EL PASSADÍS
A L’EBM El Lligabosc tenim un llarg passadís, que amb el pas del temps i curs a curs
s’ha convertit en un espai de comunicació de tota la comunitat que en formem part.
Al passadís hi ha la cartellera d’informació, però en
realitat, potser és l’espai que crida menys l’atenció.
També, hi ha un cartell amb fotos, on hi som tot el
personal de l’escola donant la benvinguda. Però, no
són fotos actuals, sinó de quan nosaltres teníem 2
anys, per recordar a tots que nosaltres també vam ser
petites.
Un gran mural a la dreta conté les fotos i els noms de tots els infants, juntament amb
tot el personal educatiu que forma part de l’escola.
Amb cada esdeveniment (castanyada, primavera, carnaval, festival de circ,etc) entre
pares, mares, mestres i alumnes decidim com el decorarem. Hi ha d’haver espais per a
tots i totes. El passadís, està dividit en tres alçades. A la part més baixa, a l’alçada
dels ulls dels infants, hi haurà una decoració per a ells (interactiva o no). Més amunt,
una de conjunta i encara més amunt, la destinada als adults que pot ser escrita i/o
amb imatges ( com els poemes de la primavera pasada).
A més, el passadís és l’exposició dels
treballs conjunts, com el mural de la
primavera, fet entre tots els infants.
Cadascú, ha participat amb una feina
concreta i amb un resultat conjunt
impressionant.

El passadís és també, la documentació gràfica de tots els fets més importants que els
pares i mares no poden veure personalment: l’adaptació, les sortides, les activitats,
etc. El mateix dia, en acabar, pengem les fotos al passadís, perquè tothom pugui
gaudir-ne. Imagineu-vos com xalen els infants podent explicar, amb un suport gràfic,
la màgia d’allò que ha passat fa una estona!.
Tota la comunitat ens en sentim molt orgullosos. Cada matí, quan els nostres infants
entren a la llar, veiem com pares, mares…, passen revista de tot els que hi ha, com
fent un passeig pel túnel del temps i van entrant, poc a poc, en l’univers de l’escola.

