortides al riu, coneixem i
vivenciem els ecosistemes vinculats al medi aquàtic, explorem zones ombrívoles,
aprenem a moure’ns en una estació molt calurosa; fem jocs i activitats d’aigua, fem
rutes seguint el curs del riu.

Funcionament de l’Escola de bosc
Oferim sessions de bosc setmanals i mensuals. Les sessions setmanals són de 2 hores per
la tarda. Les sessions mensuals són de 3h30m en cap de setmana.
Tenim grups segons edats similars: 3-5 anys i 6-12 anys.
Demanem un compromís trimestral, els pagaments es fan complerts a principi del trimestre.
Això ho fem amb la intenció de crear un grup estable que pugui aprofundir en les propostes,
establir relacions duradores i viure un procés conjunt i compartit.
Per als grups d’edat de 3 a 5 anys, demanem que cada infant vingui acompanyat per un
adult referent durant les sessions. És una manera d’entrar suau i progressivament en la
dinàmica de l’Escola de bosc i d’establir vincles poc a poc amb nosaltres i els altres infants.
Per als grups d’edat de 6 a 12 anys, proposem un espai per infants, sense adults. Si en
algun cas l'infant necessita un adult referent a prop, en podem parlar i acordar com estar al
grup sense interferir en la dinàmica establerta i com acompanyar a l’infant fins que es senti
preparat i relaxat per a quedar-se autònomament.
Per tal de mantenir el benestar i la seguretat del grup, tenim una normativa de funcionament
específica per a cada activitat, sortida i proposta que oferim. Aquesta normativa està
consensuada desde l’Associació Anglesa d’Escoles de Bosc. A més a més, procurem
realitzar una gestió de riscos en la que puguem aprofitar els beneficis que ofereixen
minimitzant-ne els perills.
Les places són limitades i normalment s’omplen aviat, contacta amb nosaltres si tens ganes
de gaudir-ne.

La Clariana, espai familiar
La Clarina, és un espai familiar al bosc, al baix Montseny, per infants de 0-4 anys i les
seves famílies,que desitja acompanyar els seus processos de vida i aprenentatges.

Un projecte que entrellaça:
●
●
●

La pedagogia viva, la criança amb mirada del Seitai i les experiències d’escola de
bosc.
Donar suport a les famílies durant la primera etapa de la infància-criança.
Respectar i acompanyar el desenvolupament de l’infant. Oferint propostes i materials
adequats a aquesta evolutiva, i un espai-temps tranquil i enriquidor per la franja
d’edat 0-4 anys.

Ens trobem setmanalment, per gaudir de temps per explorar, descobrir, manipular,
observar, experimentar, fer i no fer, estar... Mantenir als infants connectats a la seva pròpia
naturalesa i a la natura que ens envolta, el nostre hàbitat.

La intenció és crear periodicitat i regularitat amb la interacció amb la natura i el grup, creant
la nostra petita comunitat La Clariana.

Proposem activitats diverses segons l’estació de l’any, per tal que puguem gaudir i aprofitar
al màxim les oportunitats que ens ofereix la natura a cada estació. Les propostes
estacionals són similars a les propostes de l’Escola de Bosc, adaptades a la franja d’edat i a
les particularitats del grup de La Clariana.

Funcionament de La Clariana
Les trobades setmanals tenen una durada de 3 hores, i són en diferents espais del Parc
Natural del Montseny.
Les trobades tenen caires diversos:
●
●
●
●

Sortides campament
Sortides excursió
Visites socials (bombers, pastora, etc)
Sortides amb rodes

Els infants venen acompanyats d’un adult referent. Durant la trobada proposem un espai per
exposar temes relacionats amb la criança i l’educació, un espai per compartir, de debat i
reflexió per als adults.
El projecte segueix les següents pautes:
➢ Ens trobem un cop a la setmana
➢ El dia de trobada és els divendres de 10:30 a 13:30h.
➢ Els infants estan a l’espai acompanyats d’un referent, a partir dels 2 anys hi ha la
possibilitat que es quedin de forma autònoma. Per a decidir-ho, fem una valoració
individual de cada infant-família i un procés d’adaptació consensuat.
➢ Jocs, cançons, contes i activitats sempre en relació a la natura.
➢ Cada família portarà esmorzar per compartir (fruits secs, fruita, pa, galetes d’arròs,
etc.).
➢ Dinem conjuntament a les 12:30h, cada família porta la seva carmanyola amb el seu
dinar.

