
Carta de presentació del projecte. (màxim 1 foli) 

Dins de l’ambit educatiu, social i cultural volem oferir el  Projecte “Lo Niu”, un
espai de joc i d’acompanyament respectuós, criança i familia. Un grup de famílies i
professionals que volem compartir la criança, des d’un acompanyament respectuós
dins del marc de l’educació viva.
Volem continuar oferint  un espai per famílies i infants alternatiu i   coherent en la
nostra manera d’entendre la vida, l’educació i la criança. 
Creiem que la societat  actual  no  respecta  les necessitats  i  els  ritmes dels  més
menuts i menudes, ni de les seves famílies. Conèixem altres realitats i paradigmes
que mostren una realitat més coherent en allò que necessiten els nens i nenes, ja
que parteixen de tenir un gran coneixement de les fases i  etapes dels infants  i
adeqüen els processos educatius a ells, als seus ritmes, a les seves necessitats.
Volem que el  nostre  territori  gaudeixi  d’un projecte  com aquests  per a  que els
nostres  nens  i  nenes  se’n  puguin  beneficiar,  i  les  famílies  puguin  sentir-se
acompanyades i mirades.
Volem oferir un espai de joc i   relació on el infants puguin jugar i vincular-se amb
altres  infants  i  adultes,  on les  famílies  puguin  compartir  experiències  i  opinions
sobre la criança, i puguin rebre un acompanyament en aquesta i també diferents
recursos per que tinguin el suport necessari durant aquest procés de criar.
Lo Niu és un projecte pensat per tota la família, amb  el focus central en els més
petits i petites, basat en la llibertat de joc i respecte d’una mateixa i  amb les altres,
en un entorn no directriu, per així afavorir la curiositat innata, les ganes d’aprendre,
l’autoregulació i  l’enfortiment dels vincles socials. Volem fomentar la participació
activa de totes les famílies que participen del projecte. 
Ens mouen els valors com el respecte, l’acceptació,  l’autonomia, l’autoestima, la
coeducació, el coneixement personal, de l’ entorn, i els límits.
Dins al projecte LO NIU desenvoluparem i oferirem:

 Espai  de joc familiar“Lo Niu”:  un  espai  per  a  infants  de  0  a  6  anys
d’educació viva i desenvolupament humà on mitjançant l’experiència diària i
la  reflexió  volem  construir  un  model  de  convivència  que  respecte  els
processos  de  creixement  i  desenvolupament  dels  infants  i  els  adults,  en
col·laboració i coordinació amb el nostre entorn natural, social i cultural. 

 Grup de criança: Cuida’t el naixement d’un fill i filla comporta un seguit
de canvis  a nivell  personal  en la mare  i  el  pare,  i  també en l’estructura
familiar. L’embaràs, el puerperri, la criança i la maternitat,  la paternitat son
moments en que la família passa pel procés de redefinició i els pares i mares
han de reconstuir la seva   nova identitat.  Un procés que necessita el seu
temps. 
El  grup  d’acompanyament  amb  pares  i  mares  pretén  crear  un  espai  de
tranquilitat,  seguretat  i  no judici  on els pares  i  mares puguin expressar  i
compartir les seves vivències i sentir-se acompanyades i orientades, si en
algún moment demanen aquesta orientació. Un espai de suport a la família,
als pares i mares que han de acompanyar els seus fill i filles en aquesta nova
etapa de la vida, nodrint i facilitant camins per al creixement.

 Formacions,  tallers,  jornades  i  xerrades: L’associació  vol  apropar
l’educació viva i tota aquesta mirada més respectuosa a les nostres terres i
oferir espais de debat i reflexió on puguem créixer famílies i professionals
per transformar-nos poc a poca nosaltres mateixes i el nostre entorn. Durant
l’any  oferim  diferents  cursos  referent  a  límits  amb  amor,  el  joc,  com
acompanyem, i educació viva.



3. Breu història de l'entitat (màxim 1 foli) 

Los Lliris, neix per la necessitat de creixement personal i de viure més connectades
amb la nostra essència. Amb la creació del Lliris, moltes famílies es van acostar a
les professionals que havíem fundat l’associació per  la possibilitat de gestar un
projecte on sentir-se “tribu”,  acompanyades i  oferir així un ambient respectuós i
alternatiu per la criança dels infants. Així que davant d’aquestes famílies amb ganes
de canviar coses, ens sumem dos professionals que es dediquen a construir el marc
pedagògic i acompanyar a les famílies, que passen a ser part activa de l’associació
en aquest nova aventura.

Amb aquest nou marc, replantegem i reconstruïm l’associació. Avui Los Lliris som un
grup de famílies i professionals amb ganes de compartir la criança des d’un àmbit i
un acompanyament respectuós amb el marc de l’educació viva.

Realitzem un projecte comunitari,  transformador i que inclogui diferents teories i
tècniques per poder treballar  i  donar resposta des d’un nou paradigma que ens
permeti transformar i canvia el nostre entorn per així genera una societat més justa
e igualitària. Al mateix temps les famílies del Niu adquirim un protagonisme i una
vinculació amb l’educació del nostres fills i filles, som part activa del projecte. 

Un projecte  enfocat  des  de  la  pedagogia  sistèmica,  i  altres  eines  i  teories  que
defensem i que fan que l’atenció de tot procés de canvi recau en la persona. Un
projecte on l’alimentació està cuidada, sent aquesta ecológica i de temporada, on
els materials són cuidats, de fusta, de proximitat i en la mesura de les possibilitats
del  petit  comerç  i  artesants,  on  treballem  des  de  la  coeducació  el  gènere  i
acompanyem diferents  processos  sense jutjar,  ni  etiquetar,  nosaltres  sostenim i
oferim espais cuidats, elements, cançons.

Volem aprofitar i potencia tots els recursos que ens pot donar el nostre territori i
potenciar-los, perquè creiem que aquest canvi a de ser comunitari i relacionat amb
el nostre context.



Descripció del projecte (màxim 6 folis) 

D’ON SORGEIX EL PROJECTE?

Aquest projecte neix de la necessitat d’un grup de famílies i  professionals sobre
proporcionar una pedagogia  lliure, alternativa i respectuosa amb els infants. De la
necessitat d´ algunes famílies de trobar un espai per compartir i relacionar-se amb
altres  iguals,  on  l´acompanyament  als  infants  l’entenem des  del  respecte  a  les
seves necessitats autèntiques; necessitat d’un grup de famílies de organitzar-se per
garantir un acompanyament respectuós i personalitzat per als seus fills i filles. Un
espai  de  creixement  i  aprenentatge  per  a  tota  la  família,  moviment,
experimentació,joc i confiança.

PROPÒSITS:

 Espai de llibertat, afecte i creixement per a infants.
 Joc  lliure  i  imaginatiu  com  a  activitat  principal  amb  materials  senzills  i

naturals.
 Hàbits  i  ritmes  diaris  i  setmanals  que  proporcionen  equilibri,  seguretat  i

confiança.
 Acompanyament  respectuós  amb  la  criança  en  tot  el  procés,  des  de  la

concepció del infants fins els 6 anys de vida i el de les seves famílies.
 Respecte i atenció pel ritme individual de cada infant.
 Conviure  amb  els  infants  amb  la  voluntat  que  es  sentien  reconeguts,

estimats i acceptats per que puguin créixer en equilibri i benestar
 Ens  centrem  en  els  desenvolupaments  dels  seus  propis  processos

emocionals, motrius, socials i cognitius
 L’estreta relació entre límits i llibertats permet un acompanyament centrat

en  la  protecció  i  seguretat,  vetllant  en  tot  moment  pel  sentit  de
responsabilitat sobre el de l’obedència.

 El nostre projecte i els diferents serveis que ofereix realitza un aprenentatge
en que les relacions humanes es produeixen dins d’un enfocament holistic,
sempre a través d’una mirada sistèmica.

 Oferir  als  infants  un  espai  en que se’ls  escolti,  respecti  i  valori  els  seus
processos de creixement i desenvolupament.

 Volem interpretar l’evolució de la vida humana en el seu desenvolupament
cap a la llibertat, és a dir, cap a la major expressió d’un mateix

 El nostre principal propòsit és ser plenament i fer-se a sí mateix. Cuidem i
respectem els infants, els seus procesos vitals, les seves ganes d'aprendre,
la seva creativitat i la seva capacitat i curiositat innata. Oferim un espai de
llibertat i d'aprenentatge obert, on els infants puguin experimentar, explorar
i relacionar-se tan amb el seu entorn com amb sí mateixos. Creem un entorn
amorós  i  familiar  on  la  seguretat,  el  respecte  i  la  confiança  permeten a
l'infant escollir, decidir i relacionar-se lliurement amb els altres i sobre tot
escoltar el propi ritme d'aprenentatge. 

 Oferim un espai que permet a les famílies disposar també del propi temps,
que els ajudi en l'aventura de la criança i els faciliti les logístiques diàries.
Fomentem una manera de viure i de créixer natural, conscient, responsable i
tranquil·la, aplicant el sentit comú i atenent les manifestacions de l'ànima de
cada infant.



PRINCIPIS:
Ens mouen diferents  principis  vinculats  amb diferents  pedagogies  alternatives,  i
tenint molt present els principis de la pedagogia  lliure i viva, aquest són:

 Les  relacions  des  d’una  mirada  amorosa  i  sistèmica.:  educar  i  viure  és
sinònim de  relacionar-se,  i  som conscients  que  aprenem a través  de  les
relacions  amb  els  altres.  Cuidar  el  desenvolupament  de  l’infant  i
acompanyar-lo en el seu procés tenint en compte el seu sistema (relacions
des de l‘amor, família, altres educadors i educadores, altres infants i amb
una mateixa)

 Autonomia i autorregulació: l’interacció amb l’entorn i amb les altres parteix
de la necessitat que tenim de jugar, descobrir, conviure i comunicar-nos. Per
tant aquest espai ha de facilitar l’autonomia i la possibilitat de regular els
propis processos motrius, emocionals, socials i cognitius.

 Aprenentatge vivencial i actiu: aprendre implica descobrir, tocar, explorar i
sentir el nostre entorn.

 Desenvolupament de la percepció i educació emocional: per generar-ho cal
que l’acompanyament a l’infant es caracteritzi per un ambient amoròs i una
actitud d’escolta, de vincle d’empatia i de no judici per part del les adultes.

Al  NIU  partim  de  la  idea  que  educar  és  ajudar  a  desenvolupar  les  capacitats
bàsiques  que  l’infant  ja  té,  el  nostre  objectiu  principal  és  que  aquests  infants
esdevinguin  adultes  segures,  autònomes  i  empatiques.  Cal  tenir  en  compte  la
llibertat com a element imprescindible per entendre el nostre projecte del NIU, un
valor que és fonamental en la capacitat de la persona de conèixer el bé, entre altres
valors i, a més poder viure’ls i practicar-los.
L’autoestima i la llibertat han de portar als nostres infants a una reflexió que les
permeti situar-se al davant de la vida, ens porten al respecte cap a una mateixa, les
altres i l’entorn que vivim.
Viurem i fomentarem els principis que ens permetin crèixer a nosaltres, als infants
hi ha les mateixes famílies .

OBJECTIUS

El NIU creu que educar per la pau és fomentar el diàleg, la convivència, la tolerància
i la cooperació com a actituds positives i que cal renunciar a la violència com a camí
per resoldre conflictes. Volem treballar per tal d'aconseguir uns hàbits saludables en
l'alimentació,  en  el  repòs,  en  la  higiene,  en  l'exercici  físic,  en  l'esbarjo  i  en  la
distensió, que facilitin el coneixement del propi cos i les atencions que requereix i,
de  fomentar  la  responsabilitat  vers  l'obtenció  i  el  manteniment  de  condicions
saludables en la vida col.lectiva.

Els objectius principals que ens plantegem en aquest projecte i els diferents serveis
que oferirem dins de NIU seràn:

 Conèixer  el  medi  natural  i  social  per  adquirir  una  actitud  positiva  amb
l'entorn.

 Aplicar  els  coneixements  adquirits  a  la  vida  quotidiana  i  ser  capaç  de
resoldre situacions properes de forma creativa.

 Desenvolupar  la  pròpia  sensibilitat  i  creativitat  a  partir  dels  elements
relacionats amb l'art com la música, les arts plàstiques i el moviment lliure

 Adquirir hàbits personals, de treball, de relació, de salut... que els portin cap
a l'autonomia personal.

 Respectar els valors socials, morals i ètics d'un mateix i dels altres com un
valor positiu.

 Adquirir i mostrar actituds de respecte, conservació i millora de l'entorn.
 Empoderar a les famílies en la criança dels seus fills
 Donar suport a les famílies perquè realitzin un acompanyament respectuós

amb els seus fills.



 Donar suport emocional a les famílies.
 Afavorir  un vincle  comunitari  amb les  famílies,  ja  que defensem que per

poder criar un nen  o una nena cal tota una tribu.

 Treballar la igualtat i el gènere des de la coeducació.

MARC DE REFERENCIA

Partim  de  la  base  que  cada  infant  té  en  el  seu  interior  la  informació
necessària per desenvolupar-se feliçment, i oferim un acompanyament des
de  la  presència,  lliure  de  judicis,  amorós,  respectuós i  personalitzat.
Entenem que, a aquestes edats, els i les infants necessiten un espai assequible,
acollidor i segur, que pugui funcionar com la continuïtat de la criança a casa. I
és per això que apostem per cobrir totes les necessitats d’aquesta bonica etapa,
amb  especial  cura  a  les  més  bàsiques—  aquelles  que  tenen  a  veure  amb  la
supervivència,  que inclouen l’amor,  entès com a  acceptació  i  atenció— i  que
permeten  el  desenvolupament  d’una  alta  autoestima.  En  aquest  projecte
conviuran la  llibertat (d’opció i acció) amb límits clars i  orgànics, basats en el
respecte cap a un mateix, cap als altres, i cap a l’entorn, perquè els infants
aprenguin  i experimentin,  en  la  convivència amb  les  altres  i  en  contacte
sempre amb el seu interior. Així doncs, ambients diversos coexisteixen, sempre a
disposició dels petits i petites, en els quals poden escollir— segons el seu estat,
necessitat o interès del moment— entre les propostes i materials que se’ls ofereixen
diàriament. A més de basar-nos en l’educació lliure,  viva i  activa—  que entén
l’infant  com a protagonista  del  seu propi  procés— també ens enriquim amb les
aportacions el moviment lliure (Pickler, Seitai), de la mirada sistèmica, materials
Montessori, de la teoria de les intel·ligències múltiples,   i de professionals com
Rebeca Wild, Laura Godman, etc..

PEDAGOGIA
L’orientació pedagògia de lo Niu està basada en la confiança que l’ésser humà, com
tots els éssers vius, tenen el potencial intern de fer-se a sí mateixos, per això volem
que els   infants siguin les protagonistes del seu propi aprenentatge per convertir
aquest procés en una aventura:

 Autònoma i intrínseca:  per què tot allò que elles decideixen fer de forma
autònoma  ,ho  aprendran  i  l’utilitzaran  de  forma  conscient,   per  poder
desenvolupar-se  en  el  seu  dia  a  dia,partint  de  les  pròpies
necessitats,emocions i estats d´ ànim,límits…

 Experimental:  l’experiència i  l´  exploració  es converteix com a base de
l’aprenentatge, donant-se lloc a processos oberts.

 Integrador: l’aprenentatge es realitza amb tot el cos i tots els sentits.

 A  NIU  ens  volem nutrir  de  diferents  referents  i  experiències  pedagògiques,
sense tancar-nos ni ser rígides amb una en concret, ja que pensem que de totes
i cadascuna d’elles ens poden aportar molt en el nostre dia a dia. La   nostra
pedagogia es basa en l’amor, la confiança, el respecte i la seguretat. Som un
projecte d'aprenentatge obert, no directiu, on l'infant té llibertat per decidir què,
com i quan vol apendre, sense la interferència de les adultes acompanyants.
Evitem fomentar la por, sense jutjar ni comparar,  acompanyem respectant el
ritme evolutiu i de maduresa de cada infant. Al mateix temps, amb fermesa i
tendresa  establim  les  normes  i  els  límits  que  permeten  donar  a  l’infant
l’oportunitat  d’explorar  la  seva  llibertat  i  de  relacionar-se  de  manera
respectuosa,  segura  i  saludable  tan  amb el  seu  entorn  com amb els  altres.
Facilitem la focalització, la interiorització, la contemplació i el cultiu de: l’amor



universal,  la  bondat,  la  generositat,  la  simplicitat,  la  intuició,  l’empatia,  la
compasió, la cooperació, l’altrüisme, l’alegria, la sinceritat, la calma, l’equilibri...
A través d'una oferta d'ambients adequats i materials seleccionats prèviament,
donem  l'oportunitat  als  infants  de  satisfer  les  seves  necessitats  genuïnes
(experimentació  sensorial,  psicomotricitat  fina,  psicomotricitat  gruixuda,
lectoescriptura, càlcul, joc de rol, música, manualitats...) i activitats espontànies.
És responsabilitat de les adultes acompanyants observar i escoltar per procurar
donar resposta a necessitats no cobertes en el  moment en què van sorgint.
Garantim la seguretat  dels  infants  ja sigui  establint  un espai  lliure  de perills
actius com també vetllant pels perills que comportin les diferents dinàmiques.
Deixem que l'infant s'expressi plenament per poder sentir-se comprès i estimat,
sense  interrompre  els  seus  procesos  emocionals,  mentals-creatius  i  físics.
Acompanyem amb una actitut  conscient  i  un  estar  present,  amb paciència  i
confiança,  sense pressa,  per permetre que l'infant  aconsegueixi  completar la
seva tasca i el seu procés d'aprenentatge amb autonomia. 

METODOLOGIA
Entenem que els primers anys de vida de l’infant són de vital importància, per tant,
volem posar interès en satisfer les necessitats bàsiques, però també les afectives,
emocionals,  personals,  intel.lectuals  i  socials  dels  infants, per  tal  d’incedir  de
manera positiva en el seu aprenentatge i desenvolupament. 
Les propostes  de joc i  activitats  es troben en consonància  amb aquest  principi,
posant especial atenció a la vivencialitat. 

Els ambients
La  separació  dels  ambients  permet  que  diferents  infants  puguin  gaudir
simultàneament de diferents jocs o activitats. Entenem el joc com a necessitat vital,
per tant, aquest serà el principal instrument d’aprenentatge, ja que a partir del joc
els infants es coneixen a sí mateixos i a l’entorn, per tant, el joc és una de les bases
del nostre sistema pedagògic. 
El joc per ambients permet que cada infant aprengui al seu propi ritme i de manera
activa i espontànea. 

La manipulació i l’experimentació
Ens basem en el fet que mitjançant la manipulació i  l’experimentació els infants
estimulen  els  seus  sentits,  com  també  se’ls  ofereix  diferents  possibilitats  de
descoberta  i  se’ls  facilita  el  coneixement  de  les  qualitats  més  evidents  dels
elements del nostre entorn, i tot això sempre mitjançant el plaer del joc.
La llibertat, el desig d’investigar i la necessitat de conèixer, de tocar, de sentir…
farà que sigui una experiència única para cada un dels infants. 

Hàbits i autonomia 
Posem èmfasi en a les “rutines” (hàbits de neteja, arribades, comiats..)

Activa: entenem aquest concepte com un compromís de fomentar en l'alumne una
actitud  observadora,  crítica  i  investigadora i  de  recerca que  mitjançant  la
comunicació i el treball,  arribi a unes conclusions que esdevindran la base de la
seva formació i de l'adquisició d'aprenentatges.

Dialogant: Utilitzem una metodologia  dialogant  que facilita sense imposar,  que
crea  un  marc  i  un  ambient  abans  que  fer  propostes  amb finalitats  concretes  i
definides prèviament per l’adult.

En el marc de la pedagogia lliure, pilar fonamental  del projecte, els límits venen
imposats  pel  respecte a l’altre,  a l’espai  i  als objectes.  En el  conflicte el  nostre
acompanyament es basa en garantir  la seguretat física i  emocional,  seguritzar i
donar  autonomia,  de  forma  que  l’infant  adquireix  progressivament  al  llarg  del
procés  suficients  eines  internes  per  afrontar  per  si  mateix  aquestes  dificultats.
Aquest és un procés que el fortaleix.



Les  Emocions:El  nen/a  i  adolescent  creix  i  desenvolupa  les  seves  capacitats
sentint-se estimada i acceptada incondicionalment en un entorn segur,  amorós i
lliure de judicis.

Contacte  amb  la  Natura:Vivenciant  el  contacte  amb  la  natura  mantenim  la
conexió amb el nostre interior, i experimentem l'apropament i coneixement d'allò
que ens envolta i dóna vida.

PROJECTE ARRELAT AL TERRITORI

Durant aquet primer any de vida de Lo Niu aquest ha estat o ha intentat ser, dins
les seves possibilitats un espai arrelat al territori, vol dónar vida al municipi   amb
una funció dinamitzadora d'una part de la vida que el poble genera, participant del
dies del mercat i d’aquelles activitats que son coherents i conscients amb la nostra
filosofia de vida. Un model on ens agradaria que tot el teixit social s'integrés per
educar i/o acompanyar prenent consciència,  com sàviament ens diu un proverbi
africà i el mateix Eduardo Galeano, que "PER EDUCAR UN NEN  O NENA CAL TOTA
UNA TRIBU”, amb aquest marc hem participat juntament en la residencia La Duna
amb conta contes, sortides en família als refugis de la nostra terra i acampats a la
natura , hem realitzat diferents cursos de formació amb altres col·lectius i durant
aquest any ens hem convertit en un dels projectes referents a les terres de l’Ebre
sobre l’educació viva i activa conjuntament amb l’Espai Tataküa. Hem participat a
l’Institut de Deltebre, apropant el teatre social per parlar de violència, patriarcat i
bullyng, i també hem participat  a les Jornades tècniques de l’ Institut de l’Ebre per
explicar que és Lo Niu.

Així,  per mitjà de projectes de criança alternatius  s’aconsegueixi  implicar nens i
nenes, mares i pares, professionals acompanyants, veïns, voluntaris, institucions…
Oferirem tallers i xerrades per donar a conèixer aquets paradigmes i les diferents
eines que ens apassionen per treballar i transformar des de la vivència i la practica.

PRESSUPOST DEL PROJECTE (1 FOLI)

ASSOCIACIÓ “LOS LLIRIS”

PROJECTE: LO NIU 

 Nomina 2 educadores 13700€

 Seguretat social 6400€

 IRPF 1650€

 Assessoria fiscal 360€

 Confecció nomines mensuals 450€

 Assegurança 200€

 Adequació espai 900€

 Realització xerrades, tallers i cursos de formació 300€

TOTAL: 23960€



L’Associació los Lliris a presentat el projecte a diferents administracions i concursos
per  tal  que  les  aportacions  que  realitzen  les  famílies  siguin  les  més  reduïdes
possibles.

També  realitzen  cursos,  formacions  i  tallers,  així  com  altres  materials  per
l’autogestió del projecte.


