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Pràctica 14. Experiències a l’escola 
infantil: hort escolar 

Introducció 
El material audiovisual de suport de la pràctica ens permet conèixer de prop 
l’Escola Infantil Municipal Rosa Fernández d’Elx: equip pedagògic, famílies, 
projectes, estil educatiu, ideari i organització, així com un dels projectes més 
importants i innovadors que en ella es desenvolupen: el projecte de “l’Hort 
Ecològic”. 
 
A més, en el documental podrem conèixer diferents percepcions de l’escola i 
del projecte aportades per un professor d’un cicle formatiu de grau superior, 
tres alumnes en pràctiques i algunes famílies que porten als seus fills a 
l’escola. 
 
Aquesta experiència pedagògica ens permetrà analitzar i reflexionar sobre 
l’impacte de contextos estimulants i les propostes educatives de qualitat en el 
desenvolupament global del infant. 

Objectius 

a) Conèixer l’organització i el funcionament d’escoles infantils 
innovadores. 

b) Analitzar experiències educatives en escoles infantils de 0 a 3 anys. 

c) Conèixer projectes i activitats d’escoles infantils relacionats amb 
l’educació per a la salut i l’alimentació. 

d) Descobrir les possibilitats educatives de diferents activitats 
innovadores. 

e) Reflexionar sobre l’impacte de determinats contextos i activitats en el 
desenvolupament global del xiquet de 0 a 3 anys. 

f) Debatre sobre els avantatges i inconvenients de determinades pautes 
educatives familiars o escolars en el desenvolupament del xiquet. 
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Procediment 

Primera part: Treball tutoritzat 

Inicialment el docent preguntarà als alumnes sobre els seus coneixements 
sobre l’organització, el funcionament i el treball que es desenvolupa a les 
escoles infantils. Aquest debat es completarà amb una introducció sobre la 
justificació de la importància de l’organització, coordinació i el 
desenvolupament de pràctiques pedagògiques innovadores, funcionals i 
significatives a les escoles infantils per al desenvolupament integral del xiquet. 
 
Posteriorment el docent comentarà el contingut general del vídeo i marcarà els 
aspectes fonamentals per a l’observació i l’anàlisi del documental així com els 
objectius que es pretenen aconseguir amb la realització de la pràctica. 

Segona part: Treball autònom 

El grup d’alumnes visualitzaran el documental. 
http://www.infoexpres.es/seccion.asp?idseccion=6114&idnoticia=114909 
L’alumne individualment analitzarà i anotarà els aspectes fonamentals que 
apareixen (experiències, activitats, projectes, comentaris, notes d’interès, 
suggeriments, etc.). Durant el visionat el docent podrà fer comentaris o 
aclariments que afavorisquen l’anàlisi i la comprensió de les activitats 
exposades. Seguidament, individualment o per parelles (segons criteri del 
docent), es contestaran les preguntes que apareixen en el qüestionari. 

Tercera part: Treball autònom 

Finalment es comentaran en gran grup les respostes a les qüestions i els dubtes 
o aspectes a destacar dels continguts tractats. 
 
El docent coordinarà l’exposició de les respostes per part de les parelles, 
completarà els comentaris i respostes i dinamitzarà els debats que sorgeixen. 
 
Tots els comentaris del docent i de l’alumnat formaran part de l’informe final 
elaborat per l’alumne. 

Quarta part: Treball autònom 

Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons l’esquema 
següent: 
 

1. Introducció. 

2. Resum i comentaris de l’observació del documental (individualment) 

3. Respostes de qüestionari (individualment o en parelles) 

4. Comentaris i notes de classe. 
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5. Valoració general de la pràctica. 

6. Bibliografia i webgrafia. 

Activitat alternativa 
Cada alumne elaborarà amb l’ajuda de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) l’INFORME DE LA PRÀCTICA segons l’esquema 
següent: 
 

1. Introducció. 

2. Resum de l’observació del documental. 

3. Respostes de qüestionari individualment. 

4. Elaboració d’una enquesta per a conèixer la percepció que té la 
societat sobre el paper de les escoles infantils, el coneixement que 
tenen sobre aquestes i la importància dels projectes que s’hi 
desenvolupen en elles. Aplica aquesta enquesta a 5 persones i comenta 
els resultats. 

5. Valoració general de la pràctica. 

6. Bibliografia i webgrafia. 

Qüestionari 

1. Destaca i argumenta quins són els principis fonamentals i els pilars en 
els quals se sustenta el treball educatiu de l’Escola Infantil Rosa 
Fernández. 

2. Identifica i comenta les àrees o aspectes del desenvolupament que es 
treballen o potencien a través del projecte de “l’Hort Ecològic”. 

3. Quina és la percepció de les famílies sobre l’escola infantil 
(organització, equip pedagògic, etc.) i dels diferents projectes que s’hi 
duen a terme? En quina mesura consideres que aquesta percepció 
influeix en el desenvolupament i l’aprenentatge del xiquet. 

4. Què opines dels comentaris del professor del cicle formatiu de grau 
superior quan diu que “en aquesta escola l’important és que els xiquets 
siguen feliços, que estiguen bé, que ho passen be i que aprenguen”. 

5. Fes una nota de premsa en la qual argumentes la necessitat de la 
visibilització del primer cicle d’educació infantil i fonamentes la 
importància del primer cicle com a clau i decisiu en el 
desenvolupament de la persona.  
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