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Escola Bosc Arrels                       
INFORMACIÓ CURS 2018-2019  

 

Preinscripcions 

Obertes durant tot l’any 

Es poden enviar per correu electronic a: arrelsescolabosc@gmail.com 

 

Matrícula 

Durant tot l’any (sempre que hi hagin places disponibles) 

Ens posarem en contacte amb totes les famílies que hagin fet la preinscripció per tal de 
citar-les un dia i hora i poder formalitzar la matrícula i realitzar una reunió inicial. 

 

Quota en concepte de matrícula: 225 euros (un cop l’any)  

Quota mensual: 225 euros (de setembre a juny) 

 

Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 15:30h. Hi ha la possibilitat d’ampliar l’horari 

fins les 17:00h, però no recomanem que l’estada de l’infant sigui de més de 6 hores. 

 

 

“La naturalesa és sàvia i, 

igual que una llavor, cada 

infant conté al seu interior 

tot allò que li és necessari 

per poder créixer."   

(Emmi Pikler) 
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El projecte pedagògic de l’Escola Bosc Arrels té tres objectius principals: el respecte a 

l’infant, el joc espontani i el contacte amb la natura.  

En aquest espai es vol acompanyar a l’infant de manera respectuosa deixant que sigui 

ell mateix el protagonista de tots els seus aprenentatges, respectant els seus propis 

processos i ritmes. Creiem que tots els infants neixen amb un instint innat de voler 

explorar i descobrir coses, d’aprendre, i creiem que el joc lliure és un dels motors 

d’aquest aprenentatge. L’altre motor fonamental perquè es doni aquest aprenentatge 

espontani és el contacte amb la natura i l’aire lliure.  

És un projecte on els infants passen tots els matins de dilluns a divendres al bosc amb 

els seus acompanyants (mestres) que els proveeixen un marc de seguretat, confiança i 

respecte, per tal que desenvolupin el seu joc i els seus interessos amb llibertat en el 

medi natural.  

El contacte amb la natura els ofereix espais i experiències difícils de reproduir en 

ambients tancats o en visites puntuals a la natura. Ofereix materials suficientment rics i 

variats com per a estimular els seus sentits, despertar la seva curiositat, donar ales a la 

seva imaginació, fabricar les seves pròpies “joguines”, construir el seu joc simbòlic, i 

oferir reptes de diferent nivell per al seu desenvolupament.  

Aquest tipus de projecte tot just fa poc ha començat a introduir-se al nostre país, però 

ja funciona des de fa dècades en països dels entorns germànics i escandinaus. Ja ha 

generat nombrosos estudis científics on es mostren els avantatges que deriven del 

contacte diari amb la natura per al desenvolupament motor, sensorial, cognitiu, social i 

psicològic dels nens, així com per a la seva salut física i mental. I des del punt de vista 

més curricular, a aquests nens i nenes no fa falta explicar-los la natura, perquè la viuen 

a diari. Reben per tant, un punt de vista més ecocentrista i menys catastrofista del medi 

ambient, i això donarà lloc a una actitud més inclusiva i proactiva cap a la natura quan 

siguin adults. 

 

 

 



 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA  

• Full de sol·licitud de la matrícula 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.  

• 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 / A l’hivern roba i calçat de neu. 

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

• Gorra/gorro i crem solar.  

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

• Bolquers i tovalloletes humides (qui en necessiti).  

• Mocadors.  

• Manteta / sac de dormir (només els que es queden fins les 15:30h o les 17:00h).  

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


