
PARTICIPACIÓ I COLABORACIÓ DE LES FAMÍLIES A LA VIDA DE 
L’ESCOLA  EN UN DIA AL JARDÍ.  
 
 
A L’Escola Bressol Gespa celebrem des de fa més d’una dècada la “Plantada” una 
festa que parla de respecte envers el medi, de participació de les famílies en la vida 
escolar dels seus fills i filles i que promou la cura de l’entorn més proper amb els 
infants de 0-3 anys. 

                                 La descoberta del medi 
 
Els infants necessiten viure el medi natural per poder 
descobrir-lo, conèixer-lo, entendre’l i respectar-lo i el 
jardí de l’escola els hi dona l’oportunitat d’entrar en 
contacte directe amb aquest medi. 
 
La prada, l’hort, la bassa, el bosc ofereixen als infants 
de la nostra escola una gran varietat d’experiències, de 
moments de plaer amb els altres nens i nenes i amb els 
adults que els acompanyen en aquesta descoberta. 
 
Aquesta interacció directa permet als infants prendre 
consciència de la importància que té el respecte pel 
medi natural i com nosaltres i ells podem transformar-lo 
d’una o altra manera. 
 

 
Les famílies participen de la Plantada 
 
Cada any, cap al mes d’abril, la nostra escola realitza la “Plantada” o dia de la Natura. 
És tracta d’un dissabte en el que tots plegats, mestres, pares, mares i nens i nenes 
gaudim de la natura al jardí. 
Durant la setmana d’abans l’escola posa a l’abast de les famílies un llistat de tasques 
que es duran a terme durant aquesta jornada i que varien segons les necessitats del jardí: 
neteja de la bassa, hort, bosc, laberint, i també un llistat de les plantes que són més 
adients pel jardí, que no siguin invasives, que siguin autòctones i que es podran portar 
per plantar. 
 
 

                     



Les famílies planten enfiladisses, arbres,  plantes oxigenadores per la bassa... de manera 
que el jardí passa a ser una mica nostre, una mica de cada infant que durant el curs 
tindrà cura d’allò que va plantar. 
A la Plantada, també es fan diferents actuacions al nostre hort ecològic com enguany ha 
estat la cura del compostador, el seguiment del cultiu de faves, alls i cebes, i el planter 
de carabasses, carbassons, patates i tomàquets que al llarg del curs germinen els infants 
a les classes i en tenen cura. 

                                                                 
                                                 

  
 

Els avis també participen d’aquest dia i ens ajuden a tenir cura de l’hort durant tot el 
curs. Amb la seves mans expertes, plenes de vivències i de saviesa, els infants 
gaudeixen de la relació amb la gent més gran i aprenen a estimar l’hort. 
Enguany, els pares han treballat com sempre de valent i han portat a terme propostes de 
joc pels infants, reciclant la fusta d’un pi del nostre bosc que vam haver de tallar perquè 
estava malalt. 
                                                                     

           



 
Amb la “Plantada” potenciem la participació de les famílies en la vida de l’escola, però 
també intentem transmetre valors d’estima envers la natura, envers la nostra realitat més 
propera que és la realitat que els infants viuen i valors de convivència i de col·laboració. 
 
 

 
 
 
Després de la feina ben feta, pares i mares, nens i nenes en companyia de les mestres de 
l’escola hem pogut gaudir d’un pica-pica que hem portat entre tots. 
Moltes gràcies a les famílies de l’Escola Bressol Gespa per fer possible aquest dia tan 
especial.... 
 
Equip de mestres 
Escola Bressol Gespa  


