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COM CELEBREM ELS ANIVERSARIS AL GEGANT DEL PI? 

 

Com a escola que reflexiona constantment les activitats, materials i pedagogies per al 

bon desenvolupament emocional dels infants, hem volgut tornar a valorar 

pedagògicament la celebració d’aniversaris al Gegant del Pi.  

La celebració dels aniversaris és un moment molt important pels l’infants i les seves 

famílies, perquè és la manera de rememorar el dia del seu naixement. Durant aquest 

dia, els petits experimenten unes vivències i unes emocions que van molt unides a 

l’àmbit familiar i, des de l’escola, considerem que principalment hem de deixar el pes 

de la celebració de la festa dins d’aquest context familiar.  

Com escola volem acompanyar els infants en el seu desenvolupament i això comporta 

també verbalitzar, tant les accions que acompanyen la celebració, com els sentiments 

i emocions que generen. La major part dels infants d’entre 1 i 3 anys perceben el 

temps d’una manera globalitzada i generalitzada. Alhora són capaços d’entendre 

quan és el seu aniversari, així com comprendre que passa alguna cosa bona, especial 

i/o diferent. Per aquesta raó, la nostra intenció és centrar-nos en què tots els nens i 

nenes se sentin inclosos i tinguin un dia en el qual se’ls reconegui que s’estan fent 

grans. 

Ens hem trobat amb la problemàtica de com celebrar-los i sobretot què fer quan 

cauen enmig d’unes vacances. Volem incloure als infants que es troben en aquesta 

situació perquè creiem que d’aquesta manera els ajuda en la formació de la seva 

autoimatge i la seva autoestima. Per  tant, no donarem tanta importància a la data 

concreta del naixement, sinó al fet de tenir un any més, donant-li sentit emocional 

cercant un forat personal dintre del grup. 

La nostra proposta és realitzar un ritual en el qual tingui cabuda un gest especial 

(encesa de llums) que determina el pas del temps. Quan l’infant arribi a l’escola, ja 

sigui el dia que fa anys com si ja ha passat, li reconeixerem verbalment i afectivament 

donant-li el valor i la importància a què ja té un any més en forma de felicitació. Un  
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cop tots els nens i nenes de la classe ja estiguem a l’aula, ens reunirem per explicar 

que un de nosaltres s’ha fet un any més gran. Per aquest motiu encendrà les llums d’un 

pot, ja que és un dia especial per ell/a, aquestes estaran encenses tot el dia per 

recordar a tots i totes que avui succeeix quelcom excepcional. L’infant commemorat 

enganxarà la seva fotografia al  voltant  del pot i anirem afegint la resta de fotos fins 

que estiguin tots els nens i nenes de l’aula. 

Tenint en compte el desenvolupament cognitiu dels infants considerem que no té sentit 

realitzar aquest ritual fins que no fan els 2 anys, ja que  no seran capaços d’entendre el 

significat d’un concepte tan abstracte ni podran participar activament de la proposta. 

Per aquest motiu els grups d’infants que compleixen 1 any no celebraran l’aniversari a 

l’escola, però igualment  els felicitarem de manera verbal i amb mostres d’afecte.  

Nosaltres com escola donem importància als petits detalls  i per això valorem passar 

una bona estona junts fent quelcom especial. 
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