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La panera
La Panera dels Tresors té gran atractiu pels nadons durant el primer any de vida. Recull
objectes coneguts de l’ambient familiar, materials de rebuig i elements naturals dins d’una
cistella o panera ample i plana, accessible als infants. Estimula al nadó a explorar,
interaccionar, relacionar-se, bellugar-se per l’espai... proporcionant estímuls i experiències
als cincs sentits: descoberta i desenvolupament del tacte, el gust, l’olfacte, l’oïda, la vista i el
sentit del moviment del cos. A través de les exploracions, els nadons aconsegueixen fer
aprenentatges per a la futura comprensió del món.

Joc Heurístic
El joc Heurístic és l’activitat més important del segon any de vida. Es realitza amb materials
de la vida quotidiana que res tenen a veure amb les joguines convencionals. Cada infant,
depenent del seu estat evolutiu, manipula, investiga, descobreix... S’aprofiten les accions
espontànies dels infants, contribuint a estructurar el pensament, el llenguatge i la relació
personal a través de la lliure experimentació de materials i la combinació entre ells per a
realitzar uns descobriments-aprenentatges.

Safates
L’activitat amb safates d’experimentació és el pas següent al joc Heurístic. Es realitza durant
l’últim any de l’escola bressol i es pot continuar al parvulari. Permet avançar en el treball de
manipulació i experimentació i començar a investigar sobre les característiques concretes
dels materials; així com, establir relacions lógico-matemàtiques i iniciar-se en les
adquisicions de conceptes, gaudint de les sensacions dels diferents materials i textures. Aquí
també té un paper molt important els materials de rebuig i naturals com: culleretes de
farinetes, culleretes de detergent, ampolles petites de iogurt líquid, capses petites de metall,
tapadores metàl·liques de pots de diferents mides, pots de iogurt, de natilles, petxines,
closques de coco, taps de suro, cilindres de cartró de paper de vàter i de cuina...

Caixes
Caixes grans d’electrodomèstics, de fruita, de cartró, de plàstic... totes serveixen. Les caixes
de cartró van molt bé per a fer activitats a les classes, les de plàstic va millor al pati. Es
poden utilitzar en tots els grups, ja siguin petits o grans; cadascú troba quelcom a fer amb
elles. Els petits les utilitzen per a fer joc motriu, els més grans comencen a fer joc simbòlic,
les caixes es poden convertir en casetes, bressols, trens... tampoc perden l’oportunitat de fer
joc motriu com els més petitons.

Projecte Gaudí
Seguint l’estil de Gaudí portem a terme dues activitats, una col·lectiva i una individual. Les
activitats es realitzen en les dues classes de grans, l’edat dels infants està al voltant dels dos
i mig. Previ a les activitats, animem a les famílies a fer una visita al Parc Güell; s’organitzen i
fan una sortida conjunta.
La primera activitat té com finalitat realitzar un mural amb un gran drac a cada classe. Amb
ajuda de les famílies aconseguim gran quantitat de papers de colors procedents de revistes,
paper de regal... els infants els trenquen en trossos petits i els separen per colors en
cistelles. Pengem a cada classe un gran drac dibuixat en paper d'embalar blanc i els infants
enganxen els trossos de paper separats per colors. Una fotografia del drac del Parc Güell fa
de recordatori del què han vist quan van fer la visita.

La segona activitat consisteix en realitzar un rosetó semblant als que guarneixen la sala
hipòstila del Parc Güell. Demanem a les famílies que ens portin pedretes i vidres arrodonits
de la platja; decideixen d’anar-hi plegats. Un cop tenim els materials comencen a fer les
composicions sobre una bola de fang clar, que els infants han d'aplanar; a sobre van posant
pedretes o vidres de colors que els oferim en recipients separats. També tenen com a
recordatori una fotografia de la sala hipòstila del Parc Güell.

Nadal
Els materials de rebuig són molt agraïts per a realitzar guarniments de Nadal. Les oueres de
cartró, pintades de colors, esdevenen un mòbils preciosos. Les pinyes, element característic
del Nadal, amb un toc de pintura, formen part de mòbils i de bonics detalls. Fàcilment,
aquestes activitats queden integrades en el projecte educatiu de l’escola.

Carnestoltes
El Carnaval esdevé una possibilitat perquè les famílies mostrin la seva creativitat. Partint de
materials de rebuig, realitzen dos complements de disfressa, segons l’edat de l’infant; aquest
complement, que pot ser un barret o un collaret, suposa tota la disfressa que l’infant porta el
dia de la festa. Hem de tenir en compte que, en aquesta edat, l’infant encara està
desenvolupant la seva identitat i, per tant, li resultat difícil canviar-la totalment dins d’una
disfressa molt aparatosa.

Dracs
Cada any per Sant Jordi les persones adultes de l’Esquitx, famílies i educadores, fèiem un
drac. En el marc d’un taller que durava vàries sessions i partint de materials de rebuig, fèiem
un drac efímer. Un cop passada la diada de Sant Jordi, el desmuntàvem i els seus
components, degudament seleccions, el llençàvem als contenidors de reciclatge.

El curs 2004-05 va ser l’últim de l’antic model, l’últim que treballaven dues educadores per
torn. Vam pensar que seria molt difícil muntar un taller els propers cursos... Així que vam
decidir fer un drac per sempre, un drac que poguéssim lluir cada diada de Sant Jordi.

Taller de joguines
El treball per a la sostenibilitat que fem a l’escola volem que arribi a les famílies. En el taller
de joguines, partint de materials de rebuig, intentem fomentar la reutilització creativa dels
materials.

... aconseguim joguines insòlites, molt personals i particulars...

... guardar aquests petits tresors que anirien a parar a la brossa, ens pot proporcionar una
tarda molt entretinguda amb els nostres infants.

Taller d’instruments de música
Novament els materials de rebuig són els protagonistes d’aquest taller conjunt de famílies i
educadores. Els materials són molt simples i fàcils d’aconseguir: Tubs de cartró, ampolles de
plàstic, llaunes de beguda... i decorats amb paper pintat pels infants. Els instruments
realitzats s’utilitzen a l’escola per la festa de Sta Cecília, per acompanyar les nadales davant
del Tió, en les activitats de música...

