
PROJECTE DE PORTES OBERTES

 Temporalització del nou projecte

Temporalitzacioó  (acordat a la coordinacioó  de grup del 11 de Novembre de 2014):el

projecte de portes obertes el començarem el mes de gener. Donem temps d'adaptacioó  a

la nova incorporacioó  a l’equip educatiu de Bonavista que s'incorpora en el lloc d'Irene

el mes de gener, despreós de les vacances de Nadal. El dia 13 de gener a les hores de

coordinacioó  farem  preparatius.  Començaríóem  el  dia  14  de  gener  amb  els  infants

circulant lliurement per les estances que vulguin.  L’11 de Novembre vam parlar de

començar a fer-ho per Desembre peroò  no ha estat factible perqueò  hi  han hagut les

festes  i  activitats  proò pies  de  Nadal  i  per  la  falta  de  l’equip  educatiu  al  complert.

Finalment s’ha postergat fins al gener, amb l’arribada d’una altra educadora, la Merche,

donant un temps d’adaptacioó  per tots i totes i per enllestir el treball de posar per escrit

aquest projecte.

 Metodologia 

1. Què volem fer?

Arrel de la nostra  visita a la llar de Lleida “Cappont”, al setembre, es parla de poder fer

un  períóode  de  prova  amb  aquesta  metodologia  de  fer  tallers  oberts i  que  circulin

lliurement per les estances seguint la nostra líónia pedagoò gica de pedagogia interactiva i

Loò czy.  Es diu d’habilitar tres o quatre estances: una de pintura i  plaò stica amb contes o

construccions,  una  altra  amb  joc  simboò lic  i  experimentacioó ,  una  altra  amb  peces  de

psicomotricitat,  joc  motor.  Es tancarien les  portes del  passadíós  de l’entrada principal  i

posaríóem porta o barrera al passadíós de la cuina. En principi es volia fer quatre estances

fixes per lo que quedaven una educadora per estança i dues per la de psicomotricitat (una

entre psico i passadíós). Despreós varem reflexionar i pensar que millor seria provar amb

tres  estances  fixes  (una  d’experimentacioó  i  joc  simboò lic,  una  altra  de  plaò stica  i

construccions i l’altre de psicomotricitat i muó sica) Finalment s’acorda de fer tres estances,

les seguü ents:

- Estança d’experimentacioó  i natura i plaò stica: estança Cristina. Reforç Mireia

- Estança de joc simboò lic i contes, titelles: estança Soò nia i Reforç Mireia.



- Estança psicomotricitat i muó sica: estança Gloò ria i reforç Merche (disponible tambeó

per a Nadons).

D’aquesta manera tíóndriem una educadora per estança meós dues educadores de reforç

que es mourien per les estances on calgueós la seva ajuda. La reforç de nadons estaria en les

hores que convinguessin entre les educadores de nadons i un any. Tambeó  contaríóem amb

l’ajuda de les noies de praò ctiques.

Han sorgit  dubtes  sobre com fer per l’hora de dinar pels infants que es queden a

menjar , pensant que eó s millor que dinin a l’estança reflexionem que treure cadires cada

dia pot ser molta feina, peroò  entre vaò ries es pot fer. Tambeó  s’ha donat l’opcioó  de tancar

l’estança de les ones, en principi per psicomotricitat, durant els tallers oberts i habilitar

psicomotricitat  a  l’estança  que  estaò  buida  ara,  peroò  l’inconvenient  arriba  a  l’hora  de

canviar  bolquers.  Tambeó  diem  que  s’ha  de  veure  perqueò  hi  hauraò  el  material  de

psicomotricitat  posat a l’estança, i  el problema seria l’espai. Trobem que dinar tots els

infants de la llar junts no eó s factible de moment, pel treball d’haò bits i rutines segons Loò czy

que estem fent en els moments dels aò pats (important que cada infant tingui el seu espai i

materials i la importaò ncia de la coreografia diaò ria). 

 S’ha parlat que hem de ser molt conscients del canvi i ens ho hem de prendre amb

actitud seriosa (estar molt present tot el dia). Per part nostra sabem que implica observar

molt i parlar molt entre nosaltres de tots els infants en general, de tenir present canviar

materials  segons  necessitats  dels  infants  .  Les  nostres  ganes  de  portar  endavant  el

projecte,  en principi  experimental  per veure si  realment funciona i  no ho trobem tant

difíócil de fer, trobant la manera de resoldre els dubtes que puguin sorgir, ens aporta molta

reflexioó .  El  projecte s’ha de  començar  cap al  gener,amb un mes de prova i  si  funciona

allargaríóem aquesta forma de fer. Som conscients que hem de parlar-ho i perfilar-ho molt

entre totes. (Coordinacioó  16 de setembre de 2014). 

2.Per què ho volem fer?

Necessitat  d’aprenentatge de l’infant  a l’escola  mitjançant la  interaccioó  amb els

altres infants de diferents edats i cultures i amb la interaccioó  amb els adults de refereòncia a

la llar.

Líónies pedagoò giques: loczy i pedagogia interactiva.

Refereòncies a article i autor de Revista Infaò ncia sobre tallers oberts: ARTICLE SOBRE EL

TALLER DEL COLOR PER AÀ NGELA BROGLI,DE LA REVISTA INFANCIA EDICIOÓ  2010.



El  petit  grup representa   una manera  precisa  de  promoure eficaçment  l'acció

didàctica,  que  fa  possible   que  cadascuó  posi  en  praò ctica  lliurement  les  seves  proò pies

competeòncies i estrateògies, i acitva – per mitjaò  de la confrontacioó - la concieòncia i la conexioó

entre  eòxits,  donant  aixíó  vida  als  processos  cognitius  i  socials,  dinaò mics,  heterogenis  i

divergents.

El  taller  fa  possible  la  conscieòncia  dels  petits  pel  que  respecta  a  la  possibilitat

d'accioó  i de pensament, a on el valor social i el cognitiu estan fortament vinculats, perque

la  interaccioó  entre  els  petits  es  concreta  i  es  reforça  en  el  descobriment  i  en  l'uó s  de

llenguatges culturalment determinats.

Els  tallers  donen  als  infants,  el  que  eós  realment  necessari  per  al  seu

desenvolupament  cognitiu  “la  possibilitat  d'utilitzar  tots  els  llenguatges,  verbals  i  no

verbals”.

EÓ s  necessari  trobar  maneres  d'organitzacioó  dels  grups  i  dels  materials  que

indueixin a la proximitat dels petits, a compartir,  a comparar,  i  els tallers oberts poden

donar  lloc  a  interaccions  e  implicacions,  a  recorreguts  d'experimentació,  imitació  i

descobriment,  a  on  el  plaer  i  la  diversió  compartits  afavoreixen  l'aprenentatge

d'habilitats específiques, però sobretot  d'estratègies  transversals de     coneixement i

convivència.

En  petit  grup,  habilitats  i  estrateògies  diverses  troben  la  dimensioó  ideal  per  a

“contrastar-se, comparar-se  e  integrar-se”,  i  donen  lloc  a  recorreguts  sempre  nous

construíüts per les criatures per mitjaò  de  l'experimentació, el descobriment i “la imitació”,

que no sempre eós simple repeticioó  d'un gest, sinoó  una nova execucioó  i produccioó  del gest

segons maneres i estrateògies originals, i per aixoò  eó s tambeó  una “estratègia exploradora,

heurística i constructora de noves possibilitats”.

En un petit grup, aquestes dinaò miques se creen contíónua i espontaò neament, quasi

sempre  entre  dues  criatures;  “la  interacció  entre  parella  repressenta  la  dimensioó  meós

petita,  en  la  qual  se  produeixen  els  primers  intercanvis,  verbals  o  no.  La  colaboracioó

repetida  en  les  experieóncies  porta  a  algunes  criatures  a  buscar  sempre  el  veíünat  i  la

interaccioó  amb  “l'amic  habitual”,  i  doó na  lloc  al  que  podem  anomenar  “relacions

significatives”.

Soó n necessaò ries les situacions entre grups homogenis i heterogenis dels infants a la

llar, en els tallers. Els primers reforcen les estrateògies. I en els segons l'estíómol de canvi i

transformacioó  eó s meós forta, on els petits aprenen dels grans estrateògies meós complexes i



eficaces, i es fa possible tambeó  que els grans frecuentment evoquin i posin en praò ctica de

nou  maneres  de  procedir  ja  abandonades,  com  explorar  els  materials  amb  la  boca  o

embadurnar-se les mans de pintura per evident plaer,etc.

Sobre el paper de l'adult cal dir que  l´únic objectiu irenunciable és permetre

que tots i totes siguin coprotagonistes en la construcció de les experiències.

L'organitzacioó  dels grups, amb els temps, els materials i espais, els objectius i les

maneres  d'observacioó ,  ho  porta  a  terme  l'educador/a  despreós  d'un  primer  períóode

d'observacioó  i aproximacioó  a l'ambient fíósic i a les persones, als materials i les propostes,

per  a  iniciar  un  proceós  d'activitats  pensades  i  planificades  en  un  projecte  que  té

continguts, objectius i significats concretats i compartits per les educadores, però

flexible i oberts, modificables contínuament d'acord amb tot allò que emergeix de

l'observació i de les experiències i, a més, modificats activament pels infants.

2.1. Objectius d’etapa segons el currículum escolar

El primer cicle de l’Ed. Infantil contribueix a desenvolupar en l’infant les capacitats

seguü ents :

1. Identificar-se  com  a  persona,  assolir  el  grau  de  seguretat  afectiva  i

emocional 

corresponent al  seu moment de maduracioó ,  i  esforçar-se per manifestar i

expressar les proò pies emocions i sentiments.

2. Establir  relacions  afectives  positives,  comprenent  i  apreciant

progressivament  el  seu  entorn  immediat,  iniciant-se  en  l’adquisicioó  de

comportaments socials que facilitin la integracioó  en el grup.

3. Participar  amb  iniciativa  i  constaò ncia  en  les  activitats  quotidianes

d’alimentacioó , repoò s, higiene personal, iniciant-se en la proò pia autonomia i

orientant-se en les sequü eòncies temporals quotidianes i en els espais que li

soó n habituals.

4. Comprendre  el  llenguatge  adult  i  dels  altres  infants,  comunicar-se  i



expressar-se a traves  del  moviment,  el  gest,  el  joc  i  la  paraula,  amb una

progressiva millora del llenguatge oral.

5. Dominar progressivament el cos i l’adquisicioó  de noves habilitats motrius,

augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’uó s dels objectes i

l’orientacioó  en l’espai quotidiaò .

6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organitzacioó  a partir de

les  proò pies  viveòncies  i  establir  relacions  entre  objectes  segons  les  seves

caracteríóstiques perceptives.

7. Projectar  les  proò pies  viveòncies  a  traveós  de  l’activitat  luó dica,  i  anar-les

representant a traveós d’un incipient joc simboò lic.

Iniciar-se  en  la  descoberta  i  l’uó s  del  llenguatge  corporal,  verbal,  matemaò tic,  musical  i

plaò stic.

2.2.Capacitats i continguts del currículum escolar

Les  activitats  i  els  projectes  de  treball  s’hauran  de  tractar  de  forma

globalitzada.   Tanmateix  per  facilitar  la  identificacioó  dels  continguts  i  de  les

activitats que els infants han de dur a terme per assolir els objectius, agrupem els

continguts en els seguü ents aò mbits d’experieòncia i desenvolupament :

1. – Descoberta d’un mateix i dels altres

2. – Descoberta de l’entorn

3. – Comunicacioó  i llenguatges

Continguts

- Decoberta d’un mateix i dels altres:

1.- Identificacioó  com a persona, coneixement d’algunes caracteríóstiques personals proò pies,

per tal de poder manifestar i expressar les seves emocions, sentiments i necessitats.



2.- Domini progressiu del cos i utilitzacioó  dels recursos personals de que disposa en la vida

quotidiana.

3.-  Participacioó  amb  iniciativa  i  constaò ncia  en  les  activitats  quotidianes  d’alimentacioó ,

higiene, repoò s i neteja personal, iniciant-se en la seva proò pia autonomia.

4.- Domini progressiu del control i de la coordinacioó  oculo-manual per ser cada vegada

meós actiu i autoò nom en les diferents situacions quotidianes.

5.- Representacioó  d’objectes i accions de la vida  diaò ria, mitjançant el joc simboò lic  i  la

relacioó  amb els adults i els infants compartint situacions comuns .

6.- Disposicioó   per la resolucioó  de conflictes acceptant les seves petites frustracions.

- Descoberta de l’entorn:

1.-  Comprensioó  i  apreciacioó  progressiva  de  l’entorn  immediat,  iniciant-se  en  el

coneixement i adquisicioó  dels comportaments socials i en la integracioó  en el grup.

2.- Orientacioó  amb autonomia en els espais habituals, temporals i quotidians en els que

s’organitza la vida diaò ria  relacionats amb l’espai i el temps.

3.-  Observacioó  i  exploracioó  de l’entorn fíósic  y social,  establint  relacions entre la  proò pia

actuacioó  i les consequü eòncies que se’n deriven.

4.- Observacioó  i exploracioó  de l’entorn natural i fíósic.

5.- Participacioó  en festes, tradicions i costums de la comunitat a la que pertany mostrant

intereò s i curiositat.

6.-  Inici  de les primeres classificacions,  ordenacions,  correspondeòncies en funcioó  de les

caracteríóstiques i atributs i de les sequü eòncies espacials i temporals.

- Comunicacioó  i llenguatge:

1.- Iniciacioó  en la descoberta i l’uó s del llenguatge corporal, verbal, musical i plaò stic.

2.- Intereò s per algunes de les teòcniques meós baò siques (pintura, modelatge, dibuix,etc.)

3.- Progressioó  en la comunicacioó  i relacioó  amb els adults i altres infants.

4.- Coneixement i utilitzacioó  de forma progressiva de les normes que regeixen els 



intercanvis, relats i converses ( atencioó , espera, to de veu, intereò s, iniciativa).

5.- Expressioó  de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral amb

un increment progressiu del seu propi vocabulari.

6.-  Record  i  relat  d’experieòncies  passades  i  relacionar-les  en  situacions  semblats  o

diferents

7.- Reconeixement, retencioó  i memoritzacioó  de cançons, jocs de falda,  i danses

senzilles, i  participar en elles de forma activa.

3.Horaris

3.1.Horaris de portes obertes

 De 9 a 9:20: Benvinguda Cadascuó  a la seva estança.

 A les 9:20: S’obren les portes.

 A les 10: Es prepara fruita i es doò na aigua. La fruita cada nen la pot menjar a

l’estança on vulgui. Per beure aigua han d’anar a l’estança de refereòncia ja que

allíó eó s on tenen el seu got. Igual que el canvi de bolquers.

De les 11 a les 11:30: Pati tots. Si no es va al pati es pot seguir amb les

portes obertes.

 A les 11:30: Haò bits d’higiene.

 A les 12: Dinar.

 De les 15 a 15:15: Benvinguda  Cadascuó  a la seva estança.

 A les 15:15: Portes obertes o pati.

 A les 15:45: Habits d’higiene.

 A les 16: Berenar.

Cada educadora tutora rebraò  els seus alumnes a les seves respectives estances a les

9 h. S’obririen les portes a les 9:15 h deixant que circulin per on vulguin. A les 10 hores

convidem a menjar fruita i galetes a qui vulgui (intentem deixar-ho a l’abast per a quan ells

vulguin menjar). El canvi de bolquers el faríóem durant el matíó sobretot els infants d’un any

(canviador loó czy)o beó  en l’estança on sigui. A les 11h sortim al pati fins les 11’30h. Despreós



cada infant va a la seva respectiva estança per preparar-se per acomidadar-se i marxar a

dinar a casa o beó  per preparar-se per l’hora de dinar a l’estança.  A la tarda de 15 h  a

15’15h es rep als infants del matíó que no queden a dinar i tornem a obrir les portes a les

15’15 fins les 16 hores que eó s l’hora de berenar. S’alternaria amb l’hora de sortir al pati.

Despreós cada infant marxa a la seva estança per berenar i preparar per acomiadar-se de

l’escola. De 16’30 h fins les 17 h. els infants s’acomiaden fins l’endemaò .

3.2.Horaris de reunions entre l’equip educatiu

Es diu de fer les reunions al migdia quan els infants dormen per poder donar les

informacions  i  observacions  de  cada  estança  dels  infants  que  hagin  anat  a  les  seves

respectives  tutores.  O beó  anotar-ho en un taulell  d’observacions  diaò ries  que estaria  al

despatx.

4.Normes de funcionament

 Les normes baò siques en que hem d'estar d'acord a seguir tot l’equip educatiu.

- Els infants nomeós podran passejar per les estances les nines i els carrets.  Es diu dels

moò bils,  peroò  n'hi  ha  pocs  en  aquest  moment.  S'hauria  de  demanar  meós.  La  resta  de

material i jocs es queda a les estances (pilotes, construccions,etc)

 - D'anar descalços tots i totes, per poder fer psicomotricitat millor, caldria demanar que

portessin mitjons antirrelliscants posats de casa.

- Nomeós deixem pujar a les taules a Psicomotricitat. Les altres taules s’han de fer servir per

jocs de taula, joc simboò lic, plaò stica i experimentacioó .

                   

5.Com ho fem?

5.1 A on?

Disposem de tres estances d’infants que circularan per les tres estances fixes. Dos

estances soó n  infants  de dos anys,  un grup de dinou infants,  les  meduses que tutoritza

l’educadora Cristina i un altre grup, els estels de 16 infants, la seva tutora eó s Sonia. I un



altre  grup  de  14  infants  d’un  any,  les  ones  que  tutoritza  Gloò ria.  Disposem  de  dues

educadores reforç pels tres grups: la Mireia, reforç dels infants de dos anys i la Merche

reforç de les estances de nadons i un any.

Per  tal  de  tenir  la  situacioó  controlada  amb la  lliure  circulacioó  dels  infants  per

aquestes tres estances habilitades cal prendre mesures de posar líómits a l’espai: tanquem

porta del passadíós que doó na a l’estança de nadons i a l’altre extrem al passadíós que doó na a

la cuina posem la barrera tancada. D’aquesta manera les tutores i les tutores reforç poden

controlar la situacioó  i observar des de les portes de les estances i alhora estar-hi a  dins.

Cada  tutora  ha  d’estar  a  la  seva  estança  on  els  infants  d’aquesta  tenen  les  seves

pertinences:  gots,  bolquers,etc.  per  si  venen  a  buscar-ho.  Les  tutores  reforç  estaran

pendents d’on se la necessiti. En principi quan hagi plaò stica  o experimentacioó  sempre hi

hauraò  dues educadores, a l’igual que a psicomotricitat.  L’estança de joc simboò lic tindraò  una

educadora.

5.2. Què oferim?que farem?que faran els infants

a) Es proposa tres estances amb diferents tipus d’experimentacioó  i joc on poden entrar i

sortir quan vulguin tots els infants dels grups d’un-dos anys i de dos-tres anys.

- Una estança de joc simboò lic, contes i construccions, jocs de taula i titelles, estança d’Estels

- Una estança de plaò stica, natura i experimentacioó  amb diferents materials de reciclatge i

naturals, estança de les Meduses.

- Una estança per joc motriu, psicomotricitat i muó sica.

b) L’hora del conte i Muó sica amb la professora Montse

Una vegada a la setmana es faraò  l’hora del conte. Una de les estances s’habilitaria

per aquesta activitat. Es convidaraò  a algun familiar o beó  alguna de les educadores contaraò

un conte.

L’activitat de muó sica pels infants de dos anys continuaraò  fent-se els dijous. Aquell

dia el grup d’ones d’un any es quedarien a la seva estança i els infants de dos anys farien

muó sica amb Montse. Els infants de les estances dels estels i de les meduses faran muó sica

junts.  Els  tallers  de  muó sica  amb les  famíólies  tambeó  es  farien  els  dijous  a  la  sala  gran

polivalent.

5.3. Què farem servir? Espais i materials



Els espais seraò n les estances de les ones, de meduses i d’estels. El mobiliari i els

materials es posaran en funcioó  de que ofereix cada estança de joc.

L’estança d’Estels comptaraò  amb les taules i cadires i prestatgeries. En funcioó  dels

infants i de l’educadora s’aniraò  disposant: els titelles, les construccions, els jocs de taula i

de fusta, els contes, els racons de fireta, nines, robes i utensilis reciclats o comercials per

joc simboò lic (bosses,  carteres,  moò bils,  biberons,draps, clauers,etc), llitets per dormir les

nines, carrets; animals de plaò stic i ninos, racoó  dels cotxes i transports,etc.

L’estança de Meduses disposaraò  de les taules i cadires i prestatgeries. En funcioó  del

grup d’infants i segons l’educadora s’oferiraò  diferents materials i propostes com material

de  reciclatge  (pots,  llaunes,taps,  ampolles,cordills,cilindres  de  cartroó ,etc)  com  material

natural (sorra, pa ratllat,  fustes, pedres, etc) com material per plaò stica (pintures, ceres,

pinzells i rodets, diferents papers o superfíócies per pintar,plastilina, fang, gomets,etc).

L’estança d’Ones disposaraò  de taules per joc motriu on podran pujar,  de cadires

poques per facilitar el moviment. Material d’escuma, pilotes, matalasos, tuó nels, teles. Com

tambeó  prestatgeries  amb  instruments  musicals  diferents  reciclats  i  de  plaò stic.  Tambeó

disposa d’un canviador Loò czy dins l’estança amb les escales per pujar-hi.

5.4. Actitud de l’adult, educador

EÓ s important  que ha de tenir una actitud observadora, no intervencionista peroò  si

disponible per l’infant que ho requereixi i sempre disponible per canviar, treure o afegir

material  segons  els  infants  que  hi  hagi  a  l’estança  i  per  atendre  les  seves  necessitats

afectives. Tambeó  cal que pugui donar el material i posar l’espai per tal de facilitar el joc i la

comunicacioó  entre  ells  i  en  la  mesura  de  lo  possible  enregistar-ho  per  video,  foto  o

anotacioó  en llibreta. Tambeó  eó s important la comunicacioó  entre educadores per reflexionar

sobre el joc que fa cada infant (si juga molt amb un determinat objecte o estança, com

facilitar que es mogui i faci altres coses o beó  com entendre´l quan estaò  en conflicte i no sap

com resoldre)i  per aportar les informacions diaò ries que cada educadora despreós  ha de

comunicar a les famíólies (actitud i joc de l’infant, control d’esfíónters,etc).

5.5. El treball en grup

En les reunions de coordinacioó  la comunicacioó  entre educadores eós essencial per

entendre la  dinaò mica  del  treball  de  portes  obertes i  el  grup ha de trobar  maneres  de

facilitar  la  nostra  feina  (hem  de  sentir-nos  coò modes,  tranquil·les)  i  enriquir  el  joc-

aprenentatge dels infants, sempre partint de la importaò ncia de facilitar-los el poder jugar



junts i amb la riquesa de fer-ho en grups heterogenis. EÓ s important la comunicacioó  diaò ria

per resoldre dubtes i en grup una vegada a la setmana per aprofundir entre tot l’equip en

alloò  que cal millorar i en lo que ens serveix i cal reforçar. Una eina que seguirem treballant

com fins ara hem fet soó n els enregistraments de víódeos gravats, seguint la nostra líónia de

pedagogia interactiva, amb la seva observacioó  i anaò lisi de la situacioó  de joc i interaccioó  que

es puguin donar en els víódeos, i que ens donaraò  informacioó  valuosa de la nostra feina, la

nostra actitud i de la manera de jugar , relacionar-se i aprendre dels infants.

Tambeó  eó s  important  compartir  la  nostra experieòncia amb altres llars tant de la

xarxa, llar de l’Arrabassada, com altres que s’impliquin en la nostra metodologia de treball.

Continuarem treballant en el grup de pedagogia interactiva que ha començat aquest curs

2014-15 junt amb les llars de La Taronja i Ninot reflexionant juntes sobre la nostra feina i

el nou projecte.
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