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PRESENTACIÓ
Aquest document neix de la inquietud d’alguns centres de Granollers, la Roca del Vallès i les
Franqueses del Vallès per fer una bona acollida i un bon acompanyament dels infants que
fan en el pas de P2 a P3. El nostre objectiu és que la lectura d’aquest document pugui ajudar
a la reflexió en les etapes implicades i que doni peu a seguir una línia d’actuació conjunta
entre centres diferents.
Primer de tot constatar que no hi ha una única manera de fer les coses. El com es fa, però, ha
de respondre a una idea d’infant, d’escola i de mestra. Per tant no volem “ensenyar” com
fer-ho, però sí que ens cal qüestionar-nos allò que fem, per poder-ho canviar si cal. Cal que hi
hagi una coherència entre allò que pensem i allò que fem.

Si partim de la idea de:
INFANT: competent, autònom, amb capacitat d’aprenentatge i subjecte actiu en el procés,
curiós.
MESTRA: Acull i acompanya al grup. Organitza l’espai i els materials i les propostes pels
infants. Ofereix suport a la tasca educativa i manté una comunicació diària, fluida i
respectuosa amb la família.
FAMÍLIA: Primer i màxim agent educador de l’infant.
El mestre ha de buscar la coordinació i la complicitat de la família i que la família tingui plena
confiança en la mestra i en l’escola. El temps que dediquem a acollir un infant i llur família,
sense judicis ni valoracions prèvies, és, en termes d’educació, un temps molt ben invertit
perquè és el que permet establir un marc de confiança mútua que fa possibles dinàmiques i
relacions positives que permeten treballar junts amb la voluntat de formar persones.
Entenem l’escola com un espai de benestar i aprenentatge. (Currículum 3-6)
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OBJECTIUS - QUÈ PRETENEM
-

Establir uns bons vincles amb les famílies i els infants.

-

Crear un clima relaxat i tranquil perquè els infants se sentin a gust a l’escola.

-

Oferir un ventall de possibilitats i materials que captin l’interès de l’infant.

-

Respectar el seu estat emocional, acollir-lo i acompanyar-lo.

-

Donar l’espai i el temps necessari perquè cada infant pugui fer la separació amb la
família d’una forma respectuosa i tranquil·la.

-

Cal conèixer l’infant i la família per poder establir relacions de confiança.

TRES BLOCS: ESPAI/TEMPS/ACOMPANYAMENT
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ESPAIS
“Els espais han de cobrir totes les necessitats que tenen els infants: a nivell físic i biològic,
motriu, emocional, de comunicació, relació social i intel·lectual” (Rosa M. Terradellas.)
El concepte d’espai: l’espai escolar com a espai d’aprenentatge global. Dimensió
física/temporal/relacional/funcional.
L’espai ha de respondre a diferents necessitats:
-

D’afectivitat

-

Fisiològiques

-

De socialització

-

D’autonomia

-

De moviment

-

De descoberta/exploració/coneixement

Els atributs de l’espai com a generador d’aprenentatge:
-

Polivalent

-

Accessible

-

Polisensorial

-

Vivencial

-

Saludable

-

Comunitari

-

Estètic

L'espai com a generador d'aprenentatge (Departament d’educació)
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ELS ESPAIS CAL
-

Que ajudin a crear connexions, entre les experiències i els coneixements.

-

Que convidin a actuar.

-

Que satisfacin les necessitats de desenvolupament.

-

Que permetin que els infants se sentin segurs i autònoms.

-

Que puguin ser utilitzats, transformats i renovables periòdicament.

-

Que siguin estimulants i estructurats.

-

Que siguin complexes i dinàmics.

-

Que afavoreixin nous coneixements i nous reptes.

-

Que incloguin escenaris i subescenaris.

-

Que promoguin la comunicació i la relació.

PREGUNTES QUE ENS PODEN FER REFLEXIONAR
-

Quins espais?

-

Per què aquests i no uns altres?

-

Com han d’estar distribuïts?

-

Quins materials, quines propostes?

-

Permeten l’autonomia?

-

Possibiliten desenvolupar les seves capacitats individuals?

-

Faciliten l’adaptació?

-

Contemplen un espai per acollir tranquil·lament?

-

Ajuden a generar un sentiment de pertinença?

-

Quin espai es dedica a les famílies? Convida a quedar-se?

-

Què transmet l’entrada a l’escola?
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Propostes en relació amb els espais per un bon acolliment
-

Cal pensar els espais per a l’acollida, en
tres mínims: simbòlic, descoberta,
amagar-se.

-

Cal pensar espais on els infants puguin
deixar les seves coses, cal pensar en la
diversitat que s’acull perquè ha
d’haver-hi l’espai adequat per a cada
infant quan arriba, si s’han de canviar
bolquers si és el cas, si els hi cal alguna
altra cosa específica.

-

Els espais haurien de ser dissenyats
pensant en la funció que tindran
(arquitectes i dissenyadors) i l’equip
docent també ha de tenir el temps de la
reflexió sobre aquest espai molt adaptat
a P3.

-

Els espais exteriors a l’aula (entrada, passadís, pati) també han de tenir un lloc
d’acolliment, han de poder-se sentir com espai d’acollida, també l'entrada a les aules
que ha de ser pensat per als infants.

-

Pel que fa als espais interiors, es pot fer una oferta de propostes diverses a l’aula que
permetin que els infants puguin escollir lliurement.

-

Adequar els espais per als adults: caldria pensar l'espai de famílies permanent,
temporal en el temps d’adaptació, preparant l’aula perquè hi puguin seure
tranquil·lament.

-

Els espais haurien d’afavorir la conversa, el diàleg, l’escolta activa.
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TEMPS
“El temps és el nombre o la mesura del moviment segons l'abans i el després”. (Aristòtil)

El temps és quelcom intern amb el que atribuïm sentit a l’experiència de les coses. Hi ha un
temps físic i un temps social. La vivència del pas del temps és personal. Els infants senten el
pas del temps de forma diferent dels adults. Hi ha un temps d’adult i un temps d’infant. Cada
infant té el seu temps que cal respectar. Els adults hem d’adaptar-nos als ritmes dels infants.

El temps dona eines per:
- anticipar-se als fets i adaptar-se als canvis.
- gestionar el risc i l’adversitat.
- entendre que el temps no s’atura.
- comprendre les rutines diàries.

PREGUNTES QUE ENS PODEN FER REFLEXIONAR
-

Com adaptem els horaris?

-

En quin període de temps apliquem l’adaptació?

-

Quants dies serien necessaris per fer una adaptació adequada d’entrada a l’escola
en grups flexibles (més enllà dels preceptius tres dies)?

-

Ens podem plantejar una entrada en grups mixtos (alumnat internivell d’infantil)?

-

Quants dies poden ser flexibles l’horari d’entrades i sortides?

-

Quina durada ha de tenir l’acompanyament amb les famílies?
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Propostes en relació amb el temps per un bon acolliment
-

Cal fer una entrevista entre mestres de P2 i P3 pel traspàs d'informació abans de
començar el curs.

-

Cal informar a la família del temps d'adaptació progressiu que ofereix l’escola a
cada nen i nena.

-

És imprescindible treballar-ho amb l’equip de mestres que ho ha de portar a terme,
tot el personal educatiu ha de creure en ella.

-

Seria bo consensuar el temps que la família pot estar a dins l’aula perquè sigui
l’adequat per a cada infant.

-

Cal recordar la importància d'acomiadar-se breument de l’infant oferint-li la
seguretat que el vindran a buscar.

-

Seria necessari contemplar el temps d’adaptació al menjador escolar perquè és
vital.
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ACOMPANYAMENT
Unes mans tranquil·les pacients i al mateix temps segures i decidides, aconsegueixen
mitjançant el contacte amb l’infant, conformar experiències agradables per als infants i
també agradables pels adults que en tenen cura. (Emmi Pikler)
Pla de formació de la Diputació de Barcelona – Àmbit d’Educació Infants, educadors/es i famílies: Cap a una nova
mirada pedagògica a l’escola bressol El paper de l’adult Marta Martínez Planas Edició: 2019

L’adult té una importància cabdal en la rebuda de l’infant a l’aula. Aquesta acollida no és
només un moment del dia o un període sinó que és una manera d’entendre les relacions
família-infant-escola.
L’acollida és un procés de familiarització de l'infant amb l'escola en el que hi ha d'haver
implícita una mirada positiva, de respecte, una actitud d’escolta i acompanyament, de
llenguatge amb to adequat, d’afectivitat, d’expressió corporal, de complicitat, per tal de crear
un vincle.
L’infant s’ha de sentir volgut, estimat, reconegut, valorat, escoltat, respectat i que pot confiar.
Cal tenir respecte a les seves necessitats físiques i emocionals.
L’acollida és crucial per crear un vincle amb l’infant. L'acollida ha de ser una actitud més que
un protocol d’actuació, que ha de permetre:
-

Connectar l’infant amb el desig d’aprendre.

-

Deixar fluir el seu desenvolupament natural.

-

Crear el vincle amb els infants i les famílies.

-

Promoure un clima de confiança per a permetre que la família superi el procés
d’angoixa relacionat amb el fet de fer-se grans: xumet, bolquer i migdiada; cal
parlar de com cal fer-ho des de l’acompanyament i no des de la prohibició.

COM CREIEM QUE PODRIA SER UN BON TRASPÀS P2-P3?

PREGUNTES QUE ENS PODEN FER REFLEXIONAR
Quin ha de ser el paper del mestre?
Com ens hem de situar davant dels infants i les famílies?
Quin és el nostre objectiu en aquests primers moments?
Quina relació hem d’establir amb les famílies?
Com podem afavorir els vincles entre iguals?
Com podem atendre la individualitat dins del grup?

Propostes en relació amb l’acompanyament
-

Seria bo que tots els infants disposin d’un acompanyament d’un familiar a l’aula,
intentant que tothom el tingui alguns dies, encara que no sigui un familiar directe.

-

És necessari haver parlat amb la família per a deixar clar el seu rol en aquest
acompanyament, que té l’objectiu d’aportar seguretat a l’infant, però evitar interferir en
allò que pot fer autònomament.

-

És imprescindible fer una bona entrevista individual amb cada família, perquè la
família pugui parlar de l’infant mentre es fa una recollida d’informació i alhora la
família és informada de com és l'adaptació.

-

Seria recomanable fer observació prèvia de cada infant tant en interacció amb la
família com en un moment d’observació individual.

-

La primera setmana de setembre, és interessant proporcionar moments de trobada
informal i lliure on infants i famílies estan convidats a veure i gaudir de l’espai, que a la
vegada pot permetre l’observació de l’infant i la detecció d’una possible necessitat.
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-

És bàsic que durant els dies d’acollida cal preveure que hi hagi un equip docent
suficient per a poder atendre els infants i les seves famílies amb la màxima calma
possible.

-

És molt recomanable organitzar tertúlies on les famílies comparteixen inquietuds amb
una mestra que guia la conversa de forma que les famílies se sentin acollides i en un
entorn segur, en aquests primers dies d’acollida.

-

És necessari disposar d’unes pautes de recomanació per pares i mares:
-

Que la família doni suport a les indicacions que suggereix l’escola.

-

Que la mare o pare no allargui gaire estona el comiat quan el deixa.

-

Que parlin sempre amb sinceritat i anticipant sobre el que passarà quan deixen
l'infant al centre.

-

Que contempli suggeriments pel procés de deixar el xumet tals com evitar que
portin el xumet quan venen a l’escola.

-

Que portin algun objecte personal que ajuda a l’acollida (fotografia familiar,
tenir un espai a l’aula de P3).

-

Que la família faciliti un esmorzar adequat a les necessitats de l’infant, per tal
d’evitar moments d’angoixa durant aquesta estona.
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