Aprendre de cadascuna
de les vivències
La llar d’infants Els Gegants basa el seu
ensenyament en els jocs experimentals alhora
que fomenta l’autonomia dels més petits

Els Gegants és una escola
infantil activa que aposta per
aquells jocs, vivències i experiències que aporten alguna
cosa als més petits. “Som una
escola, no una guarderia, i
això significa que darrere de
cada joc i de cada moment
es produeix un aprenentatge i una evolució”, afirma la
directora del centre, Mireia
Català. Les educadores i la
pedagoga de l’escola respecten
la individualitat de cada infant
i el seu propi ritme, de manera
que se segueix de manera molt
propera l’evolució i cada petit
progrés dels nens.
Les famílies dels alumnes
estan involucrades en el
context escolar des del primer
moment: a banda dels contac-

tes habituals durant el curs,
els tallers en què participen i
interactuen pares i fills, un per
Nadal i l’altre a la primavera,
tenen una molt bona acollida,
igual que passa amb els ‘divendres de titelles’, activitat en què
cadascuna de les famílies es
prepara un conte, unes titelles
o una obra de teatre i ho
representen davant de la resta
d’alumnes i els seus familiars.

El joc experimental
“Gaudim amb els més petits de
jocs que ens fan passar estones
molt divertides, experimentant
amb la farina, les xocolates, el
sabó, els glaçons, els cítrics...
Es tracta de tallers en què
pretenem que els infants gau-

deixin experimentant amb el
seu propi cos i, sobretot, amb
materials que no són joguines

“Perquè un infant
sigui feliç ha de
ser autònom i no
dependre de
l’adult per fer-ho
tot” (M. Català)
comercials, que només els
transmeten ‘inputs’ visuals i
auditius. Nosaltres treballem
amb les sensacions de manera global”, explica Català. Als
dos anys, els alumnes d’Els

Gegants s’inicien en els tallers
d’expressió i pintura, en què
mitjançant rodets, fregalls
d’alumini, raspalls de dents,
cordes, canyetes... deixen volar
la seva imaginació i creativitat
i, de pas, la seva autonomia.

Autonomia i respecte
als altres
L’autonomia dels més petits
mereix un episodi a part. “Perquè un infant sigui feliç ha de
ser autònom i no dependre de
l’adult per fer-ho tot. Per això
necessita eines i veure’s capaç
de fer les coses per ell mateix”,
apunten des del centre. Dins
del seu procés evolutiu se’ls
ensenya a beure aigua amb got,

a desplaçar-se sense ajuda, a
aprendre a posar-se les sabates, a recollir les joguines i la
resta de materials...
En aquesta adquisició d’hàbits,
el respecte pels companys
és fonamental. En els casos
en que apareix un conflicte
entre iguals, les educadores
intervenen fent que els nens
aprenguin a resoldre -ho per
si mateixos, sense fer us de la
força i mitjançant habilitats
com el diàleg, compartint i
negociant.
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