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Предучилищното образование в Испания се разделя на два етапа, в зависимост от 

възрастта на детето – детските градини са за деца от четири месеца до три години –

там няма разделение ясла, детска градина, предучилищна група. Именно втората 
част (escuela infantil) е за деца от три до шест години.



Заниманията в първият етап са свързани с психомоторното развитие 

на детето за този възрастов период. Опитни учители работят върху 

интелектуалното и физическото развитие на децата. Също така се 

обръща внимание на социализацията на детето.

Периодът от 3 до 6 години е подготвителният етап към 

задължителното образование. През първата година се учат на 

самостоятелност. През втората година се учат да броят до 10, да 

разпознават гласните, да четат и пишат. Преди да започнат да 

пишат учителите ги учат как да движат правилно ръката и китката.



В края на детската градина детето се разпределя в един от подготвителните 

класове в избрания колеж. В този клас младият „ученик“ се учи на логическо 

мислене, писане, основи на аритметиката и четенето. Също така децата 

посещават уроци по музика и танци. В повечето училища в старшия 

подготвителен клас децата започват да учат английски. Група деца се 

ръководи от един учител.



Посещението на градина до 3 години не е задължиелно в страната. Децата в 

групите са средно между 20 и 25. Нетрадиционното е, че децата спят на 

дюшеци на земята, а нямат легла. Всеки ден в края на деня след детската 

градина родителят получава анализ за развитието на детето си. Храната не е 

осигурена във всички градини, някои позволяват да се внася храна.

Заради големия брой чужденци, повечето градини предлагат и обучение на 

английски език.

Стаите са големи и просторни. Нямат телевизори, но имат подвижни платна, 

на които се прожектират приказки, песни, на които децата танцуват. 

Отбелязва се всеки празник, като се правят тържества. Рожденият ден на 

детето се празнува една седмица, като той е лидер в групата. Прави се албум 

със снимки, албум с рисунки от всички дечица. 



Консертадо е училище, в което децата почват обучение от тригодишни, под 

опеката на монахини, които приемат всеки месец символични дарения 

между 20 и 40 евро. В консертадо училищата децата задължително са с 

униформа. А малките деца носят престилки, които се наричат “баби”.



Интересното е, че при някои държавни детски градини таксата се определя в 

зависимост от дохода ви. Ако имате годишен доход от 25 400 евро – месечната 

такса в детската градина ще бъде около 300 евро на месец. Ако вашият 

годишен доход е малко по-нисък, около 16 700 евро, ще плащате около 210 

евро на месец. Други са напълно безплатни, зависи от провинцията, в която 

се намирате.



Цветни прозорци в три размера, не квадратни, а кръгли, показват на 

децата, че перспективата за заобикалящия ги свят може да се 

пречупи през много погледи и цветове. Това е архитектурният 

шедьовър или детската градина във Валес Рубио в Испания.



Помещенията са разделени по възрасти – за деца под 1 година, интериорът е 

оцветен в синьо, който им въздейства успокояващо. За децата между 1 и 2 

стаите са боядисани в оранжево, което стимулира психомоторното развитие и 

предизвиква активност в децата. А малчуганите между 2 и 3 години играят в 

стаи, оцветени в зелено, което обуславя контакта с природата.



Идеята на дизайнера е да създаде пространство, в което децата да 

учат психомоторното и умственото развитие, както и социалните 

умения.


