
TROBADA PEDAGÒGICA

Llar d’infants Rexics



INFANT CAPAÇ
A Rexics partim de la base que els infants són capaços de fer, de pensar, de

crear, de raonar, d’aprendre per ells mateixos...

És important un entorn favorable ple d’oportunitats per a que puguin

desenvolupar-se. Creiem en la grandesa de moments que ens dóna el dia a

dia, la quotidianitat, les vivències que sorgeixen d’uns i altres en la pròpia

convivència.

Per això són bàsiques les experiències que poden sorgir, per exemple, d’un

esmorzar compartit en un grup; on podem aprendre hàbits socials (esperar

mentre es prepara la fruita), hàbits d’higiene (rentar-nos abans de menjar),

de salut (els beneficis de la fruita), conceptes (noms de fruites),

llenguatges (converses que es creen), hàbits d’autonomia (menjar i beure el

què necessiten)...



L’AUTONOMIA

Un altre gran pilar de la llar és la importància a l’autonomia; les accions

que poden arribar a fer sols basant-se en les seves capacitats, habilitats i

interessos.

Pensem en que hem de donar les oportunitats i el temps necessari per a

que es duguin a terme aquestes accions. Amb paciència, sense presses,

confiant en ells i elles, pensant en cada persona i en el moment en què es

troba a nivell evolutiu i emocional.

En un dia hi ha molts moments idonis: quan necessiten mocar-se, posar-se

aigua, canviar-se, fer un pipí, posar-se la jaqueta, endreçar estris

personals... Aprofitem-los!



MATERIALS I ESPAIS

Els materials que els mostrem i els espais en què es troben són

rellevants per als seus aprenentatges.

Quan parlem “d’espais de lliure circulació”, on els infants es mouen,

juguen, decideixen per ells mateixos on anar, què fer, amb qui fer...

hem de plantejar constantment el què estem oferint.

Les mestres triem uns materials que ajudin a pensar, a crear, a

aprendre; Creem uns espais amples amb propostes pensades per un

adult però on hi pugui haver diversitat d’accions, no només un joc

concret, ja que ells i elles molts cops creen quelcom que no ens

podríem imaginar... Materials naturals, reciclats, combinats... Que

aportin experiències diverses per a tots els sentits.



PROPOSTES
Riquesa, originalitat, interès, continuïtat, diversió, varietat...

Si volem que els infants siguin capaços de créixer lliures, decidint i fent,

hem de pensar propostes adients al moment i el grup: tenir en compte les

individualitats, l’evolució de cada un i del grup en què ens trobem.

Ens agrada observar-los i que ells i elles vagin marcant el camí a seguir.

Les mestres els acompanyem i ajudem a seguir els fils que es van teixint.

Quan un tema interessa, pensem en aprofitar-lo.

No creiem en les grans produccions o grans reculls de “treballs fets a

l’escola” que s’enduran al cap del temps. Veiem que té més sentit que

puguin endur-se les seves creacions aviat per a poder-les compartir a casa.



LA FAMÍLIA

La família... Part imprescindible de tota persona.

No tindria sentit una llar d’infants sense la família. Sou els màxims referents

per als vostres fills i filles. Un contacte favorable i constant entre la família i

les mestres és positiu, aporta seguretat a tothom: als infants a l’hora de

conèixer noves persones i confiar-hi, a les mares i pares en el moment de

marxar i a les mestres per saber sempre més dels nens i nenes.

El respecte mutu, el compartir moments, la flexibilitat horària, la

transparència... Ens fa sentir “com a casa” i confiar més els uns en els altres.



INTERNIVELLS

Si mirem la realitat de qualsevol persona, les seves relacions, amb qui viu,

amb qui es mou, amb qui juga, parla... Veurem que no hi ha una franja

d’edat establerta; la vida és internivell.

Per això a Rexics compartim molts moments de vida on grans, mitjans i

petits es barregen, interactuen. Tot i respectar les diferents necessitats

que té cada moment evolutiu i trobar estones de grup, també vivim en

comunitat moltes altres i veiem l’enriquiment mutu on un gran pot ajudar

a un petit, on un petit pot aportar a un mitjà...



ESPAI EXTERIOR I NATURA

La natura ens aporta una immensitat d’aprenentatges que hem

d’aprofitar: les plantes, les flors, el sol, la pluja, el vent, el fang,

l’aigua, el fred, la calor, el gel, la neu, la sorra, les pedres, els troncs,

els desnivells, els turons, els amagatalls, els sons, els ocells, els

insectes, els avions, la lluna... Ho podrem viure de la mateixa manera si

som a l’interior com a l’exterior?

Sortir a fora no és només esbarjo; és un moment ric i necessari per a

tothom, per a observar, tocar, manipular, entendre, descobrir...

Cal ser conscients del clima i adaptar-nos a ell; equipar-nos per sortir,

tant amb unes botes d’aigua com amb una gorra... I, sempre que es

pugui... Sortir i gaudir!



EL DESCANS

A la llar d’infants Rexics respectem les possibles estones de descans

dels infants de la manera més natural possible. Entenent el descans

com un moment necessari, íntim, diferent en cada persona...

Hi haurà qui necessiti dormir a mig matí i poca estona, hi haurà qui

necessiti uns braços que l’acompanyin, o bé qui vulgui una manteta o

qui ha de dormir una llarga migdiada per estar millor...

La individualitat del descans és important per a sentir-se segur.



LA PSICOMOTRICITAT

Al llarg d’aquest curs, l’equip de mestres hem realitzat una formació

conjunta on hem tractat la psicomotricitat.

Quina importància té la psicomotricitat en aquesta etapa de la vida? Com

podem realitzar unes bones sessions? Quina continuïtat li donem? Com

pot ajudar a cohesionar un grup? Quin sentit tenen els materials

utilitzats? Hi ha connexió amb la resta de moments de vida?...

Totes aquestes qüestions i moltes altres són les que ens han dut a crear

sessions de psicomotricitat pensades, reflexionades, tenint més clar què

fer, cap a on anar, què observar, com actuar com a adultes... Un treball

interessant.
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