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Les mestres ens expliquem
Tallers d’estiu
Escola Bressol Patufet
L’Hospitalet del Llobregat
Els “Tallers d’estiu” responen a unes necessitats de l’escola durant el més de juliol. És una
proposta que compagina les tasques internes d’escola amb activitats diàries dels infants.
Van sorgir per la necessitat de proposar activitats alternatives als jocs d’aigua al pati. Tot i
que considerem que la característica estacional del mes de juliol és ideal per proposar jocs
amb l’aigua. Calia pensar quelcom nou!
Els tallers, en sí, són un conjunt d’activitats diàries amb una organització que provoca una
dinàmica diferent a la de la resta dels curs, possibilitant l’intercanvi i la interrelació entre els
nens i nenes de l’escola, els adults i els espais.
En una època en que els infants estan totalment adaptats, volten tranquils per les classes i
es coneixen bé els espais de l’escola, a les educadores… tenen més seguretat, domini i
confiança en ells mateixos, els altres nens/es, dominen les rutines diàries, mostren
curiositat i interès per la resta d’espais - visites que han anat fent durant el curs a les
diferents classes,…
A primera hora del matí, per donar la benvinguda a la
família, els nens van a la seva aula i amb la seva mestra i
després fent els grups estan formats per 12-13 nens/es de
diferents edats i acompanyats per una mestra.
Cada dia es proposen 4 tallers diferents i cada setmana
només es fan tallers durant 4 dies (dilluns, dimarts,
dimecres, dijous i els divendres ens trobem tots al pati per
fer una activitat conjunta que acostuma a ser “jocs d’aigua”
amb propostes com: fer bombolles de sabó, rentar els ninos
i nines amb manyoples, jugar amb esponges...
És important ésser flexibles i tenir pensats recursos
alternatius per si no es poden fer els tallers, ja sigui per
alguna baixa laboral, manca d’espais per obres o mal temps.
A l’escola gaudim d’un espai polivalent que ens ofereix la
possibilitat de portar a terme activitats conjuntes a l’interior:
vídeos, diapositives, narració de contes, titelles, ballar...

Fem salut
Les picades d’ insectes
Els més petits són susceptibles a les picades, sobretot a l'estiu perquè porten gran part de la superfície corporal al descobert i a
més presenten unes característiques immunològiques especials.
Les vespes, abelles, borinots, escorpins i escolopendres tenen picada verinosa. Els mosquits, puces i paparres no són verinosos
però la seva picada és molt molesta i poden transmetre malalties.
Com tractar picades en nens
▪ Mantenir una correcta higiene de la pell i ungles per evitar infeccions.
▪ Si la picada és verinosa aplicar fred a la zona amb un drap moll o gel.
▪ Si causa picor administrar loció antiprurítica (calamina) i si la picor és molt intensa, hi ha molta inflamació o butllofes, consultar
amb el metge.
Casos especials
▪ Fibló o paparra adherida: les picades d'abella deixen un fibló que s'ha de
treure i en el cas de les paparres s'han de retirar de la pell amb ajuda d'alguna
substància. Mai s'han d'estirar perquè es trencaria i no l'extrauríem totalment.
▪ Hi ha picades que poden provocar al·lèrgies. Les més freqüents són les
d'abella i vespa. Els símptomes son: dificultat respiratòria, dolor abdominal,
confusió, cal anar metge urgentment.
En cas de al·lèrgia coneguda el metge pot recomanar dur un kit de emergència.
Marta Oliva Rigall
Diplomada en Infermeria

Relació amb l’ entorn
4art Congrés dels MRPs
Del passat 21 al 23 de novembre del 2014 es va celebrar a Lleida el 4art
Congrés dels MRPs, amb el lema: Educar i aprendre en un nou escenari.
La primera part del congrés es va gestar a Segòvia del 21 al 23 de febrer.
Allà es va veure la necessitat de rellançar la renovació i pedagògica, per tal
de contribuir a un món més just, més viu, més proper, més humà.
En aquests moments es fa necessari concretar les claus educatives
bàsiques, davant les noves situacions politiques, econòmiques i socials. Per
això es va plantejar com un procés obert i participatiu cap a una educació
renovadora.
A Segòvia, es va seleccionar les claus, els eixos i desprès a Lleida, es van
anar concretar les d’actuacions reals, per arribar a canvis reals. Aquesta va
ser el propòsit d’aquesta segona fase del procés, ja no es tractava de
revisar els principis marcats, sinó que van ser el punt de partida.
Ara es tracta de “posar-ho en marxa”.
Més informació
http://www.fmrp.cat/

Voleu explicar?

La Berta i les ulleres de
visió empàtica
Autor:
Júlia Prunés Massaguer.
Editorial:
Omniabooks
Un bon matí la Berta es troba
unes ulleres molt especials, les
ulleres de visió empàtica i comença a veure-hi
diferent.
Un conte sobre comunicació afectiva.

Ho fem a l’escola
Els espais i materials com a element educatiu
Escoles Bressol Municipals
Vic
ELS ESPAIS I MATERIALS COM A ELEMENT EDUCATIU:
UN DELS PILARS PEDAGÒGICS DE LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS DE VIC
La Coordinadora d’escoles bressol de Catalunya va incloure
dins les activitats pedagògiques d’aquest curs visitar les tres
Escoles Bressol Municipals de Vic (EBMV) , raó per la que el
passat dissabte 10 de gener es van mobilitzar en aquesta
activitat unes 30 mestres i educadores d’educació infantil
d’arreu de Catalunya.
Prèviament a visitar els espais de les tres EBMV, la jornada es
va iniciar amb una petita xerrada on es va presentar el procés
d’implementació del projecte “Els espais i materials com a
element educatiu”, dut a terme des de l’any 2009 al 2013 a les
tres EBMV. Un projecte que té una forta influència de la
pedagogia de Loris Malaguzzi, pedagog Italià i de les escoles
infantils de Reggio Emilia.
Per garantir i fer possible la
implementació, l’equip va poder comptar amb el suport i
assessorament de Francesca Daboli i Paola Soggia
professionals del Centre d’Innovació i Formació en Educació
(CIFE) de la Universitat de Vic.
Es tracta d’un procés llarg de transformació ja que el canvi
real no consisteix en el simple canvi de la distribució del
mobiliari i del tipus de materials que s’ofereixen als infants
sinó que es produeix un canvi profund en el concepte d’escola,
de metodologia, d’imatge d’infant i del paper de l’educador
respecte al que es tenia inicialment. Aquest treball va ser
possible perquè els equips educatius de les tres Escoles
bressol municipals compartien l’objectiu i la necessitat de
realitzar aquest canvi. Tot i que durant el procés es van
generar mil incerteses, pors i resistències, hi havia la
motivació i l’acompanyament suficient per fer-ho possible.
Loris Malaguzi deia “Si tota l’escola concorda, els projectes i
els estils es creuen. Esdevé una escola diferent.” (pàg.65
Temes d’in-fàn-cia, educar de 0 a 6 anys. Loris Malaguzzi i
l’Educació infantil a Reggio Emilia).

L’escola bressol, a partir de la distribució i l’organització dels
espais i materials a l’abast dels infants, es converteix, com va
dir Paola Sogia, en una de les formacions realitzades, en un
gran laboratori polisensorial per a la investigació i per a
l’autoaprenentatge dels infants. A la vegada, hem pogut
observar que genera grans canvis en el funcionament quotidià
i en les relacions que es produeixen entre infants, entre infantadult i entre infant-espais i materials.
Els espais i materials en constant moviment i transformació
adopten un paper protagonista dins l’escola. La capacitat
comunicativa i provocativa del propi espai promou l’acció
espontània i creativa de l’infant. Es tracta d’espais i materials
planificats, pensats i nutritius que, per una banda, han de
donar resposta a les diferents necessitats evolutives i als
interessos dels infants de: manipular, pensar, comunicar,
temptejar, provar, observar, explorar, crear, jugar. Per altra
banda, els infants han de poder trobar-hi oportunitats
d’intimitat, d’afectivitat, de seguretat i de relació. Es tracta
d’un model educatiu que parteix de l’aprenentatge actiu,
dinàmic i, sobretot, molt autònom de l’infant i on l’adult
permet que l’infant en tot moment del dia sigui protagonista
del seu aprenentatge.
Hem de dir que ens ha impactat, i ens continua impactant, el
poder i la influència que exerceixen l’espai i els materials en el
comportament, en el benestar, en les relacions i en
l’autonomia dels infants. Hem constatat que un espai com
més ben cuidat, més ben pensat, més acollidor, més bonic i
ric sigui, més benestar i més oportunitats d’aprenentatge i,
per tant, més possibilitats de desenvolupament proporciona a
l’infant.
Loris Malaguzzi parlava de l’espai com a tercer educador.
Nosaltres el vivim com un gran aliat de la mestra i de l’escola
ja que, mentre els infants juguen, investiguen, experimenten,
interactuen, intercanvien i aprenen en els diferents ambients
de l’aula i de l’escola bressol, la mestra pot observar,
acompanyar i donar una atenció molt més individualitzada a
cada un dels infants en el moment en que més ho necessiten.
Com diu la Marta Martínez, una mestra de l’EBMV Horta
Vermella: “Em sento tranquil·la perquè sé que l’espai està
educant.”
Marta Casellas Castells Directora de les EBMV
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