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Col· laboracions:
Visita a la llar d’infants Sant Nicolau
de Sant Andreu de Llavaneres
La nostra Llar va tenir el plaer de rebre una visita organitzada per la
Coordinadora de les Escoles Bressol de tota Catalunya. Amb l’objectiu de fer
una trobada pedagògica sobre com entenem la documentació a la nostra Llar.
Ens vam reunir al Taller del Cos i del Moviment donant la benvinguda a tots els
mestres. Seguidament i amb un plànol de tota l’escola van fer una visita lliure
d’uns 40 minuts.
La nostra historia com escola es va iniciar amb una escola de caire privat amb
el nom de Parvulari Kindergarten Sant Nicolás.
A partir del setembre de 2008 es va fer un canvi en la metodologia que hi
havia, deixant de banda les fitxes, els horaris establerts i les assignatures. I al
2010 va ser gestionada per una empresa privada però de titularitat pública.
Després de moltes trobades amb tot l’equip antic i una part nova del personal
que arribava es van aconseguir fer petits canvis en la mirada que tenia l’adult
cap a l’infant. I junts vàrem encetar un nou camí.
Pel que fa al tema de la documentació a dins a de la nostra llar, creiem que és
l’eina bàsica que ens ajuda a observar què fan els infants, com viuen, com es
relacionen entre ells i sobretot ens ajuda a descobrir aquells temes que més
els interessen. Aproximar la nostra mirada d’adult per apropar-nos a les
famílies i als infants és un punt bàsic de la nostra pedagogia i manera de fer.
Ens dona l’oportunitat d’entendre a cada un dels infants que hi ha a l’escola i
donar una continuïtat per ampliar aquells contextos quotidians.
El fet de poder discutir determinats temes en les reunions de nivell i fins tot en
els claustres ens enriqueix d’una manera positiva a tot l’equip. Obrint la ment i
fent que la mirada s’ampliï. Ens ajuda a cada una de nosaltres ha poder
experimentar, descobrir nous reptes i noves sensacions acompanyades dels
infants.

La Coordinadora ens explica:
XXXI Encuentro Confederación MRP
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Durant aquest Encuentro, hem pogut gaudir de la ponència d’en José Domínguez
Rodríguez, catedràtic de filosofia i doctor en ciències de l’educació, que ens va
exposar la crisi sistèmica que pateix actualment l’educació davant un món
sociocultural canviant. Tanmateix, hem compartit diferents taules rodones
participatives, i gràcies als organitzadors, hem gaudit d’una visita teatralitzada a
Torre del Mar, Màlaga, per tal de conèixer una mica més la diversitat cultural del
territori.

Ho fem a l’escola:
Els nostres infants de 2-3 anys visiten la Biblioteca….
Escola Bressol Municipal La Cadirera
El Bruc
L’Escola Bressol del Bruc, és força petita. Estem ubicats en un entorn natural al peu de la muntanya de Montserrat, a
un municipi de 2000 habitants. Podem gaudir de la natura, però també tenim un fàcil accés als serveis del municipi i
compartim diferents experiències amb altres nens i nenes del mateix.
Dos cops al mes, els infants del grup de 2-3 anys de l’Escola Bressol marxen a la Biblioteca a fer sessions
d’apadrinament amb diferents alumnes de 4art de primària de l’Escola del Bruc.
Pensem que des de ben petits els infants han de tenir accés a la cultura, als contes, han de veure els adults llegir per
tal de trobar-hi el gust a la lectura, però incorporar aquest interès és molt més fàcil si ho poden compartir amb altres
infants.
Són nens i nenes més grans, més avançats en la lectoescriptura, però molt motivats per ajudar als més petits
/
a desenvolupar aquells aspectes que ells i elles ja són més capaços.
És important tenir-ne cura d’aquest primer contacte dels més petits amb la lectoescriptura, cal afavorir vivències
positives, posant èmfasi en la relació que s’estableix entre els infants protagonistes.
Els nens i nenes de l’Escola dels grans tenen cura dels petits, els tracten amb afectivitat i sense perjudicis. Els infants
de 2-3 anys es senten protagonistes, acompanyats i viuen una primera experiència en aquest àmbit a nivell social més
enllà de l’Escola Bressol.
L’espai de la Biblioteca és facilitador de relacions, de coneixement d’altres espais, i és l’exemple de que l’Escola no són
només les quatre parets que ens envolten, tot allò que els interessi als nens i nenes pot ser-hi incorporat per tal de
fomentar en major mesura les capacitats de les que ja disposen els nostres nens i nenes.
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La Júlia té un gran forat i no li agrada gens. Per això, tracta d’omplir-lo i tapar-lo
de moltes maneres diferents per tal que desaparegui. Ho aconseguirà? La vida
és plena de trobades. I també de pèrdues. De vegades aquestes pèrdues són
insignificants, com perdre un llapis o un paper. Però n’hi ha d’altres que poden
ser importants, com perdre un projecte, la salut o una persona estimada. El buit
és un llibre que ens parla de la resiliència, o la capacitat de sobreposar-se a
l’adversitat i trobar-hi un sentit.
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