
ESTADA D’UN MES A LA BRESSOLA DE ST GALDRIC DE PERPINYÀ  

 

Tres alumnes del Cicle formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil de  l’Institut de Santa 

Coloma de Farners han realitzat una part de les seves pràctiques laborals ( Formació en 

Centres de Treball) a una de les Bressoles de Perpinyà, concretament a la Bressola de Sant 

Galdric. 

Aquí tenim algunes de les valoracions festes per les pròpies alumnes:  

“ Només arribar ja me’n vaig adonar que seria una experiència totalment diferent a la que 

havia estat vivint fins aleshores, i no m’equivocava. Em va encantar veure com nens i nenes 

des de dos anys fins a onze podien jugar en un mateix espai sense haver-hi cap mena de 

conflictes. Vaig gaudir molt de la meva estància, vaig poder observar com era la educació 

vertical, ja que sempre m’havia cridat molt l’atenció. 

La primera setmana, la meva actitud va ser més d’observadora, ja que com he dit, era una 

educació totalment nova i volia veure com la meva tutora duia a terme la tasca educativa. Però 

a partir de la següent setmana la cosa va canviar, ja vaig començar a participar en les activitats 

que dúiem a terme, i inclús vaig realitzar la rutina del “Bon Dia” uns quants dies.  

Valoro molt positiva la meva estada, vaig aprendre moltíssim sobre com educar verticalment i 

sobretot vaig poder veure com nens i nenes dels quals la seva llengua materna és el francès, 

entenien perfectament el català i inclús el parlaven.  Sens dubte una experiència a repetir!”   

Carla Honrado  



 

“ Si  em pregunten  què ha significat França per mi durant un mes,  la meva resposta seria molt 

fàcil, ha estat la meva vida. La meva estada allà ho ha  significat tot, he crescut tant 

professionalment com  personalment, he après un munt de coses, he treballat en un àmbit 

d'educació que no coneixia, he conegut gent meravellosa i he compartit experiències amb gent 

molt important per a mi. També he estat capaç de verificar que es poden utilitzar diferents 

metodologies en educació i que es pot barreja infants de diferents edats i que van aprenen  de 

la mateixa manera. 

 D'altra banda, he de dir que durant les meves pràctiques he pogut exercir de professora, així 

com el tutor de l'aula, ja que aquesta em va donar permís i confiança per fer-ho.  

Els nens i nenes, han estat el millor de tot, és increïble l’amor que pots  rebre d’unes  persones 

tan petites i la gratificació que reps al poder treballar amb ells.  

Com a conclusió diré que la meva experiència a Perpinyà  i concretament a les Bressola de Sant 

Galdric ha estat fantàstica!!!  “   

 



                                                                                                                        

Paula Domínguez  

 

“ La meva estància a Perpinyà, ha estat una experiència que m’ha servit per aprendre moltes 

coses i per créixer com a persona. El fet d’estar fora de casa durant un mes, no se m’ha fet 

difícil  pel fet de conviure amb persones que m’hi he portat mes que bé.  

Per tant la meva valoració és molt positiva, ja que penso que de tot s’aprèn. Hem quedo amb 

els bons moment viscuts, amb els records dels infants molt propers a mi i que es feien estimar 

moltíssim, i dels molts aprenentatges que he fet de molts dels professors que hi havia” .  

Judith Lamolda  
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