“Tot és cerimònia en el jardí salvatge de la infància”
P.Neruda

Missió i objectius
El Niu neix per caminar cap a un acompanyament respectuós a la infància, des
del nostre projecte i a la resta de la nostra societat, perquè:
- Creiem en la necessitat de crear vincles afectius segurs en la infància, i de
construir les nostres emocions de forma respectada, així com una lliure expressió
del joc i el moviment, com a bases d'un desenvolupament íntegre de la persona.
- Creiem en la importància de l'educació com a eina de transformació social, i
créixer cap a una societat més justa, igualitària, auto gestionada i humanista.
- Creiem en la implicació de la família en els espais dels nostres infants. Creiem en
la criança compartida i en l’aprenentatge i el creixement fet en grup.
I per això volem:
- Oferir un espai d’Acompanyament Respectuós per a Infants de 2 a 6 anys.
- Acompanyar a les seves famílies amb cura i respecte, facilitant-ne la integració
grupal i el creixement i l’aprenentatge d’estratègies pedagògiques i de criança.
- Ser un equip pedagògic en constant creixement i aprenentatge, on el suport
mutu i l’acompanyament respectuós siguin també la forma de treballar.
- Difondre la pedagogia viva a través d’activitats, portes obertes i acollint
voluntaris per tal de fer arribar el canvi més enllà de les nostres portes.

La actitud con las criaturas es diferente no sólo
porque (.. ) subestimamos sus capacidades, sino
también porque tenemos inconscientemente
interiorizado que estamos por encima de ellas, que
somos sus superiores y ellas son nuestras
subordinadas. (.. ) La práctica adulta de mandar sobre
las criaturas es tan vieja como el patriarcado mismo.
Casilda Rodrigañez

Mirada
Què entenem per acompanyament respectuós
L’Acompanyament Respectuós parteix de la nostra creença en què podem
acompanyar el procés dels infants sense imposar-nos. Actuant com a adults que
donem seguretat i cuidem sense ocupar l’espai que correspon als infants com a
centre del seu aprenentatge i creixement.
La no-directivitat i l’anti autoritarisme són fonamentals en la nostra relació amb
els infants. Confiem en les seves capacitats i no busquem condicionar ni dirigir el
seu procés d’aprenentatge ni les seves relacions i interaccions cap a un objectiu
en concret. No jutgem el seu camí. Observem els seus processos, cuidem els
espais i quan ho creiem oportú podem fer alguna proposta a través dels materials
que hi ha a l’espai.
Treballem des de la presència i la mirada amorosa. Som a l’espai, receptives i
obertes, amoroses i fermes. La nostra intervenció ocorre per delimitar, contenir,
nomenar... no per orientar, dirigir, suggerir ni manipular.
Som conscients que en la nostra presència hi som nosaltres. No som neutres. No
busquem la falsa objectivitat. Ens relacionem amb els infants de forma sincera,
des de la nostra subjectivitat. Cuidem no portar a l’espai dels infants les nostres
necessitats.

El que realment enforteix un nen és que pugui
desenvolupar les seves capacitats, els seus recursos i
això requereix d’entorns i d’adults que sàpiguen
acompanyar-lo sense anticipar-se, sense voler
ensenyar-li allò que no li interessa. (...)
L’actitud de confiança implica doncs no anticipar-se
a la demanda del nen, implica acompanyar els
interessos del nen sense envair-lo, sense tenir la
intenció què aprengui res.
Jordi Mateu

Visió de l’ésser humà i la infància
Podem deixar “espai per a ser” perquè confiem plenament en l’ésser humà com a
organisme autorregulat. Des del naixement. Entenem l’autoregulació com la
capacitat espontania i visceral de tot organisme viu en la seva cerca de l’equilibri.
Creiem que un infant respectat podrà entrar en contacte amb les seves
sensacions i percepcions, que amb aquestes es construirà una idea de si mateix,
del que necessita. Amb espai i temps es comunicarà i aprendrà a interaccionar
amb el món, amb els altres. Observarà com se sent. Buscarà satisfer-se, el plaer,
l’ordre i la plenitud.
Creiem que amb la nostra presència i observació podrem acompanyar els bloquejos
en aquest procés (si es que es produeixen), anomenar-los i proporcionar a l’infant i
la família, l’espai i les interaccions perquè es desenvolupi i creixi.

Cultivar la ética de la autorregulación es confiar en
la sabiduría instintiva de la vida y en la certeza de
que el ser humano nace esencialmente bueno (...) la
autorregulación promueve el respeto al ritmo del
movimiento pulsátil del organismo de los pequeños,
en su flujo de tensión-carga-descarga-relajación.
Evânia Reichert

Com acompanyem els infants
La curiositat com a motor de l’aprenentatge
Entenem l’aprenentatge, el creixement i la curiositat com a característiques
naturals i intrinseques de la infància. L’aprenentatge és espontàni i sorgeix de
l’interior de l’infant, orientant-se cap a fora.
Només allò que l’infant vincula amb el seu dia a dia, amb les preguntes que es fa
a si mateix, podrà ser un aprenentatge significatiu. La vivència és on creix. Les
acompanyants proporcionem la llibertat i l’espai per a què l’aprenentatge es pugui
donar i som presents per anomenar i integrar. Entenem que cada infant fa els
seus processos amb els seus temps.
I per satisfer aquesta curiositat, la llibertat de moviment n’ès l’eina principal.
La llibertat de moviment i d’expressió
En el moviment l’infant s’investiga a si mateix i a l’entorn. És en el moviment que
conquista l’autonomia. El joc espontani, la investigació, l’expressió de les emocions,
totes passen per la llibertat de moviment.

Los pensamientos y emociones del ser humano se
construyen desde la forma física que es su cuerpo.
El cuerpo es la materialización y a la vez, el medio o
vehículo para pensar y sentir.
Luz Casanova
L'expressió lliure i creativa permet a l'infant modelar el món i integrar-lo, fer-lo
una mica seu. Tot allò que ha absorbit en la seva interacció amb l'entorn, mogut
per la curiositat, ho digereix i ordena mitjançant la llibertat d'expressió. El resultat
és el món segons el seu jo.

El juego no es una evasión de la realidad, sino una
oportunidad para probar modelos alternativos de
realidad; y la fantasía es la herramienta a través
de la cual se crean, comprenden, prueban y, en
último término, se utilizan nuevas alternativas.
Javier Herrrero

L’Acompanyament emocional
I què li passa al seu jo? L'infant vibra, es contrau, s'expandeix, polsa... tot en
interacció amb el món i amb els altres. Les emocions es van construint durant
tota la vida, moltes s'aniran matisant i regulant socialment. Però les emocions
primàries apareixen en la infància fresques, fortes, com un riu de força vital.
Al Niu acollim qualsevol emoció. Acompanyem amb tranquil·litat i sense judici.
Anomenem l'emoció, posem l'atenció en com la viu, com la construeix cadascú.
Des de la presència amorosa, el silenci. Donem temps i espai perquè l'emoció faci
el seu procés. Perquè l'infant pugui sentir-la, observar-la i finalment expressar-la i
deixar-la marxar.
Cuidem el grup d'infants. Treballem conscients de la necessitat de pertinença i
reconeixement. Establim uns límits ferms i clars per cuidar les persones del Niu. I
els expliquem als infants amb paciència i amor tantes vegades com sigui
necessari.
Alhora, no perdem la mirada interna per observar la nostra emoció davant la seva.
Ens cuidem i treballem en els nostres espais personals de cura i supervisió
Perquè el creixement es pugui donar hi ha un element bàsic: la seguretat. Les
persones ens expandim quan ens sentim segures, i ens repleguem quan tenim
por. Per créixer els infants necessiten sentir-se segurs, relaxats, no en alerta. Una
part important d'aquesta seguretat prové de l'acompanyament emocional i com
acompanyem la por, i com validem la resta d'emocions. També és important que
hi hagi un vincle segur entre les Acompanyants i els infants, i que el lliure
moviment i lliure expressió hagin permès l'autonomia.

En l’amor també hi ha un cert compromís, un desig,
no de canviar l’altre, sinó de que aquest trobi el seu
camí, un intent d’estar present per a l’altre,
d’acompanyar-lo en el seu procés, per a allò que
necessiti, que a vegades simplement serà presència.
Un compromís amb el creixement de l’altre.
Jordi Mateu

Educació creadora
Influenciades pel treball d'Arno Stern incorporem la mirada de l'educació creadora
per a acompanyar el joc del traçar dels infants. Entenem que els humans tenim
una memòria cel·lular que es manifesta mitjançant un codi universal que té una
evolució programada genèticament.
Al Niu donem espai per la no desconnexió amb aquesta memòria orgànica per tal
que sorgeixi espontàniament i des de dins el traç i la creació.
Així doncs, entenem el traç com un joc per cobrir unes necessitats orgàniques
dels infants. Els infants s'inicien en aquest procés amb autèntic plaer i una
profunda necessitat que els porta a traçar ineludiblement. Per això oferim diversos
espais preparats per a la creació des de l'Aquí i l'Ara, sense influències, projecte ni
programa. Els infants tracen sense ser valorats ni condicionats ni comparats. No
hi ha cap intenció en el traç, ni cap representació. És pur joc en què sovint no
saben què succeirà. Els infants tracen sempre allò que necessiten i poden. Volem
que cadascú sigui el que profundament és i se senti vàlid.
Per a dur-ho a terme, al Niu s'ofereixen dos espais amb materials concrets
adequats i preparats per cobrir les seves necessitats de traçar.

El desarrollo de la capacidad creadora para
cualquier circunstancia de la vida se basa en la
posibilidad de reencuentro con todo lo que se tiene
de diferente, original y personal, sin inhibiciones y
lejos de la exhibición. Libre de modelos,
comparaciones y juicios, el miedo desaparece, los
límites se rompen y se evoluciona más allá de lo que
imaginamos ser capaces. Así se puede improvisar,
investigar, crear y desarrollar la actividad más
seria y rigurosa que existe: el juego.
Diraya

Límits que cuiden
Els límits ofereixen un marc orientatiu per on moure’s i trobar-se amb l’espai, els
materials i la resta d’iguals. I dins d’aquest mapa els infants poden sentir-se
segurs i moure’s amb llibertat. Així com, créixer en un entorn cuidat i
desenvolupar-se de manera sana.
Tots els límits de l’escoleta són funcionals i necessaris per a cuidar l’espai i els
materials i cuidar-nos. L’expressió dels límits es fa des del respecte i la cura,
sovint oferint alternatives que puguin cobrir les necessitats del moment dels
infants.
La societat es troba limitada, així com els humans estem limitats per una capa
que és la pell que ens protegeix i ens crea separant-nos les unes de les altres.
Com les cèl·lules, tot organisme està separat del seu entorn per membranes
semipermeables. Les limitacions són condicions de vida i d’aquesta manera es
produeixen dinàmiques de desenvolupament, que inclouen distincions entre
l’exterior i l’interior. Amb aquestes limitacions trobem la seguretat en qualsevol
organisme individual per trobar l’autèntica cooperació amb altres organismes.

Des del nostre punt de vista els límits són una
part inherent de la vida. A nivell fisiològic, la
pròpia vida es dóna dins de límits: la més simple
cèl·lula, o un bebè humà, és un ser limitat per la
seva pròpia membrana. Sense aquesta limitació
no existeix identitat.
Javier Herrero

L’espai cuidat i el contacte amb la natura
Un espai on els infants se sentin segurs, l'hagin pogut explorar amb tranquil·litat.
Que els elements siguin adequats a la seva edat i no sigui sobreestimulant. Un
espai que permeti la tranquil·litat i el silenci des del qual pot sorgir l'avorriment i la
curiositat.
Un espai amb materials que acompanyin els processos de cada infant o
col·lectivitat en aquell moment donat. Per tant amb propostes de material que
puguin anar canviant. Amb prou espai neutre- buit per a què els infants el puguin
omplir i conquistar.

Toda la naturaleza comienza a susurrar sus
secretos a nosotros a través de sus sonidos. Los
sonidos que antes eran incomprensibles para
nuestra alma, ahora se convierten en el lenguaje
significativo de la naturaleza
Rudolf Steiner
I un espai a través del qual puguin estudiar el món i elaborar les seves teories. Un
espai que permeti respirar la natura, sentir els seus sons, observar altres éssers
vius, caminar les estacions, els canvis, la vida i la mort. Descobrir com construeix
la natura, les seves formes, olors, colors. Sentir-se’n part. Deixar-se fusionar,
observar els propis impulsos.
Des d’aquesta mirada es construeix el Niu, i la seva estructura diària.

Ritme diari
Com es desenvolupa el ritme diari sempre depèn de les necessitats dels infants,
del temps que fa i de la proposta diària. D’aquesta manera, en l'horari de 09:00 a
14:00, l'ordre dels esdeveniments, en principi, és el següent:
09:00 a 09:30 Arribada
09:30 Rotllana
10:00 a 12:30 Proposta diària i joc lliure
12:30 Recollida
12:35 Dinar
13:00 Joc lliure
13:30 Recollir i conte de tancament
13:45 a 14:00 Arribada de les famílies

El joc, és tota activitat que conté una actitud
lliure, agradable, essencial; que és aplicable a
totes les situacions de la vida, i finalment
potenciadora de qualsevol de les dimensions de la
persona.
El joc constitueix una manera específica de
funcionament de la intel ·ligència infantil que
forma part del procés d’adaptació a la realitat
Jean Piaget

El procés de vinculació
El fet de separar-se de les figures de referència per primera vegada pot ser un
moment angoixant per l’infant. La percepció del concepte de temps està encara
molt poc desenvolupada a aquesta edat, disposant de menys recursos per
autoassegurar-se davant les angoixes. Per això, un infant pot viure com un
abandonament el fet de ser deixat en un entorn que no és el seu, durant un matí.
És un moment molt sensible tant per la família i l’infant, com per les
acompanyants. Per aquest motiu hi posem molta atenció i intentem cuidar-nos
totes en aquest procés, procurant tenir espai suficient per comunicar-nos com
estem i quins dubtes o angoixes se’ns desperten.
És un procés en el que l’infant marca el ritme, i cada infant és diferent, així com
les necessitats (personals i laborals) de cada família. Així doncs, la durada del
procés serà particular en cada cas. Ens trobem família i acompanyants i decidim
plegades, i observem i revisem tants cops com sigui necessari.
El procés de vinculació al Niu implica en primer lloc entrar en contacte amb
l’espai, per tal que l’infant faci seu aquest entorn. La presència de les adultes de
referència és molt important en tot el procés d’adaptació, que pot durar mesos en
alguns casos.

¡Qué diferente la perspectiva, si contemplamos sus
deseos como la maravillosa vitalidad de sus
maravillosos cuerpos! Entonces lo que nos costaría
es decirles ‘no’, y en cambio no nos costaría nada
ponernos a desbrozar el terreno para que sus
vidas tuvieran la máxima expansión posible. Sus
deseos todavía son el pulso de su vida, lo que
alienta su existencia.
Por eso la negación de los mismos, aunque no nos
demos cuenta, supone una negación de su vida, un
cuestionamiento de su existencia.
Casilda Rodrigañez

• Al principi, l’infant i l’adulta de referència fan visites de curta durada per
familiaritzar-se a l’espai.
• Després, infant i adulta de referència, comencen a venir tot el matí.
L’infant investiga el lloc. Observa i entra en contacte amb els altres infants i
adultes, amb la seguretat d’estar acompanyat per la seva família.
La presència de la mare/pare no és activa, es limita a estar disponible per si el
seu fill o filla el necessita.
Durant aquest període la família ajuda a crear el vincle entre l’infant i les
acompanyants, per exemple, donant suport a les seves accions i resolucions de
possibles conflictes. Fomentant el vincle amb les acompanyants, l’espai i els altres
infants de forma continuada, inclús un cop fora del Niu, per exemple, recordant
noms, moments viscuts o portant objectes del Niu a casa, entre d’altres.
• Un cop l’infant està familiaritzat amb l’entorn i comença a posar la seva atenció
en els seus desitjos i necessitats, l’adulta que l’acompanya començarà a moure’s
cap a l’espai més allunyat de l’infant, sempre que no li provoqui angoixa i
explicant-li on es troba.
• Quan l’infant se sentin segur, tranquil i conﬁat amb el vincle establert amb
l’espai i les acompanyants, l’infant començarà a quedar-se sol a l’espai.
L’adulta de referència començarà a fer sortides a l’exterior, al principi curts
períodes de temps que aniran augmentant progressivament a mesura que l'infant
vagi agafant més confiança. Durant aquestes sortides serà molt important que
l’infant sàpiga, i confiï, en que tornaran a buscar-lo.

Les persones adultes
FAMÍLIA
La família és d’on venen els infants i cap a on tornen després del Niu a integrar
el que quedi pendent. És el que porten dins de si mateixos, és qui són i des d’on
es construeixen. Quan un infant ve al Niu, la seva família ve amb ell. És el que
juga i el que expressa mentre es va creant a si mateix, es va individualitzant en
aquest procés de descoberta que és la infància.
Per tant, al Niu acollim a la família quan acollim a l’infant. Escoltem i coneixem
els adults que cuiden de l’infant. Volem saber com viuen, què transiten a cada
moment. Volem compartir-los com està l’infant al Niu, què ha descobert, què l’ha
emocionat, amb qui ha vinculat. Per aquest motiu creem els espais necessaris
perque aquest compartir es pugui donar.
Més enllà, aquestes persones que són la família dels infants també fan un procés
en integrar-se en un projecte en el què comparteixen espai amb altres famílies,
amb altres infants. També necessiten ser cuidades (ser escoltades, informades,
acompanyades, respectades…). L’equip del Niu té cura que cadascú trobi el seu
espai al Niu, i les famílies demanen allò que necessiten per a que pugui ser
escoltat. Els límits, com amb els infants, es posen amb amor i respecte.
I el grup de famílies com a sistema també és cuidat i se li atorga l’espai que
necessita, facilitant les interaccions i la participació de totes.
ACOMPANYANTS
Les acompanyants són les persones encarregades de sostenir l’ambient del Niu, de
cuidar l’espai i les interaccions de totes per a crear un espai segur en què puguin
créixer els infants i relacionar-se les famílies. En aquesta tasca, posen límits on és
necessari, modifiquen els espais, busquen els materials i fan propostes segons
observin i sentin.
Les acompanyants són en si mateixes la seva eina de treball, i en aquest sentit
es cuiden i es nodreixen, donant importància a la supervisió de la seva feina, al
respecte en les relacions entre elles, i a la feina interna de creixement i cura. Des
d’aquesta concepció poden assumir el rol que els pertoca com a contenidores del
projecte.

A los niños no les enseñamos a ser creativos.
Simplemente, intentamos que no pierdan esa
conexión con su interior. Esa es la mejor garantía
para que su creatividad esencial se manifieste. Es
un respeto hacia ellos sólo posible si nosotros nos
respetamos a nosotros mismos.
Pere Juan

VOLUNTÀRIES
Les persones voluntàries són una part important del Niu. Permeten atendre amb
més ulls als infants, aprofundir en el compromís per promoure la pedagogia viva i
compartir amb un equip d’acompanyants més ampli.
Són cuidades per l’Equip del Niu que les acompanyen en el seu procés al Niu, que
s’inicia amb l’Observació i pot arribar fins a la proposta.

Xarxa
El Niu neix dins un espai més ampli, que és l’Òliba. Per tant en comparteix la
filosofia i els objectius en sentit ampli. Com l’Òliba, el Niu té com a fita
acompanyar a l’ésser humà de forma respectuosa i no violenta, permetent
l’expressió particular i creativa de cada persona, com a garantia d’una vida plena.
El Niu, més enllà de l’activitat diària amb els infants, col·labora amb l’Òliba en la
creació de formacions i tallers per formar i ampliar la mirada tant de les famílies,
com de les professionals que acompanyen infants.
Al Niu treballem per difondre la pedagogia viva a través d’activitats, portes obertes
i acollint voluntaris per tal de fer arribar el canvi més enllà de les nostres portes.
Si bé cada infant i família que acompanyem és en si mateix una llavor de canvi i
revolució, som conscients que aquest objectiu no s’aconsegueix treballant soles i
aïllades, sinó que és en la col·laboració amb altres projectes amb qui compartim la
mirada cap a la infància, que podem generar canvis de més durada i abast.
Per aquest motiu, volem trobar-nos amb projectes educatius alternatius de la zona
del Gironès i l’Empordà, per trobar sinèrgies que ens permetin créixer i consolidar
un canvi en l’acompanyament a la infància, i ho fem a través de diferents acords
de col·laboració (Projectes Amics)

Es necesario que estemos convencidos, nosotros los
adultos antes que nadie, de que los niños no son
solo ostentadores de derechos, sino portadores de
una cultura propia. Que son ostentadores de una
capacidad de elaborar cultura, que son capaces de
construir su cultura, y de contaminar la nuestra.
Loris Magaluzzi
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La sabiduría es un modo de ser y de conocer que
nos lleva más allá de los límites impuestos por
nuestro pequeño yo, más allà del depósito de
nuestra propia experiencia, sumergiéndonos en las
corrientes más profundas de la conciencia. Los
niños viven inmersos en esas corrientes y forman
parte de ellas.
Tobin Hart

