
REPENSAMENT DELS ESPAIS OBERTS (Gener del 2020)

A partir de la visita que vam fer a la llar d'infants dels xiquets i les xiquetes de Valls, vam

veure la necessitat de tenir un espai d'experimentació més ampli, amb més qualitat, que no formi

part d'una estança, que no estigui dins d'una estança ja que això perjudica a aquesta: per espais,

materials,... Es va proposar de posar l'espai d'experimentació a la sala de psico i psico posar-ho a

cada estança que forma part dels espais oberts (una petita mostra). Així començariem els espais

oberts a les 9:30h fins les 10:30h. A les 10:30h cada infant aniria a la seva estança a posar sabates,

alguns també fan els cuidatges,... i baixen al pati entre 30-45 minuts. Després quan pugen del pati es

renten les mans. Algunes educadores que tenen menys bolquers fan llavors tot el cuidatge sencer

(bolquers i mans). El 14 de gener del 2020 vam començar a fer els espais oberts d'aquesta manera.

Les  valoracions  són  molt  positives.  Es  repira  més  tranquil·litat  i  més  oferta  a  l'espai

d'experimentació. Els altres espais són de material no estructurat i espai de joc simbòlic.

APUNTS:

– La persona que li toca muntar l'espai d'experimentació i plàstica s'haura d'organitzar amb la

persona de  suport  del  mateix  nivell  per  poder  sortir  de  l'estança  l'estona  necessària  per

muntar la l'espai. S'hauria de muntar l'espai pel dia següent. No muntar-ho el mateix matí,

per exemple de 9 a 9:30h ja que mai se sap com poden ser les entrades dels infants i això ens

pot retrasar en l'hora d'obrir els espais. Per això seria interessant fer-ho durant l'hora de dinar

dels infants (si hi ha pocs infants), o mentres fan la migdiada o a la tarda, per exemple. ES

COMENTA QUE MILLOR DURANT LA MIGDIADA DELS INFANTS.

– La persona que li toca ser responable del jardí, ha de mirar si està en condicions, és a dir,

que no hi hagi ocells morts, caques de gat, posar alguna proposta com: material de metall, o

cubells i pales,... Igual que l'anterior, s'ha d'organitzar amb la persona de suport per sortir de

l'estança en algun moment, o fer-ho al migdia, o a la tarda,... No cal que es faci just abans de

sortir al pati, l'important és que es revisi una vegada al dia. ES COMENTA DE FER LA

NETEJA “GROSSA”  AL MIGDIA.  I  LLA VORS AL MATÍ,  DE  9:15H A 9:30H  LA

RESPONSABLE BAIXA UN MOMENT AL JARDÍ PER VEURE SI HI HA CAQUES DE

GAT. LA PERSONA DE SUPORT LA SUBSTITUEIX.

– D'una setmana en una altra sempre hi ha algú que repeteix espai ja que així fa de referent per

les persones que venen noves.

– Entre  totes,  el  primer  dilluns  de  cada  mes,  podriem  revisar  els  espais  de  material  no

estructurat i joc simbòlic per veure si es pot afegir o treure alguna cosa, o munta-ho d'alguna

altra manera. I inclús també, per experimentació i plàstica.


